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Succese de prestigiu la Pancearevo

ADRIANA CHELARIU (simplu), 
A. SOROHAN $1C. DIACONESCU (dublul 
CAMPIOANE MONDIALE DE JUNIOARE 
Alte trei medalii de argint (4 vlsle băieți) $1 bronz (2 Le. $1 4 +1 tidi 

fete) au completat bilanțul canotorilor români

în etapa I a Diviziei ,,A“ de fotbal

OASPEȚII AU ADUNAT 
PUNCTE PREȚIOASE DIN START!
• sportul studențesc, victorie ia scor, primul lider al noului campionat • Campionii 
au câștigat, ca și în turul ediției trecute, la Tg. (iureș! • Doar unul dintre cel 
patru antrenori debutonți-terlcit: Nicolac Vâtalu de la S.C. Racâu, echipa învingătoare 
pe litoral @ Etapa viitoare, un dcrbij: meciul de la Dacau dintre Sport Club și Sîcaua

Spoi tul studențesc- 
‘Steaua -
F.C. Constanța - 
A.S.A. Tg. Mureș — 
U.T. ■
Jiul 
GS.
F.C. 
,.U"

REZULTATE TEHNICE
F.G Olt
Chimia Rm. Vilcea 
S.G Bacău 
Univ. Craiova 
Corvinul Hunedoara 
„Poli" Timișoara 
F.C.M. Brașov 
Progresul Vulcan 
Dinamo

3-0 
3-2 
0-1 
0-2
1-1
1-1
3-1
1-1
2-1

(2-0) 
(0-0) 
(0-1) 
(0-2) 
(0-0) 
(0-1) 
(2-0) 
(0-0) 
(1-1)

ADRIANA1. Sportul studențesc 
Uni». Craiova 
C.S. Tîrgoviște 
S. C. Bacău 
Steaua
„U“ Cluj-Napoca 
U. T. Arad
Corvinul 
Jiul
„Poli* Timișoara 
F. G Argeș 
Progresul Vulcan 
Dinamo
Chimia Rm. V. 
F. C. Constanța 
F.C.M. Brașov 
A.S.A. Tg. Mureș 
F. C. Olt

CHELARIU

Citiți cronicile în pag. 2—3

CLASAMENTUL

ANIȘOARA SOROHAN CAMELIA DIACONESCU

(Continuare in pag a 4-a)

LA TENIS DE MASA

manifestată într-o 
de regate internaționale 
senioarelor. Adriana Che- 
(18 ani, membră a clu- 
Viitorul), a dominat im-

Arad -
Petroșani —
Tirgoviște -
Argeș
Cluj-Napoca -

ETAPA VIITOARE (simbătă 15 august)
Univ. Cra.ova 
„Poli” T.imșoaro 
Corvinul Hunedoara 
Prcgresul-Vulcan 
Chimia Rm. Vilcea 
Dinamo
S.C. Bacău
F.C. Olt
F C.M. Brașov

— C.S. Tirgoviște
— Sportul studențesc
— F.C. Argeș
— F.C. Constanța
— „U” Cluj-Napoca
— A.S.A. Ig. Mureș
— Steaua
— U.T. Arad
— Jiul Petroșani

2- 3.
2- 3.
4- 6.
4- 6.
4- 6.
7-12.
7-12.
7-12.
7-12.
7-12.
7-12.

13-15. 
13-15. 
13-15. 
16-17.
16-17.

18. Excelenta comportare a ca
notorilor români la campiona
tele mondiale de juniori în
cheiate sîmbătă după-amiază 
pe lacul de la Pancearevo (Bul
garia) ne-a adus un bilanț fără 
precedent în istoria acestui 
sport, la nivelul speranțelor : 
două medalii de aur, una de 
argint și două de bronz !

Confirmînd valoarea deosebit 
de ridicată 
serie 
ale... 
lariu 
bului

presionant finala de simplu, 
întrecindu-și adversarele din 
U.R.S.S., R.D. Germană, Olan
da, Ungaria și Franța cu aproa
pe trei lungimi de barcă ! Este 
pentru prima oară în istoria 
canotajului clnd o sportivă din 
România devine campioană 
mondială de junioare, titlu ca
re acum se adaugă celui de 
campioană mondială și olimpi
că a senioarelor deținut de 
faimoasa sa compatrioată San
da Toma.

OLGA NEMEȘ, CAMPIOANA 
EUROPEANĂ A CADETELOR

ampionat nou ia început de august Ca și anul tre
cut, ca și in alți ani. Din timp, pentru a face loc 
bogatelor sezoane de toamnă, cu numeroase jocuri 

internaționale. Cald și in acest an, parcă și mai cald decit 
in 1980. La etapa inaugurală a celui de al 63-lea campio
nat au fost 171 000 de spectatori, la aceea al celui de al 
64-lea, simbăta trecută, numai 119 000. Dar, anul trecut se 
înregistrau numai două puncte In deplasare, o victorie. 
Acum 7 puncte in deplasare, două victorii și trei meciuri 
egale. Să fie oare un semn al unei combativități crescute î 

Prin victoriile realizate de Universitatea Craiova (la Tg. 
Mureș, reeditare a victoriei la alt scor, 4—1, și in ediția tre
cută) și S.C. Bacău la Constanța, se anunță din start Intîlniri 
viitoare foarte disputate. Ca și in cazul remizelor prețioase 
în deplasare obținute de Progresul, Corvinul și Politehnica 
Timișoara.

Iar selecționabilii ? Și ei promițători prin notele primite : . 
10 - Crișan, 9 - Cimpeanu 11, Cămătaru, 8 — Bălăci, lor- 
dănescu, Beldeanu, Ștefănescu, Tilihoi, 7 - aproape toțL 
O ezeepție, Țălnar — 5.

Adrian Ionescu (tricou 
culoare Închisă) înscrie golul 
egalizator pentru Steaua, la 
numai clteva secunde după 
ce scorul fusese deschis de 
oaspeți. Foto : V. BAGEAC

In cadrul Campionatelor europene 
de tenis de masă, pentru junioare, 
care s-au Încheiat în Cehoslovacia, 
tînăra noastră jucătoare Olga Nemeș 
a cîștigat titlul individual al catego
riei cadete. Amănunte în pag. a IV-a.

A început campionatul de rugby

SINGURUL REZULTAT MAI PUȚIN AȘTEPTAT
BAIMARENII ÎNVINȘI LA

Pentru atitudinea sportiva din campionatul trecut

Rugby ui nu s-a... lăsat, mai 
prejos decît fotbalul. Cam
pionatul Diviziei „A" a înce
put o zi mai tirziu — ieri — 
si merită reamintit, totodată, 
faptul că sportul cu balonul 
oval numără o ediție mai mult 
(65) decît acela cu mingea 
rotundă. Iată amănunte de Ia 
cele sase partide disputate

șaptea
C.S.M.

R.C.
TESC
BAIA
zon
dițiile de vizionare — 
tribună — răminînd însă, 
mai departe improprii), 
consemnăm cel dinții

ÎNMÎNAREA TROFEULUI FAIR-PLAY
I. PETSCHOVSCHI" IUBITORILORzz

FOTBALULUI DIN CLUJ-NAPOCA
Sîmbătă, cu prilejul inaugu

rării noului campionat de fot
bal, la Cluj-Napoca a avui loc 
pe Stadionul municipal înmî- 
narea trofeului transmisibil al 
sportivității tribunelor ..I. Pet- 
schovschi" instituit și atribuit 
de ziarul „Sportul" prin cumul 
de note, cîștigat la cea de a 
13-a ediție ce parcursul cam
pionatului trecut, de către iu
bitorii fotbalului, spectatorii 
jocurilor de fotbal ale diviziei 
„A“ din municipiul Cluj-Na
poca.

înaintea meciului inauguiral 
al ediției a 64-a a diviziei na
ționale, dintre echipele Univer
sitatea Cluj-Napoca șă Dinamo 
București, trofeul „L Petschov- 
schi” a fost tnmînat de redac- 
torul-șef al ziarului „Sportul", 
Aurei G Neagu, prim-vicepre- 
ședimtelul Consiliului popular al 
municipiului Cluj-Napoca . to
varășul Iosif Gavrilă.

Cea de a 14-a ediție a aces
tui trofeu al fair-play-ului in 
tribune, a Început ! Succes tu
turor I

(Vulcan București — 
Sibiu), fiind amînată.
SPORTUL STUDEN- 

— STI1NTA CEMIN 
MARE 15—9 (9—6). Ga- 

imbietor în „Tei" (con- 
fără 

pa 
unde 

rezul-

Sub privirile lui Galanda, Demian și Atanasiu, bucureșteanul 
Ilie trimite balonul liniei de atac, in ciuda opoziției tui Moț. 
(Fază din meciul R.C. Sportul studențesc — Știința CEMIN).

Foto : Ion MIHAICA

BUCUREȘTI
tat împotriva... calculului hir- 
tiei. care reținea cele 16 punc
te ce au distantat în clasa
ment echipele la finele edi
ției precedente. Sub semnul 
căldurii, jocul a fost ..moale", 
lipsit de valențe spectaculare, 
Băimărenii au intrat în teren 
fără Tătucu. Ungureanu. Be
rarii — absente datorate ac
cidentărilor — și temerile an
trenorului Mitică Antonescu 
de dinainte de meci aveau să 
se dovedească îndreptățite : 
Stiinta a evoluat în general 
dezlînat. lipsită de luciditate 
si spontaneitate. în ceea ce o 
privește, formația bucureștea- 
nă (si ea ea unele absente) a 
luptat mult pentru victorie, 
s-a apărat exact, avînd 
mai buni
Cojocaru 
cu seamă 
decisiv la 
jucătorului Alexandru 
siu si în postura 
nor principal.

în prima repriză, interesant 
a fost doar duelul trans foș- 
merilor la loviturile 
deaosă din min. 4

cei 
oameni in .mezinii” 
si Gurămare. mal 
primul contribuind 
debutul favorabil al 

Atana- 
de... antre-

de pe- 
(Giigor,

(Continuare in pag. 2-3)



KOI NUME PE PANOUL CAMPIONILOR „DACIADEI<< ■ I DIVIZIA

LA „FESTIVALUL
Ediția a n-a a „Festivalului 

sporturilor tehnico-aplicatlve*
desfășurată sub egida „Daciadei* 
»-a constituit Intr-o veritabilă 
demonstrație de vigoare, price
pere și ambiție a celor peste 800 
de tineri veniți din toate colțu
rile tării in orașul de la Mila 
•0.Am asistat, realmente, la In- 

. treceri pasionante, cărora 11 s-au 
asigurat condiții dintre cele mal 
bune, atît In pitoreasca pădure 
a Gîrboavelor. cit șl In sala de

SPORTURILOR TEHNICO-APLICATIVE"...

...șl la orientaie turistică 
(11-14 ani), județele 
BistriU-Năsăud (fete)

Munlcipiul Bistrița a găzduit, 
in aceste zile, finala pe țară a 
concursului de erlentare turisti
că (categ. 11—14 ani) din cadru) 
celei de a n-a ediții a „Dacia- 
dei". Vremea a fost splendidă, 
tar ambianța de-a dreptul cu
ceritoare, pădurea Codrlșor ofe
rind condiții excelente pentru 
cei aproape 160 de eoncurenti 
(băieți șl fete).

La capătul întrecerilor, clasa
mentul a avut următoarea con
figurație :

FETE :

sport a Liceului Industrial nr. 
3, la arena de tir șl la modernul 
kartodrom din „Valea Grădinii".

De subliniat faptul că la „Fes
tival- s-au afirmat • serie de 
tineri talentațL unii dintre ei 
aparținind unor județe fără tra
diție in ramurile de sport care 
s-au aflat pe agenda întrecerilor 
(Botoșani. Tulcea, Vaslui etc.), 
de unde se poate afirma că a- 
ceastă competiție s-a identificat 
cu • veritabilă trambulină de 
lansare a unor elemente în acti
vitatea de performanță. Am men
ționa totodată un pilduitor exem
plu de fair-play. L-a «ferit tl- 
năra sportivă Maria Ungureanu 
(județul Vilcea) la concursul de 
•rlentare turistică : Intllnlnd pe 
parcursul întrecerii—» participan
tă din alt județ, care suferise 
un accident, Maria Ungureanu a 
venit prompt In ajutorul aces
teia, l-a dat primul ajutor, trans- 
portind-o pînă la punctul sani
tar cel mal .apropiat. De notat 
faptul că sportiva din Vilcea be
neficia, pînă In -acel moment, 
de » situație care • anunța 
printre cîștlgătoarele concursu
lui. Și, totuși... Pentru gestul el 
profund uman, concurenta din 
județul VUcea a fost răsplătită

de organizatori cu un premiu 
special I

Iată șl cîștigătoril, 
campioni al „Daciadei" :

tir s
(Brăila) șl C. Negoiță (Galați). 
Pe județe : 1. Galați 1 695 p., 2. 
Suceava 1 595 p., 3. Dolj 1 594 p.

KARTING : categ. 14—16 ani. 
Gabriela Szilagy (Alba) șl 
Șerban (Galați) ; categ. 
ani, D. Iepure (Galați) ; 
19—20 ani, M. Chirpelean 
reș) : categ. licențlațl. A. Lem- 
heny (Cluj). Pe județe : 1. Mu
reș 119 p„ 2. Galați 118 p, 3. Alba 
118 p.

ORIENTARE TURISTICA 
teg. 14—16 ani, 
(Galați) și C._

care BÎnt
Mariana Cărbunaru

Fl. 
17—1» 
categ. 

(Mu-
Mu-

ca-
Rodica Tofan 

x___ T_ _ Racz (Maramu
reș) ; categ. 17—20 ani, Nicoleta 
Chivu (Galați) și A. Vulpe 
(Gorj). Pe județe : 1. Maramureș, 
2. Galați, 3. Gorj.

JUDO : categ. 60 kg., A. Ur- 
szuly (Sibiu) ; cteg. 65 kg., I. 
Mirică (Olt) ; categ. 71 kg., A. 
Gurmay (Timiș) ; categ. 78 kg., 
I» Joo (Alba) ; categ. 86 kg. N. 
Pop (Cluj), cel mal tînăr judoka 
al concursului ; categ. 95 kg., 
Gh. Orban (Cluj). Pe județe : 1, 
Cluj, 2. Olt, 3. Tulcea.

Telemoc S1RIOPOL coresp.

CIRCUITUL DE MARȘ P.T.T.

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

ETAPA I
FESTIVAL

A.S.A. TG. MUREȘ
SITATEA CRAIOVA 0-2

UNIVER- 
(0-2)

Spectatori : aproximativ
șuturi i 18—14 (pe poartă : 
comere : 12—4.

A.S.A. : Varo 6 — Szobo 
7, Unchiaș 6. Gali 7 — 
(min. 46 Fanîcl 6),_ C-

15 000
8-8) î

6, Ispir
Dulâu 6 

_____  Hie Costel 7, 
Bolâni 8 - Both II 7, Biro I 7, Fo- 
zekaș 7 (min. 66 Hajnol 6).

UNIVERSITATEA s Boldicl 8 - Ne- 
grîlâ 8, Tilihol 8, Ștefânescu 8, Un
gureanu 8 — Berdeanu 8, Donose 8, 
Bălăci 8 - Crișan 10 (min. 66 Geol- 
gâu 8), Câmâtaru 9, Grțu 7 (min. 
72 Irimescu 7).

A arbitrat : Gh. Dragomir 8 
linie : I. Pop și A. Jurja (toți 
București).

Cartonașe galbene ; BOTH
Trofeul Petschovschi : 18. La 

ranțe : 2-0 (1-0).

te 
din ,

1. Blstrița-Năsăud, 
campioană a „Dadadei”, 2. Ti
miș, 3. București, 4. Galați, 5. 
Hunedoara,

BĂIEȚI :
JDacladei”, 
4. Bihor, 5. 
ța-Năsăud.

Primele clasate au fost răsplă
tite cu diplome șl premii, pen
tru bună pregătire și disciplină. 
De asemenea - 
mii :

— celei mai 
Marglt Szabo, 
nerală nr. 1 
Mare ;

— celui mal
Adrian Avarvarel. de la aceeași 
•coală ;

— concurentei Angela Buznea- 
nu, de la Școala generală nr. 3 
din Clmpulung Moldoveneso — 
Suceava, pentru cea mal bună 
altuație la Învățătură.

La reușita concursului, organi
zatorii s-au bucurat de sprijinul 
Consiliului județean al organiza
ției pionierilor, a! C.J.E.F.S. șl 
al Inspectoratului școlar.

Ion TOM A, coresp.

Bucurețti,
6. Gorj.
1. Arad, campioană a
2. Brașov, 3. Timiș, 
Hunedoara, 8. Blstri-

s-au acordat pre-
tinere participante, 
de la Școala ge- 

dln Cărei — Satu
ttnăr participant,

In organizarea asociației spor
tive P.T.T. a avut loc dumini
că, pe traseul devenit „clasic" de 
pe strada Maior Coravu, din ve
cinătatea parcului sportiv „23 
August", cea de a XXXVI-a e- 
dlție a competiției internaționa
le de marș „Circuitul P.T.T.*, 
una dintre prestigioasele com
petiții ale atletismului nostru. 
Tocmai de aceea s-ar fl cuvenit, 
desigur, să fl fost enorată de 
participarea mai multor con- 
curențl, din majoritatea secții
lor noastre de marș. Nu de alta, 
dar există destui antrenori șl 
sportivi care se tot pllng că 
n-au suficiente starturi lntr-un 
sezon.

Principala cursă a zile! a fost 
cea a seniorilor, programată 
pe distanța a 20 km. Conform 
așteptărilor, cea mal bună com
portare a avut-o reprezentantul 
gazdelor, campionul balcanic 
Constantin Stalcu. Dozlndu-șl mal 
bine eforturile, Stalcu a obținut 
• victorie facilă, cu un avan3 de 
aproape 2 minute asupra urmă
torului clasat. Dar, lată clasa
mentul probei de 20 km : 1.

Constantin Stalcu (P.T.T.) lh 29: 
55.2, 2. Ion Găsitu (P.T.T.) lh
31:51,2, 3. Marian Ganea (P.T.T.) 
lh 34:46,4, 4. Gheorghe Jugănaru 
(P.T.T.) lh 36:04,0, 5. Costel Șo- 
fran (P.T.T.) lh 50:14,6, », Ion 
Duță (Metalul Plopeni) lh 59:28,0.

In celelalte probe au fost 
notate rezultatele : juniori I —
10 km : 1. Gh. Frecățeanu (P.T.T.)
46:15,0, 2. P. Popescu (C.S.Ș. Do- 
rohoi) 49:09,0, 3. V. ~
(C.S.Ș. Dorohoi) 49:45,2 ;
11 — 10 km : 1. I. :*
nirea Alba lulia) 49:08,0, 
Zabonski (Cehoslovacia) 
3. E. Zaharla (P.T.T.) 
juniori III — 5 km 
ka (Ceh.) 26:20,0, 
(Polonia) 26:35.2, : 
skl (Pol.) 26:55,0, 
Bki (Pol.) 28:20,6, 
(C.S.S. Dorohoi) 30:45,6 ; 
1—2 km. : 1. c. Adespl 
Dorohoi) 5:41,6, 
(P.T.T.) 6:19,0.
(P.T.T.) 6:24,8 ;

I
I
I

Bine ar fi să tot vedem me
ciuri ca acesta, de la Tg. Mu
reș. A avut de toate : goluri 
de mare spectacol, „bare" în 
serie, acțiuni individuale de 
rară frumusețe, spirit de spor
tivitate. Și, nu ca ultimă vir
tute, un public cu o splendi
dă atitudine, sensibil la mo
mentele (numeroase) de fotbal 
adevărat și dintr-o tabără și 
din cealaltă. Campioana «-a 
prezentat ca și cum juca a 
doua zi după reușita finală a 
cupei : în aceeași perfectă u- 
nitate de acțiune (ca joc și ca 
spirit de echipă). Dovadă că

CRIȘAN LA d
Universitatea a ajuns la o de
plină cristalizare a stilului său 
de joc. Replica mureșenilor s-a 
făcut simțită pe toată durata 
jocului. A avut o echipă su
perioară in fața sa, formația 
locală, dar ea n-a abandonat 
nici un moment lupta. Și tre
buie să menționăm că șansa 
nu l-a surfs în fazele ta care 
a trimis de trei ori mingea în 
bară! Victoria craiovenilor nu 
poate fi pusă la îndoială, dar 
ea n-a fost obținută cu ușurin
ța cu care ar lăsa-o să se în
țeleagă acest 2—0 stabilit pe 
tabela de marcaj, încă din pri
ma repriză. întâiul șut la poar
tă al oaspeților a însemnat des
chiderea scorului și el s-a e- 
fectuat la capătul unei faze de 
mare spectacol. Era minutul 31 
un schimb rapid de mingi Că
mătarii — Crișan — Cămătaru, 
la marginea careului advers. 
Trimițîndu-i din nou mingea 
lui CRIȘAN. vîrful de atac cra- 
lovean l-a însoțit pe coechi
pierul său. efcctuînd un veri
tabil paravan. Crișan a șutai 
din alergare și balonul s-a o- 
prit in plasă: 0—1. Reacția 
puternică mureșană: Gali șu- 
tează violent (min. 7), Boldici 
respinge greu. în corner ; ac
țiune Bfilonl (min, 11) sto
pată de Ștefânescu ; cursă Fa- 
zekaș (min. 12), centrare >”1 
o reluare, cu spatele la pOL 
tă. „marca Biro I". dar mingea 
trece cu puțin peste bară. Re
plica Universității : cursă Ne-

grilă, „■ 
sosește 
cu mim 
ră liber 
Crișan 
mătaru 
In min. 
Bălăci 
scurt** 1 
atac, ce 
și CAN 
los și s 
plasă : 
două b. 
la poar 
kaș trl 
din stîi 
Biro I 
în bar,’ 
toare d

„Mon 
ne-o a 
jucând 
tru 
lansînd 
traatac. 
care a 
cepție, 
ze „la 
tru șar 
iovenii 
prin I 
(min. I 
81 și I 
creditor 
Plecat 
renului 
dici In 
bară d 
fi mer

A ÎNCEPUT CAMPIONATUL
(Urmare din pag. 1)

sa execuție ireprosa-singura_ _________ _______
bilă) 5 (Cojocarul, 8 (Gomoes- 
cu). 22 
amintim

(Cojocarul — ca să 
reușitele, precum si 

faza creată de bucuresteni 
în min. 28. încheiată de ins
piratul Andrei Hariton prin 
..drop". După pauză, unele ro
cade în alcătuirea XV-lui oas
pete au determinat o tresă
rire de orgoliu a acestuia, con
cretizată în frumoasa acțiune 
din min. 53 (stopată in extre
mis) si siguranța lui Vasile 
Ion la transformarea loviturii 
de pedeapsă din min. 56 (tot 
el a 
mai 
Si a
caru 
teză.

trim is însă, zece minute 
tîrziu. balonul în bară !). 
venit minutul 67 : Cojo- 
a construit ta mare vi- 
cea mai frumoasă fază a 

meciului, tăcind slalom prin
tre adversari si punîndu-1 în 
cursă pe Chiciu ; acesta a por
nit irezistibil, si-a bătut balo
nul. l-a urmărit si, ta tere
nul de tintă advers, a 
obstructionat. 
lizare. transformat _ _______
foarte talentat Cojocarii: 15—9, 
rezultat final.

Arbitrul P. Ionescu (la li
nie : M. Nicu si FL Diaconu) 
a condus bine formațiile : 
SPORTUL STUD. : Chiciu — 
Cojocarii. A. Hariton. C. Hari
ton. Negocscu — Nicolescu, 
nie — Mihalache. Gurămare. 
Viman — AI. Atanasiu. Galan- 
da — Păunescu, Bossenmaier, 
Dumitrescu ; ȘTIINȚA : V. 
Ion — Viădescu. Rădoi. Trn- 
yancsev Istrate (Pascale) — 
Cantea. Gomoescu (Mărgi
nean) — Gligor. Pujină. Ste- 
fiuc — Demian. Urdea — Cso- 
ma. Mot. Ionită.

Geo RAETCHI _-

... _ fost
Eseu de pena- 

de același

DINAMO — RULMENTUL 
BÎRLAD 39—0 (25—0). La pri
ma vedere a rezultatului citi
torul este înclinat să mu mal 
citească cronica meciului : o 
întrecere fără istoric. N-a fost, 
însă așa ! în ciuda apetitului 
de acțiuni ofensive al dinamo- 
vistilor care au debutat in noul 
campionat deciși să nu mai re
pete... strategia din trecuta e- 
ditie. partida a fost agreabilă. 
XV-lea bucurestean avînd in 
fată un adversar activ, dispus 
aă Dună stavilă intențiilor gaz
delor de a aiunge. ne drumul 
cel mai scurt, către buturile 
bîrlădenilor. Cîteodată acest 
lucru a reușit, mai ales cu 
eu concursul lui Zafiescu : 
mingile sale ..lobate" au aluna 
lesne în posesia ruebyștllor

birlădeni. care au degajat tere
nul și au eliminat astfel mo
mentele de primejdie. Cîteoda
tă. Fiind că în majoritatea 
cazurilor, experimentatii tocă
tori de la Dinamo, cu Mircea 
Paraschiv în mare vervă, au 
găsit soluții pentru a surprinde 
descoperită apărarea Rulmentu
lui (în principal, prin schimbări 
de ritm si de direcție a atacu
rilor) si a realiza astfel un scor 
de proporții. Oricum, Rulmentul 
are meritul de a nu fi cedat în 
nici un moment : ba. mai mult, 
ultimele 10 minute au aparținut 
echipei oaspete, care, tie o căl
dură caniculară, a mai avut re
surse fizice să atace supranume- 
ric. Că n-a reușit, aceasta so 
datoreste formei excelente a di- 
namovistilor. experienței lor.

Prima ocazie a aparținut 
Rulmentului chiar dună fluie
rul de începere, dar zidul dina- 
movist n-a prezentat nici o fi
sură. Apoi au urmat atacurile 
ta valuri ale echipei-gazdă. fi
nalizate. pe rind, de Aides 
(eseu transformat de Con
stantin. min. 4) Constantin 
(1. p.. min. 9). Paraschiv (eseu 
transformat de ___1_
min. 26) care s-a repetat 
min. 37. cînd a ____ î.____
Podărăscu. pentru ca ta ulti
mul minut al primei reprize, 
Caragea, tot printr-un eseu, să 
stabilească scorul la pauză 
25—0.

La reluare, „seria" eseurilor 
dinamoviste a continuat, cu a- 
celași aplomb. deschisă de 
Chîricencti (min. 58). continua
tă de Aldea (min. 63) si în
cheiată de Paraschiv (min. 69). 
A transformat Niea.

La a patra prestație tn Divi
zia ..A" arbitrul Gh. Stanca 
din Constanta s-a achitat, to
tuși. bine de misiunea încre
dințată. Un arbitru aflat per
manent De fază, cu decizii pe 
cît de spontane De atît de ma
ture. Felicitări si... succes în 
continuare !

Tiberiu STAMA

Constantin 
în 

transformat

P.T.T. ARAD — STEAUA 
0—10 (0—22). Joc frumos, do
minat de campioni. Arădenii 
au dat o replică curaioasă fără 
materializare. însă : Cordunea- 
nu a ratat în min. 3 o l.p. din 
cea mai bună poziție. Ghimiș a 
fost oprit în ultimă instanță la 
frumoase acțiuni personale. O 
notă proastă pentru organizato
ri. care nu au asigurat un as
pect civilizat stadionului ! Au 
marcat : Fuicu 2. C. Fior ca 2, 
Roșu 2 Munteanu — încer
cări. 6 transformate de Alexan-

Dascălu 
juniori 

Nemete (U- 
“ ‘ 2. J.

55:27,6, 
57:51,6;

1. T. Bul- 
, 2, M. Krefta 
3. B. Barbujln-
4. D, Tipolew-
5. P. Brinzllă 

copii
(C.S.Ș. 
știrbu 

3. M. Săndolanu 
. . copii II — 1 km:

1. G. Săndoianu (P.T.T.) 6:56,0,
2. A. Danu (P.T.T.) 8:27,0,
C. Galbenu (P.T.T.) 8:35,0.

Andi VILARA — coresp.

2. A.

3.

DE RUGBY
(I.dru. Arbitru : P. Soare. 

IOANA, coresp.).
UNIVERSITATEA TIMIȘOA

RA — R. C. GRIVITA ROȘIE 
16—13 (7—4). Avînd un nou an
trenor (Gh. Dragomirescu). ti
mișorenii au făcut un ioc des
chis. conducînd în permanen
tă. în min. 68 chiar cu 16—4 ! 
Oaspeții au revenit în final, 
dar nu într-atît îndt să peri
cliteze victoria — meritată — a 
universitarilor. Au înscris : 
Radu și Matei — încercări, 
Peter — 2 l.p. si transformare, 
respectiv Berende. AL 
— încercări. Stancu - 
transf. A 
redevenit 
coresp.).

Marin 
l.p. Si 

condus I. Vasilică, 
sibian. (C. CRETU.

— C.S.M. SUCEAVA
Terenul con-

FARUL
49—15 (28—9). ______
stănțenilor fiind suspendat me
ciul s-a jucat la Tulcea în 
deplin anonimat. Farul 6-a 
arătat superioară la toate ca
pitolele. dar nu trebuie omise 
nici lăudabilele eforturi ale 
echipei sucevene. în primul ioc 
oficial de la revenirea ta ..A" 
Realizatori :PIIotschi 2. Nache, 
Bogbeanu. Dumitru, Lungu, 
Marcu. N. Dinu. Gh. Florea — 
încercări, ultimul transformînd 
cinci dintre ele si o I.D.. res
pectiv Livadaru 3 l.p.. T 
Ungureanu — l.p.c. Hău — 
l.p. A arbitrat FL Dudu. 
COMȘA coresp.).

POLITEHNICA IAȘI — ȘTI
INȚA PETROȘANI 15—3 (6—0). 
Si Emil Crișan este un antre
nor debutant în „A" mulțumit: 
echipa sa. mai bine pregătită 
fizic, a reușit să învingă o 
formație cu o grămadă mai 
puternică. Au marcat Benedek 
—2 
nea
D.C 
Th.
CU.

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

es- a* I
(P. I

I
I

STEAUA A EGALAT REPEDE Șl A
Cu o formație întinerită și 

mult schimbată. Steaua acționa 
stingher în timp ce 
Rm. Vilcea ținea să-și onoreze, 
ca de obicei, partidele disputa
te în Capitală, evoluind dezin
volt. Acesta a fost tabloul pri
mei jumătăți de oră din par
tida de pe „Ghencea". în a- 
cest interval de timp, anima
torul echipei gazdă se străduia 
să fie Iordănescn (două fru
moase acțiuni individuale în 
min. 8 și 25), de partea cea
laltă tandemul Preda — Gîngu 
orientînd jocul coechipierilor 
spre buturile lui Iordache. Și 

a 
ieșit la marginea careului de 
16 m, respingînd excelent ac
țiunea lui Preda (scăpat sin
gur), in faza imediat următoa
re, la poarta cealaltă. Serțov 
și Marcu neputînd înscrie din 
careul mic, totul încheiindu-se 
cu șutul în bara transversală 
expediat de I. Gheorghe. Fină 
la pauză, demne de semnalat: 
acțiunile lui Sertov (min. 33) — 
șut cu puțin pe lingă poartă, 
și Gîngu (min. 37) — șut pu
ternic din marginea careului, 
corner acordat de Iordache. 
Dar, 0—0 la pauză.

Abia reluată partida, și go
lurile au început să curgă. Ba 
mai mult, două în același mi-

Chimia

in min. 31 portarul Stelei

nut, 47 (după ce, cu puțin îna
inte, proaspătul intrat în teren 
A. Ionescu. trimisese mingea în 
bară). Carabagcac a șutat de 
Ia marginea suprafeței de pe
deapsă spre buturile lui Ior
dache, mingea a lovit bara și 
a revenit în teren, peste apără
torii steliști uluiți, și GÎNGU 
din apropierea porții, a În
scris : 0—1. De la centru, min
gea a plecat pe traseul lordă- 
nescu — Marcu — A. IONES
CU și acesta din urmă a mar
cat spectaculos: 1—1. Și Stea
ua, folosindu-1 din ce în ce 
mai bine pe extrema stingă 
Marcu, ale cărui curse „se in- 
cheiau, de regulă, cu centrări 
excelente, efectuate din plină 
alergare, începe să pună pro
bleme mult mai grele apărării 
adverse. In min. 61, fundașul 
Ion Gheorghe se intercalează 
in atac și pasa lui il găsește pe 
ADRIAN IONESCU singur fa
ță în față cu Roșea, vîrful de 
atac militar inscriind cu capul: 
2—1. Două 
gramă ale 
min. 69 și 
de fiecare
șuturile acestuia nu poposesc 
in poartă, chiar dacă ele aveau 
tăria unor „ghiulele". Avea 
s-o facă, însă, în min. 80, cînd 
același Marcu, intrind în po
sesia balonului, in urma unei

centrări de kino- 
lui Marcu ajung în
70 Ia Balint. aflat 
dată demarcat. dar

....

I»
STEAU

Spect< 
șuturi î 
comere

STEAL
7, Fl. > 
7 - St 
lordâne: 
7+. Se 
Marcu

CHIM 
stantin) 
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G. Sic 
geac 1 
Gîngu

A a 
» ; Io 
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’ GHEOR
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sat fc 
BALI1

O n 
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In po 
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UN ANONIM LA CONCURENȚA C

oarecare, li
căre se uită

au început 
de momentul

l.p. si transformare. Ma- 
— încerc.. Doroftei — 1. 

respectiv Luca l.p. Arbitru 
Witting. (D. DIACONES- 
coresp.).

I

Duelul de lingă Turnul Chin
diei prezenta multe elemente 
de atracție: revenirea tîrgoviș- 
tenilor pe prima scenă, debutul 
ca antrenor principal al lui N. 
Pescaru, a doua tinerețe a lui 
Dobrin, reapariția lui Em. Je
nei. Și totuși, a lipsit puțin ca 
acest med să fie 
nul dintre acelea 
ușor.

Firesc, gazdele 
partida crispate
debutului, oaspeții foarte pru
denți, cu gîndul la numeroase
le absențe (Bucur, Papuc, Fur
nică, Vărzaru — plecați, Chio- 
rearni și Ciobanu — acciden
tați). Descătușarea tîrgovișteni- 
lor a venit Insă după prima 
jumătate de oră, cind ei au în
scris două goluri cu capul, prin 
ENE (min; 15) și GHEORGHE 
(min. 27) - ;
frumoase, dar și cu concursul 
portarului Popa, figurant 
ambele faze. Firească a fost și 
revenirea brașovenilor, stopat!

C.S. TIRGOVIȘTE - F.C.M, 
BRAȘOV 3-1 (2-0)

Spectatori : aproximativ
șuturi : 11—11 (pe poarta :
comere : 9—5.

GS. TIRGOVIȘTE : Voinea 
Niculescu 7» Dumitrescu 7, ___
Pitaru 8 — Gheorghe 8, Eftimie 6. 
Filipescu 5 — Greaca 5 (min. 84 : 
F. Alexandru), Sava 5 (min. 62 : 
Ciceu 9), Dobrin 8.

F.C.M. BRAȘOV : Popa 4 (min. 28 
Clipa 7) — V. Ștefan 6, Panache 5, 
Naghi 7, Manciu 6 — Luca 5, Șu- 
lea 6, Gherghe 5 (min. 46 : Bori- 
ceanu 6) — Cramer 5, Paraschivescu 
6, Marinescu 8.

A arbitrat : M. Saiomrr 7 ; la H- 
nie : M. Adam (ambii din Cluj-Na- 
poca) și Cr. Maghiar (București).

Trofeul Petschovschi : 8. La speran
țe : 2-0 (0-0).

16 000 ;
5-3) ;

7 -
En« 8.

ci 
la 
la 
cu
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ADMINISTRAȚIA de stat loto pronosport
REZULTATELE 
PRONOSPORT

CONCURSULUI 
DIN 8 AUGUST 

1981
FOND TOTAL 

346.003 LEI.

INrORNEAZA
DE CÎȘTIGURI :

L Sportul stud. — F.C. Olt 1 
n. Steaua — Chimia Rm. V. 1 

HI. Jiul — Politehnica Tim. X
C.S. T-viște — F.C.M. Bv. 1 
F.C. Argeș — Progresul 
F.C. e-ța—S.C. Bacău (p) 

C-ța—S.C. Bacău (f) 
•Univ. Craiova (p) 

IX. A.S.A.—Univ. Craiova (f) 
X. U.T.A.—Corvlnul (pauză) 

XL U.T.A.—Corvlnul (final)

NUMERELE 
TRAGEREA 
LOTO DIN 9

EXTRASE LA 
EXCEPȚIONALA 
AUGUST 13S1.

IV. 
V.

VI. 
vn. 

vin.

X
2
2
5
2

X 
______  ______ X 

xn. „U“ Cj.-N. — Dinamo (p) X 
xm. „U“ Cj.-N. — Dinamo (f) 1

F.C.
A.S.A.—i

EXTRAGEREA I : 42 38 21 72
2 12 71 68 66 7 89 ; EXTRAGEREA 
a II-a : 45 75 48 84 55 14 9 57 
47 46 34 4 ; EXTRAGEREA a 
m-a : 51 43 77 17 48 59 ; EXTRA
GEREA a IV-a : 21 16 44 62 14 
53 ; EXTRAGEREA a V-a : 70 30 
46 90 84 75.

FOND TOTAL DE CÎȘTIGURI : 
1.061.859 LEL

în ultimele secunde dinaintea 
pauzei de intervenția salutară 
a lui Voinea. Colul gindit al 
ex-tîrgovișteanutoi MARINES
CU (tratat nu prea sportiv de 
unii foști suporteri si coechipi
eri dîmboviteni.'), din, nrn. 65, 
nu părea să scoată jocul din 
banalitatea alimentată de citiva 
jucători din ambele tabere, a-

flați ! 
de ei 
un d 
ani), 
de ai 
cutul 
mat 
spect: 
tremă 
a pu 
decit 
65) i 

a 
st 
16 
e

Înșire 
și-a 
(care 
bil - 
min. 
lor o 
min. 
79 pi

Re 
prim; 
print: 
tr-un 
din 
mai 
brin, 
tribu:

MECIURI INTERN.
într -un meci internațional a- 

mical, disputat pe stadionul 
Giulești. din Capitală, echipa 
Rapid a învins cu scorul de 2-1 
(1-0) formația Makedonikos 
(Grecia). Golurile echipei ro
mâne au fost marcate de Pet- 
cu si Popa respectiv Fanaras

F.C.M. Galati — F. C. Karl 
Marx-Stadt 5—0 (1—0), Au

marc; 
11 n 
Glonț 
(min. 
Arsei

Soil 
poel 
ins cr i 
Gabel 
coresi



IA (LUJ-NAPOCA RENASC
s
J

!, Orta 
Întâlnirea 

lovitu- 
ta. 25) la 
i ji Ci- 

poartă. 
al doilea:

.corner 
urcat in 

9 precizie 
spectacu- 

1 capul in 
1 minut, 
'ură fază. 
: Fazc-
ln stâlpul 
►vene, iar 
I, mingea 
i urmă-

meciului 
versitatea 
izat. pen- 
zultatulul 
u pe eon- 
n Crișan 
ă de ex- 
te aplau- 
i* pen- 
i ce cra- 
î situații 
). Crișan 
țău tain, 
rata in- 
tain. 90). 
întrul te- 
r cu Bol- 
șutat in 
teșenii K.
onoare.

MESCU

CLUJ-NAPOCA - DINAMO 
2-1 (1-1)

Spectatori 12 000 j jeturi i Î1-U 
(pe poartd 4-4) j comere : 5-4.

UNIVERSITATEA CLUJ i Moldora 
f — L MIhai 6, Moș 7, Ciocan 4, 
L Mureșan 7 — Boca 7, Porațchi 4, 
Suclu 6 — Dobrotâ 5 (mln. 71 Albe 
4), Cîmpeanu II 9, Boera 5 (min. 
41 pglarlu 7).

DINAMO i Eftîmescu 4 - Vlad 7. 
Bumbescu 5. Dinu 6+, Dumitrescu 4 
— Ion Marin 6, Augustin 5, Dragnea 
4 — Țâlnar 5 (min. 53 lordache 4), 
Dudu Georgescu 4. Orac 4 (mln. 
71 Mulțescu 6).

A arbitrat : Sever Drâgulîd (Oro* 
beta Tr Severin) 9 ; la linie : MIhai 
Fediuc (Suceava) și Octavian Strong 
(Oradea).

Cartonașe galbene : ȚIGLARIU.
Trofeul Petschovschî : 9.

Cu soare la fel de arzător ca 
la București, sâmbătă la Cluj- 
Nanoca în ziua inaugurării 
noului campionat, stadionul, ca 
un cuptor, era numai pe jumă
tate plin. Acești spectatori ini

AR
l VILCEA

v 12 000 ; 
I 10—7) ;

AngheHni 
. Gheorghe 

tovan 7). 
- Ballnt 

lonescu 8).

i. 83 Con- 
52 Savu 6).
Jncâ 7 - 
F, Caraba*

Preda 7,

(Timișoara) 
inu (Arad)

La

STAN. I.

i, l-a pa
in volea 
-1.
8 — Ior- 

sanctio- 
a Înscris 

victoria 
deplin

OASPEȚII LA UN PAS
Jiuî a intrat pe teren decis 

să Incline cit mai repede ba
tanta în favoarea sa. Și chiar 
în primul minut, elevii lui Pe
tre Libardi au obținut trei lo
vituri de colt iar. în continuare, 
l-au obligat pe timișoreni să 
formeze un „zid“ în jurul careu
lui de 16 m. Această domi
nare prelungită a gazdelor nu 
■ dat rezultatul scontat, deoare
ce atît extremele cit și funda
șii laterali, care deseori au ur
cat pînă în preajma careului 
advers, au centrat înalt șl ast
fel Păltinișan și Șerbănoiu au 
respins cu ușurință toate ba
loanele. Totuși, golul a „plu
tit* minute întregi deasupra 
careului Politehnicii. Sălăjsjn 
(min. 15), Lasconi (min. 19), 
Șumulanschi (min. 30) fiind 
foarte aproape de deschiderea 
scorului, însă ei au greșit, cu 
puțin ținta. La unul dintre 
contraatacurile studenților, in 
min. 37. Manea, de Ia aproxi
mativ 30 m, a centrat in careul 
Jiului, NEDELCU, scăpat de 
sub supravegherea lui M. Popa, 
a trimis, cu o lovitură de cap, 
balonul în plasă : 0—1. După 
pauză, aspectul jocului a rămas 
același : dominare insistentă a 
Jiului, care a mai obținut tf- 
teva cornere și în min. 60, 
după o acțiune ofensivă pre
lungită la poarta lui TKoise, 
Păltinișan l-a faultat pe Las
coni și arbitrul a acordat pe
nalty, transformat de ȘUMU
LANSCHI : 1—1. Restabilirea 
egalității a relansat jocul, de
venind mai interesant datorită 
schimbării tacticii de către ti
mișoreni, care, în continuare.

VESCI’ ARĂDENII AU ÎNDRĂZNIT MULL 
DA? S-AU Șl CLĂTINAT...UN!

Culoarea 
iucă insă 
a (23 de 
în arenă 
Necunos- 
entuzias- 
sele sale 
tasta ex- 
ie că nu 
Panache 

sv (min. 
bitru. fie 

min. 68 
care de 

tternic și 
că și-a 

drum și 
gchipierii 

incredi-
Greaca 

a mari- 
ispeți, in 
i și min.

U.T.A. - CORVINUL HUNE
DOARA 1-1 (0-0)

Spectatori : aproximativ 15 000 ;
pituri : 17—4 (pe poartă : 7-4) ;
comere : 11—3.

U.T.A. : Ducadam 74- — Bîtea 7, 
Kulda 6, Hirmler 8. Giurgiu 7 -
Vaczl 8 (min. 21 Mușat 6), Kalset 
8, Șchiopu 8 — Curo 8+, Coraș 8, 
Vuia 8 (mln. 76 Bodi).

CORVINUL : Alexa 1+ - Rodnic 
7, Golan 6, Andone 6, Bogdan 7 — 
Petcu 7, Dumltriu IV 7, Oncu 7 — 
Lucescu 8, Dumitrache 5 fmin. 80 
Ghițâ), Văetuș 6 (mln. 46 Gabor 7).

A arbitrat : Gh. Jucan (Med’aș) 
9 : la linie : V. Ciocilteu șl I. Cră- 
ciunescu (ambii din Craiova).

Cartonașe galbene : ANDONE
DUMITRACHE, BODI.

Trofeul Petschovschî : 10. La spe
ranțe : 1-4 (o—2).

iilor pe 
us, deci, 
:ată, în- 
inonimul 
sîmbătă 

îcît Do- 
■stat al

4ESCV

in. 32 
n. 51). 
Balaban
2). (Gh.

- Ha-
—0). Au

50) și 
lonescu-

Frumoasă a fost reîntîlnirea 
Aradului cu Divizia „A". Tri
bune arhipline, fanfară, flori 
înmînate „actorilor" de un grup 
de fete îmbrăcate în tradițio
nale costume naționale, porum
bei voiajori lansați în momen
tul startului partidei. Gazonul 
— și el excelent — a invitat 
echipele la un joc avintat. în 
ciuda caniculei Tonul, cum era 
și firesc, l-au dat gazdele, me
reu peste adversarul repliat 
tactic, care nu numai că închi
dea bine toate drumurile de 
acces spre poarta apărată de 
Alexe. dar și lansa rapide șar
je în terenul advers pe traseul 
Lucescu — Rednic, Lucescu — 
Văetuș. Lucescu — Oncu. Pri
ma ocazie de gol, ca urmare a 
insistenței în atac a textiliști- 
!'»■. s-a consumat în min. 22; 
Giurgiu (foarte activ în teren) 

moși cîntau „Gaudcamus igitur* 
și parafraze din Beethoven și 
Bizet. Încurajări mai deosebite 
ca tn alte părți pentru debutul e- 
chipel proprii pe care o știau slă
bită din primăvară si incomple
tă. acum In vară. Totuși, spe
ranțe. Tn noul antrenor, rutina
tul Angelo Niculescu venit de 
o lună și in soliditatea vechilor 
generații ale celebrului „U*. 
de la fostul lucător internatio
nal si antrenor Șepci, la dr. 
Luca șl Remus Cîmpeanu, toți 
cu inimi tinere.

Dinamo București, din nou 
cu Nicusor la cîrmă. cu același 
Dinu, stegar al echipei, eu un 
fost arbitru la conducerea clu
bului. N. Petricean si un fost 
iucător la conducerea secției de 
fotbal, Vasile Anghel. O forma
ție cu suficiente nume ca gaz
dele să aibă de ce să se tea
mă. Si meciul a început...

Așa cum ati văzut la televi
zor, Dinamo a și deschis scorul 
in min. 17 prin DRAGNEA. 
Repede si precis pînă ce ,U“ 
nu se trezise la realitatea lo
cului. Bucurestenii. evident

DE AMBELE PUNCTE!
JIUL PETROȘANI - POLITEHNI

CA TIMIȘOARA 1-1 (0-1)
Spectatori : aproximativ 5 000 ; 

pituri : 14—5 (pe poartă : 3-2) ; 
comere : 20-3.

JIUL : Focșeneanu 8 — Vlnătoru 6, 
Vizitiu 6, M. Popa 6. Miculescu 4 
(min. 67 : S. Popa 6) — Varga S 
(min. 53 Mușat 8), Gluchld 7, 
Neagu 8 — Șumulanschi 7. Laxonl 
7, Sălăjon 8.

POLITEHNICA : Mol se 7 - Nada 8 
(mln. 88 Muror), Păltinișan 7. Șer- 
bânoiu 7, Vișan 8 — Manea 8, Du
mitru 7, Vlătănescu 7 — Anghel 6 
(mln. 75 : Nucă 5), Nedelcu 8, Co- 
tec 5.

A arbitrat : R. Stincan 8 : ta li
nie : C. Jurja și D. Petrescu (top 
din București).

Cartonașe galbene : VIZITIU,
NEAGU șl NADU.

Trofeul Petschovschî : 18. La spe
ranțe : 0-4 (0-4).

aia combinat mai bine la mijlo
cul terenului, apropiindu-se mai 
des și mai periculos de poarta 
lui Focșeneanu. Tonul ratărilor 
l-a dat Vlătănescu (min. 66), 
care, bine servii de Anghel, a 
șutat, de la 13—14 m, slab, 
Focșeneanu a plonjat și a prins 
balonul. După 6 minute, Vizi
tiu, cu capul, a trimis mingea 
spre poartă și Dumitru, de pe 
linia porții, a respins, iar în 
min. 88 Giuchici, singur, de la 
10 m, a ratat una din marile 
ocazii. In min. 90, , Nedelcu a 
lobat peste Focșeneanu, dar 
Neagu a scos de pe linia por
ții !

Pompiliu VINTILA

a centrat în careu, Coraș a tri
mis eu capul și Alexa, atent, 
a scos uluitor, în corner, așa 
cum avea să o mai facă în 
multe rînduri. U.T.A. îndrăznea 
mereu (Coraș făcea de toate 
în teren în ciuda marcajului 
strict pe care i-1 aplica Ando
ne), dar s-a și clătinat în min. 
43: atunci Oncu. bine servit de 
Lucescu, a ajuns în careu dar, 
In loc să folosească culoarul de 
gol, a preferat neinspirata pasă 
spre Văetuș. în penultimul 
minut al primei reprize, a fost 
rlndul lui Coraș să rateze des
chiderea scorului. In urma unei 
faze la care au participat Bîtea 
si Cura.

Repriza a Il-a avea să fie 
mai antrenantă prin abundența 
fazelor de gol. Corvinul a ieșit 
la joc, și-a pus în valoare ma
șina de pase și a devenit, ast
fel. foarte periculoasă în fața 
unei formații cu mai puțină 
experiență și cu forțele măci
nate în prima parte a partidei. 
Momentul psihologic s-a petre
cut în min. 50. cînd Lucescu a 
executat penaltyul (la faultul 
făcut de Hirmler asupra sa) și 
Ducadam a apărat. Remontată, 
oarecum de această șansă. 
U.T.A. a revenit în atac cu ac
țiunea cursivă din min. 52 a lui 
CORAȘ, concretizată printr-un 
gol fără speranțe pentru Alexa. 
Bucuria a durat doar 11 minu
te, ONCU egalînd la o fază 
care a găsit neatentă defensiva 
locală. Finalul jocului a fost 
dramatic. Au trecut hunedore- 
nii, mai întîi pe lingă victorie 
(min. 73 — Gabor și min. 74 
— Dumitrache) și, apoi, U.T.A. 
(min. 77 — Coraș și min. 88 — 
Kukla)

Stelian TRANDAFIRE5CU

SPERANȚELE...
mulțumiți, joacă la mijlocul te- 
renului ta timp ce CÎMPEANU 
II Începe să tragă echipa după 
el si urmarea a fost egalarea 
realizată chiar de acesta, cu e 
lovitură de cap, ta min. 34. du
pă executarea unui corhcr. Si 
totuși locul cluiean suferea. A 
intervenit curînd o schimbare 
inspirată, Țiglariu l-a înlocuit 
ta min. 41 pe Boeru, și fata jo
cului clujean s-a schimbat ta 
asa fel incit. în primul minut 
după reluarea meciului, CIM- 
PEANU II a înscris din nou. 
din pasa Iui Țiglariu, păcălind 
cu abilitate pe inabilul portar 
Eftîmescu. La 2—1 meciul nu 
era 1ucat. dar nu s-a mai 
schimbat nimic nici ca scor, 
nici ca nivel de joc, rămas me
diocru, deoarece:

1. Echipa dinamovistă n-a pu
tut etala decît 60. maximum 70 
la sută din randamentul tocă
torilor săi. Șuturile la poartă 
ale jucătorilor dinamoviști, deși 
mai numeroase, au fost expedi
ate la întîmplare. fără adresă, 
slabe.

2. „U“ Clui-Napoca animată 
de preluarea conducerii pe ta
bela de marcaj s-a mobilizat la 
nivelul cel mai bun actual, a 
realizat un marcaj «om la om» 
care a jenat pe adversari, si a 
reușit să învingă chiar dacă 
adversarii le-au mai pus de 
două-trei ori poarta în pericol.

3. în timp ce „U“ Cluj-Napo- 
ca a avut în Cîmpeanu un to
cător care si-a dinamizat echi
pa. la Dinamo nu numai că 
nici unul din internaționalii săi 
n-a jucat un asemenea rol. dar 
nici nu l-au putut anihila pe 
Cîmpeanu II. Bumbescu pier- 
zlnd de departe duelurile cu 
atacantul clujean cel mai en- 
vogue..

Prin urmare victoria echipei 
clujene este meritată. La Cluj- 
Napoca renasc speranțele...

în ansamblul preocupărilor 
pentru preliminariile campiona
tului mondial, iată-1 pe Cîm- 
Deanu II intr-un start foarte 
promițător.

Aurel NEAGU

DEBUT PROMIȚĂTOR AL STUDENȚILOR BUCUREȘTENI> » »
SPORTUL STUDENȚESC - 

F.C. OLT 3-0 (2-0)
Spectatori : aproximați» 4 000 ; 

luturi : 12-7 (pe poartă : 7-2) ; 
comere : 9—1.

SPORTUL STUDENȚESC : Laxăr 7
— M. Marian- 7, Cazon 8, lorgulescu 
8, Munteanu II 7 — Chihaia 7, O. 
lonescu 8. Munteanu I 7 (mln. 73 
Cățol 7) - FI. Grigore 7, M. Sandu 
7, Bucurescu 7.

F.C. OLT : Nedea 8 — Martinescu 
6, Ciocloană, Nicolae 7, Matei 7
— Șoarece 6, lovănescu 6. P. Petre 
5 — State 5, lamandi 4 (min. 46 Ro
taru 5), Pițurcă 5 (mln. 77 P. Iulian).

A arbitrat : O. Anderco (Satu 
Mare) 9 ; la linie : V. Catanâ (Co
rei) ți R. Petrescu (Brașov).

Cartonașe galbene : MATEI, IO- 
VANESCU, MUNTEANU II.

Cartonașe roșii : CIOCIOANA.
Trofeul Petichovschi : 8. La «pe-

ranțe : 2-1 (0-1).

Marea revelație a sezonului 
de primăvară, Sportul studen
țesc, a luat — conform aștep
tărilor — un start deosebit de 
promițător în noul campionat. 
Sîmbătă, pe propriul stadion 
din „Regie", echipa bucureștea- 
nă a făcut — mâi ales ta pri
ma jumătate a partidei sale 
cu F.C. Olt — un joc foarte 
bun, prin care a dai din nou 
dovada ridicatului ei potential

DUPĂ TREI ANI, CU STINGULl...
Cu o oră înainte de începe

rea meciului, tribunele stadio
nului constănțean deveniseră 
neîncăpătoare. Mulți — cîteva 
mii — dintre cei care ar fi do
rit să-1 vadă redebutînd ta 
Divizia „A" pe Costaș, Buduru, 
Mărculescu și ceilalți coechipi
eri ai lor au făcut cale întoar
să. Dar nici n-au avut ce re
greta, pentru că partida nu s-a 
ridicat la un nivel tehnic deo
sebit, puține fiind ,,secvențele" 
ei cu adevărat interesante, 
spectaculoase. Sub așteptări 
replica dată băcăuanilor (for
mație solidă, închegată, bine 
așezată în teren) de nou pro
movata în prima noastră divi
zie. F.C. Constanța, care — ia
tă — a pășit cu stîngul în cam
pionat, pierzînd la limită un 
mecj pe care îl putea pierde la 
o diferență și mai mare, dar 
pe care putea foarte bine să-1 
și cîștige la un gol sau două 
diferență! Pentru că. îndeosebi 
în prima repriză, gazdele s-au 
aflat în majoritatea timpului 
în ofensivă, Buduru pendulînd 
pe toată lățimea frontului de 
atac, Mărculescu țîșnind de cî
teva orj de lîngă Lunca, Dro-

GAZDELE AL SCĂPAT VICTORIA
PRINTRE

Meciul a avut o primă repri
ză echilibrată, ta care s-a ju
cat cu multă prudentă în apă
rare. gazdele fiind, ta mod 
Vădit incomodate de mai buna 
circulație în teren a jucători
lor bucureșteni. A fost o re
priză albă ca scor și cenușie 
ea spectacol, din care nu au 
lipsit, totuși. câteva faze pe
riculoase de poartă care ar fi 
putut aduce golul. Fiecare e- 
chipă însă a ratat de câte două 
ori, în situații deosebit de fa
vorabile : piteștenii prin Tur
cu, în min. 19. al cărui „cap" 
a trecut cu puțin pe lingă 
poartă, și Radu II, în min. 39; 
oaspeții prin Țevi în min. 12 
(șut din apropiere, expediat pe 
direcția lui Ariciu) și prin Ma- 
rica ta min. 28. Cea de a doua 
parte a meciului a fost, incon
testabil. de o mai bună cali
tate și ea a aparținut, aproape 
in întregime, formației arge- 
șene. Aceasta a și deschis, de
altfel, scorul imediat după pa
uză, în min. 48. cînd, la ca
pătul unei frumoase curse pe 
extremă a Iui Nica. pasa aces
tuia trimisă „la întîlnire", In 
fața porții, a fost reluată, fără 
nici o dificultate. în plasă, de 
RADU II. în minutele care au 
urmat, se părea că nimic nu 
va mai putea opri echipa gaz
dă in drumul său spre victorie. 
Dar jucătorii piteșteni au „co
chetat" cu ocaziile, avînd în 
cel puțin patru situații posi
bilitatea de a se desprinde în 
învingători. Așa cum a fost 
ta mln. 50. cînd. la centrarea 
lui Băluță. balonul reluat, cu 
capul, de Ignat a trecut pe 
lîngă bară ; în min. 61 cînd a 
ratat Nica ; în min. 77 cînd a 
făcut același lucru Ignat și în 
min. 81 cînd Moiceanu n-a a- 
juns. de puțin, mingea Ia un 
metru de poartă I Și cind jo
cul părea... jucat, in min. 86,
C. Zamfir, pină atonei cam ab- 

valoric și a temeinicei pregătiri 
efectuate. în consecință, ea a 
obținut o netă și meritată vic
torie asupra unei partenere de 
întrecere pe care a privit-o la 
început cu multă circumspecție 
și a cărei replică — în ciuda 
scorului final — i-a creat, cu 
precădere după pauză, destule 
probleme.

Succesul universitarilor s-a 
conturat din prima repriză, 
cînd, după 10—15 minute de 
tatonare, ei s-au instalat la 
cârma jocului, atacînd cu tot 
mai multă insistență, în spriji
nul înaintașilor venind deseori 
nu numai mijlocașii, ci și — 
exceptîndu-1 pe Cazan — ju
cătorii din ultima linie. Așa 
se explică faptul că fundașul 
central IORGULESCU a deve
nit creator al primului gol 
(min. 29 — din perfecta Ini 
centrare, mingea a fost frumos 
reluată, în plasă, eu capul, de 
către OCTAVIAN , IONESCU) 
și autor al celui de al doilea 
(min. 38 —‘ pătrundere și șnt 
surprinzător, cn stîngul, in col
țul opus).

în repriza secundă jocul a 
devenit mai echilibrat, dar șd 
mai nervos, pe alocuri chiar 
dur și nesportiv, obligîndu-1 pe 
Otto Anderco să dea câteva 
cartonașe galbene și unul roșu 

geanu și Gache încercînd. eu 
șuturi de la distanță și semi- 
distanță, să-1 surprindă pe por
tarul oaspeților O dublă mare 
ocazie de gol s-a consumat ta 
min. 18, cînd Mangeac a res
pins miraculos o minge șutată 
puternic de Mărculescu. după 
care Drogeanu a reluat-o im
precis, peste bara transversală. 
Și cînd echipele se pregăteau 
de pauză, în min. 44, la un 
contraatac al oaspeților, cei doi 
„bătrîni" din apărarea gazde
lor au greșit... copilărește: An
tonescu nu l-a putut bloca pe 
Vamanu la marginea careului, 
băcăuanul a pătruns impetuos, 
a șutat, portarul a respins, 
Turcu I-a „scăpat" din marcaj 
pe foarte rapidul $OIMAN și 
acesta a înscris din unghi, 
plasat: 0—1. După pauză, gaz
dele s-au aruncat în atac „le
gate la ochi", dar s-au lăsat 
descoperite în apărare, permi
tted tai Șoiman (în vervă) și 
Botez să contraatace tăios (min.
48. 54 și 78). aceștia ratted 
mărirea avantajului. Echipa bă
căuană a avut și mult noroc 
în min. 80 la „capul“-bară al

DEGETE

F.C. ARGEȘ - PROGRESUL 
VULCAN 1-1 (0-0)

Spectatori : aproximativ 15.000 ;
șuturi : 22-8 (pe poartâ : 10-5) ;
comere : .7—0.

F.C ARGEȘ : Ariciu 7 — M. Zam
fir 7, Cîrstea 7. Stanca 7. Tulpan 7
- Borbutescu 6, Ignat 7, Kallo 6 - 
Băluță 7 (mln. 73 Moiceanu 6), Radu 
II 6, Turcu 7 (min. 46 Nica 7).

PROGRESUL-.ULCAN : M Voslle 7
— I. Alexandru 6, Grlqore 7. Cristea

ranțe : 4-1 (2-0).

7, .Gh. Ștefan 6 - Ntculcea 7, M.
Stoica 7 — Marica 7 (mîn. 52 C.
Zamfir 6), Țevi 7, Isaia 7 (min. 65
Dragu 6), Apostol 7

A arbitrat : N. Rainea (Bîrlad) 9 ;
la linie : T. Balanovici (lași) și V.
Tatar (Hunedoara).

Cartonașe galbene : 1. ALEX AN-
DRU

Trofeu! Petschovschî : 8. La spe-

sent din teren, a făcut o cursă 
pe extremă, a centrat dir. vi
teză Ia ȚEVI, care a trimis ba
lonul în gol. Două minute mai 
tîrziu oaspeții, după ce „u 

■convertit o înfrângere sigură 
in remiză, au și șansa victo
riei. dar șutului puternic ex
pediat de Niculcea i se opune 
bara! De menționat că în min. 
52 s-a consumat o fază mult 
discutată la poarta echipe’ 
Progresul-Vulean. la o centra
re înaltă. în careu, portarul M. 
Vasile a intervenit la balon, 
dar în același timp l-a acci
dentat. în intervenția sa. De 
Ignat. Aproape de fază și apre
ciind că intenția jucătorului 
bucureștean a fost aceea de a 
juca mingea și nu de a îm
piedica pe adversar să o joace, 
arbitrul N. Rainea nu a a- 
cordat penalty-ul zgomotos 
solicitat de public.

Mihai IONESCU

(Ciocioană a fost eliminat în 
ultimele minute ale partidei 
pentru insultarea arbitrului). 
Vădit incomodați de marcajul 
mai strîns practicat de oaspeți, 
ca și de persistentul lor joc la 
ofsaid, studenții au scăzut vizi
bil ritmul și forța atacurilor. 
Ei au mai înscris, totuși (în 
min. 84), un gol splendid, cum 
foarte rar se poate vedea pe 
stadioanele noastre : Ia o pă
trundere a tai FI. Grigore, Ne
dea a ieșit în afara propriului 
careu de 16 metri și a reușii 
să respingă mingea eu piciorul, 
însă tocmai spre OCTAVIAN 
IONESCU. care, din apropierea 
centrului terenului, sesizind in
teligent situația favorabilă cre
ată, a expediat cu precizie ba
tonul în poarta adversă, răma
să goală. La alte două bune o- 
cazii ale gazdelor (in min. 80 
și 90) portarul Nedea a inter
venit salutar.

Foarte timizi pe plan ofen
siv în prima parte a meciului, 
oaspeții au ieșit mai curajos la 
atac după pauză, au pus în real 
pericol poarta lui Lazăr. însă 
Pițurcă (min. 66) și Șoarece 
(min. 67) au ratat fructificarea 
unor excelente situații de gol 
create.

Constantin FIRANESCU

F.C. CONSTANTA - S.C. EA- 
CAU 0-1 (0-1)

Spectatori : aproximativ 25 000 ;
șuturi : 18—S (pe poartă : 6—6) ;
comere : 15—4.

F.C. CONSTANȚA : Costaș « 
Ștefanovicl 6, Antonescu 5, Carama- 
lău 6 Turcu 5 (min. 49 I. Constan- 
tinescu 5) - Drogeonu 7. Gache 5, 
Petcu 5 — Buduru 7. Mărculescu 7, 
1. Moldovan 5.

S.C. BACAU : Mangeac 8 — An- 
drieș 7, Cârpucî 7, Lunca 7, Elisei 
7 — Vamanu 8, C. Solomon 7. Șoșu 
7 — Șoiman 9 (min. 79 Verigeanu), 
Botez 7 (min. 46 Antohi 6), Penoff 7.

A arbitrat : Cr. Teodorcscu (Tir- 
goviște) 8 ; la linie : FI. Ceneo 
(Caracal) și Al. Mustățea (Pitești).

Trofeu! Petschovschî : 10. La spe
ranțe : 1-1 (0-1).

Iții Mărculescu, iar în ultimele 
două minute de joc prea lenți 
în mișcări, Petcu și Constanli- 
nescu n-au reușit să găsească 
drumul spre egalare într-o a- 
părare aglomerată, dar nu dis
perată.

Lsurențiu DUMITRESCU



^Concursul Prietenia** la ciclism

UNA DINTRE CELE MAI FRUMOASE CURSE ALE SEZONULUI
Duminică dimineață, pe o 

căldură toridă. am urmărit 
una dintre cele mai frumoase 
dispute cicliste ale sezonului! 
50 de rutieri juniori, din 8 

intrecut pe șoseaua 
— Alexandria, in 
fond a ,,Concursului 

cu o dîrzenie ad-

țări, s-au 
București 
proba de 
Prietenia", 
mirabilă.

Prima evadare am înregis
trat-o după numai 5-600 m de 
la plecare. A țișnit din pluton 
cehoslovacul J. Wopalka, acți
une căreia i-a putut răspunde 
doar^O. Mitran, din reprezen
tativa României. Cu un peda- 
laj suplu și intr-o goană sus
ținută. cei doi au reușit să-și 
creeze, la trecerea prin Buda, 
un avans de 45 sec. față de ur
măritori. Plutonul gonește în 
spate cu 40—42 km/h, viteză 
constantă. Nimeni din pluton 
nu întreprinde însă ceva deo-

sebit pentru a-1 readuce „la 
ordine" pe cei doi temerari. Pi
uă la sflrșitul Întrecerii mal 
slnt de parcurs cea. 100 km șl 
la +31 grade nimeni nu crede 
in reușita finală a unei astfel 
de tentative. Și Intr-adevăr, la 
km 21. inițiatorii primei eva
dări sînt prinși. Și goana plu
tonului se reduce automat. Dai 
pentru puțin timp. Un nou te
merar iși încearcă norocul. Este 
vorba de D. Mazăre, din repre
zentativa României. Un șprint 
sec și în 2 km, Mazăre lasă 
între el și pluton o distanță de 
400 m. Au fost parcurși 50 km 
Se rulează din ce în ce mai ra
pid și cum era de așteptat Ma
zăre a fost prins. La întoarce
re, la km 67, Jn_fruntea pluto
nului rulează 
hoslovacia) 
(R.D.G.). în 
face eforturi

J. Prochazka (Ce- 
și E. Backhaus 
urma lor plutonul 
pentru a nu-i lăsa

Turneul internațional „Mânușa Litoralului*1

MECIURI EXTREM DE SPECTACULOASE 
ÎN GALA FINALA

OLGA NEMES, CAMPIOANĂ EUROPEANA 
A CADETELOR LA TENIS DE MASA!

CONSTANȚA, 9 (prin tele
fon). Duminică seara, în fața 
unei săli arhipline, s-au dispu
tat finalele turneului interna
țional de box dotat cu „Mănu
șa litoralului". Aflată la cea de 
a X-a ediție — jubiliară — în
trecerea s-a bucurat de o par
ticipare" deosebită și a oferit 
iubitorilor boxului de pe lito
ralul românesc întreceri de o 
deosebită frumusețe. Un cuvînt 
bun despre perfecta organizare, 
care a fost remarcată de toți 
oaspeții veniți la Constanța.

Prima finală, cea a semi muș
telor V. Baes (B.C. Brăila) și 
N. Crăciun (Met. Buc.) a fost 
extrem de interesantă și echi
librată. Cu lovituri directe ex
pediate de la distanță, brăilea- 
nul a câștigat cu o decizie de 
4-1. La muscă, N. . Șchiopa 
{B.G. Brăila) cu o alonjă deo
sebită l-a obligat pe N. Șeitan 
(Litoral Mangalia) să se recu
noască învins cu o decizie la 
limită (3—2). Semi ușorul FL 
Zamfir (Farul) s-a impus prin- 
tr-o tehnică superioară In fața 
durului FL Barna (Motorul A- 
rad) cu un verdict clar :

5—0. Meci spectaculos între 
ușorii C. Hajna.1 (URBIS) și C, 
Mihai (Farul). Mai experimen
tat, fostul internațional a cîști
gat cu o decizie categorică : 
5—0. Partidă pe muchie de cu
țit Intre semimijlocii M. Miha- 
lache (Farul) și Gh. Pirvănescu 
(I.A.E.M. Timișoara), ta cursul 
căreia s-au schimbat lovituri 
extrem de puternice pini la 
gongul final. Juriul l-a preferat 
cu o decitzie de 3—2 pe constăn- 
țean. Fostul campion ai tării 
N. Chioveanu (Litoral) s-a im
pus categoric ta fața mai puțin 
experimentatului V. Mihai (Fa
rul) pe care l-a învins la punc
te cu 5—0. Celelalte 
socoț : P. Drogeanu 
Medgidia) b.p. (4—1) 
rriloaici (Nicolina);
Sbughin (Nicolina) b.p. (5—0). 
F. Bărbat (Cimentul Medgidia); 
lemigrea: N. Rădan (B.C. Brăi
la) b. ab. 2 D. Gontariu (Fa
rul); grea: 
b.p. (5—0)

să se distanțeze. Este momen
tul cind vom înregistra evada
rea decisivă. 13 rutieri vin pu
ternic 
drum 
va fi 
Avem 
celor 13 slnt și doi cicliști ro
mâni: I. Schneider și O. Țe- 
purică. .

In grupul restrins al pluto
nului din față se dă o 
continuă, dar fără ca 
să poată întreprinde o 
decisivă. Aceasta se va 
ce doar cu 3 km înainte de so
sire. Intr-un moment cînd toa
tă lumea se suspecta, alergă
torul Peter Sajo (Ungaria) sprin- 
tează, ia un avans minim, pro
fită de ocazie că nici unul din 
ceilalți rutieri nu-i dau aten
ție, rulează, rulează, iar cînd 
partenerii de întrecere și-au 
dat seama de gafa pe care au 
făcut-o, P. Sajo trecea victorios 
linia de sosire. El a fost crono
metrat cu 2 h 59:10 (medie 
orară, pe 113 km: 39,900 km); 
2. J. Travnicek (Cehoslovacia) 
2 h 59:33: 3. S. Navolokin 
(U.R.S.S.); 4. C. Chojnacki (Po
lonia) ; 5. M. Radziwon 
nia): 6. Z. 
nia); 7. J. 
slovacia); 8. 
slovacia); 9. 
10. M. Prix 
Schneider (România); 
Țepurică (România); 
Bagnuk (U.R.S.S.) — toți în 
celașl timp cu concurentul 
hoslovac Jirl Travnicek.

din spate, se aștern la 
viguros și... acțiunea le 
încununată de succes, 

satisfacția că in grupul

Ludwiniak 
Nadvornik 
F. Tybor 

B.G. Edel 
(R.D.G.);

Cornel

SUCCESE DE
(Urmare din pag. 1)

învingătoare anul acesta si în 
conoursul „Prietenia", cuplul 
vîslașelor Camelia Diaconescu 
și Anișoara Sorohan (ambele 
în vîrstă de 18 ani. de la 
C.N.ASE) s-a dovedit și de a- 
ceastă dată invincibile. Sporti
vele românce au controlat auto
ritar întreaga cursă finală la 
dublu vîsle, sosind cu’ trei se
cunde înaintea valorosului tan
dem Peter—Appelt din R. D 
Germană.

Evoluții foarte bune au avut 
în aceste finale și reprezentan
tele noastre la 2 f.c. și 4+1 
vîsle. Ecaterina Tudorică și Tl- 
tiana Iftimie s-au aflat perma
nent în plutonul fruntaș, fiind 
devansate final de echipajele 
Bulgariei și U.R.S.S. (ou numai 
35 sutimi de secundă), iar am
barcațiunea alcătuită din Viole
ta Oprea. Năstaca Iureka. Eli- 
sabeta Oleniuc, Aurora Darko 
si Cristiana Dinu a pierdut 
locul 2 (în favearea sportive
lor din R.F. Germania) pentru 
numai 11 sutimi de secundă, 
învingătoare — vîslașele 
R.D. Germană. Clasament 
medalii : 1. R.D. Germană 
2-0: 2. 
U.R.S.S. 
1—0—1; 
0—1—0; ___  _____  _ _ _.

încurajați de succesul fetelor, 
componenții ambarcațiunii de 
4 vîsle — Ion Badea, Otto Kiss, 
Alexandru Ghinea și Iulian 
Gheorghe — au avut de ase
menea o comportare foarte bu
nă, cucerind o prețioasă meda
lie de argint, ei fiind depășiți 
doar de sportivii din R.D. Ger
mană, care dealtfel au cîștigat 
tonte cele 8 curse masculine.

Rezultate tehnice. Feminin — 
4+1 rame : 1. U.R.S.S. 3:33.80 ;
2. R.D Germană 3:34,17 ; 3. Bul
garia 3:38.02 ; 4. R.F. Germania 
3:40,78 ; 5. Canada 3:41.48 ; 6. Ce
hoslovacia 3:44,78 : dublu 'vîsle : 
1. ROMANIA (ANIȘOARA SORO
HAN și CAMELIA DIACONESCU)

din 
oe

2— 
3.

Bulgaria 
5—6. Olanda și R.F.G. 
7. Cehoslovacia 0—0—1.

România 2—0—2;
1—2—2; 4. “ '

bătălie 
cineva 

acțiune 
produ-

(Polo- 
(Polo- 

(Ceho- 
(Ceho- 

(Cuba); 
11. 
12.

13.

I.
O.
V.
a- 

ce-

Gheorghe ȘTEFANESCU

rezultate : 
(Cimentul 

D. Aga_ 
pană : V.

I. Novikov (URSS) 
I. Salahov (URSS).
POPA coresp.

PRESTIGIU LA
3:35,49 ; 2. R.D. Germană (BlrgK 
Peter — Anke Appelt) 3:38,48 ; 
3. U.R.S.S. (Irina Kazanțeva — 
Ana Scetlnina) 3:43,33 ; 4. Franța 
3:46,87 ; 5. Austria 3:48,74 ; 6.
Bulgaria 3:49,64 ; 3 f.c. : 1. BUL
GARIA (RADKA IORDANOVA — 
PENKA DIMITROVA) 3:43,16 ; L 
U.R.S.S. (Elena Fedorova — Na
talia Karban) 3:47,55 ; 3. România 
(Ecaterina Tudorică — Tltiana 
Iftimie) 3:47,90 ; 4. R.D. Germană 
3:48,61 ; 5. R.F. Germania 3:51,51 ; 
6. S.U.A. 3:53,56 ; simplu : 1. A- 
DRIANA CHELARIU (ROMANIA) 
3:46,88 ; 2. Miriam Prenger (O- 
landa) 3:52,89 ; 3. Elena Trifo
nova (U.R.S.S.) 3:55,98 ; 4. R.D.G. 
3:56,18 ; 5. Ungaria 3:58,88 ; 6.
Franța 4:00,03 ; 4+1 vîsle :
R.D. GERMANA 3:20,82 ; 2. 
Germania 3:24,02 ; 3. România 
(Violeta Oprea, Năstaca Iureka, 
Elisabeta Oleniuc, Aurora Darko 
+ Cristiana Dinu) 
Franța 
3:25,73 ;
1. R.D.
U.R.S.S. 
3:13,72 ;

1. 
R.F.

3:24,13 ; 4.
3:24,82 ; 5. Bulgaria

6. Olanda 3:30,01 ; 8+1 1 
GERMANA 3:09,41 ; 2.
3:12.06 ; 3. Cehoslovacia 

4. R.F. Germania 3:14,44;

ATLETISM • La Jena, în pri
ma zi a campionatelor de at
letism ale R. D. Germane, cam
pioana olimpică Marita Koch a 
cîștigat 400 m cu 49.64, Iar 
Gerald Weiss aruncarea suliței 
cu 89,56 m. Alte rezultate : mas
culin : 800 m : Beyer 1:44,31 ;
100 m : Emmelmann 10,19 ; 400
m.g. : Beck 49,73 : feminin : 3 000 
m : Bruns 8:49.67 ; greutate : 
Slupianek 21,46 m : 100 m.g. :
Knabe 13,08 • Ulrike Meyfarth a 
stabilit un nou record al R.F. 
Germania tn proba feminină de 
săritura în înălțime, cu 1.96 m. 
• La Crystal Palace din Londra, 
au început campionatele An
gliei, la care participă, ca invi
tați, și o serie de concurenți din 
S.U.A. Campionul olimpic. Se
bastian Coe a cîștigat primul său 
titlu național la 800 m — 1:45,41. 
în proba de 110 m.g., record
manul mondial Renaldo Ne- 
hemlah (S.U.A.) a ocupat pri
mul loc, cu timpul de 13.17. iar 
coechipierul său Larry Myricks 
— săritura în lungime, cu 8,38 m. 
Alte rezultate : 3 000 m
Martin (S.U.A.) 8:29.25 ;
m : Cram 3:36,82 ; 400 m :

m ;

obst. : 
1 500
Dar

In orașul Topolcany din 
Cehoslovacia s-a încheiat cea 
de a 24-a ediție a Campionate
lor europene de tenis de masă 
pentru juniori și cădeți Evolu- 
ind la categoria cadete, tînăra 
noastră jucătoare Olga Nemeș 
a avut o comportare deosebită, 
cîștigînd titlul individual. Du
pă ce. în semifinală. Nemeș a 
întrecut-o cu 21—12, 21—13 pe 
cea de a doua favorită a seriei 
sale, unguroaica Bolvari, finala 
jucată împotriva finlandezei 
Malmberg (în semifinală : 21-10, 
13-21. 21-16 cu iugoslava Krsnik) 
i-a revenit de asemenea, la o di
ferență concludentă: 21-12,
21-13 ! Olga Nemeș este legiti
mată la C.S. Arad, unde este 
pregătită de către antrenorul 
Emil Prokopecz. Ea a fost des
coperită și crescută, la Tirgu 
Mureș, in cadrul asociației Co
merțul (azi Constructorul) ca

elevă a antrenorului Alexandra 
Verzar. Să mai adăugăm că 
noua campioană europeană a 
cadetelor a ocupat ta I960, la 
ediția precedentă a competiției 
locul 3 la individual și 2 îm
preună cu echipa și că a făcut 
parte din reprezentativa de se
nioare, ocupantă. In 1981, a lo
cului 6, la Campionatele mon
diale de la Novisad (Iugosla
via). La categoria cădeți lor, ta 
sferturi de finală. Flore» a 
pierdut la Mozunov (U.R.S.S.), 
cu 14—21, 21—14, 17—21, iar
Toma, la Glaeve (Anglia), cu 
8—21, 11—21. In finala catego
riei : Mozunov — Glaeve 21-19, 
21-17. La categoria juniori 
(sferturi de finală) Persson 
(Suedia) — Feher (România) 
21—13, 211—15; Lindh (Suedia) — 
Florescu (România) 21—16, 
21—15.

SPORTIVI ROMANI
BELA CRKVA
• In runda a 6-a a tur

neului internațional de șah 
de la Bela Crkva (Iugosla
via), maestrul roman Constan
tin Ionescu a remizat cu Mesing 
(Iugoslavia), rezultat consem
nat și tn partidele Hazal — 
Knezevlcl, Jivkovid — Popor șl 
Doda — Stamatovici. Barczay 
l-a Învins pe Rajkovid, Iar Or
lov a cîștigat la Omorjan. In 
runda a 9-a, Constantin Ionescu 
l-a Învins, cu piesele negre, pe 
Stamatovid (Iugoslavia), Rajna 
a cîștigat la Orlov, Barczay la 
Vujovid, Mesing la Omorjan, 
Hazal l-a învins pe Llu, Iar Kne
zevid a remizat cu Jivkovid. ta

HANDBALIȘTll ROMÂNI VICTORIOȘI IN DUBLA ÎNTiLNIRE
CU ECHIPA DE TINERET A BULGARIEI

BACAU, 9 (prinBACAU. 9 (prin telefon).
In Sala sporturilor s-au dis- 

duminică. 
de

putat. vineri si 
două meciuri amicale 
haitabal între reprezentativele 
masculine de tineret ale 
României si Bulgariei. în pri
ma partidă, echipa tării noas
tre a câștigat cu 32-28 (14-12). 
Handbalistii români s-au des
prins 
luat
Pîriă 
ținut

abia în min. 24. cînd au 
conducerea cu 
atunci inițiativa a anar- 
oaspetilor. mai buni in

12-10.

PANCEAREVO
5. M. Britanie 3:15,38 ; 6. Bulga
ria 3:17,89.

Masculin — 84-1 î R.D. GER
MANA 4:22,00 ; 2. U.R.S.S.
4:25,50 ; 3. R.F. Germania 4:26,04; 
44-1 : R.D. GERMANA 4:46,47 ; 
2. U.R.S.S. 4:49,03 ; 3. R.F. Ger
mania 4:50,07 ; 4 vîsle : 1. R.D. 
GERMANA 4:31,08 ; 2. România 
(Ion Badea, Otto Kiss, Alexan
dru Ghinea, Iulian Gheorghe) 
4:33,55 ; 3. Franța 4:35,05 ; 4. O- 
landa 4:35.50 ; 5. U.R.S.S. 4:37,88 ; 
dublu vîsle : 1. R.D. GERMANA 
4:48,12 ; 2. U.R.S.S. 4:50,13 ; 3.
Spania 4:53,69 ; 2 f.c. : 1. R. D.-------  2 U.R.S.S. 

5:12,14 ; ...8.
simplu ! 1.
“ ' 5:18,86 ;

(Polonia)

5.
1. R.D.

U.R.S.S.

4.

GERMANA 5:05,19 ; 
5:09,96 ; “ ~
România
Thomas Lange (R.D.G.)
2. K. ~
5:21.95 ; 3. De Doof (Belgia)
5:24,62 ; 24-1 : 1. R.D. GERMANĂ 
5:21,08 ; 2. U.R.S.S. 5:23,86 ;
Grecia 5:33,68 ; ...5. România (A- 
lexandru Sincu — Costel Chiriac 
4- Petrișor Nițulescu) 5:46,46 ; 4 
rame : 1. R.D. GERMANA 4:44,22; 
2. R.F. Germania 4:47,63 ; 3. Iu
goslavia 4:47,96.

3.
ii ,
Canada 

5:27,02 ;
Broniewskl
3. De Loof 

3+1 : 1. R.D.
2. U.R.S.S. 3.

inapărare si mai insistenti 
atac. Finalul a fost dominat 
de tinerii sportivi români. 
Printre marcatori : Nitu 8. 
Pop 6, Ghimeș 5. Georgescu 
5. Ionescu 4 , respectiv Ata
nasov 11. Tudorov 9. Nikolov 
4. Partida revanșă a fost 
tranșată ceva mai repede, tot 
în favoarea echipei tării noas
tre. care a 
25-20 (11-8). A 
plăcut, cu faze 
de bun nivel 
realizatori: Nitu
Pop 5 , respectiv Atanasov 8, 
Tudorov 9. Au 
bine A. Mosza 
(Cehoslovacia).

cîștigat cu 
fost un meci 
spectaculoase, 
tehnic. Cîtiva 
6. Ghimeș 5,

arbitrat foarte 
si G. Juras

• TELEX •
den (S.U.A.) 45,11 ; triplusalt :
Moore 16,66 m ; 10 000 m : Smith 
28:06,13. • Rezultate înregistra
te în concursul internațional de 
la Leningrad (în toate probe
le, victoria a revenit sportivilor 
sovietici) : masculin : 200 m *.
Babenko 21,12 ; 800 m : Litvinov 
1:46,89 ; .............. ..............
16,78 m

triplusalt : Valukievlcl 
prăjină : Obijaev 5,50 m; 

greutate : Gusev 
nin : 200 m :
22.93.

HOCHEI O La 
cadrul turneului 
p£i campionilor europeni", Poldi 
Kladno a ‘ ’
4—0, 0—0) 
naes.

ȘAH 9 
neul de 
rele maestru sovietic Mihail Tal 
cu 4 p, urmat de Țeșkovski 
(U.R.S.S.) 3 1/2 (2), A. Petrosian
(U.R.S.S.) și Vogt (R. D. Ger
mană) cu cîte 31/2 p.

TENIS O Tn turneul interna
țional de la Grove City (Ohio), 
jucătorul american Brian Tea-

20,15 m ; femi- 
Natalia Botșina
Val Gardena, în 
final al „Cu-

Învins cu 4—1 (0—1, 
formația suedeză Bry-
După 6 runde, în tur

la Riga, conduce ma-

PESTE HOTARE
clasament conduc Barczây, Ha- 
zal și Rajna, cu cite 61/2 p. ur
mați de Knezevid 5’/i “
nescu 5 p ete.
INDIANAPOLIS
e In semifinalele 

internațional feminin 
la Indianapolis, 
româncă V 
învins-o cu

nis de 
cătoarea 
Ruzici 
6—0 pe 
sikova. 
eger a

p. Io-

turneului

a
cehoslovaca Regina Mar- 
Americanca Andrea Ja- 

- eliminat-o cu 6—3, 6—1
pe iugoslava Mima Jausovec. Fi
nala a fost clștigată de Andrea 
Jaeger, care a întrecut-o " - 
6—0 pe Virginia Ruzici.
MOSCOVA
• In penultima zi

tiției internaționale de 
tru juniori „Cupa 
care se desfășoară la 
selecționata României 
cu scorul de 15—10 formația t 
bei. Alte rezultate : U.R.S.S. 
Cehoslovacia 10—4 ; Ungaria — 
Bulgaria 13—4 ; U.R.S.S. (B) —
Polonia 14—8. In clasament con
duce U.R.S.S., cu 10 puncte, ur
mată de echipa României — 9 
sunete.
PRAGA
• In mal multe orașe ce

hoslovace au continuat me
ciurile din cadrul competi
ției de fotbal pentru juniori do
tată cu „Trofeul Prietenia*. E- 
chipa României a Învins cu 2—6 
(0—0) selecționata f " ~
ne. Alte rezultate : 
cla — Bulgaria 0—0 
Cuba 5—0 ; U.R.S.S. 
vacia (b) 1—0.
SALONIC
• In 

natului 
(cădeți), 
învins 
lecționata 
mul loc în clasament. Pe 
trei s-a clasat reprezentativa Ro
mâniei, învingătoare cu 81—65 
(38—29) în partida cu Turcia.

ultima zi 
balcanic 
echipa 

cu 80—55 
Greciei,

Andrea 
cu 6—1,

com pe-a
polo pen- 

Prietenia", 
Moscova, 

a învins

R.D. Germa- 
Cehoslova- 

i ; Polonia — 
. — Cehoslo-

a campl®- 
de baschet 

Iugoslaviei a 
(42—21) se- 
ocupind pri- 

locul

ILIE IANCU-coresp.

© IN ULTIMUL JOC al tur
neului International de la Lisa
bona, echipa locală Sporting a 
Întrecut cu scorul de 2—0 for
mația Benfica Lisabona.

Competiția a fost clstigată 
selecționata Ungariei, care 
învins cu 3—0 pe Benfica șl 
terminat la egalitate : 1—1 
Sporting.

O AFLATA ÎN*TURNEU 
Spania, campioana ”
echipa Dinamo Kiev, 
la Barcelona formația 
C.F. Barcelona cu scorul 
2—1 (0—1). Golurile Învingători
lor au fost Înscrise de Blohln, 
iar punctul gazdelor a fost 
marcat de danezul Simonsen.
• IN TURNEUL INTERNA

ȚIONAL care se desfășoară

de
a 
a 

cu
la

U.R.S.S., 
a învins 

locală 
de

cher l-a Întrecut cu 6—4, 6—2
pe compatriotul său Stan Smith, 
iar Hank Pfister (S.U.A.) a dis
pus cu 6—3, 6—2 de Phil Dent 
(Australia). • La Indlanopslla, 
In semifinalele probei masculi
ne, campionul cehoslovac Ivan 
Lendl l-a Învins cu 6—3, 7—5 pe 
argentinianul Guillermo VUas, Iar 
Jose Luis 
dispus cu 
Alexander 
Frejus, In 
miflnalele 
țlonale „Careul așilor* : 
McEnroe l-a întrecut cu
6—4 pe Victor Peccl. iar Tulas- 
ne a dispus cu 6—3, 7—5 de 
Krlek.

TIR. • In cadrul campionate
lor R.D. Germane. Bernd Hart- 
stein a realizat un nou și va
loros record al țării sale tn pro
ba de pușcă 3x40 de focuri, cu 
rezultatul de 1175 puncte

VOLEI. • Echipa feminină ja
poneză „Hitachi", aflată tn tur
neu tn U.R.S.S.. a susținut un 
nou med amical la lalta In com
pania selecționatei sovietice. 
Gazdele au terminat Învingătoa
re cu scorul de 3—1.

Clerc (Argentina) a 
3—8, 6—3, 6—1 de John 
(Australia). • La 
sudul Franței, In se- 
competiției lnterna- 

John 
6—3,

localitatea spaniolă 
echipa Real Madrid a în

trecut cu scorul de - 3—2 (2—0)
formația Partizan Belgrad. Go
lurile au fost înscrise de Santi- 
llana, Isjdoro. stielike, respec
tiv Jivkovlci sl Delmas.
• IN FINALA ----------------

de la Amsterdam se 
nl echipele Standard 
Ipswich Town. In 
Standard a învins cu 
pa olandeză Az ’67 
iar Ipswich Town a 
cu 3—1 echipa Ajax 
dam.O INTR-UN MECI DISPUTAT 
la Rio de Janeiro, contînd pen
tru „Cupa Llbertadores*, forma
țiile braziliene Flamengo Rio de 
Janeiro si Atletico Mlneiro au 
terminat la egalitate : 2—2 (0—')). 
Golurile au fost înscrise de Nu
nes șl Tita, pentru Flamengo,’ 
respectiv de Palhlnha 
naldo.
• INTR-UN MECI 

disputat la Klagenfurt 
• selecționată locală a 
scorul de 2—0 (1—0) 
spaniolă FC Sevilla.
• ECHIPA --------

Spartak Praga care se află 
turneu în Olanda a Jucat 
Dnever cu echipa locală 
Ahead. Fotbaliștii cehoslovaci 
repurtat victoria cu scorul 
1—e.
• SLAVIA PRAGA. aflată 

turneu ta Ungaria, a Jucat 
formația Vasas, pe care a 
vtas-o cu 3—6 (1—0).
• A început o noua edi

ție a campionatului vest-ger- 
man de fotbal. Iată rezultatei* 
Înregistrate In etapa Inaugurală I 
Arminia Bielefeld — Darmstadt
1— 1 : Bayern MUnchen — Le
verkusen 6—2 : Borussia Moen
chengladbach — Werder
men 2—4 ; Eintracht Frankfurt 
pe Main — FC Kaiserslautern
2— 2 ; FC K31n — Borussia Dort
mund 1—o : MSV Duisburg — 
Karlsruhe 1—1 ; SV Hamburg — 
Eintracht Braunschweig 4—2 i 
VfB Stuttgart — Fortuna Dfla- 
seldorf 3—2 ; VfL Bochum — 
NOmberg 2—0.

TURNEULUI 
vor întîl- 
Liege si 
semifinale, 
4—2 ecixi- Alkmaar» 

întrecut 
Amster-

si
AMICAL 

(Austria), 
învins cu 
formația

CEHOSLOVACA
la 
la 

Ga 
au 
da
In

Ia


