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Etapa a treia a Diviziei Â la fotbal

@ Oaspeții din nou în ofensivă : trei victorii și o remiză ® F.C. Baia Mare sco
rul etapei în... deplasare ® S.C. Bacău Ia primul punct în campionat, iar F.C.M. 
Galați — singura echipă fără nici un punct @ Din nou trei eliminări 1 © Arbitra
jele în scădere • Meciurile de atracție ale etapei următoare : la Baia Mare și Slatina

REZULTATE TEHNICE

F.C.M. Brașov 
„Poli" Timișoara 
A.S.A. Tg. Mureș
Chimia
Univ. Craiova 
Politehnica lași 
F.C.M. Galati 
Dinamo 
Progresul-Vulcan

CLASAMENTUL

- Sportul studențesc 2-0 (1-0) 1. DINAMO 3 3 0 0 6— 0 8
- F.C. Olt 0-1 (0-1) 2. Univ. Craiova 3 3 0 0 6— 2 6
- S.C. Bacău 2-2 d-o) 3— 4. Chimia 3 2 1 0 7— 4 3
- Steaua 1-0 (1-0) F.C.M. Brașov 3 2 1 0 5— 2 5
- Jiul 2-0 (1-0) 5. Corvinul 3 2 0 1 7— 3 4
- „U“ Cluj-Napoca 1-0 (1-0) 6. Polit lași 3 2 0 1 4— 2 4
- F.C. Argeș 0-1 (0-0) 7. F.C. Argeș 3 2 0 1 5— 4 4
— Corvinul 1-0 (1-0) 8. F.C. Baia Mare 3 1 1 1 4— 3 3
- F.C. Baia Mare 0-3 (0-2) 9. F.C. Olt 3 1 1 1 3— 4 3

10.
11—IX

REȘIȚA, 17 (prin telefon). 
Cea de a doua ediție a Can> 
pionatulul balcanic de handbal 
rezervat echipelor feminine ds 
tineret a-a încheiat duminică 
seara, in Sala sporturilor din 
localitate, cu frumoasa victorie 
a tinerelor noastre reprezentan
te.

ROMANIA — IUGOSIaAVIA 
14—14 (8—8). Am asistat Ja cei 
mal echilibrat si mai frumos 
med al Întregului turneu. E- 
chipa noastră, care avea un gol
averaj superior, a știut să-și a- 
pere șansa in fata formației de
ținătoare a titlului balcanic. La 
început au condus jucătoarele 
românce (2—L 3—2, 5—4, 6—4 
in min. 19), după care handba
listele oaspete au egalat si au 
condus ele cu un gol diferență. 
In ultimele 10 minute echipa 
română, cu un puternic efort de 
voință, a egalat și a preluat ea 
conducerea. In final, cu toate 
eforturile pe care le-au făcut, 
jucătoarele iugoslave nu au mai 
putut obține dedt egalarea. Au 
marcat: Ciubotaru 5, Jucau X 
Oacă 2, Lente 2, Gavră, respec
tiv Bejovici 9, Mugosa X Ma- 
tljevlci 2, BozganovieL Au con
dus foarte bine : T. Jezorny ■) 
W. Arczizewskl — Polonia.

BULGARIA — ROMANIA 
(JUNIOARE) 16—15 (9—7). Re
plică excelentă a foarte tinerel 
noastră echipe. Au Inserts l

CLASAMENTUL
0
o
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ETAPA VIITOARE (sîmbătă 23 august)

Corvinul Hunedoara
F.C.M. Brașov
F.C. Olt
F.C. Argeș
S.C. Bacău
Sportul studențesc
Jiul Petroșani 
Steaua
F.C. Baia Mare

— F.C.M. Galați
— A.S.A Tg. Mureș
— Universitatea Craiova
— Progresul-Vulcan
— ,,U“ Cluj-Napoca
— Politehnica lași
— Chimia Rm. Vîlcea
— Politehnica Timișoara
— Dinamo

13. 
14—15.

16.
17.
18.

Steaua
Sportul stud. 
„Poli* Timișoara 
„U“ Cluj-Napoca 
Jiul
A.S.A. Tg. Mureș 
Progresul-Vulcan 
S.C. Bacău 
F.C.M. Galați

In paginile 2—3 
IlI-a a Diviziei A.

relatări

3 
3
3
3
3
3
3
3
3

1 
1 
1
1 
1 
o 
o 
o 
o

0 
0 
0 
o 
o
2 
1 
1
0

2
2
2
2
2
1
2
2
3

4—
4—
1—
2—
4—

2
5
2
4
7
9

3— 8
4— 10 
1— 5

2
2
2
2
2
2
1
1
0

de la jocurile etapei

Primul gol al partidei Progresul-Vulcan — F.C. Baia Mare, 
înscrie Roznai, in min. 24, la o lovitură de colț

Foto: Ion MIHAICA

GOLGETERII

3 GOLURI
Dumitrache, Fanlci, Preda,

Țevi, D. Georgescu — 1 
penalty, Pițurcă — 1 din 
nalty.

2 GOLURI

din 
pe-

PaAugustin, Coraș, Crîșan, 
raschivescu. M. Sandu, Sâlăjan, 
Bălăci — 1 din penalty, Botez 
— ambele din penalty.

ULTIMELE FINALE
llALE TINERILOR iNOTATORI

Din nou locuri rămase libere 
pe blocstarturi, la finalele cam
pionatelor naționale de înot ale 
seniorilor, din nou o mulțime 
de rezultate mediocre, ne corn- 
ipetitive pe plan internațional. 
Și aceasta cu numai citeva zile 
înaintea Campionatelor balcani
ce programate anul acesta la 
Voios, în Grecia.

Singură satisfacție reală pe 
care ne-a oferit-o această edi
ție a fost confirmarea deplină 
a valorii reșițencei Brigitte 
Prass. Intr-adevăr, înotul femi
nin din țara noastră mai are 
o sportivă de excepție (în afara 
multiplei campioane și record- 
inane, Carmen Bunaciu). loan 
.Schuster, decanul de vîrstă al 
’tehnicienilor noștri, din păcate 
^rea puțin Încurajat și spriji
nit în activitatea sa, a făcut a- 
țdevărate minuni cu eleva sa in 
■ultimele luni și, cu posibilită
țile pe oare le are la îndemî- 
nă, a apropiat-o serios de elita 
brasisteîor din lume. Brigittș 
a înotat sîmbătă cursa de 200 m 
în 2:39,40, stabilind un nou re
cord (vechiul record, 2:39,90 îl 

“Stabilise la J.O.), dar resursele 
sale sînt mult superioare.

La rîndul ei Carmen Bunaciu 
a probat că rămîne una dintre 
cele mai valoroase spatiste ale 
lumii, adjudeeîndu-și victoria 
la 100 m spate cu 63,69, la 44 
de sutimi de recordul stabilit 
la Olimpiadă. In rest, victorii 
scontate, mai puțin cea a oră- 
deanului Gheorghe Bcncsik la 
200 m bras (2:31.89).

a 
prilejuit noi recorduri națio
nale în probele de 200 m mixt 
Irinel Pănulescu a terminat 
învingătoare, la capătul unei 
frumoase dispute cu Carmen 
Bunaciu și Mariana Paraschiv 
în 2:22,53. Iar coechipierul el 
Ștefan Mitu l-a Întrecut pe

Ultima zi a competiției

Adrian VASILIU

(Continuare in pag. 2-3)

33—28
32—27
27—10

1
1
0

L ROMANIA 
X Iugoslavia 
X Bulgaria
MWWWVM»
Peșeva 4. Ivanova _ _
Caratașev* X Vasilieva 2, 
Gheorghleva, Jankova, respectiv - 
Pleșoianu 7, Balad 3, Titles X 
Votaea, Turbata. Klcin.

In cea de a doua zi a În
trecerilor, sîmbătă. au avut loe 
meciurile :

IUGOSLAVIA — ROMANIA 
(JUNIOARE) 17—16 (8—6)! Vom 
sublinia 
plăcere 
cea mal 
petltieL ............
nfoore, s-a comportat excelent, 
în ciuda faptului că a pierdu* 
JocuL Spunlnd acest lucru nu 
na gtndim neapărat la faptul 
că junioarele românce au ce
dat doar la uz> singur gol di
ferență, d — mal ales — la 
maniera generală în care ele 
au evoluat. In plus, am con
statat cu plăcere că Nicoleta 
Pleșolanu, Ileana Balad si co
legele lop nu s-au descumpă
nit deloc In momentele grele, 
«l-au „strîns* rtndurU» șl au

2 1 
2 1 
2 0

da la 
— că 
tlnără 
echipa

3
1
I

SXWWHk
. 4, Dikova X 
Vasilieva

începui — cu 
in acest med 

formație a corn- 
noastră de ju-

Ion GAVRILESCU

(Continuare in pag. a 4-a)

După trei etape, în campionatul de rugby

STEAUA ȘI DINAMO (NEÎNVINSE) 
AU PRELUAT CONDUCEREA PLUTONULUI

Etapa a IlI-a a campionatului 
de rugby a fost marcată de re
zultate normale, dar și de o se- 
mi-surpriză : înfringerea Faru
lui la Baia Mare. Relevabilă și 
comportarea Sportului studen
țesc. Iată citeva amănunte.

DINAMO — R.C. SPORTUL 
STUDENȚESC 4—3 (0—0). Un 
meci care initial părea a fi fără 
probleme pentru Dinamo (unul 
din „marii* campionatului nos
tru) s-a transformat intr-o dis
pută din cale afară de aprigă 
pentru victorie, palpitantă, Cu 
suspans pînă la fluierul final al

„Cupa Mării Nccșrc" la baschet masculin

ECHIPA ROMÂNIEI 
A CUCERIT TROFEUL

CONSTANȚA, 17 (prin tele
fon). Ediția a Il-a a competi
ției de baschet masculin dotată 
tau „Cupa Mării Negre* a re
venit reprezentativei României 
cu 4 p urmată în clasament de 
echipele R.P. Chineze 3 p și 
Poloniei 2 p. Selecționata de ti
neret a țării noastre a evoluat 
în afară de concurs. Coșgeterul 
întrecerii 3 Dan Niculescu, cu 
80 de puncte marcate.

In meciul oare avea să de
cidă câștigătoarea trofeului, e- 
chipa României a întîlnit for
mația R.P. Chineze, alături de 
care a realizat un joc de mare 
spectacol și, spre deosebire de 
precedentele partide de la Bucu
rești și Constanța, foarte echl-

Hbrat, deoarece oaspeții au 
vut die această dată o prestație 
excelentă. Partida a Început In 
nota de superioritate a baschet- 
baliștilor români care au con
dus în min. 17 cu 18—8. Dar. 
in continuare, pe fondul unei 
relaxări premature și nejustifi
cate a formației țării noastre, 
selecționata R.P. Chineze s-a 
apropiat (apărarea foarte acti
vă, intercepțiile și aruncările 
de la distanță au fost atuurile 
oaspeților), ba chiar a ajuns 
să conducă cu 46—45 la _pauză.

în partea a doua a,rrieciului.

Dumitru STANCULESCU

s'

(Continuare in pag, a 4-a)

Campionatele naționale de pentatlon modern

D. SPIRLEA Șl OLIMPIA - ÎNVINGĂTORI
începută ca un duel intre pri

mele formații ale cluburilor O- 
limpia București si Universita
tea Timișoara și încheiată, după 
proba de scrimă, cu un... mers 
la pas al bucureștenilor, actuala 
ediție a campionatelor naționa
le de pentatlon 
în desăvîrșitul 
performantelor, 
niati la start — 
datoria să mai șteargă ceva din 
impresia nefavorabilă lăsată Ia 
Olimpiadă —. neîncercînd decît 
arare ruperi de ritm, repede 
însă „înghițite* de mediocrita
tea celorlalte comportări, tnain- 
te de toate aceasta este, cre
dem, armarea lipsei de ooncu-

s-a desfășurat 
„anonimat* al 
sportivii ali- 
și care aveau

rentă, a siguranței „senatoris- 
mului de drept* care și-au pus 
amprenta in mod nefavorabil a- 
supra nivelului competiției. De
altfel, simplul fapt că în dispu
ta pentru titlu s-au aflat numai 
două formații, Olimpia și Uni
versitatea. — cea de a treia, 
C.S.S. 1 București, avînd în 
componentă numai juniori — 
vorbește de la sine despre ne
cesitatea unor măsuri grabnice 
pentru ca acest sport, desigur 
foarte dificil, să nu alunece pe 
panta dispariției. Progresul va-

Emanuel FANTANEANU

(Continuare in pag. a 4-a)

arbitrului. Să ne înțelegem : e- 
vident, Dinamo a dominai mai 
mult, dar din punctul da vede
re al studenților un 3—4 cu Di
namo — cel mai bun rezultai 
din ultimii ani (în trecuta edi
ție a întrecerii 3—23 si 0—20 !) 
— înseamnă un real succes de 
comportament, mai ales de or
din moral, stiindu-se că forma
ția studențească treoe prin mo
mente grele fiind părăsită de 
antrenorii ei, unul dintre aceș
tia (AL Atanasiu) avînd un rol 
important și în angrenajul echi
pei. Cu atît mai mare meritul 
celor caro sîmbătă i-au apărat 
culorile. înaintarea dinamovis- 
tă (care resimte absenta Lui 
Borș) a dominat in grămezi și 
în tușe (mai puțin decît s-ar fl 
cuvenit), dar contrată prompt 
nu si-a putut valorifica această 
superioritate, în timp ce pe 
treisferturi, iertată să ne fie 
aprecierea, studenții (deși fără 
Barba și Dan Cojocaru) ni s-au 
părut superiori, ei atacînd mal 
clar, mai spectaculos si anărîn- 
du-se exemplar în așa fel incit 
aripile internaționale dinamo- 
viste Aldea și Chiricenco, atît 
de productive altă dată, nu au 
contat, practic, în joc. fiind to
talmente anihilate (e drept, Al
dea are o circumstanță de or
din emotional devenind în chiar 
ziua meciului tată !). Eseul di- 
namovist l-a realizat Paraschiv 
(singurul in mare formă) tn 
mln. 62, în urma unei mari si 
prelungite presiuni, după ce tot 
el (min. 47) irosise o ocazie 
mare cit roata carului preferind 
o intrare personală unei pase 
spre coechipierii liberi, ratînd 
acțiunea I Pentru învinși a rea- 
lizat ♦,UVPTtura“ PnrqtjeMvAScil

Dimitrie CALLIMACHI

(Continuare în pag. 2-3)
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Echipa Olimpia București — V. Nemețeanu, D Spîrlea (învin
gător la individual). St. Cozma, M. Sandu — ciștigătoarea 

campionatului național
Foto : M. ION



Tnrncul International Icmlnin de șah al României

TATIANA LEMACIKO - LIDERĂ 
ÎNAINTEA ULTIMEI RUNDE

înaintea ultimei runde, pro 
blema învingătoarei Turneului 
Internațional feminin de șah al 
României, de la Băile Hercula- 
ne, este — practic — rezolvată. 
Cîștigînd a 6-a partidă conse
cutiv <!), marea maestră bulga
ră Tatiana Lemaciko s-a de
tașat la un punct în fruntea 
clasamentului, avînd nevoie de 
o remiză în reuniunea finală 
pentru a-și asigura primul loc.

Runda a X-a a fost intere
santă, marcată de cîteva intîl- 
niri de luptă. In partida Ta
tiana Lemaciko — Gertrude 
Baumstark, un derby al serii, 
s-a jucat o variantă tăioasă a 
Gambitului damei acceptat, al
bul sacrificînd un pion pentru 
care a căpătat atac foarte pu
ternic. Timișoreanca nu a găsit 
cele mai bune mutări de apă
rare, permițînd marii maestre 
o spectaculoasă încheiere de 
ctștig.

Dana Nuțu (cu negrele) a 
greșit grav din deschidere în 
partida cu Margareta Mureșan, 
a pierdut un pion, după care 
conducătoarea albelor și-a va
lorificat cu multă precizie a- 
vantajul.

Palpitante răsturnări de si
tuație s-au petrecut la tabla 
unde se întreceau tinerele ma
estre Lia Bogdan și Ligia Jic- 
man. Ultima a comis o inexac
titate ta deschidere, albul ob- 
ținînd un atac foarte puternic. 
Dar în timp ce Lia Bogdan nu 
găsea continuări concrete de 
riștig, Ligia Jicman se apăra

foarte ingenios, căpătînd. în ce
le din urmă, un contrajoc efi
cient, pe care l-a valorificat 
după întrerupere.

Celelalte trei întîlniri ale pen
ultimei runde au fost remize. 
Viorica Ionescu (cu negrele) a 
atacat vehement poziția Tundei 
Csonkics, dar campioana Unga
riei a găsit cele mai exacte 
continuări, obligîndu-1 pe ne
gru să forțeze remiza.

Lidia Semenova a adoptat 
cunoscuta variantă Boleslavski 
din Apărarea siciliană în par
tida cu Elisabeta Polihroniade. 
A rezultat o întilnire echilibra
tă, cu un joc de mijloc intere
sant și cu un final ceva mai 
bun pentru alb, dar criza reci
procă de timp le-a obligat pe 
cele două maestre internaționa
le să cadă de acord asupra re
mizei. Același rezultat, după 
numai 12 mutări, în partida 
Margareta Teodorescu — Tere
za Stadler.

înaintea ultimei runde con
duc© TATIANA LEMACIKO cu 
7% p, urmată de Margareta 
Mureșan și Tereza Stadler 6*/aP< 
Lidia Semenova 6 p. Gertrude 
Baumstark 5'/, p, Margareta 
Teodorescu, Lia Bogdan și Eli
sabeta Polihroniade 5 p, Ligia 
Jicman 4*/, p, Viorica Ionescu 
4 p. Dana Nutu 2’A p, Titade 
Csonkics 2 p.

Ultima rundă programează 
partidele : Nuțu — Lemaciko, 
Stadler — Mureșan, Semenova 
— Teodorescu, Baumstark — 
Csonkics, Jicman — Polihro- 
uiade. Ionescu — Bogdan.

De esîâzl. Io tlmplna 
CAMPIONATELE NAȚIONALE 
DE TENIS PENTRU JUNIORI

De astăzi pînă la sfîrșitu’ 
săptămînii. Cimpina găzduiește 
— în premieră — campionatele 
naționale ale tenjsmanilor ju
niori. întrecerile juniorilor mari 
și mici (fete și băieți) se dispu
tă pe cele 8 noi terenuri de te
nis ale asociației sportive 
„Neptun" de pe lingă între
prinderea de utilaj petrolier. 
Vor fi prezenți peste 200 de 
tineri jucători din întreaga ța
ră. Campionii de anul trecut, 
înaintînd în vîrstă, nu-și vor 
apăra titlurile la aceleași cate
gorii.

Printre favoriții campionatu
lui juniorilor mari să mențio
năm pe : Nadia Becherescu, 
Marilena Totoran, Dana Beleu- 
ță. Carmen Cazaeliu, precum și 
pe Cristinel Ștefănescu, Mihai 
Șovar, Răzvan Constantinescu, 
Sorin Popa, loan Florin sau 
outsiderul Adrian Kovăcs (de 
la Cimentul Deva).

I 
I 
I
I 
I

Divizia A — etapa a 3-a

u^

HANDBALISTELE 
DE LA ȘTIINTA BACĂU 

ÎNVINGĂTOARE IN MECIUL 
AMICAL CU MEDICINAR 

SABAC
Continuindu-și turneul în ța

ra noastră, formația feminină 
de handbal Medicinar Sabac 
(Iugoslavia) a evoluat la Bacău, 
unde a lntîlnit simbătă după- 
am iază pe Știința Bacău. La 
capătul unui joc spectaculos, 
handbalistele de la Știința au 
obținut victoria cu scorul de 
21—13 (10—8). Cele mai multe 
puncte : TdrC 8, Marian și Flo
ras Rița — cite 4, respectiv 
Kovacevici 7. (S. Neniță — co
resp.).

I 
I
I
I
I
I
I
I 
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ROLURILE S-AU INVERSAT...
De fapt, zilele de program ale etapelor de fotbal, sîmbe- 

tele și duminicile, s-au inversat și ele Acum se joacă 
simbăta, iar duminica este liberă și pentru jucători și pen
tru amatorii de fotbal Numai cîteva zeci de cronicari spor

tivi lucrează deci și simbăta și duminica pentru ziarele 
de lunea dar ei sint mulfumlfi dacă 4—500 de jucători și 
in jur de 150 000 de spectatori au duminici libere. După 
datele comunicate de redactorii noștri (de regulă eu o 
aproximație de 10 la sută) simbătă au asistat la cele 9 
partide ale noului campionat peste 150 000 de spectatori 
cifră care depășește cu 20 000 numărul de spectatori al 
etapei corespunzătoare din august 1979 cind s-a jucat du
minica. Se pare, deci, că „simbăta de fotbal" care predomi
nă in campionatele străine incepe să prindă și la noi.

Pentru că tot am deschis colecția de anul trecut a zia
rului nostru, curiozitatea ne-a îndreptat spre clasamentul 
de început al fostului campionat. După trei etape Steaua 
se afla, in august 1979, dealtfel ca și in august 1978, pe 
primul loc al clasamentului, cu șase puncte, iar Dinamo 
era pe locul al 10-lea. Prin urmare, rolurile s-au inversat 
intre cele două echipe bucureștene cu pretenții la titlu. 
Este prea devreme pentru a se stabili cauze, starturile 
sint in bună măsură înșelătoare și cine se pripește se 
păcălește. Totuși, după meciul pierdut simbătă la Rm. Vil- 
cea, chiar dacă golul primit a fost ,,ca la campionatul mon
dial ’66“ (după radio) și ,,antologic" (după cronica noastră) 
mecanismul echipei militare scirțiie ca și al altor echipe 
mai puțin reputate.

Victoriile și punctele ciștigate in deplasare onorează un 
campionat și ii dau culoare. Se pare insă că in campio
natul nostru sint echipe slabe și slăbiciuni ce reduc din 
entuziasmul explicabil in asemenea situații. Evoluțiile indi
viduale și colective ale celor mai mulți jucători din echipe 
mari și mici ale noului campionat nu sint satisfăcătoare, 
de nivel. Astfel, speculațiile de conjunctură și de efect ale 
campionatului ar trebui trecute pe planul al doilea.

Aurel NEAGU
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DUPĂ TREI ETAPE IN CAMPIONATUL DE RUGBY
(Urmare din pag. 1)

în min. 65 din 1. p. (ofsaid la 
grămadă M. Zafiescu). Trei 
minute mai tîrziu tot el a „gău
rit" linia adversă, dar C. HarP 
ton a greșit pasa decisivă către 
excelentul Leșanu, liber, irezis
tibil. A arbitrat D. Grigorescu, 
fără tușieri însă (I ?), cel „îm
prumutat" de Dinamo dovedind 
incompetență, ceea ce a dns, 
dealtfel, la înlocuirea lui.

STEAUA — P.T.T. ARAD 
74—3 (26—3). Aflată abia la a 
treia apariție pe marea scenă a 
rugbyului nostru tînăra forma
ție a Aradului nu trebuie jude
cată prea aspru pentru un pa
siv atît de consistent, de vre
me ce adversara de ieri a fost 
însăși campioana. După un în
ceput fulminant (minutul 1—e- 
seul 1), militarii au mai slăbit 
pasul, oaspeții „ținînd" destul 
de bine pînă la pauză, pentru
■ WW' I—' OJ 'O— JI..W EU———

ca ta a doua repriză Steaua să 
lege ireproșabil jocul și să pe
netreze fără drept de replică ta 
butul advers. Sarabanda eseuri
lor s-a oprit la cifra 13 : Roșu 
și Murarin cite 4, Fuicu și A- 
chim cite 2, Postolachi—1 ; 11 
fiind transformate cu dezinvol
tură de Alexandru. Punctele a- 
rădenilor au fost opera lui Leca 
dta 1. p. O subliniere pentru 
conducerea tehnică a campioa
nei : să-și încerce tinerele și 
promită toa rele-1 achiziții ; ieri a 
fost cazul tal C. Florea, H aș
teptăm acum pe ceilalți... A 
condus FL Duda. (Geo RAFT- 
CHI).

ȘTIINTA CEMIN BAIA MA
RE — FARUL CONSTANTA 
38—13 (15—13). Joc interesant 
prin evoluția scorului. După 
13—0 (min. 36), oaspeții preiau 
conducerea : 12—13 1 După pau
ză, gazdele, ta mare vervă, se 
îndreaptă Irezistibil spre victo
rie. Au marcat: Cantea (un

ULTIMELE FINALE ALE
(Urmare din pag. I)

campionul de la 400 m mixt, 
O. Cocenescu, în 2:13,43. Armai 
fi de subliniat că ta primul 
•chimb al ștafetei de 4X100 m 
mixt, C. Bunaciu a parcurs dis
tanța de 100 m spate în 63,36, 
ta 11 sutimi de record, iar Bri
gitte Prass a corectat șl re
cordul probei de 50 m bras 
cu 34,30.
Rezultate tehnice : 200 m liber 

(»n) : L Flavius Vlșan (Uc. 2 
Buc.) 1:53.23 ; 2. S. Plev (CSȘ
Reșița) 2:02,80 ; 3. L Kovacs 
(CSM Ctaj-Napoca) 2:03,21 ; 200 
m liber (f) ; i. irpiel Pinul es
eu (Dinamo) 2:10,17 ; 2. Carmen 
Alexe (Petrolul) 2:14,10 ; 2. Car
men Mlhăllă (Din.) 2:18,92; 100 
m spate (m) : k Mihai Mazula- 
che (Din.) 60,60 ; 2. L. Szaka-
datl (Crlșul) 63,24 ; 3. A. Horvat 
(Din.) 63,60 ; 100 m spate (O e 
1. Carmen Bunaciu (Din.) 63.69 ; 
X Luciela Mlhăilescu ftâc. 2 
Buc.) 63,34 ; 3. Gabriela Baka
(CSȘ Reș.)) 73,27 ; 200 m bras
(m) : 1. Gheorghe Bencsik (Crl
șul) 2:31,89 ; 2. Ov. Cocenescu
(Lie. 2 Buc.) 2:33.13 ; 3. X. Duca 
(Steaua) 2:33,62 ; 200 m bras (f) : 
1. Brigitte Prass (CSȘ Reșița) 
2:39,40 — record ; 2. Cristtne 
Seidl (CSȘ Timiș.) 2:46,20 — rec. 
junioare ; 3. Doina Puțanu (Ide. 
2 Buc.) 2:58,07 ; 200 m fluture
(m) : 1. Horațiu Neagrău (Cri
cul) 2:13,22 ; 2. c. Neagrău (Cri- 
șul) 2:15,24 ; X H. Lucaclu 
(Steaua) 2:15,58 ; 200 m fluture
(f) : 1. Mariana Paraschjv (Din.)* 
2:21,15 ; 2. Octana Mladin (CSM 
Cluj-Napoca) 2:24,98 ; X Denlsa 
Mihăiiă (Din.) 2:32,79 ; 4X100 m 
liber (m) : L Steaua 2:45,08 ; X 
Ik. 2 Buc. 3:45,13 ; 2. Dinamo 
3:45,40 ; 4X100 m liber (f) : x Di
namo 4:13,59 ; 2. Dinamo n4:i5,81; 
3. Uc. 2 Buc. 4:33,95, 200 m mixt 
(O : 1. L Pănulescu 2:22,53 —
record ; X M. Paraschtv 2^3,40; 
X C. Bunaciu 2:23,90 ; 20o m 
mixt (b) : 1. ștefan Mitu (Din.) 
1:13,43 — record ; x O. Cocenescu

TINERILOR ÎNOTĂTORI
PAe. 2 Buc.) 1:14,58 ; X M. Man- 
toctie 233,53. to m Uber (f) : L 
C Bunaciu 28,44 ; X DanleLl 
Georgescu (Dta.) 28,49 ; 1. C. 
Alexe 28,91 ; SO m liber (b) t 1. 
Zeno Opirtțescu (Steaua) 14.97 ; X 
M. Mandache 25,« ; X Șt. Mitu 
M.S0 . so m bm (7)11. B. 
Prass 34» — record, X "K. SekH 
M.90 ; 3. D. Puțanu 174 ; M m 
bras (b) : 1. AL Szabo (CSM 
Ctaj-Napoca) 31,0 ; X L Luca 
SL.8 ; 3. A. Toth (CSȘ Ttai.) 
33,4 ; SOO m Hber ff) i L I. Pă- 
mfleseu 9231,50 ; X C. Mthăilă 
9:35,4 ; 1500 m liberi L >. Vlșan 
17 32,32 ; X C. Drăgan (Crișul) 
n»,80 ; X C. Ungureanu fLlc. 
2 Buc.) WaO.Ot» ; 4 X «O m 
mixt (f) : L Dinamo 4 42. S3 ; X 
C.S.Ș. Reșița 4:47»; 3. Lie. 
1 București 4 45,01 ; 4 X100 m 
mixt (b) i L Ue. 2 București 
<aaje.

eseu + 3 1. p.), Gligor (eseu 
de penalizare I + 1. p.), Try- 
ancsev și V. Ion (cite o 1. p.), 
respectiv Nache și Opriș (cita 
un eseu), Holban (1. p. + tr.). 
Partida a fost condusă de St. 
Crăciunescu. (V. SASARANU, 
coresp.).

CONSTRUCTORUL CON
STANȚA — R.C. GRIVIȚA RO
ȘIE 12—15 (6—15). Gazdele au 
trecut pe lingă o spectaculoasă 
victorie, ratînd nu mai puțin de 
patra eseuri ta preajma liniei 
de țintă. Pentru Grivița, mal 
experimentată, au realizat Dinu 
Si Bărgăunaș, cite o încercare, 
ambele transformate de Simion, 
iar Șișiu a izbutit un drop , 
pentru gazde punctele le-a rea
lizat Spînoche 4 1. p. Arbitra : 
Gh. Huștiu (C. POPA, coresD.).

C.S.M. SIBIU — RAPID BUC. 
3—3 (0—0). Gazdele au ratat cî
teva lovituri de picior șl astfel 
meciul *-a terminat nedecis. Au 
punctat din 1. p. Sîrbu, pentru 
sfbieni, respectiv Popa. Arbi
tra: Șt. Bănică ft BOTOCAN, 
coresp.).

POLITEHNICA IAȘI — ȘTI
INȚA PETROȘANI 7—11 (3—0). 
Intimidată parcă de cele două 
eșecuri anterioare, echipa ieșea
nă a irosit faze dare de eseu, 
permițînd petrosonenilor să pre
ta după pauză inițiativa. Au în
scris Popa (drop), Doroftei (în
cercare) pentru gazde, respec
tiv Nedelcu (drop), Orfeleoan 
șl Catană cîte o încercare. A 
arbitrat : O. Ionescu (Constan
ta). (D. ONCTUL, (coresp.).

RULMENTUL BlRLAD — 
UNIVERSITATEA TIMIȘOARA 
19- 6 (3—0).

• In clasament, pe primele 
locuri s-au instalat STEAUA și 
Dinamo cu cîte 9 p„ Grivița 
Roșie cu 8 p„ Știința B. Mare, 
Farul șt P.T.T. Arad cn 7 p„ 
Știința Petroșani cu 0 p. etc.

ANUNȚ
Clubul sportiv școlar ac. • „PAJURA" selecționează pen

tru secția de fotbal de mare performanță elevi din Bucu
rești și județele Ialomița, Dîmbovița. Ilfov și Prahova, elevi 
născuțl ta perioada 1 august 1963 — 1 august 1964, ta ve
derea ocupării locurilor râmase liber* la treapta a □-• 
(dta a Xl-a).

Înscrierile se fac la CJS.Ș. nr. 6 dta Bd. 1 Mad nr. 162, 
sectorul 1, tel. 65.29.30.

Probele de aptitudini au loc ta ziua de 28 august 1980.
Elevii admiși vor susține concursul de admitere în teeapta 

• n-a de liceu la Liceul industrial „Dumitra Petrescu", 
profil nîecanic. la data de 1 septembrie 198a

Actele necesare ta înscriere pentru selecție slijt :
— probele hepatice ;
— probe cardio-vasculare.

Pe perioada școlarizării, elevii pot beneficia de burse, 
conform normelor legale.

Relații suplimentare ta secretariatul clubului, tel. K.29.30.
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BUCUR NA ȘTIUT DE TRADIȚIE!
F.C.M. BRAȘOV - SPORTUL STUDENȚESC 2-0 (1-0)

Stadion Tineretului ; teren excelent ; timp bun pentru fotbal ; specta* 
tari - aproximativ 20 000. Au marcat: BUCUR (min. 18), PARASCHIVESCU 
(min. 52). Șuturi la poartă : 12—10 (pe poarta 7—3). Cernere : 5—4.

F.C.M. : Balasz 8 — Papuc 7, Panache 6, Naghi 7, Pescaru 6 — Șulea 7, 
Bucur 8, Furnică 6 — Bența 8 (min. 77 Sandu), Paraschivescu 6, Spirea 6 
(min. 42 Boriceanu 6).

SPORTU4. STUD. : Lazâr 7 — Tânâsescu 7, Cazan 6, Grigore 6, Mun- 
teanu II 6 — lorgulescu 6, Câțoi 7 (min. 83 Munteanu I), O. Ionescu 7 
(min. 70 Șerbânică 6) — Stroe 6, M. Sandu 6, Chihaia 7.

A arbitrat : D. Ologeanu (Arad) 6 ; la linie : V. lanul (lași) șl E. 
Păunescu (Craiova) — ultimul, gravă greșeală de la golul doi.

Cartonașe galbene : CHIHAIA, BENȚA, PESCARU.
Trofeul Petschovschi : 8. La speranțe : 3—0 (2—0).

•................. ...........................
De-a lungul anilor, F.C.M. Bna- 

?ov (ipe atuinci Steagul roșu) șl 
Spartul studențesc s-au întUnit 
de șase ori. De trei ori În
vinsă (ultima oară. In 1975. chiar 
la Brașov) șl de trei ori la 
egalitate, formația brașoveană nu 
știa ce e succesul în fața stu
denților bucur oștenii. A venit me
ciul nr. 1 șl l-a. fost clait noii 
echipe a Tul N. Proca sA obțină 
prima victorie șl să întrerupă... 
tradiția. Victoria de simbătă este 
pe deplin meritată, chiar dacă 
oaspeții au motive să axmze u- 
rtele durități ale partenerilor de 
joc, dar la care, în destule ca
zuri, n^au rămas nici el datori. 
Doar deciziile arbitrului n-au fost 
La fel de prompte în toate situați
ile. F.C.M. are meritul de a fi lup
tat exemplar pentru victorie, pe 
care o argumentează, mai ales 
cu raportul ocaziilor de gol. Să 
nu uităm că Lazăr a salvat două

goluri sigure (min. 60 și 73), că 
Boriceanu (min. 88) a irosit o 
mare ocazie, in timp ce, de par
tea cealaltă, pe notele noastre 
găsim doar marea ratare a lui 
M. Sadu din min. 42. Golul în
scris de BUCUR (min. 18), cînd 
a „șt,ers“ balonul cu capul la 
centrarea lui Bența, a venit în 
perioada de iureș a localnicilor.

La fel de vijelios au început 
brașovenii și repriza secundă șl 
au marcat în min. 52 al doilea 
gol prin PARAS CHIVES CU, dar 
acesta a făcut-o dintr-o poziție 
de ofsaid pe oare tușieruil E. 
Păunescu» ar fi văzut-o, probabil, 
șl de La Craiova... dacă ar fi 
rămas acasă ! In compen
sație, bănuim, cu gîndul la acest 
gol, tn min. 69 arbitrul nu a 
acordat un 11 m clar, cînd Lazăr 
-l-a arpucat de picioare pe Bența 
și l-a trint.it în careul mic.

Constantin ALEXE
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BĂCĂUANII AU
Cu o linie mediană lentă și 

lipsită de inspirație și cu două 
aripi „ frînte (Fazekas și Haj- 
nal). formația locală s-a văzut 
obligată și acum — ca si în e- 
tapa trecută, ta medul cu Chi
mia Rm. Vîlcea — să piardă din 
nou un punct prețios pe teren 
propriu. Și aceasta cu toate că 
adversara ei, S.C. Bacău, nu i-a 
pus probleme deosebite, echipa 
antrenată de Angelo Niculescu 
avînd Insă meritul că a acționat 
mai ordonat tactic.

„Lovitura de teatru" era gata 
să se producă chiar în primul 
minut de joc cînd Vamar.u a 
expediat balonul, cu boltă, spre 
poarta goală, dar Ispir a sal
vat ta ultima clipă golul. Mu
reșenii nu se regăsesc, stînjeniți 
permanent de marcajul „scai" 
aplicat de fundașii băcăuani. 
Totuși el reușesc să deschidă 
scorul ta min. 16 In urma unei 
acțiuni ceva mal bine concepu
tă, pasa Iui Vigu găslndn-I pe 
PANICI liber pe partea stingă, 
rare I-a driblat pe Ursache și, 
dlntr-ttn unghi închis, a reușit 
să expedieze balonul ta plasă.

SPART GHEAȚA... ÎN
A.S.A. TG. MUREȘ - S.C. BA(

Stadion ^23 August" ; teren bun ; timp o 
Sv : 10 000. Au marcat: FANICI (min. 16), 
PANAITE (min. 50) și I. SOLOMON (min. »i; 
poartă : 6—4). Comere : 13—4.

A.S.A. i Biro II 6 — Szabo 7, Uncheoj 6 
Fodor 7 — Biro I 7, Vigu 6, Boloni 6 — Faz

S.C. BACAU : Ursache 7 — Andrie, 7, Lunc 
mon 7 — Soșu 8, Cârpuci 7, Vamonu 7, Șc 
Mojdovan), Chitaru 6 (min. 24 Botez 7).

A arbitrat : A. Delecnu 9 ; la linie : 5L I 
O. Anderco (Satu Mare).

Cartonașe galbene > FAZEKAȘ, C. SOLOMC
Trofeul Petschovschi : 8. La speranțe : 3-0 (1-

■ i —i i—i.
Gazdele forțează majorarea sco
rului dar Fanici (min. 31) ra
tează de la 6 m iar Szabo (min. 
34) trimite balonul cu capul ta 
„transversală".

La reluare. Haj nai (min. 49) 
expediază balonul în „transver
sală", dar după numai un minut 
tabela arată 1—1. golul egall- 
tator fiind opera lui PANAITE 
care a fructificat împarabil im
pecabila centrare a lui Soșu. 
Localnicii se avîntă în ofensivă 
și ta min. 62 BIRO I înscrie 
plasat cu capul. Pînă în final 
Pe fondul unei evidente scăderi 
de ordin fizic a gazdelor băcă
uanii inițiază cîteva contra

atacul 
SOLO 
piere 
ducă

LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
BEZULTATELE CONCURSULUI 
PRONOSPORT DIN 16—17 AUGUST

L FCM Bv. — Sportul stud, 1 
H. Poli. Timiș. — F.C. Olt 3 
HL Dinamo — Oorvlnul 1

XV. AJS.A,. — S.C. Bacău X
V. Chimia — Steaua Buc. 1 

VL Univ. Craiova — Jiul 1
VII. Progresul — F.C. Baia Mare 2 

VTU. Poli, iași — WU- Cj.-N. 1 
IX. FCM Galați — F.C. Argeș 2
X. Prog. Brăila — F.C. C-ța 2 

XL Gaz metan — Rapid Buc. 2 
Xn. Chimica — Petrolul X

Xm. RapM Arad — Olimpia X 
FOND TOTAL DE Ct^TTGUTU J 

500.718 LEI, dtn care 6.C3S Id, 
report la categoria 1.

NUMERELE EXTRASE LA TRA
GEREA EXCEPȚIONALA „LOTO* 

DIN 17 AUGUST 1980

FAZA I
EXTRAGEREA I : 24 23 M 86 

TO 77 7 2A 12 87 36 6
EXTRAGEREA A H-a : 43 B fi

HM74M2037902S10 
FAZA A n-a

EXTRAGEREA A UI-a : 61 3E IC 
M 34 39

EXTRAGEREA A TV-a : 3 M 42 
10 88 57

EXTRAGEREA A V-^a : 12 2 27 
XI 48 47

FOND TOTAL DE dȘTIGUM î 
L000.086 lei.
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SUB AȘTEPTĂRI
DINAMO - CORVINUL 1-0 (1-0)
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1 linie) 
singur- 
să, dar

prim» dată (în min. 48) a fost 
blocat curajos de 1. Gabriel, iar 
a doua oară a șutat imprecis. 
Ocazii foiarte bune au ma£ ratat 
Mulțescu (min. 25) 
(min. 83), Iar Custov 
cu un șut de la peste 
trl) șl Augustin (min.

și Stredie 
(min. 35 

20 de me- 
__r __ _____ ______ 56) au tri
mis mingea în bară- Unicul goJ 
al partidei a fost înscrii m min. 
63, dud — după executarea unui 
corner — mingea a ajuns la 
MULȚESCU, care a expediat da 
la elțlva metri în poartă.

în ceea ce-i privește pe hune- 
dorenl, aceștia (suportând handi
capul ieșirii rapide de pe teren a 
Iul Dumitrache, care a suferit c 
ruptură musculară) au făcut un 
bun joc tactic, printr-o țesătură 
de pase în zona de mijloc a te
renului. Dar evidenta lor pruden
ță a fost exagerată. în prima re
priză, plimbarea intenționată a

Stadion Dinamo ; teren foarte bun ; timp ' frumos ; «pectatori — aproxi
mativ : 25 000. A marcat ; MULȚESCU (min. 43). Șuturi la poartă ; 18—7 
(pe poartă : 12-2). Cornere : 10-1.

DINAMO î Speriatu 7 — Ion Marin 6, Dinu 7, Ghiță 7, 
Mulțescu 7. Augustin 7, Custov 6 — Țâlnar 5 (min. 79 D. 
Georgescu 5, lordache 6 (min. 66 Stredie 6).

CORVINUL : Ion Gabriel 8 — Nicșa 6, Gălan 6, Dubînciuc
Dumitriu IV 6, Petcu 6, Klein 6 “
(min. 14 Gabor 7), Văetuș 5.

A arbitrat : M. Fediuc 6 ; la
țl R. Petrescu (Brașov).

Cartonașe galbene : AUGUSTIN,
Trofeul Petschovschi : 9.
Meciul echipelor de speranțe o fost amînat pentru miercuri 20 august, 

kr oro 18, pe stadionul Dinamo.
• ...........

mingii (trimisă uneori pînă le 
propriul portar) a luat pe alocuri 
aspectul anti-jocului. Iar după 
pauză — cînd rezultatul i-a silii 
să devină mal ofensivi — atacu
rile lor n-sau avut suficient cu
raj șl forță. Totuși, oaspeții și-au 
creat șl el dteva bune ocazlL 
mal ales în minutele 18 (Ghițâ 
a degajai aproape de pe Mnla

(min. 79 Rednic) — Lucesc»

Stânescu 6 — 
Zamfir), Dudu

6, Bogdan 6 -
7, Dumitroche

linie : M. Abramiuc (ambii din Suceava)

NICȘA

propriei porțl mingea trimisă cu 
capul de Petcu) și 52 (de la nu
mai cîțlva metri, Lucescu a tri
mis balonul, cu capul, pe lîngă 
poartă).

Arbitrajul prestat de M. Fediuc 
a fost în nota meciului adică 
modest.

Constantin FIRĂNESCU
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s-a aflat de două ori foarte a- 
proape de egalare : în min. 60, 
când Cheran a respins de pe 
linia porții, după ce portarul 
Constantin fusese faultat, fără 
ca arbitrul (în zi neinspirată) 
să sancționeze iregularitatea și 
ta min. 73, cînd M. Răducanu 
va pătrunde prin dribling ta 
careu, unde va fi faultat, dar 
T. Balanovici va lăsa jocul să 
continue. Dominată, însă steril, 
formația vîlceană va „evada” 
de dteva ori pe contraatac, 
unde FI. Marin va reuși să 
transforme periculoasa cursă a 
lui Gh. Georgescu Într-o... lo
vitură liberă de la 16 m., iar 
„ghiulelele" lui Cheran (min. 
72) și Cincă (min. 82) vor con
firma că atacul „căzuse". Și a-

CHIMIA - STEAUA 1-0 (1-0)
Stadion „1 Mol* ; teren foarte bun ; timp foarte bun ; spectatori — a- 

proximally 20 000. A marcat i GH. GEORGESCU (min. 13). Șuturi la 
poartă : 17—9 (pe poartă : 8—4). Cornere : 10—3.

CHIMIA i Constantin 7 — Bcsno 6 (min. 85 Iordan), Cheran 7, Stanca 7, 
Cincă 7 — G. Stan 6, Alexandru 6, Cilean 7 (min. 85 Savu) — Gh. Geor
gescu 8-f-, Preda 7, Carabageac 5.

STEAUA : lordache 6 — Anghelini 4, Same, 7. FI. Marin 6, Barna 6 — 
Aelenei 6, Zahiu 6. lordănescu 7 — M. Râduconu 7, A. lonescu 6. Manea 5 
(min. 46 Mateffl 5).

A arbitrat : T. Balanovici 5 ; Io linie : V. Antohl, cu unele greșeli (ambii 
din la,l) ,l G Szilaghl (Bata Mqre).

Cartonașe galbene : G. STAN
Trofeul Petschovschi : 8. La speranțe : 2—3 (2—2).

• ' i. ii —
cum golul din min. 13, un gol 
care se vede o dată la dteva 
campionate : GH. GEORGESCU 
a scăpat pe contraatac, pe stin
gă, Iordache a ieșit la blocaj, 
dar n-a reținut, ex-progresistul 
și ex-huncdoreanul a ajuns a- 
proape de linia de fund, lateral, 
a Iiftat mingea de la vreo 15 
m, balonul a lovit stilpul din 
stingă porții, a ricoșat în celă-

lalt stîlp, ca la biliard, și a in
trat în poartă. Un gol demn de 
orice retrospectivă fotbalistică!

Mircea M. IONESCU

UNIVERSITATEA CRAIOVA - JIUL 2-0 (1-0)
Stadion Central ; teren, foarte bun ; timp frumos ; spectatori — aproxi

mativ : 25 000. Au marcat : CRIȘAN (min. 9) ,i BĂLĂCI (min. 51 din 
penalty). Șuturi la poartă : 14-7 (pe poartă : 8-2). Cornere : 10-1.

UNIVERSITATEA : Lung 7 — Negrilă 7, Tilihol 7, Ștefănescu 7, Ungureanu 7 
— Țicleanu 6 (min. 77 Irlmescu). Beldeanu 6 (min. 77 Geolgău), Balacl8 — 
Crison 7, Cămătaru 7, Cirțu.

JIUL: Caval 6 — P. Grlgore 5 (min. 62 Șumulonschl 6), Vasiliu 5, Rusu 6. 
Miculescu 5 — Varga 6, Vinătoru 5. Stoica 5 — Salojan 6. Giuchici 5, 
Stoichiță 5 (min. 77 Muțat).

A arbitrat : M. Adam 7 t la linie : V. Topan ,i T. Crișan (toți din 
CluJ-Napoca).

Cartonașe galbene : STOICHIțA. MICULESCU
Cartonase roții : CIRȚU.
Troloul Petschovschi ; 9. La iperanțe : 2-0 (1—0).

•
Din start, Jiul s-a strîns ca 

un arici în jurul portarului Ca- 
vai, fiindu-i teamă de o în- 
frîngere la scor. Așa se face 
că, pînă in min. 10. nici un 
jucător petroșenean nu trecu
se... linia de centru. Oaspeții 
au făcut-o abia după ce au tosi 
obligați să repună mingea în 
joc, deoarece, cu puțin timp 
înainte (min. 9) primiseră gol : 
Beldeanu s-a pregătit să exe
cute o lovitură liberă de la 
circa 25 m, toată lumea a aș
teptat șutul peste ..zid", dar nu, 
„decarul" craiovenilor a pasa! 
lateral lui CRIȘAN care, după 
o cursă scurtă, a șutat din 
unghi, pe sub Cavai : 1—0. Nici 
după primirea golului, oaspeții 
n-au îndrăznit să-și părăsească 
meterezele. Dar nici campionii 
n-au apăsat pe accelerator și 
scorul a rămas neschimbat pînă 
la pauză, deși Balacj a avut 
două frumoase șanse în min. 29 
Și 42.

După ce a fluierat sfîrșitul 
reprizei, Cirțu l-a insultat pe 
M. Adam și acesta i-a arătat 
cartonașul roșu. Și, surprinză
tor, rămasă în 10. Universitatea 
a jucat mai bine Pentru că 
s-a mobilizat mai mult, Bălăci 
alergînd ca în zilele lui bune, 
Crișan și Cămătaru șarjînd iute 
pe spații largi. Ultimul a și fost 
placat de două ori, în careu 
(min. 51 și 65), dar numai pri
ma dată arbitrul — care a con
dus, în general, confuz — a 
acordat penalty-ul de rigoare 
(transformat impecabil de BĂ
LĂCI). Abia în finalul meciu
lui Jiul s-a decis să și atace, 
dar a făcut-o fără vigoare, fără 
convingere. Geolgău (min. 84), 
Șumulanschi (min. 86) și Ungu- 
reanu (min. 88) au irosit oca
ziile care — transformate în 
goluri — ar fi putut mări sau 
micșora scorul cu care s-a în
cheiat partida.

Laurențiu DUMITRESCU
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IN PRIM-PLAN
F.C.M. GALAȚI - F.C. ARGEȘ 0-1 (0-0)

Dunărea" ; teren foarte bun ; timp bun de fotbal ; 
‘ 50). Șuturi

Stadion „L . . .
aproximativ 15 000. A marcat : M. ZAMFIR (min. 
12—14 (pe poartă : 4—8). Cornere : 9—6.

” “ ‘ ----- •• - Popescu 4, Vlad 5,
5 — Majaru 5, Florea

12—14 (pe poarta : , _
F.C.M. GALAȚI : Jivan 5 • 

Moțoc 4, Cramer 4, Balaban 
Zamfir 4 (min. 60 Burcea 5).

F.C. ARGEȘ : Ariciu 9 - 
(min. 44 Pană 7) — Ignat 7, 
7, Moiceanu 7.

A arbitrat : C. Bârbulescu
București).

Trofeul Petschovschi : 9. La
• ............

creează multe și periculoase si
tuații de marcare (min. 14 — 
Sigmirean, min. 23 — Tulpan, 
min. 29 — Radu II, min. 44 — 
Ignat, ocazie rarisimă). Ce s-a 
Intîmplat apoi ? Multe suspan
suri : min. 46—49 Ariciu sal
vează uluitor la două cornere 
executate direct spre gol de 
Orac; dupăi reușita lui M. Zam
fir, descrisă mai sus, alte tf 
teva faze electrizante : min. 55 
— Ariciu trimite în corner șu
tul lui Majaru ; min. 56 —

spectatori — 
la poartă :

Bejenaru 5,
4 ' '(min. 37

Țoloa 6 -
O rac 5), G

7,M. Zamfir 8, Stancu 
Bârbulescu 6-j-. Kallo 8 —

8 ; la linie : I. Pop și

speranțe : 3—0 (1-0).

Cîrstea 7, Tulpan 7 
Slgmirean 7, Radu II

B. Dolclu (toți din

Cramer trimite cu capul afară 
din 7 m (oe mare ratare I) ; 
min. 65 — M. Zamfir trimite a- 
casă, Majaru interceptează, 
portarul piteștean îi iese în In
tim pi nare, pasă înapoi și Orac 
șutează pe lîngă poarta goală ; 
min. 63, 72 și 73 —- Slgmirean, 
Rady 11 respectiv Moiceanu, 
pe contraatac, sînt foarte a- 
proape de mărirea avantajului. 
O victorie a voinței, a disci
plinei tactice.

Stelîan TRANDAFIRESCU

OASPEȚII, CA LA EI
PROGRESUL-VULCAN - F.C. BAIA MARE 0-3 (0-2)

Stadion Progresul ; teren bun ; timp frumos ; spectatori - 
10 000. Au marcat: ROZNAI (min. 24), ȘTEFAN (min. 33 
CIOHAN I (min. 87). Șuturi la 
nere : 4—4.

PROGRESUL-VULCAN : Bulancea 
Gh. Ștefan 5 — Anghel 5 (min. 
Niculcea 6, Țevi 6, D. Florian 6.

F.C. BAIA MARE : N. Răducanu 8 — Moinar 7, Condruc 8, So bău 8, 
Onuțan 7 — P. Radu 8, Mureșan 9, Terheș 7 — Sepi 7 (min. 70 Cioban I 
7), Roznai 7 (min. 62 Bălan 7), Decc 7.

A arbitrat : A. Forwirth 8 ; la linie : P. Arnâutu (ambii din Tlmișooro). 
V. Tătar (Hunedoara).

Cartonașe galbene : CIUGARIN, N. RĂDUCANU, G. SANDU. 
Cartonașe roșii : CIUGARIN.
Trofeul Petschovschi : 10. La speranțe : 2-3 (2-1).

O ■ ......... —
Ce s-ar mai putea spune des

pre un meci în care oaspeții au 
jucat, aproape tot timpul ca la 
ei acasă, trăgând nu mai puțin 
de 25 de șuturi la poartă și reali- 
zînd trei goluri fără a primi 
nici unul ? Poate, cel mult, că 
victoria obținută în final, la un 
scor de forfait, a fost o victorie 
a bunei pregătiri sub toate as
pectele și a unei ambiții care a 
stârnit admirație și aplauze. în 
aceste condiții, jocul s-a desfășu
rat mai mult în jumătatea do 
teren a Progresului, iar din nume
roasele ocazii de gol ale bălmăre- 
nilor din prima repriză două au 
fost concretizate și pe tabela de 
marcaj. In min. 24 a Înscris

(min. ...
poartă : 10—25 (pe poartă :

6 — Mateescu 6, Ciugarin,

aproximativ; 
— autogol), 
6—14). Cor-

.... _ . . G. Sandu 5,
47 Dragu 6), Al. Moldovan 5, Morlco 6 —

ROZNAI, care a finalizat, cu o 
lovitură de cap, o acțiune inge
nios lucrată la un corner. In 
min. 33 scorul s-a majorat, prin 
autogolul lui GH. ȘTEFAN, uluit 
parcă la capătul unei faze de 
șab-mat creată de Mureșan. Șl

E
-roxima- 
sspectlv 
2-8 (pe

«pir 4, 
ol 6.

Solo 
rin. 87

sștt) *1
l.

n. 81 
apro- 
le a-

tea

ACASĂ!
mal avut Încă trei 

de gol în primele 45 
dar Roznal în min. 
Sepl în min. 28 a» 
gata făcute. La rin-

oaspeții au 
mari ocazii 
de minute, 
4 șl 14, și 
ratait goluri _ 
dul său, Progresul-Vulcan a Iro
sit prin Marica, în min. 15, șl 
Țevi, în min. 22 și 31, ocazii fa
vorabile de a înscrie, de fiecare 
dată însă Răducanu avînd șl el 
o însemnată contribuție la evi
tarea golurilor.

După pauză, gazdele dispar șl 
mai mult din joc. Băimărenli 
domină cu autoritate, au posibi
litatea realizării unui scor-fluviu 
(au ratat însă Mureșan, în min. 
47, Roznal în min, 60, Bălan în 
min. 63 șl Cioban I în min. 81), 
dar nu V“ ~ ' -------- “ *'* *
singură dată, 
tn min. _ ___  _
prompt încă una din numeroasele 
gafe ale apărării hucureștene.

Mihai IONESCU

vor mai marca declt a 
' "t, prin CIOHAN L
87, care a sancționat

NEȘANSA ȘI
POLITEHNICA TIMIȘOARA - F.C. OLT 0-1 (0-0)

MIN. 89!

FUNDAȘII MAI ACTIVI DECÎT ATACANȚII
POLITEHNICA IAȘI - „U* CLUJ-NAPOCA 1-0 (1-0)

Stadion tr23 August" j teren bun ; timp înnourat ; spectatori — aproxi
mativ : 8 000. A marcat : URSU (min. 43). Șuturi la poarta : 15—3 (pe 
poarta : 6-1). Cornere : 8-1.

POLITEHNICA : Naște 7 — Oprea 7, Anton 7, Ursu 8, Ciocîrlan 5 —
Romilă II 5, Simionaș 6, Coraș 5 (min. 84 Florean) — D. lonescu 5 (min. 
65 Ciocă 4), Costea 6, Cemescu 6.

»».U“ i Moldovan 7 — L Mihai 6, Dob rău 7. Ciocan 7, Baglu 6 — 
FL Pop 5, Porațchl 6 (min. 75 L Mureșan 5), Suciu 7 — Dobrotă 5, 
Rorescu 5 (min. 67 Popa 5), Ba tac! iu 6.

A arbitrat : Al. Mustâțea 8 ; la linie : E. lonescu 
(ambii din Pitești), Cr. Teodorescu (Tîrgovijte). 

Cartonașe galbene : COSTEA, FL. POP 
Trofeul Petschovschi : 9. La speranțe ! 2—0 (0-0).

• ........ .....
Cu goluți său eartoriaijuâ 
ben primit de Cocstoa ee încheie 
prima repriză, 45 de minute 
joc încîlcit, sărac In faze 
poartă.

Ceea ce părea un început

a
Dacă nu ar fi fost șutul 

frumos, cu sting ul, din 
al proaspătului fundaș 
Oprea, și dacă Suciu nu 
tras și el foarte frumos 
după ce mingea ieșise, fără da 
„tușa“ să semnalizeze, în afara 
spațiului de joc), aproape că nu 
am fi avut ee nota in primele 
30 de minute ale meciului. In
tr-adevăr, în această perioadă, la 
cele două 
dlat 
dintre 
Abia 
neseu 
van 
poate _ . . _

Simțind parcă lipsa de consis
tență a ataculud Politehnicii, în 
fața porții lui Moldovan încep 
tot mai mult să se vadă.,, fun
dașii formației moldovene. De
altfel, Oprea, Anton și Ursu pun 
din ce în ce mai mult în peri
col poarta clujenilor, URSU reu
șind chiar unicul gol al meciu
lui (min. 43), șutind puternic, sub 
bară, de la aproximativ 29 m.

foarte 
fuleu, 

ieșean 
ar fi 

(dar

porți nu s-au expe
cted șu turi I Patru 
în afara buturilor I 
min. 31, cînd Cer-

decât 
ele, 

după 
a șutat puternic și Moldo- 
a boxat spectaculos, se 
spune că a început jocul.

de 
la

_ . în
prima jumătate a meefluiui, iese 
tot mad mult în evidență ta a 
douia. Șd. anume apăinarm agre
sivă, presingul efectuat de ju
cătorii clujeni, ceea ee „deran
jează- foarte mult pe gazde, care 
na-și pot demonstra adevăratul
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PROGRESUL BRAILA — P. t 
CONSTANȚA Z—3 (0—1). Au mar
cat : Mihai șmte. 63), C&țaroi 
(min. 65), respectiv Buduru (min. 
Z), Drogeanu (mta. 52). L Mol
dovan (min. 68).

OLTUL SF. GHEORGHE - 
F.C.M. BRAILA 1—0 (0—0). A to- 
■cris : Kalosl (min. 48).

LM.U. MEDGIDIA — C. B. BO
TOȘANI 1—0 (0—0). Unicul goi a 
Soet realizat de Braec (min. 50).

Relatări de la M. Moga, L 
Mîndrescu, T. Siriopol, L Toma, 
Gh. Gorun, C. Rusu. Gr. Bizu. 
Gh. Briotă, Al. Mavlea.

ETAPA VIITOARE (duminici 
M august) : Gloria Buzău — 
Progresul Brăila, C. 8. Boto
șani — CJS.M. Borzeștl, T. C, 
Constanța — LM.U. Medgidia, 
Delta Tutoea — Ceahlăul P. 
Neamț, Minerul Guma Huanorutaf 
— C.S .M. Suceava, Cimentul Med
gidia — Vtttanul Vaslui, F.CJd. 
Brăila — Gloria Bistrița, Unirea 
Focsani — C.S.IU. Galați Viito
rul Gheotighend — Oltul BL 
Gheocghe.

SIRENA BUCUREȘTI — C. B. 
T1RGOVIȘTE Z—l (1—0). Autorii 
Soiturilor : Dragne (min. 34). Su- 
tru (min. 66) pentru Sirena, 
Greaca (min. 47), Economu (min. 
M) pentru C. S.

CHIMICA TIRNAVENI — PB- 
TBOLUL PLOIEȘTI 0—6.

șoimh sibiu — mecanica 
FINA BUCUREȘTI 1—0 (1—0). U- 
ntoul gol a fost realm* d« B. 
Marcu (ante. 30).

RULMENTUL ALEXANDRIA - 
METALUL PLOPENI >-« (1—0».
A mancat : Gh. Badu (mtn. M 
ti M).

BOVA ROȘIORI — PANDURII 
TG. JIU l—e (0-0. A toserte t 
Tta( «otin. 46 ti mb. V <Mn 
n m).

GAZ METAN MEDIAȘ — RA
PID BUCUREȘTI 1—t (1—1). Au
torii genurilor : Albotl fmto. »), 
respectiv Vătul (mda. Pa-
caschlv (mtn. 66).

POIANA CIMPINA — NTTRA- 
MONIA FAGARAȘ 3-0 (>—•). A«

■»

uneori neatent

patențial. Mal mult, tn această 
perioadă clujenii Întreprind cîte- 
va contraatacuri destul de pu
ternice (min. 52 — Doibrvtă, min. 
U — I. Mureșan, min. 84 — a- 
celașl Dobrotă) dar Naște este 
la post Șl medul se încheie tn 
dotmteKurea 
tor, dar 
ae spec® 
lene.

accentuată a leșeni- 
toate atacurile acestora 
de „zidul- apărării cSu-

Mircea TUDORAN

Șl ÎN
A ll-a

marca* : lonescu (min. 30), Popa 
(min. 35 ti 44).

METALUL BUCUREȘTI — 
TRACTORUL BRAȘOV 3—0(1—0). 
Au înscris : Prodan (min. 37 ti 
65) gl Cămui (mta. 80).

Meciul LUCEAFĂRUL BUCU
REȘTI — AUTOBUZUL BUCU
REȘTI se va disputa ln ziua de 
0 aiugus*.

Relaitări de la P. Ion, L Ducan, 
L lonescu, M. Bizon, T. Negu- 
lescu, M. Tacă), E. Strole ti c 
Dumitru.

ETAPA VIITOARE (duminică 
M august) l Pandurii Tg. Jiu — 
Sirena București. Metalul Fio 
peni — Gaz metan Mediaș. Pe- 
trohil Ploiești — Metalul Bucu
rești Autobuzul București — 
Rulmentul Alexandria, Nitnamo- 
nla Făgăraș — Rova Roșiori, 
Tractorul Brașov — Șoimii Sl- 
Mu, Mecanică fină București — 
Chimica Ttm&venl, C. S. Tîrgo- 
vlște — Flacăra Automecanlca 
Morerrf. Rapid Biscureștl — p'°- 
tem CTmrrtrva, Locealărul Bucu
rești — «tă.

Stadion : „1 Mai“ ; teren excelent ; timp foarte frumos ; spectatori
aproximativ : 18 000. A marcat : PIȚURCĂ (min.
33-6 (pe poartă : 17—3). Cornere : 8—0.

POLITEHNICA : Moise 6 — Șunda 6, Păltinișan 
Dumitru, Manea 5, Dembrovschi 6 (min. 63 Titi 
Nedelcu 6, Cotec 5 (min. 75 Toma 5).

F.C. OLT : Nedea 8 — Lică 6, Cîocîoană 7, 
Badea 5), Mincu 6 — Fl. Dumitrescu 6, P. Petre 
mandi 5 (min. 60 Cîobanu 5), Șoarece 5, Pițurcă 7.

A arbitrat : N. Georgescu 9 j la linie ; M. Constantinescu (ambii Bucu
rești) și M. Ivăncescu (Brașov).

Cartonașe galbene : A. NICOLAE. DUMITRU.
Cartonașe roșii : DUMITRU
Trofeul Petschovschi : 9. La speranțe : 4—0 (3-0).

• .... ................
Jucătorii Politehnicii, cit șl nu

meroșii lor suporteri, și-au dat 
seama — încă o dată — cite 
feste poate juca, uneori, fotbalul. 
Timișorenii nu și-au închipuit de 
fel că ar putea pierde această în- 
tUnire disputată pe teren propriu, 
motiv pentru care -au atacat, fu
ribund adesea, 85 din cele 90 de 
minute de joc (!). Tot meciul, 
jucătorii Politehnicii s-au aflat la 
^pupitru", conducînd acțiunile în 
careul advers și asaltînd poarta 
oaspeților. In prima repriză mai 
puțin hotărîți și lenți, în a doua 
îndîrjiți după... golul pe care nu 
reușeau să-1 Înscrie fiindcă tră
geau imprecis la poartă iar por
tarul Nedea se afla într-o formă 
bună. Ocazii clare de gol ale 
gazdelor ; Dembrovschi Omin. 15), 
Nedelcu (min. 20, 26), Anghel (min. 
30,33, 38), Sunda (min. 43). în
repriza a doua Dumitru a tras

CAMPIONATUL
SERIA

METALUL AI UD — U. T. A- 
RAD 1—3 (0—1). Au înscris : Bo
ghiu (min. 81). respectiv Cior- 
daș (min. 14), Tisa (mta. 82), 
Cura (min. 84).

F. C. BIHOR ORADEA — MI
NERUL CAVNIC 3—1 (1—1). Au
torii golurilor : Naom (min. 34), 
Kun (min. 50). Pușcaș (min. 86), 
respectiv Dragomirescu (min. 15).

METALURGISTUL CUGIR — 
U. M. TIMIȘOARA 3—1 (3—1).
Au marca* : Naghi (min. 15), 
Bucur (mta. 42), Stanciu (min. 
43), respectiv Frlzu (mta. 44).

CJ.L. SIGHET — AURUL BRAD 
3—1 (1—0). Autorii golurilor :
Moldovan (min. 31). lonescu (mta. 
77), respectiv Petrișor (min. 50).

C.FJl. TIMIȘOARA — MINE- 
RUL MOLDOVA NOUA 3—0 
(1—0). Au înscris : Iancu (min. 
H ti 49) ti Nucă (mta. 48).

RAPID ARAD — OLIMPIA 
BĂTU MARE Z—2 (8—1). Au mar
ca* : Bro,ovschl (mta. 50), Stole- 
nescu (min. 73) pentru Rapid. 
State (mtn. 34), Bolba (mln. 18) 
pentru Olimpia.

89). Șuturi la poartă :

7, Șerbănoiu 6, Vițan 6 — 
Nicolae 5) — Anghel 7.

Mortlnescu 7 (min. 66 
5, Al. Nicolae 6 — la-

o lovitură liberă în baxă‘tmin. 75); , 
iar în minutele 85 șl<!B8 am asis-1 
tait la serii de cMe 3—4 șuturi1 
violente pe spațiul porții, goluri 
ca și făcute, evitate, rînd,
de Nedea, Ciocioană srLică, de la 
vinclu siau de pe >linia porții; 
Oaspeții care, în^/general, s-au 
apărat cu îndîrn/e, au beneficiat 
totuși de două-/ocazii mari ratate 
de Șoarece '§1 Iamandi în fața, 
porții goale. Stupefacție în min. 
89 : Șunda face un fault inutil la 
16 m de poarta proprie și lovi
tură liberă. PIȚURCĂ mimează că 
execută dar fuge înainte unde 
ajunge mingea trimisă abil de 
Șoarece prin zid, șutează șL.. 
god 1 (După care Dumitru pri
mește, pentru proteste, cartonaș 
galben și — apoi — pentru insul
te aduse arbitrului, este eliminat 
de pe teren).

Modesto FERRARIN1

DIVIZIEI B
A lll-a

MINERUL LUPENI — ÎNFRĂ
ȚIREA ORADEA 1—0 (0—0). Uni-, 
cui gol a fost realiza* de Col- 
ceag (min. 46).

C.FJÎ. CLUJ-NAPOCA — DA-i 
CIA ORAȘTIE 4—1 (2—0) Au
torii golurilor : Toth (min. 37), 
Țegean (mta. 42). Năsălean (min. 
52 din 11 m). Radu (mta. 81),
respectiv Marian (mtn. 86).

MINERUL ANINA — F.C.M. 
REȘIȚA 1—0 (1—0). A înscris
Bătrîna (mta. 23).

Relatări de la I. Crăciun, I. 
Ghișa, M. Vîlceanu, S. Pralea, 
C. Crețu, I. Ioana, I. Cotescu. 
M. Radu șl P. Lungu.

ETAPA VIITOARE (duminică 
24 august) : U. M. Timișoara — 
Rapid Arad, înfrățirea Oradea — 
C.IJL. Slghet, Dacia O riști e — 
C.F.R. Timișoara, F.C.M. Reșița 
— Metalurgistul Cugir. U. T. A- 
natd — Minerul Aniina, Minerul 
Moldova Notuă — Metalul Atad. 
Aurul Brad — F. C. Bihor, O- 
Rmpia Satu Mare — C.F.R. Cluj- 
Napocta, Minerul Cavnlc — Mi
neri* Laponi.



în campionatele europene ide tenis ide masă „TURNEUL PRIETENIA44
JUNIORII NOȘTRI-DOUĂ NOI MEDALII BRONZ
Duminică s-au încheiat, la 

Poznan (Polonia), întrecerile 
celei de a 23-a ediții a campio
natelor europene de tenis de 
masă rezervate juniorilor. Ti
nerii sportivi români au ter
minat competiția cu un bilanț 
bun, un total de 5 medalii 
(una de argint și două de bronz 
în probele pe echipe, două de 
bronz în probele individuale). In 
proba de simplu a cadetelor. 
fetița noastră de 12 ani Olga 
Nemeș si-a valorificat din nou 
excepționalul talent, reușind să 
ajungă pînă în semifinalele 
competiției, după .ce a întrecut 
cu 21—16. 22—20 în sferturi pe 
Bolvări (Ungaria). în semifinală, 
puțin obosită, ea a întîlnit-o 
pe jucătoarea sovietică Vece- 
rok (pe care o învinsese în

LA VOLEI

Olga Neme} Eugen FlorescuIlorafiu Pintea

cadrul probei pe echipe) ; de 
astă data. însă. Olga Nemes a 
pierdut cu 8—-21. 20—22, tre-

SPORTIVI ROMÂNI PESTE HOTARE
VIRGINIA RUZICI ÎN FINALA, 

LA TORONTO
în semifinalele turneului 

internațional de tenis de la
Toronto, jucătoarea român
că Virginia Kuzici a învin-
s-o cu 6—0, 6—3 pe Katy
Jordan (S.U.A.), urmând să în- 
tîlnească ia finală pe favorita 

! principală, americana Chris 
Evert-Loyd, care a învins-o în 
semifinale pe Pane Shriver 
cu 6—4, 7—5.

în sferturile de finală Vir
ginia Ruzici a învins-o cu 6—X 
3—& 6—3 pe Anne Smith
(S.U.A.), Pam Shriver (S.U.A.) 
a întrecut-o cu 0—6, 6—2, 7—6 
pe coechipiera sa Andrea Jae
ger. iar tenismana americană 
Kathy Jordan a reușit să o 
elimine cu 7—6, 6—0 pe cam
pioana australiană Evonne Goo- 
lagong, cîștigătoarea ultimei e- 
diții a turneului de la Wim
bledon. Rezultate înregistrate 
în proba masculină: Kronk — 
Waltke 2—6, 6—3, 6—3 • Mayer 
— Gerulaitis 7—6, 6—3 ; Borg— 
Sadri 6—1, 6—4.

CAMPIONATUL EUROPEAN 
DE BASCHET (CADETE)

Campionatul european de 
baschet pentru junioare II (ca-

unui 
Prin- 
acest

„CUPA MĂRII 
NEGRE"

(Urmare din pag. I)

’sportivii noștri s-au apărat cu 
mal multă atenție și au atacat 
mai prudent decît au făcut-o 
în primele 20 de minute, astfel 
că au ajuns ca în min. 35 ta
bela electronică să consemneze 
80—68 pentru România. De aici, 
oaspeții au aplicat cu insistență 
și în bună măsură cu succes 
presingul, reușind să reducă 
din handicap. Scor : România — 
R.P. Chineză 90—84 (45—46). Au 
înscris pentru reprezentativa 
noastră Niculescu 27, Cemat 27, 
Căpușan 9, Uglai 9, Ermurache 
6, Scarlat 6. Mihuță 6; coșgeterii 
oaspeților Feng Wei 21, Ho 
Jiuhua 20. Au arbitrat corect și 
autoritar U. Oktay (Turcia) și 
I. Dombrowski (Polonia).

în deschidere, lotul de tineret 
al țării noastre a întîlniț selec
ționata Poloniei. Oaspeții au 
realizat scorul de 98—81 (54—41). 
Marcatorii echipei române : Da
vid 23, Carpen 14, Brănișțeanu 
12. Nicoară 12, Netolitski 8, Ma- 
rinache 8, Kosa 2, Antohi 2 ; 
coșgeterii oaspeților Jegorek 23, 
Krulik 19, Banka 15. Arbitri: 
Z. Yusheng (R.P. Chineză) și 
F. Alexandru (România). ALTE 
REZULTATE : R.P. Chineză — 
Polonia 84—82 (44—37) ; Româ
nia — România (tineret) 97—75 
(69—25).

dete) s-a încheiat la Zalaeger- 
szeg (Ungaria) cu victoria se
lecționatei U.R.S.S., care a to
talizat în turneul final 10 p. 
fiind urmată de echipele Ita
liei 9 p, Bulgariei 8 p. României 
7 p. Cehoslovaciei 6 p și Un
gariei 5 p. Ultimele re
zultate : U.R.S.S. — Italia 106— 
<79 (50—47) | Bulgaria — Ro
mânia 95—82 (45—35) ; Ceho
slovacia — Ungaria 78—65 (41— 
•36).

Pe locul 7 s-a clasat Iugosla
via, urmată de Polonia, Franța, 
Spania, Suedia și R.F, Germa- 
'nia.

ȘAHIȘTI PE LOCURI 
FRUNTAȘE

Cu prilejul aniversării 
mileniu de la întemeierea 
cipatului . liber Liege, în
străvechi oraș belgian au avut 
loc numeroase manifestări cul- 
tural-artistice, printre care și 
un puternic turneu de șah. Au 
luat parte 130 de concurenți, 
din 35 de țări, jucîndu-se după 
sistem elvețian pe distanța a 
9 runde. Victoria a revenit tâ
nărului jucător iugoslav Cebalo, 
cu 8 p, urmat de reprezentan
tul nostru Theodor Ghițescu 
cu 7'h p, la egalitate cu marele 
maestru iugoslav Ostoici. Locu
rile 4—5 le-au împărțit cam
pionul Poloniei Pytel și olan
dezul Van der WiL

ir
în clasamentul final al tur

neului internațional de șah de 
la Bajmok, pe locul întîl, la 
egalitate, cu cîte 107» p, s-au 
clasat iugoslavii Knczevici și 
Popovici, urmați de marele ma
estru român Mihai Șubă 10 p, 
Bukici și Djurici (Iugoslavia) 
9'k p. Pinter (Ungaria) 9 p, 
Kirov (Bulgaria) 8'7, p.

buind să se mulțumească cu 
medalia de bronz. Cea de a 
doua medalie de bronz. în pro
bele individuale, a fost adusă 
delegației noastre de tinerii 
Eugen Florescu — Horațiu Pin
tea, care 
nale după 
victorii la
Gustafson , __ , _ _______ _
kievici — Poiovinko (U.R.S.S.) 
2—0, la perechile favorite K&- 
posztăs — Aranyosi (Ungaria) 
2—0 și Stepanek — Rak (Ceho
slovacia) 2—1. Florescu — Pin
tea au pierdut abia In semifi
nale, cu 0—2, la suedezii Ltnd, 
Persson. Pînă in sferturi de 
finală a avut acces și cuplul 
nostru Olga Nemeș — Eugen 
Florescu, învins cu 18—21, 
15—21i în proba de dublu-mixt 
doar de cel ce 
titlul: Hrahova 
(Cehoslovacia). Si 
nioare, perechile
Nemeș — Beatrice Pop si Lo
rena Mihai — Nela Stolnea au 
ajuns în sferturi de finală. La 
simplu juniori, Florescu si 
Pintea s-au clasat printre pri
mii 16 jucători ai continentului.

au ajuns in semifi- 
o suită de frumoase 
cuplurile Fladberg — 
(Suedia) 2—0, Ruza-

vor cîstiga
- I ir oda 

la dublu Ju- 
noastre Olga

BALCANIADA DE
(Urmare din pag. I)

BASCHETBALIȘTII CHINEZI

CU FRANȚA
BEIJING (Agerpres). — Se

lecționata masculină de bas
chet a Franței, aflată în tur
neu în R.P. Chineză, a susți
nut un meci amical cu forma
ția ..1 August". Partida, dispu
tată la „Palatul sporturilor*' 
din Beijing în fața a peste 
■18 000 de spectatori, s-a încheiat 
cd scorul de 71—68 (35—37) în 
Savoarea baschetbaliștilor chi
nezi.

BACĂU, 17 (prin telefon). în
trecerile de sîmbătă, din cadrul 
competiției internaționale de 
volei pentru junioare „Turneul 
Prietenia*, au oferit spectatori
lor câteva meciuri aprig dispu
tate. UNGARIA — CEHOSLO
VACIA 3—2 (—5, 5. 9. —2, 6L 
Potrivit calculului tiîrtlel, favo
rită părea echipa cehoslovacă, 
dar la capătul unei partida 
strânse, victoria a revenii, pa 
merit, formației ungare. Au con
dus P. Leszek (Polonia) și V. 
Ranghel (România). R.D. GER
MANA — CUBA 3—0 (11. 11, 
12). în ciuda scorului de 3—0, 
Victoria a fost cucerită cu se
rioase eforturi șl după multa 
emoții. în setul I, de pildă, 
cubanezele au condus cu 0—3 
(7 puncte realizate direct 
servicii !) 
au avut un 
următoarele 
tativa R.D. 
în general, 
oară. Au
(U.R.S.S.) și Song Soi Ko (JUP.D. 
Coreeană). BULGARIA — 
R.PJO. COREEANA 3—2 (—0. 
8, 8, —11, 13). După 96 de mi
nute de joc, voleibalistele bul
gare au obținut o spectaculoasă 
■victorie care, la un moment 
dat, surldea sportivelor oore- 
ence. Arbitri : Em. Costoiu

diu 
dar adversarele lor 

final mai bun. In 
2 seturi, reprezen- 
Germane a avut, 

o prestație superl- 
arbitrai : E. Ililea

(junioare)
(România) și L. Milan (Ceho
slovacia). U.R.S.S. — POLONIA 
'3—1 (2, —8. 5, 5). Sovieticele 
s-au impus clar, cîștigînd pe 
merit. Au condus : N. Ionesta 
și Em. Ududec (România).

Partidele de duminică : R.P.D. 
COREEANA — ROMANIA H 

■3—0 (6, 8, 8,). Victorie clară. 
Arbitri: R. Pedro Esteva (Cu
ba) și L. Kiss (Ungaria). CUBA 
— CEHOSLOVACIA 3—2 (—^ 
11, -3. 7, 11). S-a jucat 82 de 
minute pentru desemnarea câș
tigătoarei. în ultimul set, Cuba 
a fost condusă cu 4—2, 6—2 și 
0—6. dar a avut un final mai 
bun. Au condus : V. Ranghel 
șd N. Ion eseu, ambii România.’ 
R. r. BULGARIA — U.R.S.S. 
1—3 (—X 13. —6, —9). Sovie
ticele au câștigat ușor, în 75 
de minute. Au condus E. Udu
dec si E. Costoiu (România). 
O frumoasă victorie au repur
tat voleibalistele noastre înviat" 
gînd sextetul R. D. Germane 
cu 3—0 (3, 9, 9). Au condus j 
Song Sol Ka (R.P.D. Coreeană) 
șl M. Kolcev (Bulgaria).

Programul de astăzi: ora 9,30s 
UJI.S.S. — România II. ora 
10,30 : Polonia — Bulgaria, ora 
16 : Ungaria — R.D. Germană, 
ora 17 : Cuba — România L

Hie IANCU, oaresp.

TURNEUL CANDIDAȚILOR 
LA TITLUL MONDIAL DE ȘAH
BUENOS AIRES, 17 (Agerpres). 

— Cea de-a 12-a partidă a me
ciului dintre marii maeștri Lev 
Polugaevski ți Victor KorclnoL 
care-și dispută la Buenos Aires 
una dintre semifinalele turneu
lui oandidațllor la titlul mon
dial de șah. a fost cîștlgată de 
Polugaevski la mutarea a 73-a.

Scorul a devenit egal 6—6 
puncte, astfel că pentru de
semnarea învingătorului se vor 
disputa partide suplimentaro.

HANDBAL FEMININ

putut să mențină pasul cu va
loroasa echipă iugoslavă. Au 
marcat : Bejovici 6, Djevici 4, 
Cuderman 3, Mugosa 2, Mati- 
jevici, Mijenici, respectiv Ple- 
șoianu 7, Bălăci 3, Voinca. 2, 
Moise 2, Titles, Demeter. Au 
condus bine T. Jezorny și W. 
Arczizewszki

ROMANIA
22—14 (12—5). Dacă după pri
ma evoluție a echipei noastre 
de tineret am 
servații critice.
spus că handbalistele românce, 
ieșind din impasul „psihologic"

Polonia.
- BULGARIA

făcut unele ob- 
acum trebuie

al debutului, s-au comportat 
bine, reușind să învingă deta
șat masiva formație bulgară. 
Acțiomlnd atent si agresiv ta 
apărare, folosind bine extre
mele, tatr-o circulație largă a 
mingii, echipa română s-a de
tașat rapid si a învins fără 
prea mari emoții. Ne-au plăcut 
Dobre, Leonte. Ciobotaru, Oacă 
si portarii Pfefferkom si Jalbă 
(atlt cit a fost folosită). Punc
tele au fost marcate de : Clu- 
botaru 
vră 2, 
pectiv 
Eneva.
kaucr 
zaria.

7, Leonte 6. Oacă 3, Ga- 
Dobre 2, Jucan 2, rea- 
Peșeva 9. CaraUșeva 4. 
Au condus bine P. Te

și C, Somhegryl — Un-

CAMPIONATELE NAȚIONALE DE PENTATLON MODERN
(Urmare din pag. 1)

loric al tinerilor (cîți sînt) este 
lent si incă neconcludent, iar 
ceilalți, seniorii, nevăzîndu-se 
— cel puțin deocamdată — a- 
menințați, se străduiesc prea 
puțin.

Revenind la concursul pro- 
priu-zis să consemnăm mai în
tâi succesul, destul de previzi
bil (poate mai puțin marea di
ferență) al reprezentanților clu
bului bucureștean Olimpia, atât 
la individual — prin Dumitru 
Spirlea —, cît Si la echipe (din 
formație mai făcînd parte V. 
Nemețeanu, M. Sandu și Șt. Coz
ma), ca urmare a unei evoluții 
superioare adversarilor lor din 
Timișoara.

Sîmbătă dimineața, tn deco
rul poligonului „Tunari", cele 
mai bune rezultate au fost rea
lizate de D. Spirlea 1 044 p 
(196), I. Galovici și Șt. Cozma 
1 000 p (194) și V. Nemețeanu 
978 p. (193), dar și în cazul lor, ca 
și al celorlalți concur nți — E.

Pop, C. Răducanu (component! 
ai lotului), M. Sandu ș.a. — a 
fost vizibilă o lipsă de constan
ță, de concentrare (uneori în
spre final) pe parcursul celor 4 
serii : I. Galovici 49—49—46— 
50 ! C. Răducanu 47+47+45+ 
44 ; M. Sandu 47 + 46 +49+ 48 și 
exemplele ar putea continua. 
Impunîndu-se și la tir. decala
jul intervenit după proba de 
scrimă s-a mărit, astfel că, deși 
după amiază, la bazinul „23 
August", timișorenii s-au impus 
la înot, cei de la Olimpia și-au 
păstrat un avans substanțial. E. 
Pop și C. Răducanu și-au îm
părțit primele doiuă locuri la 
natație, ei acumulînd 1 204 p 
(3:28,7), poziția a treia revenind 
tot unui timișorean, I. Buzata, 
cu 1160 p (3:34,3). Dacă liderul 
clasamentului general, D. Spîr- 
lea a reușit să vină al patrulea 
cu 1156 p (3:34,7). ceilalți echi
pieri ai Olimpiei nu s-au „vă
zut" în față, astfel că (iată încă 
un argument în favoarea celor 
afirmate la început) Olimpia 
s-a clasat pe locul 4 cu 3 184 p,

după Universitatea I 3 472 p, 
C.S.S. 1 3 228 p și Olimpia II 
3 188 p. In sCrșit, ceva mai pa
sionantă, întrecerea de cros, 
care a avut loc duminică dimi
neața pe tradiționalul traseu de 
4000 m de la Călugăreni. L Ca
lorici s-a detașat net de urmă
torii clasați, el avînd 1150 p, 
iar ceilalți : D. Spirlea 1 093 p, 
M. Sandu 1 060 p, C. Răducanu 
1 057, Șt. Cozma 1 039 p și R 
Pop 1024 p, astfel că, mai o- 
mogenă, echipa timișoreană a 
câștigat proba cu 3 231 p, urma
tă de Olimpia 3192 p, o dife
rență, însă, insuficientă pentru 
a recupera handicapul, mulțu- 
mindu-se în final, cu poziția se
cundă in clasamentul general, 
tricourile de campioni revenind 
bucur estonilor.

CLASAMENT FINAL : Indi
vidual — 1. D. Spirlea 5 557 p 
— campion național. 2 I. Galo
vici 5 088 p. 3. E. Pop 5 064 pț 
echipe — 1. Olimpia 15 305 p, 
2. Universitatea 15113 p, X 
C.S.S. 1 12 519 p.

M mericU«Me
CAMPIONATE

U.R.S.S. (etapa a 18-a). Spartak 
Moscova — Lokomotiv Moscova 
2—1; Dinamo Kiev — Dinamo Minsk
4- 0 ; T.SJK.A. Moscova — S.K.A. 
Rostov pe Don 1—0 ; Sahtăor 
Donețk — Dinamo Moscova 3—2; 
Ararat Erevan — Neftd Baku 
1—1 : Dinamo Tbilisi — Pahtakoc 
Taskent 1—1 ; Kairat Alma Ata
— Kuban Krasnodar 2—1 ; Zenit
Leningrad — Cernomoret Odessa 
8—0. In clasament conduce echipa 
Spartak Moscova 27 p (din 
meciuri). urmată ' 
Dinamo Kiev 25 .

ANGLIA. Iată rezultatele primei 
etape : Tottenham — Nottingham 
a—0 ; Liverpool — Crystal Palace
5— O ; W.B. Albion — Arsenal
0—1 ; Leeds — Aston Villa 1—1 ; 
Sunderland — Overton 3—1 i
Leicester 
chaster United —
5— 0 ; Southampton 
City 2—0 ; Norwich
6— 1.

BJ. GERMANIA, 
reglstrate tn prima 
burg — Duisburg 0—0 ; Stuttgart
— Ntlrnberg 2—1 ;

de 
P-

IS
formația

— Overton 
Ipswich 0—1 ; Man- 

MtddUesbrougli 
— Manchests® 
— stoke City

Rezultate 
etapă : Ham- 
—0 : Stuttgart 

________„ _ _ , Karlsruhe — 
Bayern Mimchen 8—3; Dortmund 
— Uerdlngen 2—1 ; Dusseldorf — 
Borussia MSnchengladbach 2—1 ] 
Bielefeld — KSln 2—5 ; Leverku
sen — Kaiserslautern 0—1. Schal
ke — Eintracht Frankfurt pe 
Mialn 1—t.

NORVEGIA. Fredrlkstad — Ro
senborg 2—3 ;
Bryne 1—0 ; Mol de 
Skeid Oslo — Bodoe 1—0 ; Start 
Kristlansand — Lyn Oslo 5—0 ; 
Viking Stavanger — Vaalerengen 
Oslo 1—2. In clasament conduc 
Start șl BTyne, cu ette IS p, ur
mate de formația LlUestroem 17 p.

Liliastroem —
Moss 1—1 ;

MECIURI INTERNAȚIONALE
• In turneul de la Palma de 

Mallorca, Real Madrid a învins 
cu a—1 (1—0) formația portugheză 
Belenenses. Cele două goluri ale 
echipei spaniole au fost înscris» 
de Juanito.
• La Budapesta ta meci pre

liminar din C.C.E. : Honved Bu
dapesta— F.C. La Valetta 8—0 (4—O). 
Returul ia 3 septembrie.
• Echipa cehoslovacă zbrojovke

Brno a susținut un med amical 
la Berlin eu formația locală Di
namo, în fața căreia a pierdut 
CU 1—5 (1—2).

AUTO O „Marele premiu44 al 
Austriei, pe circuitul de la Zelt- 
weg, a fost câștigat de francezul 
Jean-Pierre Jabouille („Renault") 
— 320,868 km în lh 26:15,73 (me
die orară 223,196 km). L-au ur
mat australianul Alan Jones și 
argentinianul Carlos Reutemann 
(ambii pe mașini „Williams"), 
tn clasamentul general al C.M. 
(formula 1) continuă să conducă 

de 
36 p

Alan Jones, cu 47 p. urmat 
brazilianul Nelson Piquet — 
șl Carlos Reutemann — 30 p.

(O-

TELEX ® TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
cu cîte

ATLETISM > La Sittard 
landa), atleta engleză Kathryn 
Binns a fost cronometrată în 
proba de 10 000 m, cu timpul de 
32:57,2. Recordul mondial neofi
cial pe această distanță aparține

sportivei suedeze Loa Olafsson cu 
îl :45,0, performanță realizată tn 
anul 1978.

BASCHET ® în turneul femi
nin de la Pabjanița (Polonia), e- 
chlpa Vasas Budapesta a întrecut 
cu 67—63 (29—31) formația polo
neză Widzew Lodz,

CICLISM ® Turul Slovaciei a 
continuat cuîetapa a 4-a, ciștigată 
de rutierul sovietic Aleksandr 
Averin, care l-a întrecut Ia sprint 
pe cehoslovacul Ludek Mraz — 
ambii fiind cronometrați pe dis
tanța de 114 km cu timpul de 
2h 43:5S. Lider al clasamentului 
general se menține Jirl Stratilek 
(Cehoslovacia), urmat la 54 se

runde de coechipierul său 7Ladd- 
m±r Dolek. Campionul olimpic 
Serghel Suhurucenko (U.R.S.S.) 
se află, pe locul 9, la 4:34 de lider.

natație • în ziua a doua a 
turneului internațional de polo 
pe apă care se desfășoară în o- 
rașul La Valletta (Malta), selec
ționata R.P. Chineze a întrecut 
cu scorul de 9—2 formația Sco
ției. Alte rezultate : Malta —» 
Elveția .9—7 ; Cehoslovacia — 
Austria 10—3.

ȘAH • După 6 runde, în tur
neul de La Borovo (Jugoslavia) 
conduce marele maestru iugoslav 
Rajkovid, cu 4 p (1), urmat da 
Matulovlci și Rogulj — cîte 3'/2 p.

Kurajlța șl Velimirovicl 
3 P-

TENIS O tn sferturile 
ale turneului de la 
(Ohio), argentinianul 
Vilas 1-a intreout cu 6—I, 6—2 pe 
americanul Nick 
Mottram (Anglia) 
6—3, 3—6 6—0
Vasselin (Franța). 
meniul general al 
miu — F.I.L.T.' 
ducă tenismanul american 
McEnroe, cu 1401 p..
compatriotul său Jimmy Connors
— 1386 p, Bjorn Borg (Suedia) — 
1 225 p, Harold Solomon fS.U.A.)
— 1 039 p, Gene Mayer (S.U.A.)
— 1061 p. Ivan Lendl (Ceho
slovacia) — 934 p. Jose Luis Clenc 
(Argentina) — 860 p, Guillermo
Vilas (Argentina) — 841 p. etc.

de finală 
Cleveland 
Guillermo

Saviano. iar 
a dispus cu 
de Christophe 
0 în clasa- 

__ „Marelui Pre- 
, continuă să con

joint 
urmat de
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