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Etapa a 5-a a Diviziei „A" de fotbal

LIDERUL A LUAT UN PUNCT AVANS,
DAR S-AU SCHIMBAT... URMĂRITORII
® învingătoare ieri, Dinamo și F.C. Olt — în plasa craiovenilor • Halagian a cîș- 
tigat „duelul tactic** cu Traian Ionescu • S.C. Bacău, la a doua victorie în depla
sare • F.C. Constanța și Jiul — la prima victorie • U.T.A., la a treia remiză (tot 

1—1) pe propriul teren, nu poate părăsi ultimul loc din clasament
REZULTATE TEHNICE CLASAMENTUL

Dragnca înscrie cel de-al doilea gol pentru Dinamo."
Foto: D. NEAGU

GOLGETERH
5 GOLURI : Dragnea (Dinamo).
4 GOLURI : Petcu (Corvlnul), 

Buduru (F.C. Constanța), Iordâ- 
nescu (Steaua) — 1 din 11 m, Ia- 
mandl (F.C. Olt) — 1 din ).l m, 
Bălăci (Universitatea Craiova) — 
2 din 11 m.

SEPTEMBRIE...
Septembrie, luna marilor examene pentru fotbalul nostru, a 

sosit. A ventt toamna mult așteptată, cind vom număra... bobo
cii fotbalului. Cu glndul la primele meciuri din Cupele euro
pene (pentru că „Poli" Timișoara nici n-a apucat să intre in 
Cupa cupelor), de la 16 septembrie, yî mai ales, la partida cu 
Ungaria, de la București, din preliminariile C.M. (23 septembrie), 
am urmărit jocurile etapei a 5-a. Televiziunea ne-a adus-o In 
casă pe F.C. Argeș șl am văzut cum tn prima repriză zeița For
tuna a păzit-o in citeva situații critice pe terenul de lingă Tim- 
pa. Am fost, apoi, la Dinamo și ne-am dat seama că la Leip
zig, pățania lui „Poli", n-a fost o intimplare. La replica slabi 
a oaspeților, dinamovlștilor nici nu prea ai ce să le impuți, 
poate doar automulțumirea yi economia de efort manifestate pe 
alocuri. A supărat, in schimb, Otto Anderco, arbitrul interna
țional care „s-a lăsat" (de ce ?) pe mina unut tușier necunoscut 
(A. Crasovskl) yi a validat un gol (primul) dlntr-un ofsaid pe 
care tot stadionul l-a văzut. De la Craiova, vești bune, un re
zultat pe măsura celor nouă tricolori, în frunte cu Bălăci yi 
Cămătaru (notați cu 9), Intre care, pe lista marcatorilor ,s-a in
tercalat yl Cîmpeanu ll. Surprinde, in schimb, acest 0—4 In- 
registrat de Corvlnul, la A.S.A., echipa care acum citeva zile 
încasa patru goluri de la F.C. Argeș. Unde-i adevărata valoare f

Rezultate yi... rezultate. F.C. Olt îyl adună, meticuloasă (cu e- 
moții, desigur) punctele de acasă. Dar ne apasă neplăcuta yi în
grijorătoare accidentare a tul tordănescu, în timp ce pe litoral 
a apărut In septembrie soarele. S.C. Bacău iyi înscrie o nouă 
victorie in deplasare, ceea ce n-a reușit pina acum pe malu
rile Bistriței, făcindu-ne să credem ci... a încurcat terenurile. 
In fine. Jiul e la prima victorie, iar U.T.A. oferă suporterilor 
săi al treilea 1—1 consecutiv.

Septembrie. Cupe europene. Meciul cu Ungaria. Mari obligații 
yi mari speranțe I Pini atunci ne vom mat tntîlnl o dată cu 
primul nostru campionat simbită intr-o adevărată „repetiție ge
nerală" pentru examenele internaționale.

Constantin ALEXE

Sportivii români au plecat ieri la

„SPERĂM SĂ
Evoluția sportivilor români 

la Campionatele mondiale de 
judo, care • încep azi. în O- 
landa. este așteptată cu firesc 
interes. Șt aceasta pentru fap
tul că rezultatele lor la „eu
ropenele" de anul trecut, repe
tate și la cele din primăvara 
acestui an. au surprins pe 
multi specialiști prezent) la 
confruntările respective. Rea
mintim. la Viena, in 1980, ano

Bedroș Bedrosian a ciștigat proba de triplu
salt în fața unor adversari creditați cu 

performanțe superioare. 
Foto: Dragoș

Atleti 
aliniat 
Stadionul Republicii, la startul 
celei de a 23-a ediții a Dinamo- 
viadei atletice : Levski-Spartak 
(Bulgaria). Ruda Hvezda (Ceho
slovacia). Dinamo Sân Luis 
(Cuba), Dynamo Berlin (R.D.G.). 
Gwardia (Polonia), Dozsa (Un
garia), Dinamo, (U.R.S.S.) și Di
namo București. Așa cum ne 
astentam. vedeta primei zile de 
concurs a fost proba feminină 
de săritură în lungime. în care 
nrimele două specialiste ale 
tării, Anișoara Cușmir si Vali 
Ionescu aveau ca adversare două 
valoroase săritoare sovietice. 
Pînă la urmă lupta pentru în- 
tîietate s-a dat între Cușmir si 
Ionescu — detașate după nri-

NEAGU
si atlete din 8 țări s-au 
ieri după-amiază, ne

mele două sărituri 
—, Anișoara ciști- 
gînd la limită (3,65 
— 6.64) și această 
rundă a unui duel 
ce pare, să devină 
un „clasic" al atle
tismului nostru. La 
fel de interesantă 
a fost si întrecerea 
discobolilor, unde 
Ion Zamfirache a 
fost întrecut cu o... 
palmă de sovieti 
cui Ghenrghl Kol- 
nocenko, după ce 
a condus la a 4-a 
aruncare. Să subli
niem frumoasele 
victorii ale bucu- 
reștenilor Steluța 
Vintilă (cu timp 
bun la 400 m) și 
Bedros Bedrosian 
la triplusalt în fa
ța unor adversari... 
cu nume.

REZULTATE: mas
culin : 100 m : 1.
Anatoli Litvinov 
(U.R.S.S.) 10,60, 2. U- 
ve Grunert (R.D.G.) 
10,74, 3. Detlef Bur- 
dak (R.D.G.) 10.75. 
...5. Claudiu Sușe- 
lescu (Rom.) :
400 m : 1. Carlos 
Reite (Cuba) 4j.4i, 
2. Owe Preusche 
(R.D.G.) 47,53, 3.
Dinko Penev (Bul.) 
47.85 : 800 m : 1.
Aleksandr Lisenko 
(U.R.S.S.) 1 ’.49,53, 3. 
Lutz Zauler (R.D.G.) 

Mihai Prundeânu 
1:49.99 : 10 000 m: t.
Ciumakov (U.R.S.S.) 

2. Gheorghe Zaharia 
29:42,34, 3. Istvan Kere- 

29:44,02 : 110 mg :

3.

La campionatele europene de notație de la Split

TINERII POLOIȘTI ROMÂNI AU AMBIȚIA AFIRMĂRII
La Split, in frumosul port 

(în același timp apreciată sta
țiune balneoclimaterică) de pe 
coasta Mării Adriatice, și-au 
dat întilnire anul -acesta cei 
mai buni reprezentanți ai na- 
tației europene, înotători, po- 
loiști și săritori de la trambu
lină care — intre 5 și 12 sep
tembrie — iși vor disputa titlu
rile de campioni continentali. 
La această a 15-a ediție a com
petiției vor lua parte și se
lecționata de polo a țării noas
tre, precum și Carmen Bunaciu, 
apreciată (mai ales datorită 
splendidelor performanțe obți
nute cu prilejul Universiadei) 
drept una dintre cele mai re
dutabile specialiste ale probe
lor de 100 și 200 m spate.

Referindu-se la poloisti (care, 
la ora apariției acestor rîriduri, 
sînt în drum spre Solit), vom 
menționa că ei se află într-un 
program de competiții aproape 
non-stop. După participarea la 
Universiadă, ei au luat parte 
la tradiționalul „Trofeu Taj- 
majdan" desfășurat la Belgrad 
(unde au ocupat locul 5) și 
la Balcaniada de la Kirjali — 
Bulgaria (locul 2). Au urmat 
citeva zile de pregătiri în ba
zinul Dinamo din Capitală 
unde au fost făcute finisările

in vederea participării la cam
pionatul european ; aici se ur
mărește o comportare bună, in 
orice caz mai bună decît la 
ediția precedentă (1977 — Jon- 
koping — Suedia), unde echipa 
țării noastre s-a clasat pe lo
cul 7.

De la început trebuie subli
niat că întrecerea de la Split 
se anunță foarte dificilă dato
rită evidentului echilibru va
loric al participantelor la gru
pa A (Ungaria, Iugoslavia, Ita 
lia, U.R.S.S.. R. F. Germania, 
Olanda, România, Spania — a- 
ceastă ordine constituie clasa
mentul ediției 1977 a „europe
nelor") care își dispută pozi
țiile de pe podiumul de pre
miere, dar și șansa de a evi
ta locurile 7 și 8, care duc la 
retrogradaiea celor două ocu
pante într un turneu (alături de 
formațiile ^clasate pe primele 
două locuri în grupa B) pentru 
rămînerea in prima grupă va
lorică. Lotul român se prezintă 
într-o alcătuire foarte tînără, 
despre care. însă, antrenorul

C. M. de judo

OBȚINEM PRIMA MEDALIE"
— ne-a declarat antrenorul Iacob Codrea

nimii sportivi români cucereau 
o medalie de aur și două de 
bronz, iar la Debrețin. anul 
acesta, ei au învins campioni 
olimpici, mondiali și europeni 
cucerind trei medalii : aur — 
Constantin Niculae, argint — 
Arpad Szabo și bronz — Si- 
mion Toplicean.

După cum ne-a mărturisit

antrenorul Iacob Codrea, spor
tivii noștri care vor lua startul 
la această ediție a competiției 
mondiale știu prea bine ce-j 
așteaptă, că lumea va fi cu 
ochii pe ei, cum se spune.

Costin CHIRIAC

(Continuar* in pag a 4-a)

1:49,94, 
(Rom.) 
Viktor 
29.42,22, 
(Rom.) ___
karto (Ung.) ______ _ ___ __ _ _
l. Viaceslav Kuleblakin (U.R.S.S.)
14,25. 2. Rolf Herman (R.D.G.)
14.48. 3. Zdenek Farasky (Ceh.)
14.49, 4. Ion Oltean (Rom.) 14.55;
triplusalt : 1. Bedros Bedrosian 
(Rom.) 16,19 m. 2. Haralamble 
Trușculescu (Rom.) 15,92 m. 3. 
Arvldas Sabonis (U.R.S.S.) 15,81
m : (h.c. Adrian Ghloroaie 16.50 
m) : disc : 1. Gheorghl Kolno- 
cenko (U.R.S.S.) 64,08 m. 2. Ion 
Zamfirache (Rom.) 63,94 m, 3. 
Serghei Lukașok (U.R.S.S.) 61.03
m, ...9. Stefan Korpos (Rom) 
53,80 m : înălțime : 1. Bnimnndas

Vladimir MORARU

(Continuare In pag 2-3)

Carmen Bunaciu va încerca sd 
devină prima înotătoare din 

țara noastră campioană a
Europei

Anatol Grințescu afirmă că S 
„Ambiția și dorința de afirma
re pot suplini handicapul lip
sei de experiență internațio
nală". întrebindu-i despre for-

Dumitru STANCULESCU

(Continuare în pag 2-3)

Turneul international dr volei „Trofeul Danu&iii**

REPREZENTATIVELE ROMÂNIEI
Șl BULGARIEI

GALAȚI, 2 (prin telefon). — 
Jocul echipei reprezentative a 
țării noastre în penultima zi a 
tradiționalului turneu mascu
lin de volei, dotat cu Trofeul 
.Danubius" (România — R. D. 
Germană 3—0). a marcat o sen
sibilă ameliorare cu toate că 
b’ocajul — altădată punctul 
forte al tricolorilor — nu dă 
semne de revenire la mobili
tatea. vigoarea și siguranța cu 
care ne obișnuise. Dar îmbu
nătățirile din alte comparti
mente au suplinit căderile din 
linia I.’ Adversara echinel 
noastre, tînăra dar solida echi-

ÎN FINALĂ
pă a R.B. Germane a solicitat 
la maximum sextetul român, 
oaspeții remarcindu-se în spe
cial prin forța deosebită a ata
cului care beneficiază de tră
gători inalti (Hecht și Gomm- 
lich măsoară 2.07 m fiecare), 
de excelent! atleti (Hofmann) 
și chiar de un ridicător cu 
,mînă“ bună, dar și cu cana- 

citate de atac deosebită (Kiih-
Aurelian BREBEANU 

T. SIRIOPOL-coresp.

(Continuare in pag. a <-aJ



înaintea startului In Divizia „A" la handbal masculin A vm-a ediție a „Memorialului covaci" la noi

COMPONENT» LOTULUI SPORESC
S-AU PREGĂTIT PENTRU ASCENSIUNEA PE POOIUM VALOAREA

Duminică începe o nouă ediție, 
a 24-a, a campionatului masculin 
de handbal, Divizia „A". Fireș
te. competitoarele — 12 la nu
măr, de această dată —- s-au 
pregătit intens pentru bătălia 
care va încununa © nouă cam
pioană a României. înainte de 
start am întreprins un raid la 
formațiile primei scene a hand
balului 
Steaua 
Mare.

Abia 
Doboj . „
a participat 
tradiționalul „ 
nilor", antrenorul Cornel U»v,v.. 
ne-a înfățișat situația actuală a 
formației, pregătirile și perspec
tivele sale. „Au plecat anul a- 
cesta din colectivul nostru Ște
fan Birtalan și Gabriel Kicsid — 
retrași din activitatea de mare 
performanță, Viorel Croitoru 
transferat la divizionara 
Constructorul C.S.U. Oradea 
Werner Stdckl 
divizionara 
Carpați Mîrșa. 
lot o serie de 
Ov. Marc și P. 
clubul sportiv 
meș — de la

nostru. 
Si H.C.

Pentru 
Minaur

astăzi : 
Baia

de la 
Steaua

revenit cu echipa 
(Iugoslavia), unde

— și a cîștigat — 
„Turneu al campio- . --------- oțeiea

.,A“ 
și 

transferat la 
Independența 

în 
tineri : 

— de la 
A. Ghi- 

__ , _____ ______ sportiv 
școlar Constanta și D. Cojocarii 
— de la Clubul sportiv școlar 
nr. 2 București. Echipa a atins 
un bun nivel de formă Sportivă 
și așteaptă cu încredere noul
campionat, propunîndu-și să-l
cîștige. în ciuda faptului că vom 
prezenta o echipă aproape nouă, 
contăm pe faptul că ea v# fi

„B’ 
Am cooptat 
jucători 
Tîmpu 

Steaua, 
Clubul

omogenă și se va situa la ace
lași nivel valoric care i-a adus 
prețuirea. Argumentele sînt 
condițiile bune de pregătire asi
gurate de club și conducerea 
ministerului — pe de o parte și 
plusul de vigoare adus de „noul 
val", experiența lui Voina, Mun- 
teanu, Stingă, Drăgăniță, care, 
sperăm, se va îmbina armonios 
cu dorința de afirmare a tine
rilor, subordonarea personalității 
nevoilor echipei și mărirea volu- 
mulul de antrenament — pe de 
altă parte. Suporterii lui Steaua 
pot conta, deci, pe formația lor 
favorită I".

Lascăr Pană, antrenorul lui 
H.C. Minaur, se afla — împreu
nă cu elevii săi — la antrena
ment în Sala „Dacia" din Baia 
Mare. Răspunzînd gîndurilor 
noastre, cunoscutul tehnician 
ne-a mărturisit : „Pornim din 
nou la drum cu dorința de a ne 
menține pe podiumul campiona
tului. Echipa a parcurs un bo
gat și consistent ciclu de pregă
tire, care a inclus și trei turnee. 
Unul în Ungaria (am cîștigat 4 
meciuri din 5 susținute), altul a- 
casă — locul I din „Cupa Mi
naur". înaintea formațiilor Jalgiris 
Kaunas, Universitatea Cluj-Napo- 
ca și Unio Krems din Austria — 
și cel de al treilea la Oradea, 
unde am cîștigat „Cupa Con
structorul". fiind urmați în cla
sament de Constructorul C.S.U. 
Oradea, Universitatea Cluj-Napo- 
ca. Dinamo Brașov și Universi
tatea Craiova".

Hristache NAUM

BRAIL A, 2 (prin telefon). Tur
neul pugilistic brăilean, organi
zat cu prilejul celei de a 8-a 
ediții a „Memorialului Ion Co- 
vacr‘ a continuat miercuri la 
arena de box din localitate cu 
încă 
traj" _ _ . - -
mărite de un public numeros și 
entuziast, au fost programate nu 
mai puțin de 34 de meciuri, 
înainte însă de a ne referi la 
partidele de miercuri, să reve
nim asupra ultimelor meciuri dis
putate marți seara tîrziu.

Să consemnăm mai întîi succe
sul (destul de greu conturat) fos
tului campion al „penelor" N. 
Neagu (Met. Tîrgoviște) în fața 
brăileanului M. Bonciu ; apoi, 
un tînăr remarcat la aceeași ca
tegorie, E. Preda (Met. Rm. Vîl
cea) sportiv cu apreciabile cali
tăți : în fine, tot la „pană" să 
amintim de înfrîngerea unui com
ponent al lotului, I. Cemat. El 
a fos* învins de ieșeanul Al. 
Zbughin, dar la acest verdict a 
contribuit decisiv arbitrajul din 
ring al lui N. Ionescu (Brăila) : 
Cemat a primit două avertismen
te: în timp ce Zbughin a fost lă
sat să lovească neregulamentar, 
să-și „țină" și să-și obstrucțio- 
neze partenerul de întrecere ? 1.

Un al* tînăr care a lăsat e 
frumoasă impresie este orădeanul 
M. • Micloș (semimijlocie). Trimis 
la podea în prima repriză de că- 
tns tenacele brăilean D. Mircea, 
el 9 avut resurse să întoarcă re
zultatul în favoarea sa și să cîș- 
tigv prin abandon în același 
rund. T«t la aceeași categorie,

două gale de „lung 
în cele două reuniuni,

COMPETIȚIEI
(lot) l-a Întrecut 
In prima repriză 
(S.C. Bacău), iar 

Rădan (B.C. Bră- 
e victorie asemă- 

fața vîlceanului C. 
nu Înainte de a re
el ' cîteva puternice

M. Ciubotaru 
prin abandon 
pe D. Drăghici 
la semigrea N. 
ila) a realizat 
nătoare în 
Trușcă, dar 
cepționa și 
lovituri.

In cele 
miercuri au ______  ____  ___
multi component! ai lotului na
țional, astfel îneît partidele dispu
tate au fost foarte atractive. De 
pildă, la cat. semiușoară, în pri
ma gală, campionul categoriei, 
Viorel Ioana, a fost serios soli
citat de brăileanul Anton Tur- 
culet. în final, plusul de tehnică 
și experiența și-au spus cuvîn- 
tul, Ioana cîștigînd la puncte. Un 
alt tînăr selecționat în lot la a- 
ceeași categorie, Mihai Gruiescu, 
l-a depășit greu la puncte (4—1) 
pe Nicolae Podaru (Voința Plo
iești). în schimb, Florian Tîrcov- 
nicu, cel de al III-lea om al lo
tului la cat. semiușoară, a evo
luat excelent, depășindu-1 cate
goric la puncte, într-un specta
culos meci pe Ionel Lupu (Di
namo Brăila). La cat. ușoară, 
Mircea Fulger (Lot), mult mai 
puternic decît adversarul său, 
Gheorghe Laba (Metalul Rm. 
Vîlcea), a obțin ut o victorie fa
cilă. Ultimul component al lotu
lui, Nicolae lordache, și-a probat 
forța loviturilor în disputa cu 
Nicolae Gurban (Metalul Bucu
rești), învingîndu-1 prin abandon 
în repriza secundă, după ce ,1-a 
trimis de două ori la podea.

două reuniuni de 
evoluat mult mai

Mihai TRANCA

I
I
i
I
I
I
I
I
I
I
I

ORGOLIU DE
UNIVERSITATEA CRAIOVA 
„U" CLUJ-NAPOCA

4 (3)
1 O)

Spectatori ~ aproximativ 
Șuturi : 29—10 (pe poartâ î

Comere ; 17—2. Au marcat : 
(min. ’ 17 și 38), CAMATARU (min. 
42), CIMPEANU II (min. 45), GEOL- 
GĂU (min. 89).

UNIVERSITATEA : Lung 6 - Negrilâ 
6, Ștefânescu 6, Tilihoi 7, Ungurea- 
nu 7+ - Țicleanu 8 (min. 45 GeoL 
gâu 8), Beldeanu 7, 
Crișan 7, Câmâtaru 9 (min. 79 Cîrțu), 
Bălăci 9.

„U“ : Lâzâreănu '8 — L. Mihăi 6, 
Moș 6 (min. 46 FI. Pop 7), Ciocan 
6, I. Mureșon 7 — Boca 7, Porațchi 
6, Suciu 6 — Dobroto 6, Cîmpeonu 
II 7-j-, Țiglariu 5 (min. 56 Albu 6).

A orbitrat : I. Igna (Timișoora) 9 ; 
Io lin-ie : Al. lonițâ și D. Petrescu 
(ombii din București).

Cartonașe galbene : CIOCAN.
Trofeul Petschovschi : 9. La spe* 

ranțe : 2-3 (1—1).

30 000.
19-5). 

BĂLĂCI

Donose 8

«a 
(prin telefo 
studențesc îii 
de „surpriza0

CAP

DINAMOVIADA ATLETICA INTERNAȚIONALA
(Rom.) 4:17,65, 3. Tudorița Moru- 
țan (Rom.) 4:18,46 ; lungime : 1. 
Anișoara Cușmir (Rom.) 6,65 m, 
2. Vali. Ionescu (Rom.) 6,64 m, 3. 
Tatiana Proskurialcova (U.R.S.S.) 
6,54 m, 4i-< Ludmila Haustova 
(U.R.S.S.) 6,41 m ; greutate
Verginia Veselinova (Bul.) 
m, 2. Mihaela Loghin (Rom.) 
18,97 m, 3. Zdena Bartonova 
(Ceh.) 18,56 m, ...9. Mioara Boroș 
(Rom.) 15,58 m ; 4X100 m î 1.
U.R.S.S. 44,97 m. 2. Bulgaria 
46,42, 3. R. D. Germană 46,75
...6. România 47,98.

Clasament pe echipe după pri
ma zi : 1. Dinamo Moscova 110 
p, 2. Dinamo București 98 p, 3. 
Dynamo Berlin 59 p, 4. Levski 
Spartak Sofia 34 p, 5. Ruda 
Hvezda Praga 27 p, 6. Gwardia 
Varșovia 18 p, 7. Dozsn Budapesta 
12 p, 8. Dinamo San Luis 11 p.

întrecerile continuă azi pe Sta
dionul Republicii de la orele 9 
si 17.

(Urmare din pag- D
CAMPIONATELE EUROPENE DE NATAȚIE

(Urmare din pag. 2)

I

Kazlavkaz (U.R.S.S.) 2,15 m, 2.
Constantin Militarii (Rom.) 2,15 
m, 3. Valentin Ghetov (Bul.) 2,15 
m (h.c. Daniel Albu 2,20 m) ; 
suliță : 1. Aleksandr Makarov 
(U.R.S.S.) 80,18 m, 2. Peter Blfe- 
lert (R.D.G.) 77,96 m, 3. Constan
tin Chiriac (Rom.) 77,96 m : 20 
km marș : 1. ștefan Mtlller 
(R.D.G.) 1.26:15,8, 2. Constantin
Stalcu (Rcm.) 1.27:01,0, 3. Llodor 
Pescaru (Rom.) 1.27:21,8 ; 4X199
m : 1. U.R.S.S. 39,99, 2. Româ
nia 41,36, 3. Cuba 41,69.

Feminin : 190 m : 1. Berit Berg- 
necht (R.D.G.) 11.74. 2. Ludmila
Bartenieva (U.R.S.S.) 11,74 m. 3. 
Uka Ilieva (Bul.) 11,79 ; 400 m :
1. Steluta Vintilă (Rom.) 52,86.
2. Marina Ivanova (U.R.S.S.) 53,62.
3. Elena Tărîță (Rom.) 53.68 :
1 500 m : 1. Olga Krenter
(U.R.S.S.) 4:14,56, 2. Maria Radu

ma sportivă actuală a echipei 
române, prof. Grințescu ne-a 
răspuns : „întrecerile de I» 
Belgrad și de la Kirjali ne-au 
fost utile, deoarece ne-au per
mis să insistăm asupra omo
genizării unui Iot în care ele
mentele tinere sînt predomi
nante, prezenta ior vizind vi
itoarea reprezentativă a Româ
niei la Jocurile Olimpice din 
anul 1981. S-a ajuns la un bun 
randament al contraatacurilor 
și acțiunilor ofensive din miș
care, dar mai sînt defecțiuni la 
fructificarea situațiilor de su
perioritate numerică, precum și 
în apărare, unde se comit prea

multe greșeli personale. Toți 
ju calorii silit, insă, animați de 
dorința unor rezultate cit mai 
bune pe care — personal — 
sper să Ie obținem, deoarece și 
alte selecționate prezintă loturi 
întinerite, cum este cazul 
lor ale Italiei, Olandei și 
gariei”.

ce-
Un-

C2S

IHTILNIRE TRIUNGHIULARA
OE TENIS

tsesse

^CAMPIONATE-COMPETIȚII
GH. SORA Șl M. DOBRE CONDUC IN CAMPIONATUL 

DE DIRT-TRACK
HANDBAL, 

DIVIZIA „B“ (etapa I)

Pe terenurile clubului Steaua 
se va desfășura, Intre 4 și 6 
septembrie, întîlnirea triunghiu
lară de tenis între echipele 
T.S.TK.A. Moscova, Legi a. Varșo
via și Steaua București, 
formația gazdă vor evolua 
Hărădău, L. Mancaș, A. Leontc 
și M. Șovar. Jocurile vor înce
pe, în fiecare zi, de la orele 9 
și ÎS.

în
D.

I
I
i
I
I
I
I
I
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CRAjpVA, 2
Frumos derby 

Bănie! Supărați 
de la Rm. Vîlcea, campionii au 
ținut... să-și facă autocritica la 
ultima apariție în fața propri
ilor suporte, i. înaintea primirii 
lui Olympiakos. Și craiovenii 
au pornit în forță, cu atacuri 
în valuri în fața unui adversar 
foarte atent la marcaj și hotă- 
rît să anuleze impresia ultimei 
vizite la Craiova (0—7!), prin- 
tr-o evoluție care să argumen
teze startul său bun. 
ria“ olteană, cu un 
foarte inspirat și un Bălăci în 
vervă deosebită, a reușit o pri
mă repriză de ținută, în care 
numai excelentul Lăzăreanu s-a

„Cavale- 
Cămătaru

opus unui 
nil au pui 
inte de pa 
seu“ Negri 
șan ~ Bt 
unghi de 
tul 38, lot 
ra carculu 
tara, șut 
m și... 2— 
Iaci „intoa 
nă, centre 
mataru 
capul: 3—( 
pe Someș 
Scapă CÎI 
tat Ia 17 
cută lovit 
pe centrul 
nile... înal

„Furia" 
lește după 
cîteva oca 
glariu în 
în min. 5! 
Lung), fa;

'<* «va < 
areanu 

..in nou n
66, 73 
dele au <, 
goarea din 
peții surpi 
nilor de < 
în min. 6 
Angelo Ni 
ratează te 
timă impr 
„un-doi“ < 
de aproat 
șut si un 
minutul 89 
tatori s-ai 
pioni dori 
mănător, ț 
mini.

I

S-A SPART GH
F. C. CONSTANTA 
CHIMIA RM. VÎLCEA

4 (0)
O

20 000.

Stelian Postolache (an- 
Nicolae Stănilă) cule- 
mai multe aplauze. De 

_________ , maestrul sportului Ion 
Bobîlneanu are în elevii săi Da
niei Stoica si Marius Șoaită doi 
tineri care se anunță ca motoci- 
cliști de nădejde. In progres s-au 
mai prezentat Marian Gheorghe 
și Anton Hack, care au sosit In 
mai multe manșe, înaintea unor 
alergători experimentați.

CLASAMENTE : etapă — 1. Gh. 
Sora — M. Dobre (Met. Buc.) 28 
p, 2. I. Pavel — Al. Pîs (Voința 
Sibiu) 27 p, 3. M. Rîureanu — 
~ Stoica (I.P.A. Sibiu) 19 p, 

Postolache — Gh. Șofran 
Brăila) 17 p, 5. C. Volcu- 
— M. Gheorghe (Met. Buc.) 
6. M. Șofran (I.P.A. Sibiu) 
Popovicl (Voința Sibiu) ~~ 

p : general — ' ‘ “
Dobre 111 p, 
Pîs 105 p, 3. 
Stoica 81 p.

Vineri și sîmbătă vor avea 
pe stadionul Rapid din Arad 
tapele a 5-a și a ș-a.

Troian IOANIȚESCU

„CUPA CONSTRUCTORUL FEROVIAR"
LA

Amatorii reuniunilor motoclclis- 
te din Capitală au venit Ieri 
după-amiază pe stadionul Meta
lul pentru a asista la întrecerile 
etapei a 4-a a campionatului re
publican de perechi la dirt-track. 
Și-au disputat Intîietatea alergă
tori din Sibiu, Arad, Brăila și 
București în formula clasică de 
7 cupluri în 21 de manșe.

Fiind de forțe sensibil egale, 
bucureștenii Gheorghe Sora și 
Marin Dobre, deținătorii titlului, 
au constituit cea mal omogenă 
pereche. Cu un evident plus de 
tehnică, ei au sosit, cu o sin
gură excepție, pe primele două 
locuri în toate cursele, acumulînd 
în final 28 de puncte, cu care au 
obținut a treia victorie de etapă, 
învingătorii au furnizat cea mal 
frumoasă întrecere în compania 
cuplului siblan Ionel Pavel si 
Alexandra Pîs, în care primul a- 
lergător. confirmîndu-și valoarea, 
a realizat cel mai bun timp al 
zilei : 1:22,5. Dornici de afirmare, 
tinerii alergători s-au numărat și 
Ieri printre principalii animatori.

brăileanul 
trenor — 
gînd cele 
asemenea,

D.
4. S. 
(C.S. 
lescu 
14 P.
— L.

1. 
2. 
N.

Gh. Sora — 
I. Pavel — 
Rîureanu —

12 
M. 
Al.
D.

loc 
k-

TENIS
Pe terenurile din parcul Pro

gresul a avut loc un turneu or
ganizat de divizionara de 
„Constructorul feroviar" 
Capitală. Pe tablourile de 
curs au fost înscriși 36 de 
tori din București (Steaua,___
greșul, Politehnica și T.C.B.) și 
din provincie (Baia Mare, Pe
troșani și Satu Mare). A cîștigat 
stelistul Jean Dobrescu, învingă
tor în finală asupra lui Bebe 
Almăjan (Jiul Petroșani) ' cu 
5—7, 6—2, 7—5. în semifinale : 
Dobrescu — I. Russen (Cuprom 
Baia Mare) 6—2, 6—2 ; Alrhăjan

DE AZI, FINALELE 
BASCHETBALIȘTILOR 

JUNIORI II ÎN CADRUL 
„DACIADEI"

Cele mai bune 12 selecționate 
județene și municipale de bas
chet formate din juniori și ju
nioare cat. a Il-a (cădeți și ca- 
dete) își dispută, de astăzi pînă 
luni, la Rm. Vîlcea, întîietatea în 
cadrul turneelor finale ale „Da- 
ciadei". După comportări re
marcabile la fazele preliminare 
ale întrecerii, cinstea de a par
ticipa la finale și-au cucerit-o 
echipele masculine București, 
Cluj, Constanța, Dîmbovița, Hu
nedoara, Iași și echipele femini
ne Brașov, București, Constanța, 
Bătu Mare, Sibiu si Vîlcea.

tenis 
din 

con- 
jucă- 
Pro-

— M. Tăbăraș (Progresul Bucu
rești) 2—6, 6—1, 6—2. în finala 
de dublu a cîștigat perechea 
Ș. Nfsiparu — I. Mireț (Politeh
nica București), în fața cuplului 
FI. Chiru (Steaua) — D. Cara- 
gață (T.C.B) cu 7—6. 6—7, 6—0.

S. IONESCU, coresp. 
MECIURI DE TRIAL 
PENTRU RUGBYȘTII 

FRUNTAȘI
Ieri după-amiază a avut loc, la 

stadionul Parcul copilului din 
Capitală, primul meci de trial 
pentru formarea lotului repre
zentativ de rugby, care va între
prinde în a doua jumătate a 
lunii, un turneu în Scoția. In 
urma celui de al doilea trial — 
programat mîine, pe același sta
dion de la ora 15,30 — vor fi 
stabiliți componenții lotului.

MASCULIN. Seria I : Tractorul 
Brașov — Comerțul Constanța 
24—17, Frigero Găești — Metalul 
Vaslui 25—23, C.S.M. Borzeștl — 
Celuloza Brăila 27—16, Universi
tatea Iași — A.S.A. Ploiești 33—28, 
C.S.U. Galați — Unirea Focșani 
28—13. Calculatorul București — 
Universitatea București 18—20. 
Seri» a Il-a : A.S.A. Reșița — 
Minerul Moldova Nouă 16—12, 
Metalul Hunedoara — Utilajul 
Știința Petroșani 19—14, Strungul 
Arad — C.S.M. Sf. Gheorghe 
16—10, Nitramonia Făgăraș — Unio 
Satu Mare 23—19, Independența 
Sibiu - H.C. Minaur II Bala 
Mare 16—15, Șuioral Baia Sprie
— Minerul Cavnlc 14—12. FEMI
NIN Seria I : Rapid București — 
Relon Săvinești 5—12, Filatura 
Focșani — Voința Galați 18—12, 
Vulturul Ploiești — Textila Plo
iești 15—11, Confecția Vaslui — 
Argeșana Pitești 14—12, (Partidele 
dintre Spartac București — Uni
versitatea București șl C.S.M. Sf. 
Gheorghe — C.F.R. Craiova au 
fost amînate). Seria a Il-a : Vo
ința Sighișoara — Voința Odorhei 
12—19. Tricotextil SIghet — Ni
tramonia Făgăraș 11—13, Indus
tria ușoară Oradea — Chimia 
Arad 16—14, (Meciurile Construc
torul Timișoara — IAEM Timi
șoara Chimistul Rm. Vîlcea — 
Gloria Bistrița și Textila Zalău
— Constructorul Hunedoara au 
fost amînate).

PE MICUL ECRAN
SÎMBATA 5 SEPTEMBRIE, 

în cuprinsul emisiunii Mo
zaic : ora 15,00 : fotbal, C.S. 
Tîrgoviște — F.C. Olt, trans
misiune directă de la Tîrgo- 
viștp (comentator Radu Ur- 
ziceanu) ; în pauză C.M. de 
ciclism pe pistă de la Bmo,. 
(comentator Hristache Naum).

DUMINICA 6 SEPTEMBRIE, 
ora 15,45 ; Șah, emisiune de 
maestra internațională Elisa- 
beta Polihroniade ; ora 16,00, 
în cuprinsul emisiunii Tele- 
sport r Finalele C.M. mascu
line de canotaj de la Miin- 
cnen. selecțiuni din C.M. de 
ciclism pe pistă de la Brno și 
din meciul de fotbal 
Aston 
gliei) 
tore a 
19,30 
rama, 
Tănăsescu.

MIERCURI 9 SEPTEMBRIE, 
ora 17.00 î Fotbal, România — 
Bulgaria transmisiune directă 
de la București (comentator 
Cristian Țopescu).

JOI 10 SEPTEMBRIE, ora 
18,00 : Fotbal internațional. 
Rezumatul meciurilor Norve
gia — Anglia, Scoția — Sue
dia. Belgia — Franța, Dane
marca — Iugoslavia, disputate 
miercuri în preliminariile 
C.M.

dintre 
Villa (campioana An- 
și Tottenham (cîștigă- 
Cupei Angliei) ; ora 
(programul I) : Tele- 
emisiune de Dumitru

ANUNȚ
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MECI AMICAL 
INTERNAȚIONAL DE 

RUGBY
Selecționata sindicală de rugby 
UJt.S.Ș. va susține astăzi (sta- 

Parcul copilului, ora 16)

*

a 
dion 
primul meci al turneului său în 
țara noastră, în compania echipei 
Vulcan București. Duminică, oas
peții vor juca cu Grivița Roșie 
(stadion Parcul copilului, ora 10).

,O.N.T. CARPAȚI — București anunță că în perioada 15 
septembrie — 15 octombrie 1981, zilnic între orele 12—18, 
face înscrieri de candidați pentru examenul de selecționare 
la cursurile de ghizi-interpreți, colaboratori externi, la se
diul Universității cultural-științifice, Sala Dalles.

Condiții : • vîrsta — 18—62 ani ; • studii — minimum 
studii medii cu diploma de bacalaureat; • cunoașterea a 
cei pu(in o limbă străină ; • domiciliul stabil sau flotant 
in București.

Acte necesare : adeverință de ia întreprindere, facultate, 
școală (pentru pensionari — ultimul talon de pensie) ; cer
tificat de naștere și o copie ; actul de tudii in original șl 
o copie (pentru studenți este valabilă adeverința de la fa
cultate) ; certificat de cazier judiciar ; adeverință medicală 
din care să rezulte că poate exercita activitatea de ghid (o- 
bligatoriu examenul neuro-pșihiatric și O.R.L.) ; certificat 
de căsătorie și o copie (numai pentru casnice) ; 2 fotografii 
5/4.

I
I
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Spectatori - aproximativ _____
Șuturi î 20—3 (pe poartă : 15—3). Cor- 
nere : 8—3. Au marcat : PETCU (mirt. 
55 din 11 m), BUDURU (min. 67.
68 și 85).

F.C. CONSTANȚA : Costaș 8 - Bo- 
rail 6, Antonescu 8, Nisctor 7, Carama- 
lău 6 — Drogeanu 7, Gache 6 (min. 
71 Zahlu II 7), Buduru 8-f- — Petcu 
7 (min. 65 Constantinescu 7), Măt- 
culescu 9, Moldovan 7.

CHIMIA . Constantin 5 (min. 70 
Pavel 6) — Teleșpan 6 (min. 61 Cir- 
ceag 5), Catarglu 6, Iordan 6, Clncă 
5 — G. Stan 5, Alexandru 5, Geor
gescu 5 — Preda 5, Gîngu 7, Cara- 
bageac 6.

A arbitrat : G. Jucan (Mediaș) 9 ; 
la linie : G. Dragomir (București) șl 
Z. Cszavar (Odorhei).

Cartonașe galbene : PREDA.
CONSTANTIN și CARAMALAU.

Trofeul Petschovschi : 10. La spe
ranțe : 10-1 (4-0).

CONSTANȚA, 2 (prin telefon) 
înconjurată în continuare cu 

căldură $i speranță de suporterii 
săi, echipa locală a reușit, la 
cea de a treia evoluție pe teren 
propriu, să spargă gheața, obți- 
nînd o categorică și meritată vic
torie. Constănțenii au făcut un 
joc bun, în unele perioade .chiar 
foarte bun, dar desprinderea de 
tenacii lor adversari n-a fost 
chiar atît de ușoară cum ar lăsa 
impresia scorul realizat ; dimpo
trivă chiar, în prima repriză par
tida a avut un aspect destul de 
echilibrat, vîlcenii nerezumîndu-se 
Ia obișnuita defensivă a echipe
lor aflate în deplasare, ci contra- 
atacînd pe alocuri tăios și dînd

Cmotii la 
altfel oasp 
Gîngu, în 
tima oară 
Costaș, car 
de excepții 
tuătii de g

Bineînțek 
deschis fo 
constănten. 
ceput ceva 
nat mai c 
partea de 
imprecis 1) 
Mărculescu 
totuși cel 
gazdelor)

poar 
* m.4 <?în
au avut în 
întîmplat c 
19 cînd G 
mls minge 
transversal,

După pa 
mărit preș 
nilor, și î 
n-a mai p 
Iordan dec 
PETCU a 
penalty-ul 
începutul 
de în tabă 
fat de cîțb 
Constantin 
bine în p: 
chiar gesti 
din teren, 
poartă doa 
rilor. în 
Constanța 
prin trei 
scrise de 
minutele 6’ 
rile sau 1 
Mărculescu 
calnicii au 
ră (min. 1 
în final si 
venit în *a4 
golul de

Co

ADMINISTRAȚIA DE STAT IDTO PHONOS
In vn nit 

t s»A i •

In sprijinul participanților la atrac
tivul concurs Pronosport de la sfîrșî- 
tul acestei sâptămini, oferim — ca 
sursă suplimentară de Inspirație — 
pronosticurile 
nei, antrenor 
viște :

făcute de Emerich le
al echipei C.S. Tîrgo-

I. Unireo 
Cons’r.
F.C.M 
C.S.' w<
I.M.U.M.-Progr. Brâila 
Mec. finâ-Metalul Buc.

VII Panduri! Tg. Jiu-Petrolul 
VIII. Ropld-Autobuzul 

IX. C.S.M. 
X. Min 

XI. C.F.R.
XI’ C I L Slghet-Min. Lupenl 

XIII. F.C. Bihor-F.C.M. Reșița

II. 
III. 
IV
V. 

VI.

) D. Foc.-Poti. lași 
lași-Gloria B-ța 
Gatați-C.S.M. Sv. 

otoșani-Gloria Bz.

Drobeta-F.C. B M. 
Cavnic-înfrățirea 
Tim.-Aurul Brad

1. X
X
1
1
1

1.X
1, X, 2

1.X
X.2

1
1
1
1

IN ATENJ 
LOTO I

Numai as 
bilete cu n 
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septembrie 
Ic ora 15,3( 
nanțe-Bânci“ 
Doamnei nr 
cîștigâtoare 
jurul orei 16
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LA 
PI 

DIN 2

2
EXTRAC
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EXTRAC

20 4 7 IC
Fond

1.061.359 le 
report la
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UN PORTAR VISA IN POARTA
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PROGRESUL VULCAN 1 (1)
S. C. BACĂU 3 (2)

Spectatori — aproximativ 10 000.
Șuturi ; 8—7 (pe poartă : T—4). Cor- 
nere : 4—3. Aif marcat : MARICA *
(min. 32), respectiv ȘOȘU (min. 21) 
ii ȘOIMAN (min. 45 și 82).

PROGRESUL-VULCAN : V. Marcel 
3 — Tânăsescu 6, Grigore 7, Tîcâ 7, 
Ștefan 5 — M. lonescu 6, Niculcea 
5 — Marica 8, isaig (min. 30 Cris- 
tea 5), Țevi 4 (min. 60 Apostol 5), 
Zamfir 5.

S.C. BACAU : Mangeac 7 — An- 
drieș 7, C. Solomon 9, Lunca 8, EH- 
sei 6 — I. Solomon 8 (min. 60 Câr- 
pucl 7), Șoșu 9, Vamanu 7 — Șoi- 
man 9, Antohi 7. Penof 6 (min. 75 
Chitaru).

A arbitrat : O. Ștreng 8 : Ia linie : 
I. Medveș (ambii din Oradea) șl 
R. Petrescu (Brașov).

Cartonașe galbene : MARICA, ELI- 
SEI, LUNCA, TANASESCU, CHITARU.

Trofeul Petschovschi : 9. La spe
ranțe : 3-7 (2-1).

începuse frumos meciul de pe 
stadionul Progresul. Gazdele, 
stimulate de egalul cu Steaua, 
atacau cu hotărîre, oaspeții fă
ceau un joc de hărțuială (ex
cesivă uneori din partea lui 
Elisei, „paznicul" Iul Marica), 
fiecare contraatac purtînd în el 
o sămîn.ță de pericol, mai ales 
pe lansările lud Șoiman, cert 
este că partida se anunța e- 
chilibrată și deschisă. Deschi
să oricărui scor și mai ales 
deschisă unui meci-spectacol a- 

. Așa aveau să se și pe- 
.c«^ă lucrurile, în această no- 
', cea mai mare parte din re

priza întîi, deși Progresul a 
primit încă din min. 21 un 
semn că se joacă cu focuL.. 
în acel minut, o centrare ina-

•. De- 
. prin 
19 (ul- 
ortarul 
■ventie 
ite si-

tea fi 
către 

in in- 
acțio- 

siv in 
dar si 
Jizare. 
a fost 
tor al 
ea pe.

VICTORIE
DINAMO 3 (1)
POLITEHNICA TIMIȘOARA 0

Spectatori — aproximativ 14 000. 
Șuturi î 17—3 (pe poarta : 7—2). Cor- 
nere : 7—4. Au marcat : DRAG NEA 
(min. 24 și 46), ORAC (min. 56).

DINAMO : Moraru 7 - Vlcd 7, 
Dinu 7,Bumbescu 6+ (min. 80 
Stânescu), Stredie 7 — Augustin 7, 
Custov 6, Dragnec 7 — D. Zam
fir 6 (min. 75 Mulțescu), D. Geor
gescu 6, Orac 7.

POLITEHNICA : Moise 6 - Nadu 
6, Pâltinișan 5, Șerbânoiu 6, Murar 
6 — Vlâtânescu 6, Manea 6, Vișan 
5 — Anghel 5, Nedelcu 5, Palea 5 
(min. 67 T. Nicolae 5).

A arbitrat : O. Ănderco (Satu 
Mare) 6 ; la linie : T. Balanovici 
(lași) șî A. Crasovski (Zalâu).

Trofeul Petschovschi : 9. La spe
ranțe : 8-0 (2-0).
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Sîmbăta' trecută, dinamoviștii 
câștigau întîlnirea cu Sportul 
studențesc zburdînd. Suporte
rii lor veniseră pe stadion să-i 
vadă pe „albi-roșii" în aceeași 
postură, mai ales că timișo-

caifi, eu cîteva absențe nota
bile (Dumitru, Nucă. Șuinda),
au intrat în teren împovărați 
de usturătoarea înfrîngere de 
la Leipzig — consecință fireas
că a jocului lor slab. Și Di
namo a repetat scorul, fără să 
joace însă la nivelul turației 
obișnuite. Convinși, probabil, că 
nu vor avea mari probleme 
(s-a și văzut dealtfel), bucu- 
reștenii n-au angajat meciul cu
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DE LA 5-0 LA 0-4!
A.S.A. TG. MURES 4 (1)
CORVINUL HUNEDOARA 0

Spectatori — aproximativ 10 000. 
Șuturi : 21—7 (pe poarta : 14—1).
Comere : 16—7. Au marcat : BOLBA 
(min. 45 și 87), BOLONI (min. 57), 
HAJNAL (min. 82).

A.S.A. : Varo 7 — Szabo 7, Ispîr 
7 (min. 65 Unchiaș 6), Boloni 9+, 
Hajnal 8 — Biro I 6, Both II 8, C. 
Ilie 8 — Fazekaș 7, Bolba 8, Cer- 
nescu 7.

CORVINUL : Alexa 6 ’ - Rednic 6, 
Gâlan 7, Dubinciuc 6, Bogdan 5 — 
Petcu 5 (min. 77 Andone), Nicșa 6, 
Klein 6 — Lucescu 7 (min. 50 Dumi- 
triu IV 6), Gabor 6, Vâetuș 5.

A arbitrat : Cr. Teodorescu 9 : Ia 
linie : I. Tânase (ambii din Tîrgo- 
viște) și R. Stîncan. (București).

Cartonașe galbene : BOGDAN.
Trofeul Petschovschi : 10. Speranțe : 

0-1 (0-1).
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TG. MUREȘ, 2 (prin telefon)
... Aceasta a fast traiecto

ria Corvinului în numai cinci 
zile, „pofta" sa ofensivă dove- 
dindu-se. aici, la Tg. Mureș 
foarte anemică. Dar. ar fi cu 
totul eronat să punem acest 
scor final numai pe seama a- 
cestui factor, pentru că A.S.A.. 
deși la începutul partidei s-a 
dovedit temătoare în fata unui, 
adversar aureolat cu un 5—0, 
s-a lansat apoi într-o ofensivă 
cvasi-permanentă. Pivot : fun
dașul central Boloni, devenit ori 
de cite ori a fost nevoie mijlo

• ••
poi a Iui Șoiman este fructifi
cată de ȘOȘU, care șuteazănă- 
praznic, sub bară, portarul Mar
cel răminind pur și simplu ta
blou, visător în propria poartă... 
Nu a apucat să schițeze nici ur
ma unui gest... Fără să se des
curajeze. bucureșteriii atacă mai 
înverșunați, egalînd în min. 32 
prin MARICA. tot printr-un șut 
splendid, de Ia 18 m, care-I 
surprinde pe portarul Mangeac 
plecat cu întîrziere in direcția 
mingii.

Cînd totul se relua de la ca
păt — și jocul se echilibrase 
din nou pe toate planurile — 
a intervenit o ezitare a apără
rii bucureștene în propriul ca
reu, portarul Marcel a avut Ia 
un moment dat mingea în 
miini, a scăpat-o ca un copil, 
s-a „bîlbîit" cu ea printre coe
chipieri și adversari, între care 
și Șoiman, care nu a ezitat 
să înscrie un gol ca în curtea 
școlii... 1—2 în min. 45. în
treaga repriză a doua, echipa 
bucureșteană a acuzat șocul (ca 
un boxer împleticit care nu-și 
revine după un pumn primit 
în plină bărbie), a încercat să 
se adune, dar nu a fost chip, 
Marica nu avea cu cine să lege 
jocul, .Țevi era un ilustru fi
gurant. iar de partea cealaltă 
C. Solomon, Șoșu și ȘOIMAN 
evoluau „ca ceasul", ultimul în
scriind și un al treilea gol 
(după o frumoasă pătrundere 
a lui Antohi. în min. 82) unei 
echipe „scufundate" moralmen
te de gafa autodistrugătoare 
(ca o mină explozivă la purtă
tor) a propriului portar.

Marius POPESCU

LA PAS...
maximă mobilizare și de aici a 
rezultat o partidă destul de pu
țin interesantă, cu rare faze 
de fotbal, cu adevărat frumoa
se.

Cum s-ar spune. Dinamo s-a 
mulțumit cu puțin în acest joc, 
în care Politehnica a făcut doar 
ceva risipă de energie, dar și 
multe, multe greșeli în apăra
re. După două ratări incredibi
le (Dragnea min. 1T și D; Zam
fir min. 20). scorul se va des
chide de către DRAGNEA 
(min. 24), din păcate, dintr-o 
poziție flagrantă de ofsaid ne
semnalizată de tușierul A. 
Crasovski. A fost un cadou de 
care gazdele n.u aveau nevoie, 
pentru că s-a văzut. în desfă
șurarea ulterioară a jocului, că 
ele au ținut frînele partidei 
în mină, au atacat periculos 
și au punctat decisiv, o dată în 
min. 48 (DRAGNEA servit bi
ne de Dinu) și apoi în min. 56 
(ORAC înscrie splendid dintr-o 
lovitură liberă de la 25 m). Ca 
să nu mai vorbim de alte atî- 
tea situații bune pe care Dudu 
Georgescu (min. 57 și 72). Au
gustin (min. 73) le-au ratat, 
ca șl de faza în care același 
Augustin (min. 78) a fost frus
trat de o lovitură de la 11. m 
în urma îmbrînciril sale de că
tre Vișan.

Victorie absolut meritată a 
dinamoviștilor, obținută „la 
pas".

Stelian TRANDAFIRESCU

caș ofensiv, lucid Si penetrant, 
susținut de Both II, C. Ilie din 
linia mediană si avînd. tot
odată, în Bolba un vîrf bătăios, 
Hunedorenii, văzînd că lansă
rile în adîncime ale lui Gabor 
sînt anihilate cu promptitudine, 
au încercat infiltrările jucăto
rilor din liniile dinapoi, stinse 
însă repede în preaima careu
lui advers. Si raportul șuturi
lor la poartă (și pe poartă!) 
este atît de grăitor incit ne 
scutește de a mai insista asu
pra fazelor de poartă (în majo
ritate la cea a hunedorenilor) 
astfel incit vom descrie doar 
golurile.

La al 11-lea corner în favoa
rea gazdelor, Fazekaș trimite 
Ia Boloni, acesta la BOLBA și 
mingea, expediată cu capul, po
posește în poartă peste Alexa : 
1—0. si final de repriză. In 
min 57, BOLONI execută o lo
vitură liberă de la 1G m, din- 
tr-un unghi foarte ascuțit, dar 
mingea se oprește în poartă, 
pe sub Alexa, care plonjase de
fectuos : 2—0. Gafa portarului, 
care în prima repriză apărase 
bine gafă repetată și în min. 
82 cînd HAJNAL a șutat de la 
aproximativ 30 m. Alexa fiind 
spectator : 3—0. Scorul final a 
fost pecetluit în min. 87 cînd 
BOLBA. deși jenat de Dubin- 
cinc, a fructificat o centrare a 
Iui Hajnal : 4—0.

Paul SLÂVESCU

ȘOARECE RUPE
F. C. OLT 1 (0)
STEAUA 0

Spectatori • aproximativ 7 000.
Șuturi : 13-3 (pe poarta : 6-1). Cor- 
nere : 9—2. A marcat ȘOARECE (mîn.

’ 85)
F.C. OLT Nedea 7 — Onuțan 6, 

Al. Nicolae 6, lonașcu 6, Matei 7 — 
Șoarece 8, P. Petre 5 (min. 78 Pre
peliță), lovănescu 7-p — Pițurcâ 6,
lamandi 6, Rotaru 6 (min. 46 State 
7).

STEAUA : Toma 7 - Anghelinî 6, 
Someș 6, FI. Marin 6, Fodor 6 (min. 
47 I. Gheo ghe 5) - lovan 6-{-, Stoica 
I 6, lordănescu 7+ (min. 55 Balint 
6) — Stoico I! 5, I. Mureșan 6. 
Marcu 6.

A arbitrat : N. Rainea (Bîrlad) 8 ; 
la linie : Alex. Ilie (Craiova) șî S. 
Burlacu (Gh. Gheorghiu-Dej).

Cartonașe galbene î P. PETRE, Al. 
NICOLAE, IAMANDI, TOMA.

Trofeul Petschovschi : 9. ta spe
ranțe : 2-2 (0-0).

SCORNICEȘTI, 2 (prin telefon)
Victorie in extremis, dar me

ritată a echipei locale. După o 
repriză încleștată, ca urmare a 
marcajului strict aplicat de 
Traian lonescu, și care a sub

PUNCTUL CÎȘTIGAT LA ARAD, PIERDUT... ACASĂ
F.C.M. BRASOV 0
F. C. ARGEȘ 0

Spectatori - aproximativ 15 000.
Șuturi : 12—7 (pe poartă : 6-3). Cor- 
nere : 8—5.

F.C.M. BRAȘOV : Balaș 6 - Ște
fan 7, Panache 8, Naghi 7, Manciu 
6 — Șulea 6, Chioreanu 5 (mîn. 56 
Boriceanu 5). Ciobanu 7 (min. 77 
Spirea) — Bența 6, Paraschîvescu 6, 
Marinescu 6.

F.C. ARGEȘ : Cristian 7 — M. Zam
fir 7, Stancu 7, Cîrstea 7, Tulpan 7 
— Bărbulescu 6 (min. 77 Badea), 
Kallo 6, Ignat 6 — Băluță 7, Turcu 
6, Nica 5 (min. 65 Moiceanu 5).

A arbitrat : V. Ciocilteu .8 ; la li
nie î R. Șerban (ambii din Craiova) 
șl FI. Cenea (Caracal).

Cartonașe galbene : STANCU.
Trofeul Petschovschi : 9. La spe

ranțe : 3-2 (2-0).

BRAȘOV, 2 (prin telefon)
Pe gazonul foarte bine îngri

jit al stadionului Tineretului, 
F.C.M. Brașov și F.C. Argeș, 
ambele cu realizări notabile în 
etapa precedentă, au furnizat

JIUL PETROȘANI 2 (2)
C. S. TIRGOVIȘTE 0

Spectatori - aproximativ 3 000.
Șuturi : 18-9 (pe poartă : 11—5).
Comere ? 13—5. A marcat : LASCONI 

v(min. 8 șl 32).
JIUL î Ccvai 7 - P. Grigore 6. 

Neagu 7, Vizitiu 6, Giurgiu 7 — 
Varga 7, Giuchici 7 (min. 87 Ni- 
chimiș), Muia 6 (min. 70 Demarcek 
6) — Șumulanschi 7, Lasconî 8, Să- 
lăjan 6.

C.S. TIRGOVIȘTE s Voinea 5 - Ni- 
culescu 6, Dumitrescu 7, Ene 7, Pi- 
taru 7 — Gheorghe 6, Economu 6 
(min. 65 Margelatu 6), Eftimie 6 — 
Greaca 6, Sova 5 (min. 54 Ciceu 6), 
Dobrin 7.

A arbitrat : C. Ghiță 9 (Brașov) ; 
la linie : Gh. Dumitrașcu (Constan
ța) și Fr. Keresteș (Tg. Mureș).

Cartonașe galbene : VARGA, PITA- 
RU.

Trofeul Petschovschi : 10. La spe
ranțe : 0-3 (0-1).

PETROȘANI, 2 (prin telefon)
Odată cu primul fluier al ar

bitrului, ploaia -a devenit și 
mai insistentă. în ton cu ea fi

AL TREILEA 1-1, CONSECUTIV, PE PROPRIUL TEREN
U. T. ARAD 1 (0)
SPORTUL STUDENȚESC 1 (0)

Spectatori - aproximativ 15 000.
Șuturi ; 15—9 (pe poartă : 7—4) Cor
nere : 8—2. Au marcat : KUKLA (min. 
53), STROE (min. 65).

U.T.A. : Ducadam 6 — Bîtea 7, Ku- 
kla 7, Bodi 6, Giurgiu 7 — Șchiopu 
7 (min. 86 Takacs), Kaizer 5, Coraș 
7 — Cura 5,-Csordaș 5 (min. 76 Vuia), 
Mușat 5.

SPORTUL STUDENȚESC : Speriatu 
7 — M. Mihai 7, Cazan 7, lorgu- 
lescu 7 (min 46 Cățoi 7), Munteanu 
M 7 — Chihaia 6 (min. 63 Niță 6), 
Oct. lonescu 7, Pană 6 — Stroe 7, 
M. Sandu 6, Bucurescu 6.

A arbitrat : M. Salomir 8 j la li
nie : M. Adam (ambii dîn Cluj-Na- 
poca) și V. Ciocan (Bistrița).

Cartonașe galbene : STROE.
Trofeul Petschovschi : 10 : La spe

ranțe : 1-2 (1-1).

ARAD, 2 (prin telefon) -
U.T.A. a jucat chiar din start 

avintat, a dominat uneori cu

PLASA MARCAJULUI STRICTJ

minat spectacolul, meciul avea 
să se declanșeze după pauză, 
cînd „roș-albaștrii", nemaires- 
pectînd cu aceeași strictețe sar
cinile de marcaj, s-au retras in 
jumătatea lor de teren, supu- 
nindu-se unul asediu prelungit 
din partea gazdelor. Ei au fost 
handicapați și de accidentarea 
lui lordănescu, caYe a părăsit 
terenul în urma unei interven
ții dure a lui P. Petre. In pri
ma parte, dacă ar fi să notăm 
raportul valoric dintre cele 
două echipe am putea spune 
că a fost un meci notat 56—55 
la box. Echipa „olteană" a avut 
o mare ocazie în min. 14 (în
văluire Pițurcâ și ratare Ia- 
mandi din situație clară), dar 
ia atît s-au' redus insistențele 
ei ofensive bine blocate de Io- 
van (umbra lui Șoarece) și de 
ceilalți apărători bucureșteni.

După pauză, odată cu crește
rea potențialului ofensiv al 
gazdelor, echipa lui Halagian 
ratează ocazii mari (P. Petre
- min. 67, Șoarece și P. Petre
— consecutiv, in min. 68), în 
timp ce Steaua, care trece foar
te rar centiul terenului, are o 

o dispută deosebit de echili
brată. deosebit de dîrză. aprigă, 
uneori pe alocuri chiar prea a- 
prigă I Partida s-a compus din 
puține faze interesane. derulate 
intr-un tempo alert înspre cele 
două porti. cele care fac mat 
apărările, din care rezultă go
lurile. Echipa pregătită de N. 
Pescaru a ales pentru a se ex
prima. varianta atacurilor în 
forță, dominînd cu autoritate, 
dar steril. în timp ce F.C. Ar
geș a uzat, ca de obicei, de 
arma contraatacului, tăios, de
rutant. stopat cu greu de apă
rarea gazdelor. Dealtfel, oaspe
ții au fost cei care au avut pri
ma mgre ocazie ratată de Nica 
(min. 9). Dominarea echipei 
brașovene se putea materializa 
însă ne tabela de marcaj în 
perioada dintre minutele 24—28 
cînd Șulea (din lovitură liberă), 
Chioreanu (la o centrare a lui 
Ciobanu) si Marinescu („cap" 
apărat greu de Cristian), n-au 
putut marca.

Din repriza secundă, după o 

GOLURI DOAR PE... PLOAIE
ind și startul echipei petroșe- 
nene, lansată spre poarta ad
versă mai sigură acum cînd 
„spatele" îl avea asigurat prin 
reintrat ea între buturi a Iui 
Cavai. Suita de 5 cornere in 
primele 6 minute a fost o do
vadă clară a apetitului ofensiv 
al gazdelor, concretizat destul 
de repede și pe tabela de mar
caj. Era în minutul 8 și scorul 
a fost deschis: Muia a execu
tat o lovitură liberă din late
ral, stînga. Giuchici a reluat 
din întoarcere, Voinea a res
pins defectuos și LASCONI a 
împins din apropiere mingea 
in plasă. Un minut mai tîrziu, 
Sava a încheiat cu un șut slab 
o tăioasă cursă care anunța ie
șirea la joc a tîrgoviștenilor. Și 
ei au făcut-o destul de des, une
ori extrem de periculos, cum 
s-a întîmplat în min. 30 (sla
lom Greaca. picior salvator 
Neagu) și în min. 31 (pasă ide
ală Dobrin, șut imprecis Grea
ca). Scăpați ca prin minune de 
aceste două acțiuni-pericol, pe- 
troșenenii au izbutit, în rtiin.

autoritate, dar pasa decisivă 
mereu deficitară a făcut ca ac
țiunile sale de atac să se stin
gă, de regulă, înaintea momen
tului de finalizare. Sportul stu
dențesc a acticnat calm, sim
plu, chibzuit și metodic. în 
acest context ocaziile de gol ale 
primei reprize au fost relativ 
puține. Cite două de fiecare e- 
chipă. Cele ale gazdelor au a- 
parținut lui Șchiopu care, in 
min. 12, l-a pus la grea încer
care pe Speriatu, obligindu-1 să 
respingă în corner; iar în min. 
23, deși l-a învins D_e portarul 
bucurestean, șutului său s-a opus 
„transversala". Oaspeții au avut 
și ei două excelente situații de 
a înscrie cînd M. Sandu a re
luat (min. 2), cu capul, pe lin
gă bară și în min 32, cînd lo
vitura de cap a aceluiași ju
cător a fost respinsă in-extre
mis de pe linia porții de Ku- 
kla. 

singură ocazie (min. 72), cînd 
Marcu are o frumoasă execu
ție tehnică, autopasîndu-și cu 
capul și încercînd un voleu 
care ar fi putut să-l surprindă 
pe Nedea. In min. 83. un șut 
puternic al lui State, care a 
înviorat atacul echipei gazdă, 
anunța parcă deschiderea imi
nentă a scorului, care se pro
duce în min 83, cînd Prepeli
ță îl găsește în sfîrșit demar- 
cat — pentru prima oară — pe 
ȘOARECE, care împinge min
gea cu vîrful bocancului în gol. 
Pierzînd varianta lui 0—0, pen
tru care a jucat timp de 85 de 
minute. Steaua încearcă să ata
ce, dar schimbarea de registru 
— de la o auărare surdă la un 
atac de ultimă oră — nu se 
produce, astfel îneît meciul se 
încheie cu victoria muncită, 
dar incontestabilă, a localnici
lor; după o partidă lipsită de 
virtuți tehnice, in care marea 
surpriză a fost aceea că Steaua 
a tras un singur șut pe poartă 
și acela dintr-o acțiune indivi
duală.

Ioan CHIRILĂ

imensă ocazie a argeșenilor 
(min. 53 — la o pătrundere 
individuală a lui ’ Tulpan. Pa
nache a salvat in-extremis. cu 
prețul ur.ei ciocniri cu... bara), 
iocul a scăzut în intensitate, 
marcaiul individual a scăzut si 
el, iar fazele -de poartă s-au 
rărit si mai mult. în schimb, 
s-au înmulțit faulturile si ob
strucțiile. F.C. Argeș s-a apă
rat bine, a mai avut o situație 
de gol prin Ignat (min. 63). 
dar defensiva echipei pitestene 
a fost mult ușurată si de fap
tul că brașovenii nu au avut 
o minte limpede la mijlocul te
renului. care să „gindească" 
acțiunile ofensive. în plus, cele 
două vîrfuri, Marinescu și Pa- 
raschivescu. altă dată deosebit 
de rfercutaqte nu au conlucrat 
eficient pentru a-i depăși ne 
Cristian. Stancu și Cîrstea. Si 
astfel F.C.M. Brașov a pierdut 
un punct, punctul De care îl 
cîstigase la Arad.

Laurențiu DUMITRESCU

32, al doilea gol prin același 
LASCONI, la o impetuoasă 
pătrundere a lui Șumulanschi. 
La acest scor ambițiile din am
bele tabere au căpătat cote și 
mai înalte, angajamentul a fost 
și el la fel, nu s-a făcut nici 
un rabat de la efort (o menți
une în acest sens merită Do
brin), fazele de poartă dove- 
dindu-se destul de rapide. E 
drept, în repriza secundă nu a 
mai plouat, dar terenul a creat 
destule dificultăți. Totuși faze
le de poartă nu au lipsit, ele 
derulîndu-se pe fondul unui 
echilibru aproape perfect. Iată 
cîteva dintre ele: șut puternic 
Sălăjan, Voinea retinînd cu di
ficultate (min. 51); „cap" și 
bară Giuchici (min. 67), pă
trunderi Ciceu, blocate de Ca
vai (min. 69 și 80); minge pes
te transversală la un „cap" al 
lui Giuchici (min. 83); șut im
precis Pilaru, Ia o nouă pasă 
„marca Dobrin" (min. 85).

Adrian VASILESCU

După pauză, U.T.A. s-a arun
cat cu toată echipa în atac for- 
tind golul. Și acesta a căzut la 
numai 8 minute de la reluare 
la executarea unei lovituri de 
colt. Autor, KUKLA, care, după 
ce a trimis balonul, cu capul, 
în bară, tot el, printr-un ultim 
efort, l-a introdus, cu piciorul, 
in plasă- In min. 65. împotriva 
cursului jocului, s-a restabilit 
egalitatea. KuKla a trimis ne
glijent o pasă la propriul _ por
tar pe care STROE a urmărit-o 
cu insistentă, a preluat mingea 
trimitind-o in poaită pe lingă 
Ducadam. Va fi al .reilea 1—1 
pe teren propriu a. U.T.A.-ei? 
Da. Deși in min. 74 oaspeții au 
golul victoriei în piciorul lui 
Stroe. Se opune același Kukla 
— erou pozitiv și negativ al 
meciului — care a scos mingea 
in-extremis de pe linia porții!

Mihal lONESCU
*



Succesul tinerilor noștri reprezentanți în „Cupa Prietenia'4
J  ------------ ————___—

UN ÎNCEPUT DE BUN AUGUR PE DRUMUL
REAFIRMĂRII RUGBYULUI JUVENIL

ECHIPAJELE ROMANEȘTI 
CALIFICAT ÎN SEMIFINALELE

Cea de-a treia ediție a com
petiției rugbystice pentru ju
niori dotată cu „CUPA PRÎE 
TENIA* s-a încheiat recent 
printr-un frumos succes al e- 
chipei României. Cu atît mai 
frumos cu cit, după cum re
marcă ing. Matei Ludu, vice
președinte al F.R.R.. conducă
torul delegației, „marca majo
ritate a jucătorilor au îmbrăcat 
pentru prima oară tricoul echi
pei naționale a speranțelor 
rugbyului nostru, fiind foarte 

' tineri — cci mai mulți născuți 
în anul 1861. Ei au provenit 
de la 10 cluburi și asociații, 
antrenorii Alexandru Pop și 
Vasile Constantin reușind să 
alcătuiască un tot omogen. Con
siderăm acest succes ca pe un 
început de bun augur pe dru
mul reafirmării rugbyului nos
tru juvenil. Pentru că, vă rog 
să rețineți, s-a lucrat cu gîn- 
dul la viitor..."

Despre partidele susținute 
ne-a oferit o serie de amănunte 
unul dintre^ responsabilii selec
ționatei. ing. Alexandru Pop:

— Au luat parte 6 echipe 
grupate în două serii. în pri
ma serie : România. R. D. Ger
mană și Bulgaria, în cea de a 
doua : U.R.S.S., Polonia și
Cehoslovacia. Echipa noastră a 
fost „cap de serie", după un 
58—7 cu Bulgaria și un 35—3

ȘAH: JUNIORII ROMÂNI
BUDAPESTA, 2 (Agerpres). — 

La Budapesta a avut loc meciul 
de șah dintre echipele Româ
niei și Ungariei (juniori). Dispu
tată la 10 mese, în două tururi, 
întilnirea s-a încheiat cu victoria 
tinerii ar șahiști români, cu sco-

„TROFEUL DANUBIU" LA VOLEI
(Urmare din pag. I)

ner). Dar, echipa României, 
care a abordat jocul cu un 
sextet diferit de cel obișnuit 
(antrenorul emerit N. Sotir, nu 
a menținut decît doi titulari: 
Pop și Gîrleanu) și-a depășit 
adversara : 3—0 (14. 11, 14) da
torită -unui bagaj de cunoștin
țe tehnico-tactice superior, pre
cum și randamentului bun al 
jucătorilor Macavei, Vrîncuț și 
Gîrleanu, iar în finalul parti
dei. al iui Chifu. Meciul a 
început într-o notă de netă su- 

- perioritate a voleibaliștilor ro
mâni, care au avut un start 
impetuos, reflectat și de ta
bela de scor (9—0), Aceasta
și pentru faptul că echipa R.D. 
Germane s-a încălzit mal greu 
și nu a reușit acțiuni coeren
te în acest răstimp. însă ea a- 
vea să echilibreze jocul, aju
tată și de o oarecare scădere 
de concentrare a voleibaliști
lor noștri. Aceștia au comis u- 
nele greșeli la preluare și în 
atac, care au făcut ca diferen
ța de scor să se reducă pas 
cu pas (9—7. 12—10 13—14) și 
numai reintroducerea în teren 
a lui Oros și Stoian au făcut 
ca setul să revină. în pre
lungiri. echipei României. Al 
doilea set a fost echilibrat pînă 
la jumătatea lui (8—8) după 
care, pe o serie de servicii ex
celente ale lui Vrîncuț (4 punc
te directe) echipa noastră a 
reușit detașarea si apoi a do
minat finalul. Cel de-al trei
lea set. care a durat 43 de mi
nute a început însă sub sem
nul dominării voleibaliștilor 
din R.D. Germană, care aii 
condus cu 7—3 și 9—4. dar din 
acest moment echipa noastră 
s-a apropiat cel mai mult de 
valoarea ei reală, dpsfășurînd 
acțiuni mai bine gîndite. mai 
cursive și mai eficace.

Arbitrii T Kawamura (Japo
nia) și A. Zsille (Ungaria) au 
condus foarte bine echipele : 
ROMÂNIA --Grădinara (Oros), 
Macavei (Dumănoiu). Pop (Chi
fu) Vrîncuț Tutovan (Stoian) 
Gîrleanu : R. D. GERMANA 
Hofmann (Ratfelder). Zedie 
Jankert (Gommlich) West
phal. KUhner. Hannsch (Hecht), 

în urma rezultatelor înre
gistrate în penultima zi. tro
feul pus in ioc și-1 vor dispu
ta echipele României și Bul
gariei.

în disputa pentru ocuparea 
locurilor 5—7 s-au intilnit for
mațiile Japoniei si R. F. Ger
mania. Conturile au fost în
cheiate în numai 55 de minute 
niponii obtinind o victorie le- 

cu II. D. Germană. -Echipa 
U.R.S.S. s-a situat. Ia rîndu-i, 
pe primul Ioc în seria respec
tivă, întrccînd Polonia cu 28—3 
și Cehoslovacia cu 20—3. în fi
nală s-au intilnit ciștigătoarele 
seriilor. Tinerii noștri rugbyști 
s-au aflat adesea la cîrma jo
cului : au deschis scorul, prin 
eseul lui Laurențiu Constantin, 
au continuat printr-un pressing 
susținut dar, în ciuda acestui 
fapt, au fost egalați in finalul 
reprizei. C'ilcva minute după 
reluare, la o greșeală a apără
rii noastre, adversarii au pre
luat conducerea, printr-o lovi
tură de pedeapsă. Era minutul 
50. Din arest moment, echipa 
României a trecut Ia o domi
nare netă. Rezultatul : a ega
lat printr o lovitură de pedeap
să (autor Răceanu), a preluat 
conducerea, printr-un eseu al 
lui Juhasz (cu contribuția în
tregului pachet de înaintași), 
transformat de Răceanu. Apoi, 
același Răceanu a stabilit sco
rul final : 16—7, transformed 
o lovitură de pedeapsă. Fără 
falsă modestie, am fost mai 
buni. Atuul nostru — forța îna
intării. Apoi, rezistența, jocul 
avîntat, percutant, bine grupat 
al sportivilor noștri, tactica ex
celent aplicată.

— Ați deplasat în R. D. Ger
mană 20 de jucători. Care din-

VICTORIOȘI LA BUDAPESTA
rul de 12—8. Din echipa țării 
noastre o comportare bună au 
avut Adrian Negulescu, Lucian 
Vasilescu, Nicolae Lorentz, Ofi
lit Berechet șl Marcel Lupu, toți 
cu punctaj pozitiv.

jeră, grație aceluiași joc va
riat și în viteză cu care ne-au 
obișnuit. Doar în primul set 
tinerii voleibaliști vest-germani 
au opus .o rezistență mai mare, 
dar de la scorul 8—8, ' sexte
tul japonez s-a impus cu au
toritate. Scor final : 3—0 (10, 
4, 5) pentru echipa Japoniei. 
Arbitrii români C. Mușat și M. 
Stamate au condus foarte bine.

BRĂILA, 2 (prin telefon). — 
Numeroșii spectatori prezenți 
în Sala sporturilor din locali
tate au asistat la un joc de un 
bun nivel tehnic și spectacu
lar, _ în care s-au intilnit se
lecționatele Bulgariei și Unga
riei. Victoria a revenit mai 
experimentatei . formații bul
gare cu scorul de 3—1 (—11, 4. 
8, 6). Partida a marcat la 
început superioritatea sexte
tului ungar, care a cîștigat pri
mul set. Apoi. voleibaliștii 
bulgari pun stăpînire pe joc. 
blocajele ridicate sînt de ne
pătruns, respingînd majorita
tea atacurilor voleibaliștilor 
unguri. O bună impresie au lă
sat, din nou. jucătorii bulgari 
Petrov, Galabinev și Nikolov, 
principalii artizani ai victoriei 
echipei lor. Partida a fost ar
bitrată de B. Nagel (R.D.G.) și 
E. Muharemovicî (Iugoslavia).

Tr. ENACIIE-coresp.
CLASAMENTE. Locurile 1—4: 

1. Bulgaria 4 p, 2. România 4 
p, 3. Ungaria 2 p, 4. R.D. Ger
mană 2 p. Locurile 5—7: 5. Ja
ponia 4 p, 6. Iugoslavia 1 p, 7. 
R.F. Germania 1 p.

Programul ultimei zile. GA
LAȚI. de Ia ora 16: România 
— Bulgaria și Iugoslavia — 
R.F. Germania. BRĂILA, de la 
ora 16: RD. Germană — Un
garia.

TELEX • TELEX • TELEX • TZLEX • TELEX
ATLETISM • De la începutul 

anului și pînă în prezent au fost 
doborîie 12 recorduri mondiale, 
dintre care 3 în probele feminine 
și 9 ta cele masculine, dar 4 din
tre aceste ultime performanțe au 
tos» realizate ta probe neclasice 
— 1 000 m sl respectiv • milă. 
Aceste recorduri urmează a fi e- 
mologate în cursul congresului 
Federației Internaționale de atle
tism oe se desfășoară tn prezent 
la Rama

CICLISM • Proba de urmărire 
lndivMuală rezervată amatorilor 
dl« cadrul C.M. de la Brno a 

tre ei au oferit satisfacțiile 
scontate ?

— Din compartimentul înain
tării, Man, Țupa, Dumitrescu
— toți jucători de linia I ; a- 
poi, Vereș — linia a H-a, Lau- 
rențiu Constantin și Juhasz — 
linia a III-a. Din „treisferturi"
— uvertura Popa, aripile Ră
ceanu și Toader.

— Ce va urma ?
— Muncă temeinică, serioa

să, Ia cluburi, apoi campionatul 
republican de juniori și. în 
perspectivă, un turneu prin ța
ră, cu participarea a 30—35 de 
jucători. Intenția noastră este 
ca încă în acest an să avem 
definitivat Iotul în vederea e- 
diției 1982 a „Cupei F.I.R.A", 
din Elveția. Căutăm, in conti
nuare, soluții pentru o serie de 
posturi (un „linia a doua", mij
locaș la grămadă, centri etc.)...

Tiberiu STAMA

PREȘEDINTELE C.I.O. LA C.M.
DE CANOTAJ ACADEMIC
’ DE LA MONCHEN
LAUSANNE, 2 (Agerpres).

— De la Secretariatul CIO se 
anunță că președintele Comi
tetului Internațional Olimpic, 
Juan Antonio Samaranch, a a- 
sistat la campionatele mondia
le feminine de canotaj acade
mic de la. Miinchen, vizita în 
capitala bavareză oferlndu-i, 
totodată, prilejul" de a purta 
convorbiri cu Willi Daume și 
Berthold Beltz, membri ai CIO, 
în perspectiva organizării apro
piatului Congres olimpic ce va 
începe la 23 septembrie la Ba
den-Baden.

Dr. PRIMO NEBIOLO - 
PREȘEDINTE AL I.A.A.F.

ROMA. 2 (Agerpres). — Cu 
prilejul lucrărilor congresului 
federației internaționale de at
letism. miercuri, la Roma, a fost 
ales președinte al acestui for 
dr. Primo Nebiolo (Italia). în 
virstă de 53 ani. Nebiolo îl în
locuiește pe Adriaan Paulen (O- 
landa), în etate de 79 ani, care 
pentru prodigioasa 'sa activitate 
a fost desemnat președinte de 
onoare al federației internațio
nale.

„SPERĂM SĂ OBȚINEM PRIMA MEDALIE"
(Urmare din paa li

— în acest context, cum s-au 
pregătit sportivii noștri, tova
rășe Iacob Codrca ?

— In ultima perioadă, pen
tru cele 4 locuri la „mondiale" 
am lăsat „lista deschisă" mai 
multor candidați pînă în aju
nul plecării. Nici chiar Niculae 
nu era sigur de selecție. Le-am 
spus clar că vor merge în O- 
lănda numai acei care se vor 
pregăti fără reproș. Așa se și 
explică rîvna lor de a ajunge 
sus la CristSnul Mare — tn 
alergare — intr-un timp re
cord. așa se explică viteza lor 
de deplasare cu cite un coechi
pier în brațe Pe o pantă a- 
,bruptă. de vreo 150 metri. Pînă 
și jocurile le-au adaptat în a- 
jutătoare oenlra sporirea re
flexelor. dezvoltarea mobilită
ții și a agerimii. Lâ orele de 
sală, pe tatami, ne-am străduit 
să perfecționăm procedeele teh

revenit Iul Detlef Nacna (R. D. 
Germană), care a parcurs tn fi
nală cel 4 ooc m în 4:47,78. In- 
vingîndu-. pe sovieticul Dainls 
Lleplnche Pentru medalia de 
bron:. Maurleio Bidinost (Italia) 
l-a întrecut pe Jan Janklewicz 
(Polonia). Sheila Yeune rS.U.A.i 
a obținut victoria ta proba fe
minină de viteză, cîștiglnd cele 
două manșe ale finalei dis
putate ta compania belgiencel 
Claudine Vlerstraete. Medalia de 
bronz a revenit Klaudiel Lon- 
natzscn (R F Germania).

HOCHEI • Au început meciu

C. M. DE
Ieri, la Miinchen,- au început 

întrecerile rezervate seniorilor 
din cadrul Campionatelor mon
diale de canotaj. Evoluind bine, 
în prima zi a curselor elimina
torii, cele două echipaje româ
nești prezente la startul a- 
cestei mari confruntări au reu
șit să se califice în semifinale
le competiției, programate pen
tru sîmbătă. Ambarcațiunea de 
2 f.c. (Vaier Toma, Constantin

Campionatele balcanice de tenis

GRECIA - ROMÂNIA 2-1, LA FETE!
BELGRAD, 2 (prin telefon). 

Cea de a 22-a ediție a Campio
natelor balcanice de tenis a în
ceput miercuri după-amiază pe 
terenurile complexului sportiv 
T.K. Partizan, la competiție fiind 
prezente reprezentativele mascu
line si feminine ale Bulgariei, 
Greciei, României, Turciei și 
Iugoslaviei.

In ceea ce ne privește, fetele 
au debutat în compania jucătoa
relor din Grecia, băieții urmînd 
să înceapă disputele joi. Meciul 
cu formația Greciei a fost echi
librat, sub semnul întrebării pînă 
la ultimele schimburi de mingi. 
In prima partidă s-au întîlnlt 
Luminița Sălăjan și Denis Pana- 
gopoulos. Jucătoarea noastră șl-a 
fructificat bine loviturile de pe 
partea dreaptă, ca și serviciile în 
forță sau liftate. adjudeeîndu-și 
relativ ușor setul întîi. L-a pier
dut însă pe cel de al doliea (a 
cîștigat un break : 4—3„ l-a ce
dat însă imediat : 4—4), fiind
obligată să facă apel la toate re-

A ÎNCEPUT TURNEUL 
DE LA fLUSHING MEADOW
NEW YORK, 2 (Agerpres). — 

Campionatele internaționale de 
tenis ale S.U.A. au debutat pe 
terenurile arenei newyorkeze 
Flushing Meadow, ediția din a- 
cest an mareînd centenarul tur
neului In prima zi, rezultatele 
au fost normale. Astfel, John 
McEnroe, campionul ultimelor 
douâ ediții, l-a întrecut cu 6—7, 
6—1 6—3, 6—2 pe Juan Nunez, în 
timp ee Jimmy Connors l-a eli
minat cu un scor net pe John 
Lloyd : 6—0 6—0, 6—2. Un alt fa
vorit intrat în concurs în prima 
zi Ivan Lendl, a obținut și el o 
victorie facilă, eliminîndu-1 cu 
6—2 6—2, 6—2, pe Hang Simons- 
son Alte rezultate din turneul 
masculin : Tom Guillkson — Be
del 6—1, 6—4, 6—4 ; Stockton — 
Tulasre 4—6, 6—3, 6—4, 6—4 ; Bo- 
rowiak — Fortes 6—2, 6—3, 6—1.

Rezultate din proba feminină : 
Ann Smith — Dianne Fromholtz 
6—3. 6—3 : Wendy Turnbull — 
Zina Garrison 3—6, 6—3, 6—2 ;
Tracy Austin— Anne Hobbs 6—1, 
6—2 : Hanna Mandlikova — 
Marry Lou Piatek 6—7, 7—6, 6—3.

nice cele mai potrivite posibili
tăților sportivilor aflați în lot. 
în rest ce să vă mai spun 1

— Cam oc credeți că veți 
face la „mondiale" ?

— O întrebare mai dificilă 
nici că se putea și, sincer să 
fiu, nu prea știu ce să vă răs
pund. Cert ■ este că cei 4 spor
tivi selecționați sînt optimiști 
și bine pregătiți. Pînă acum 
n-au obținut nici o medalie la 
campionate mond’ale. Poate 
că vor reuși de astă dată.

— Vă dorim mult succes.
★

Ieri dimineață, au plecat în 
Olanda, la Maastricht. A. Sza
bo (cat. superușoară). C. Ni
culae (semiușoară). S. Toplicean 
(ușoară) și M. Frățică (semi- 
mijlocie) însoțiți de antrenorul 
I. Codrca. Primul va intra în 
concurs M. Frățică. vineri, iar 
ceilalți simbătă și duminică.

rile turneului pentru „Cupa Ca
nada" prima zi programînd par
tide a Edmonton și Winnipeg. 
Iată rezultatele Înregistrate : 
S.U A. - Suedia 3—1 (2—0. 0—l. 
1—0) U.R.S.S. — Cehoslovacia 
1—1 (0—0 0—0. 1—1) ; Canada —
Finlanda 9—0 <1—0. 5—0. 3—0).

ȘAH • Campionatul mondial 
pe echipe pentru juniori, desfă
șurat la Graz (Austria), a reve
nit echipei U.R.S.S. (Kasparov, 
tusupo». Dolmatov. Psahis). cu 
32»/, nuncte, urmată de Anglia — 
30V, p. Ungaria — 287, p S.U.A. 
— 26»/. p. Franța — 24'/» p.

CANOTAJ
Posloiu) a ocupat iocul 1 cu 
timpul de 7:19,20, urmată de 
echipajele R.F.G. (7:26,29) și 
Suediei (7:29,91), în timp ce 
schiful de 4 rame f.c. (Gabriel 
Bularda, Daniel VoiculescU, 
Carolică Ilieș, Măricel Lefter) 
cu timpul de 6:45,47 s-a clasat 
pe locul secund în seria respec
tivă, după sportivii din Elveți» 
(6:42,59).

sursele în cel decisiv. A reușit, 
astfel, să-și depășească partenera 
de întrecere șl să aducă primul 
punct echipei noastre : Luminița 
Sălăjan — Denis Panagopoulos 
6—2, 4—6. 6—3. tn schimb. Da
niela Moise a intrat crispată pe 
teren, a greșit exagerat de multe 
retururi, a comis cîteva duble 
greșeli, suficiente pentru ca ad
versara sa, Angeliki KanelopouloU
— posesoare a unei foarte bune
lovituri de forehend — să-și ad
judece partida în două seturi : • 
6—1, 6—3. Foarte echilibrată a
fost partida de dublu, de»’<sjvâ 
pentru desemnarea echlpolț)O.„Jl- 
gătoare. După ce au în- » /
setul întîi, ca urmare a u
precis la fileu și atent pe i-u .. tr
terenului, Luminița Sălăjan +.
Daniela Moise n-au reușit sa 
mai facă fată atacurilor puter
nice ale cuplului Denis Pana
gopoulos, Angeliki Kanelopou- 
lou, astfel că deținătoarele titlu
lui european Ia junioare.în proba 
de dublu au egalat situația. Me
ciul de dublu a oferit o dîrză 
dispută pentru fiecare minge, ju
cătoarele din Grecia reușind să 
se impună, de fiecare dată, în 
prelungiri. Sportivele noastre (șl 
ele la vîrsta junioratului) n-au 
găsit soluțiile necesare pentru a 
trece peste momentele dificila 
din finalurile de set, pierzînd cu
5— 7, 6—7. Astfel, formația Gre
ciei cîștigă întilnirea cu 2—1.

tn celelalte întîlniri ale zilei, 
favoritele au obținut victorii 
scontate. Atît la masculin, cit șl 
la feminin, formațiile Iugoslaviei 
au terminat învingătoare cu 3—0 
în fața echipelor Turciei (Jivoji- 
novicl — Megivet 6—3, 6—2 : Pet- 
kovtci — Altinkaya 6—4. 6—1 ;
Jlvojinovlci, Petkovici — Megivet, 
Altinkaya 6—3,5—7. 6—4 șl Renata 
Sasak — Giumel Dernan 6—1. 

C—l : Sabrina Goles — Emine 
Celaloglu 6—1. 6—1. Sasak, Goles
— Dernan, Celaloglu 6—1. 6—1).

In întilnirea masculină Bulga
ria — Grecia scorul a fost de 
2—1 (Stomatov — Kolovelonis 4—6, 
2—6 : Mihov — Anastapoulos 6—0, 
2—6, 6—l : Stomatov, Mihov — 
Kolovelonis, Anastapoulos 4—6,
6— 4, 6—8.

Ion GAVRILESCU

Fotbal

ELVEȚIA ÎNTRECE OLANDA 
CU 2-1

Echipele Elveției și Olandei 
s-au intilnit la Zurich într-un 
meci amical, cu caracter de 
verificare în vederea viitoarelor 
partide din preliminariile C.M. 
Victoria a revenit fotbaliștilor 
elvețieni cu 2—1 (0—0), prin go
lurile înscrise de Lucien Faure 
(min. 58) și Angelo Elia (min. 
68). respectiv Metgod (min. 75).

Reprezentativa Elveției a evo
luat în următoarea alcătuire : 
Engel — Zappa, Luedi, Egli, Her
bert Hermann, Faure (Weber), 
Botteron, Scheiwiler, Wehrll 
(Heinz Hermann), Elia, Elsener, 
(Tanner).

IN C.C.E., DYNAMO BERLIN A 
ELIMINAT PE ST. ETIENNE

Intr-un meci contînd pentru 
turul preliminar al C.C.E.. Dy
namo Berlin a învins, oe teren 
propriu, pe campioana Franței. 
St. Etienne cu 2—0 (1—0). califl- 
cîndu-se în faza următoare a 
competiției. întrucît în prima 
partidă, la St. Etienne. scoFul 
fusese egal 1—1. In întilnirea 
desfășurată la Berlin, golurile au 
fost înscrise de Netz (min. 39) 
si Riedicer (min. 831
C.F. BARCELONA DISPUNE DE 

SELECȚIONATA ARGENTINEI I
La Barcelona formația lo

cală C.F. a învins echipa re
prezentativă a Argentinei cu 1—0 
(0—0). Golul a fost înscris de
Allan Simonsen, tn min 76.

TROFEUL 
„SANTIAGO BERNABEU”

In prima zi a competiției dota
tă cu „Trofeul Santiago Berna- 
beu" de la Madrid. Real Madrid 
a întrecut pe Dinamo Tbilisi cu
4— 2 (0—1). Au înscris pentru 
spanioli Stielike. Cunningham, 
Garcia Hernandez st Santillans, 
remoofiv Levan si Ramaz

Echipa olandeză AZ ’67 Aik- 
maar a întrecut, la rtndul ei. pe 
Bayern Miinchen, după executa
rea loviturilor de la li m. cu
5— 4 (la sfîrșltul timpului regula
mentar de toc scorul era 2—2).


