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Etapa a 6-a a Diviziei de fotbal

UN NOU LIDER DUPĂ SPECTACULOSUL
• F.C. Argeș a plecat cu un 
punct din „curtea" Sportului 
studențesc, unde anul trecut... 
ciștîgase I ® Jiul inscrie primul 
său gol la Rm. Vilcea ți devine 
una dintre cele trei performere 
ale etapei • Dobrin l-a invins 
pe Halagian, iar Lucescu l-a 
pus pe „jarul" lanternei pe 
Mateianu • Băcăuanii, la pri* 
ma victorie acasă I • In „cla
samentul adevărului", extremele 
se numesc : Dinamo +3, F.G 
Constanța -4 ® Pe lingă cele 
doua restanțe ale etapei s-au 
mai adăugat ți... arbitri restan- 
țieri !

Mircea Sandu (numărul 9) în
scrie din apropiere, cu toată 
intervenția lui Cristian, prăvă
lit in poartă, deschizind scorul 
(Fază din meciul Sportul stu
dențesc — F.C. Argeș, încheiat 

la egalitate : 1—1)
Foto : D. NEAGU

„BREAK" DE LA CONSTANȚA

CLASAMENTULREZULTATE TEHNICE

Chimia Rm. Vilcea 
F.C.M. Brașov

- Jiul Petroșani
- „U“ Cluj-Napoco

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

1. DINAMO
2. Univ. Craiova

6
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4
4

1 
0

1
1

15- 7
13- 3

Sportul studențesc - F.C. Argeș 1-1 (1-0) 3-4. F.C.M. Brașov 6 3 2 1 7— 5Z A
Corvinul Hunedoara - Progresul-Vulcan 7-1 (3-1) S.C. Bacău 6 3 2 1 O— 4
C.S. Tirgoviște - F.C. Olt 2-1 (1-0) 5. Corvinul 6 3 1 2 16—8
F.C. Constanța - Dinamo 1-3 (0-0) 6. F.C. Olt 6 3 1 2 8- 5
S.C. Bacău - A.S.A. Tg. Mureș 1-0 (0-0) 7. Steaua 5 2 2 1 8- 7
Steaua - U.T. Arad aminat 8. F.C. Argeș 6 1 4 1 6— 5
Politehnica Timișoara - Univ. Craiova aminat 9. „U“ Cluj-Napoca 6 2 2 2 6- 8

'10. C.S. Tirgoviște 6 3 0 3 7-12
ETAPA VIITOARE (sîmbătă 26 septembrie) 11. „Poli" Timișoara 5 2 1 2 6— 6

12. Sportul studențesc 6 1 3 2 7- 8
F.C. Argeș - Chimia Rm. Vilcea 13. Jiul 6 1 3 2 7-11
Politehnica Timișoara - F.C.M. Brașov 14. F.C. Constanța 6 1 2 3 7- 7
Dinamo - F.C. Olt 15. A.S.A. Tg. Mureș 6 2 0 4 9-10
A.S.A. Tg. Mureș — Steaua 16. Chimia Rm. Vilcea 6 1 2 3 5-11
„U“ Cluj-Napoca - C.S. Tirgoviște 17. U.T. Arad 5 0 3 2 4-10
Universitatea Craiova - Sportul studențesc 18. Progresul-Vulcan 6 0 3 3 6-16

(Citiți cronicile în paginile 2—3)
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GOLGETERII

A FOST ZIUA LUI DINAMO...
In lipsa Stelei și mai ales a prim-solistei craiovene 

a campionatului national (scutite da perspectiva unor 
accidentări ale internaționalilor lor în ultima etapă 

internă dinaintea meciului cu Ungaria, partidă de extremă 
importantă, care poate răspunde la hamletiana întrebare 
a fotbalului nostru a fi sau a nu fi... în Spania, la tur
neul final al CM.), Dinamo și-a tăiat sîmbătă partea leu
lui, ieșind cu un cap în evidență peste toți concurenții. A 
învins Ia Constanta, acolo unde destui credeau că_ Măr- 
culescu și compania o vor ...arunca în mare, cunoscută fiind 
disperarea elevilor lui Hasoti de-a se agăța de o stîncă 
după un început de naufragiu in campionat.

Ei bine, Dinamo si-a continuat, impresionantă, o foaie de 
parcurs care impune respect (început timid la Cluj-Napoca, 
egalată prin șansa la Petroșani, în rest victorii clare și 
categorice în patru partide), expr:mindu-și implicit marea 
sete de revanșă într-o nouă finală pe toate fronturile 
(campionat — cupă) cu liderul fotbalului românesc, Cra
iova. Nu știm ce va ieși, dar Dinamo, să recunoaștem, și-a 
luat rolul foarte în serios.

în restul etapei, două-trei fapte deosebite demne de sem- , 
nalat. Partidă frumoasă în Regie realismul de acasă al 
studenților neavînd ciștlg de cauză în fața unei echipe 
pitestene superioară la construcția jocului și mai ales la 
„impresia artistică". Și-un superb gol .,ă la Gerd Miiller" 
semnat de mini-gorjeanul Băluță. fotbalist titirez de mare 
talent, care de cite ori vine la București seamănă panică 
printre adversari. „Punct mare" cîștigat de Jiul la Vilcea. 
Ne bucurăm pentru mineri și pentru Libardi, antrenor se
rios și temeinic, așa cum a fost și ca jucător. La Tirgoviște. 
numai Dobrin putea să-l învingă pe Halagian. Ceea ce s-a 
și înfimplat. Păzit cu strășnicie 39 de minute, Iui Dobrin 
i-au fost suficiente cîteva secunde ca să găsească „mutarea 
de mat*. Cu aceeași replică și cu același autor, au cîștigat 
de zeci de ori împreună, și Halagian și Dobrin. Aflîndu-se 
azi în tabere adverse, solistul și-a învins în stil caracteris
tic fostul dirijor. Așa e viața..

Punct și virgulă în campionat, urmează scena cea mai 
importantă. De-acum înainte, crice s-ar spune, orice po
vești frumoase sau mai puțin frumoase ne-ar sugera fot
balul nostru cel de toate zilele, trebuie să avem în minte 
același gînd : munca de ani fle zile din fotbalul românesc 
și speranțele de ani de zile ale numeroșilor săi simpatizanti 
așteaptă un singur rezultat, o singură confirmare : VICTO
RIE LA 23 SEPTEMBRIE ÎN MECIUL CU ECHIPA UN
GARIEI !

Restul sînt vorbe...
Marius POPESCU

5 GOLURI : Dragnea (Dinamo), 
Petcu (Corvinul).

4 GOLURI : Buduru (F. C. 
Constanta). Augustin (Dinamo), 
Văetus (Corvinul), lordănescu 
(Steaua) — I din 11 m, Iamandi 
(F.C. Olt) — 1 din 11 m, Bălăci 
(Univ. Craiova) — 2 din 11 m.

CONSTANTIN NICULAE- 
MEDALIE DE ARGINT

la campionatele mondiale de judo
Un frumos succes pentru 

judo-ul românesc a repurtat 
CONSTANTIN NICULAE. care 
a cucerit sîmbătă seara meda
lia de argint Ia campionatele 
mondiale de la Maastricht. 
Este pentru prima oară cind 
un judoka român urcă pe po
diumul de onoare la competiția 
mondială !

MAASTRICHT, 6 (prin tele
fon). Sîmbătă si duminică au 
continuat Ia Eurohalle din loca
litate campionatele mondiale de 
judo. Cei peste 8000 de spec
tatori prezenti în tribune — 
buni cunoscători ai acestui 
sport cu veche tradiție în O- 
landa — au aplaudat confrun
tările deosebit de disputate ale 
numeroșilor concurenti cu ..cen
turi nesre“ din 59 de țări.

Sîmbătă. la categoria seml- 
usoară Constantin Niculae l-a 
intîlnit' în meciul inaugural pe 
irlandezul Kevin Foley, un ad
versar foarte rapid și în con
tinuă mișcare. Atent la toate 
intențiile irlandezului, sportivul 
nostru a reușit să obțină un 
avantai minim. dar suficient 
pentru victoria la puncte. A 
urmat, apoi, meciul cu brazilia
nul Mario Tsutui pe care Ni
culae a reușit să-l învingă îna
inte de limită (min. 3) prin 
ippon. După doar cîteva minu
te. reprezentantul tării noastre 
a fost din nou chemat pe ta
tami. de astă dată pentru a 
susține întîlnirea cu olandezul 
Ilano Hoogendjik. Numele o- 
landezului era scandat frenetic 
de numeroșii săi suporteri. Cu 
toate acestea, bravul nostru 
sportiv a reușit victoria la 
puncte. Ultimul meci din serie 
l-a susținut în compania sovie
ticului Piotr Ponomarev, med

CONSTANTIN NICULAE s-a 
născut în comuna Uliești, ju
dețul Dîmbovița. La 1 apri
lie a împlinit 26 de ani. A 
început să practice judoul In 
1972, la clubul Rapid Bucu
rești, primul antrenor fiindu-i 
Constantin Ciolan. In prezent 
face parte din clubul Dinamo 
București, avîndu-1 ca antre
nor pe Iacob Codrea. Este că
sătorit șl are un băietei, 
născut în luna mai a acestui 
an, în timp ce Niculae cuce
rea la Debrețin titlul de cam
pion european. Printre cele
lalte succese ale sale notăm : 
campion republican de 4 ori, 
campion balcanic la două 
ediții, medaliat cu bronz la 
campionatele europene din 
1980 si clasat pe locul 5 Ia 
campionatele mondiale din 
M79.

care desemna unul dintre fina
lista categoriei. Cu atacuri re
petate — unele dintre ele pu
teau £i punctate — Niculae si-a 
dominat adversarul primind 
unanim decizia de învingător 
prin yusei-gachi (superioritate

(Continuare in pag a 4-a)

A Vill a edific a „Memorialului Covaci" la boi

DOI CAMPIONI DE JUMORI-FL. JIDCOMM
Șl P. GOLUMBEANU - ÎNVINGĂTORI LA BRAILA!

6 (prin telefon), 
săptămînă de 
timp în care 
de meciuri, 
luat sfîrșit 
Covaci" la

BRĂILA.
După aproape o 
întreceri aprige, 
s-au disputat 126 
sîmbătă seara a 
„Memorialul Ion 
box. Ca Si în zilele precedente, 
arena, special amenajată, din 
localitate a fost luată cu asalt 
de peste 2 000 de spectatori 
care i-au aplaudat călduros pe 
cîștigătorii celei de a VIII-a 
ediții a turneului brăileah.

Avînd la startul său multi 
dintre component» lotului na
tional. concursul de la Brăila 
s-a situat la un 
superior edițiilor 
iar organizatorii 
galei finalelor un 
dru sărbătoresc, motiv pentru 
care le adresăm sincere felici
tări.

Iată o scurtă cronică a celor 
11 partide finale. La „semi- 
muscă", Dumitru Șchiopu (lot)

l-a depășit la puncte pe colegul 
său de la Brăila. Vanghele 
Bacs. Succesul învingătorului 
s-a conturat ca urmare a fap
tului că D. Șchiopu a avut mai 
multă frecventă în seriile de 
lovituri de la semidistantă. La 
categoria imediat următoare, 
s-a impus tot un component al 
lotului. Pavel Morea. El l-a 
întrecut pe brăileanul Nicolae 
Șchiopu. dar superioritatea sa 
a-a fost atît de evidentă cum 
ne așteptam. Gheorghe Brumă 
(cocoș) l-a depășit Ia puncte 
pe colegul său de la lot, Ni
colae Nicolae, învingătorul fo
losind bine avantajul alonjei. 
Fostul campion al categoriei 
pană, tîrgovisteanul Nicolae 
Neagu, s-a impus în fata lo
calnicului Petre Roșea, plusul

Mihai TRANCA

(Continuare in pag 2-3)

nivel valoric 
anterioare, 

au asigurat 
adevărat ca-

Start In campionatul masculin de handbal

REZULTATE SURPRINZĂTOARE CHIAR DIN PRIMA ETAPĂ!
Ieri s-au disputat jocurile pri

mei etape a unei noi ediții a 
campionatului masculin de hand
bal, Divizia „A“. Au avut loc 
doar 5 meciuri, cel, de al șase
lea, Politehnica Timișoara — U- 
niversitatea CIuj-Napoca, fiind

aminat. In general, sînt de sub
liniat două lucruri : faptul că 
s-a jucat foarte ,,curat" prin 
aplicarea strictă a noilor preve
deri regulamentare și că echi
pele socotite mal slabe au evolu
at cu mult curaj, obținînd vlc-

Fază din meciul Steaua — Relon Săvineștl. Stingă (Steaua) se 
înalță impetuos ți va marca cu toată opoziția adversarilor.

Foto : N. DRAGOS

lorii mal puțin scontate (Univer
sitatea Craiova, Constructorul 
C.S.U. Oradea, Petrolul Teleajen), 
dar meritate. Iată scurte con
semnări de la aceste partide :

STEAUA — RELONUL SAVI- 
NEȘTI 31—24 (17—10). Retnttlnl- 
rea cu întrecerile Diviziei A șl 
cu campioana țării a prilejuit 
ieri, în sala Floreasca din Ca
pitală, puținilor spectatori pre- 
zențl în tribune un spectacol 
frumos, Luîndu-1 ca etalon, acum 
la început de campionat, acest 
meci ne poate spune că între
cerea de pe prima scenă a 
handbalului românesc are bune 
perspective.

Relon, vădind sîrgulnță ta 
pregătire, s-a prezentat onora
bil, practicînd un handbal spec
taculos. bine orientat tactic șl 
bine susținut tehnic. Beneficiind 
de o astfel de replică, Steaua 
s-a străduit — și a reușit — să 
demonstreze că. în ciuda lipsei 
de experiență a „noului val" 
(la un moment dat erau în te
ren : Simlon — Marc, Ghimeș, 
Dumitru, Ionescu. Berbece si Ma
rian), posedă aceeași clasă înal
tă șl va lupta cu șanse pentru 
înnoirea titlului Sigur, greul 
l-au dus tot cei din vechea sau 
mal vechea gardă (N. Muntea- 
nu, R. Voina, V. Stingă. 
Dumitru, C. Drâgănlță. G. 
rlan), dar tinerii vădesc 
calități șl — este evident 
s-au Integrat acestei renumite

Hristache NAUM

M.
Ma

rea le

(Continuare în pag. 2-3)



PAC14D4 In finalele de scrimă ale „Daciadei" — Juniori I

DIME IAUREATE: C.S. SATU MARE- 
flOBHĂ (f) Șl OLIMPIA CRAIOVA-

SPADĂ

AU LUAT SFlRȘIT CAMPIONATELE 
INTERNATIONALE DE TENIS DE LA MAMAIA

S-au încheiat, după cinci zile 
de întreceri, finalele „Dacia
dei" la scrimă juniori I, peri
oadă in care — pe planșele să
lii „Floreasca" din Capitală — 
au evoluat speranțele acestei 
discipline din țara noastră. Re- 
ferindu-ne la ultimele confrun
tări, trebuie să amintim mai 
tnitîi de frumoasa evoluție a 
fetelor în proba de floretă — 
echipe. In disputa dintre cele 
6 formații (două din București
— Steaua și Energia ; trei din 
Satu Mare — C.S., Mondiala și 
C.S.S. ; Tractorul Brașov) s-a 
înregistrat un rezultat scontat 
ținînd seama de valoarea com
ponentelor fiecărei echipe în 
parte. C.S. Satu Mare, cu trei 
sarimere din lotul republican
— Otilia Hochdorfer, Rozalia 
Oros și Csila Ruparcsics — a 
tranșat fără probleme disputa 
In favoarea sa, merite în a- 
ceastă direcție revenind antre
norilor respectivi, Ștefan Arde
leana și Ștefan Haukler. O 
notă bună. în general, pentru 
valoarea concursului, pentru 
lupta strfnsă, de nivel tehnic 
remarcabil, a floretiștelor. Cla
samentul probei : 1. C.S. SATU

MARE (Liliana Oniga, Mariana 
Bumbulut, Otilia Hochdorfer, 
Rozalia Oros, Csila Ruparcsics) 
— campioană a „Daciadei" 5 
victorii ; 2. Energia București 
4 v ; 3. Steaua București 3 v ; 
4. Tractorul Brașov 2 v; 5. 
Mondiala Satu Mare 1 v ; 8. 
C.S.S. Satu Mare 0 v.

Ultima întrecere a finalelor 
a fost proba de spadă — echi
pe, la startul căreia s-au pre
zentat. in urma calificărilor, 
patru formații : două din Bucu
rești (I.E.F.S. și C.T.A. Steaua) 
și două din provincie (CJS.S. 
Olimpia Craiova și C.S. Satu 
Mare). Din nou o confruntare 
interesantă, la capătul căreia 
victoria a revenit spadasinilor 
din Craiova, care au învins în 
toate întîlnirile susținute, mo
tiv de satisfacție, firește, pen
tru antrenorul lor Dumitru Po
pescu. Clasamentul final : 1.
C.S.Ș. OLIMPIA CRAIOVA 
(Felix Nicolae, Mugurel Petcu- 
șin, Liviu Constantinescu, Dan 
Curcă, Cătălin Georgescu) — 
campioană a „Daciadei" 3 v ; 
2. I.E.FJS. 2 v ; 3. C.T.A. Stea-
ua 1 v ; 4. C.S. Satu Mare 0 v,

- Modesto FERRARIN1

MAMAIA, 6 (prin telefon). — 
Duminică au luat sfirșit, pe te
renurile complexului Palas, 
tradiționalele campionate inter
naționale de tenis pentru juni
ori la care au participat jucă
tori din 6 țări. Competiția s-a 
încheiat cu frumoase victorii 
ale tinerilor tenismani români 
în 3 din cele 5 probe. Iată, de
altfel. rezultatele ultimelor fa
ze :

Simplu băieți, semifinale : 
Toma — Ford (R.D.G.) 6—0, 
6—1 ; Hnat — D. Ciucă 6—4,
6— 0 ; finala ; Emil Hnat — 
Bogdan. Toma 6—2, 4—6, 6—2, 
intr-o frumoasă revanșă a 
bucureșteanului care și-a valo
rificat bin« serviciile puternice 
și a stat mereu în ofensivă. 
Pentru locul 3 : Thomas Foiri 
(R.D.G.) — Dumitru Ciucă 6—4, 
2—6, 8—6.

Simplu fete, semifinale : Ko- 
vacsik (Ungaria) — Totoran
7— 5, 6—2 ; Bascikova (Cehos
lovacia) — Trocan 4—6, 6—3, 
6—3 ; finala : Rita Kovaasik 
(Ungaria) — Dana Bascikova 
(Cehoslovacia) 6—4, 6—4. Pen
tru locul 3 : Marilena Totoran 
— Ileana Trocan 6—3, 6—3.

Dublu băieți, semifinale: 
Fond, Stych — Caragață, Bi- 
ciușcă 7—8, 4—6, 8—4 ; Bacev, 
Lazarov — Hnat, Ioan 6—1,
8— 1 ; finala : Liubomir Stych 
(Cehoslovacia), Thomas Ford

(RJD.G.) — Teodor Bacev, Kra
simir Lazairov (Bulgaria) 6—3,
6— 4.

Dublu fete, semifinale : To- 
toran. Beleută — Cazacliu, Tes- 
tiban 6—3, 6—3 ; Tache, Radu 
— Bascikova, Kovacsik 6—2,
7— 6 ; finala : Marilena Toto
ran, Dana Beleuță — Teodora 
Tache, Monica Radu 7—6, 6—2.

Dubiu mixt, semifinale : To
toran. Toma — Dănilă, Pop 
6—3. 6—2 ; Trocan, Moro.șan — 
Beleuță, loan 2—6, 6—4, 6—4 ; 
finala ; Marilena Totoran. Bog
dan Toma — Ileana Trocan, 
Cristian Moroșan 6—3, 6—2.

Cornel POPA-coresp.

A Villa EDIJIE
A „MEMORIALULUI COVACI"

(Urmare din pag. I)

INTERESANTE ÎNTÎLNIRI
IN MECI INTERNAȚIONAL, 

disputat ieri dimineață la Par
cul copilului, R. C. Grivița Ro
ite a obținut o frumoasă victo
rie in fața Selecționatei sindica
le a Uniunii Sovietice : 22—6
<•—*)• A fost o partidă dinami
că, cu un aspect mal echilibrat 
decit lasă să se vadă diferența 
de scor. Oaspeții au arătat • bu
nă concepție de Joc, înscriind 
In primele minute un eseu (Va- 
eillev) transformat de Hamașurld- 
«e. Bucureștenll s-au desprins du
pă pauză, prin realizările lui Stroe 
(care a urmărit un balon înalt, 
șutat de Al. Marin) șl Anton — 
eseuri, dar mal cu seamă ale.. 
eonstănțeanulu! Bucos, care șl-a 
manifestat dorința de a apăra 
culorile grivițene — 3 lovituri de

pedeapsă, un drop, o transforma
re A condus FL Dudu. (G. B.)

IN CADRUL DIVIZIEI „A" »-a 
jucat partida restantă dintre 
Farul șl Politehnica Iași. Con- 
firmînd evoluția excelentă din 
primele etape, XV-le Ieșean a 
obținut o nouă și meritată vic
torie, cu 12—9 (0—9). Subliniem 
meritată, pentru că Inițiativa a 
fost net de partea rugbyșttlor Ie
șeni. Prestația lor a înctatat prin 
avalanșa de acțiuni ofensive 
purtate lntr-un tempo alert, tu 
spectaculoase schimbări de ritm, 
care au pus deseori In dificul
tate experimentata formație a 
Litoralului, multiplă campioană 
a țării 1 Cu o echipă foarte tl- 
nără șl, practic, anonimă, alcă-

CAMPIONATELE NAȚIONALE ALE JUNIORILOR II LA ATLETISM
Slmbătă șl duminică, pe Sta

dionul Republicii din București 
s-a desfășurat campionatul re
publican de atletism al juniorilor 
de categoria a n-a, ultimul cam
pionat național atletic din acest 
an. La Întreceri au fost prezențl 
560 de concurenți (257 băieți și 
203 fete) reprezentînd 100 de clu
buri șl asociații din toate jude
țele țării.

SIMBAtA: BĂIEȚI: 100 m > 
Cătălin Mărgău (C.S.S. Llc. 2 
Buc.) 11,28 ; 400 m : Llviu Roșea 
(C.S.S. 4 Buc.) 49,04 — record ; 
1 500 m : Viorel Popescu (C.S.S.A. 
Craiova) 4:01,45 ; 110 mg : Valen
tin Ouatu (Viitorul Buc.) 15,00; 
1 500 m obstacole : Sorin Vătău 
(C.S.S.A. Craiova) 4:17,56 ; Inăl- 
Sue : Gabriel Mărglneanu (C.S.S.

ediaș) 2,10 m (prăjină : Rober- 
tino Ana (C.S.M. Iași) 4,10 m, C. 
Strătică (C.S.S. i Buc.) 4,10 m 
(după baraj); triplusalt : Valen
tin Dăscălița (Viitorul Buc.) 14,30 
m ; greutate : Traian Pătru
(C.S.S. M. Emlnescu Iași) 14,14 m, 
Stellcă Turbă (C.S.S. 4 Buc.) 
13,90 m ; suliță : Traian Pătru 
12,98 m ; ciocan : Nicolae Grigo- 
raș (C.A. Roman) 58,76 m ; < X 
100 m : C.S.S.A. Craiova 43,60 ; 
FETE : 100 m : Gabriela Turcanu 
(Viitorul Buc.) 13,06 ; 400 m t 
Csllla Demendy (Politehnica Ti
mișoara) 57,89 ; 1 500 m : Corina 
Căprărescu (Steaua) 4:40,12, Iu- 
11a Ionescu (C.S.S. 1 P. Neamț) 
4:40,24, Florența Coci oarbă
(C.S.S.A. Craiova) 4:40,86 ; 200
mg : Florența Popa (C.S.S.A. 
Craiova) 43,30 ; lungime : Alina 
Grecu (Steaua) 5,86 m, Iullana 
Barbu (C.S.S. Aripi Pitești) 3,81 
m, Liana Olărescu (Viitorul) 5,78 
m ; disc : Marla Teodora (Di
namo) 41,93 m ; 4 X 100 m '• 
Viitorul București 49,79.

Duminică : BĂIEȚI : 200 m : C. 
Margău 22,85 ; 800 m : Cristian
lonesou (Steaua) 1:55,20 ; 2 000m: 
V. Popescu 8:47,88... 3. D. Dobre 
(C.S.S. Cetate Deva) 1:51,38 —

record juniori UI ; 5 900 m : 
Costel Constantin (C.S.S. 1 P. 
Neamț) 15:07,35 ; 300 mg s V. 
Ouatu 39,04 ; 4 X 400 m : C.S.S. 
4 București 3:22,19 ; 10 km marș: 
Die Neamțu (Unirea Alba Iulla) 
50:04,2 ; disc : S. Turbă 52,34 m ; 
lungime : Gheorghe Parpală
(C.S.S.A. Craiova) 6,97 m ; Fete :
200 m : Camelia Contain (C.S.S.
Mediaș) 25,76 ; 800 m : Margareta 
Kenzek (C.S.S. Cetate Deva)
2:12,9 3 000 m : Iulla Ionescu 
9:54,02 ; 100 mg : Dolnița Nedelcu 
(C.S.S. 190 Buc.) 15,35, Petra Ml- 
halache (C.S.S.A. C-lung Muscel) 
15,35 ; 4 X «00 m : C.S.S. Cetate 
Deva 3:52,41 ; înălțime : Octavia 
Nif (C.S.S. 190 Buc.) 1,77 m ;
greutate : Llvla Simon (C.S.S.A. 
C-lung Muscel) 12,86 m ; suliță : 
Mlhaela Popescu (C.S.S. Codlea) 
45,56 m.

DE RUGBY
tuită Intr-o apreciabilă propor
ție din foștii săi elevi de la Clu
bul sportiv școlar „Unirea", 
prof. Emil Crișan a Înregistrat, 
consecutiv, a doua victorie de 
răsunet în competiție : după 
Știința CEMIN Baia Mare, du
minica trecută, la lași acum și 
In fața Farului, in deplasare. Re
alizatori : Colibă — eseu tr. de 
Benedek, ultimul autor șl a două 
Lp. Pentru învinși, Varga — eseu 
tr. de Bezușcu, care a mal În
scris o l.p. A condus L Popescu, 
fcitr-o manieră oarecum neobiș
nuită : el a sancționat prompt 
toate protestele sau Injuriile 
„consumate" In teren, cele mai 
multe aparțlnlnd constănțenllor. 
(t. st.).

IN NOUA EDIȚIE A „CUPEI 
F. R. RUGBY", Steaua — Dlnamo 
3—S (6—3). Un med derby fru
mos in care jucătorii tineri (u- 
tilizațl Intr-o bună măsură, în 
locul selecțlonabUilor) au dat sa
tisfacție. Au marcat : Achim — 
eseu tr. de Țața (Steaua), res
pectiv Chirlccncu — eseu, Petre 
— l.p. și tr. A condus A. Gă- 
geatu (D. Diaconescu, coresp.).

In celelalte meciuri : Vulcan — 
R.C. Sp. studențesc 3—9 (0—3). 
Studenții, In vervă, puteau rea
liza un scor șl mal net. Pro
mițător, arbitrajul lui Mlrcea Vă- 
tul.

UNIVERSITATEA TIMIȘOARA — 
ȘTIINȚA CEMIN BAIA MARE 
6—12 (3—3). Pe un teren îmbi
bat de ploaie, oaspeții s-au des
curcat mal bine, mal ales după 
pauză. A condus A. Briceag. (C, 
Crețu, coresp.).

ȘTIINTA PETROȘANI — C.S.M. 
SIBIU 27—7 (7—3). Gazdele au 
făcut, din nou, un joc bun, do- 
minînd categoric. A condus FI. 
Tudorache. (T. Com ea, coresp.).

de experiență al ctștigătorului 
ajutîndu-1 să-și impună tacti
ca — lupta de la distantă.

Unul dintre cei mai în for
mă participant! la turneul de 
Ia Brăila s-a dovedit a fi Flo
rian Tircomnicu (semiușoară). 
Intr-o Dartidă frumoasă. de 
un ridicat nivel tehnic, junio
rul craiovean l-a învins la 
puncte ne campionul de seniori 
Viorel Ioana, si el component 
al lotului national Tot intre 
doi selecționați s-a disputat si 
finala categoriei ușoară. Deși 
numărat in prima repriză. Mir
cea Fulger a primit decizia de 
Învingător în fata tlnărului Ni- 
coiae Iordache. Mihai Ciubota
rii (semimijlocie) s-a impus In 
fata lui Sandu Anghel numai 
datorită forței unui croșeu de 
dreapta cu care l-a pus în 
dificultate pe adversarul său 
in repriza secundă. Pînă în a- 
cel moment. Anghel punctase 
mai mult decit componentul e- 
chipei naționale. Si Marinică 
Ouatu (mijlocie mică) a cîști- 
gat datorită eficacității lovitu
rilor sale. Dumitru Petro- 
pavlovschi fiind numărat în 
prima și în ultima repriză. în 
rest, lupta a fost echilibrată, 
Floricel Ungureanu (Muscelul) 
a demonstrat din nou că este 
cel mai valoros concurent la 
categoria mijlocie. El l-a trimis 
de două ori la podea, invin- 
gîndu-1 prin abandon. în re
priza secundă, pe clujeanul 
Stefan Pall, revelația turneului 
de la Brăila. Accidentat în 
partida susținută în semifinală, 
Nicu Rădan (B. C. Brăila) a 
fost depășit destul de ușor de 
tînărul component al lotului, 
Petre Bornescu.

In mod surprinzător, la cate
goria grea a terminat învingă
tor campionul de juniori. Paul 
Goîumbeanu (lot). In mare pro
gres (a cîștlgat mult si în for
ța de lovire). Goîumbeanu l-a 
Învins prin abandon in repriza 
secundă pe Cornel Bălan (B. 
C. Brăila) — învingătorul (îna
inte de limită) al componentu
lui lotului,' Nicolae Anghel.

START ÎN CAMPIONATUL MASCULIN DE HANDBAL
(Urmare din pag. 1)

formații, pregătită de Cornel O- 
țelea și Otto Telman.

Campioana țării a condus cu 
dezinvoltură partida, afUndu-se In 
permanență Ia cirmă, anultad 
eforturile — splendide altfel — 
ale harnicilor jucători moldo
veni, dintre care s-au distins 
Rusu, Samson, Zaharla șl Petre. 
Este evident, la Săvinești, se în
vață șl se joacă handbal adevă
rat. Au marcat : Stingă 3, Marian 
7, Dumitru 6, Drăgânlță 1, Berbe
ce 2, Volna 2, Marc 1 șl Nlculae 
1 — pentru Steaua. Zaharla *, 
Petre 7, Samson I, Zamfir 3 — 
pentru Relon Săvinești. Au ar
bitrat foarte bine : B. lamandl șl 
Tr. Ene (Buzău).

DINAMO BRAȘOV — DINAMO 
BUCUREȘTI 22—25 (13—15). VTc-
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torie meritata a oaspeților, care 
s-au arătat mal siguri în apă
rare șl mai Incisivi în atac. Me
ciul a fost frumos, viu disputat 
șl în unele momente dinamic șl 
antrenant. Este de subliniat In 
această privință faptul că In mln. 
42 scorul era egal : 18—18, fi
nalul aparțlnlnd dinamoviștllor 
bucureștenl. Victoria lor a fost 
In bună măsură facilitată șl de 
evoluția slabă a portarului bra
șovean, Vasllache. Au marcat : 
Roșea 3, Nlcolescu 3, Paraachlv 
4, Bota 2, Chlcomban — Dinamo 
Brașov ; Durău 8, Bedivan 5, Ta
le 5, Grabovschl 4, Oprea 2, An- 
dreescu — Dlnamo București. 
Medul a fost condus de arbi
trul D. Purică — Ploiești, sin
gur, deoarece celălalt cavaler al 
fluierului, N. Danieleanu, tot din 
Ploiești, a lntîrzlat. (Die STANCA 
— coresp.).

UNIVERSITATEA CRAIOVA — 
H. C. MINAUR BAIA MARE 
20—18 (8—8). Prima mare sur
priză a acestei noi ediții a cam
pionatului. Bălmărenll ratlnd 
mult în atac prin Orosx șl Miro- 
nluc, au reușit, totuși, să condu
că In prima repriză, lăstnd im
presia celor 2 000 de spectatori 
că. In duda acestui fapt, vor 
cîștlga. După pauză, formația 
craloveană. mai atentă șl eu un 
joc mal lent, mal studiat, care a 
scos din ritm pe oaspeți, s-a 
detașat în mta. 35 la două go
luri (14—12) șl după ce a fost 
egalată din nou (14—14, mln. 40) 
a păstrat pînă către sflrșlt un 
Infim avantaj (un singur gol), 
dnd o intercepție inspirată a 
Iul Lucian a pecetluit scorul fi
nal. De remarcat că nu s-a dic
tat nld o eliminare. Cele mai 
multe goluri : Dumitra 8, Dobea- 
nn 4, Stuparu 3 — Universitatea; 
Covaclu (, Haberpnrsch 3, Boroș 
2, Mlronluc 2 — H.C. Mlnaur 
Bala Mare. (L Popovlcl — coresp.)

CONSTRUCTORUL C.S.U. O- 
RADEA — CONSTRUCTORUL A- 
RAD 18—16 (8—9). Ș1 act's! re
zultat poate fi considerat sur
prinzător. Probabil că, din cau
za emoției, orădenil au Început 
jocul timid șl cu toate încu
rajările celor peste 1 000 de spec
tatori, au fost totuși, conduși 
(2—6 șl 4—8) pînă în mln. 38, 
clnd au preluat conducerea. 
Abia din acest moment, echipa 
din Oradea a arătat adevărata sa 
valoare, obținînd o victorie mun
cită, dar meritată. Cele mai mul
te goluri : Oprea 4, Zamflrescu 3
— Constructorul C.S.U. Oradea, 
Deacu 6, Enea 4 — Constructo
rul Arad. (Gh, LOrlncz — co
resp.).

PETROLUL TELEAJEN — 
ȘTIINȚA BACAU 23—21 (11—9). 
Meci de mare luptă, dar corect, 
eu un final dramatic, în care 
portarul ploieștean Petre a sal
vat cîteva situații grele. Cele 
mal multe puncte : Stroe 3, Puia 
5, Dumitra 4 — Petrolul, Hor
ii ea 7, Berbecara 5, Moszl 4 — 
Știința. (T. Tănăsescu — coresp.)

„CUPA DE TOAMNA"
Iatâ rezultatele înregistrate, 

teri, ta cele douâ serii :
SERIA I : Confecția București — 

Știința Bacău 19—28 (10—17), vic
torie clară ta duda faptului că 
oaspetele au avut numai 8 Ju
cătoare de cîmp ; Textila Buhuși
— Progresul București 21—16
(10—8) ; TEROM lași — Hidro
tehnica Constanța 28—21 (16—7),
ta ciuda a numeroase ratări ale 
echipei gazdă ; SERIA A n-A : 
Universitatea Timișoara — Rul
mentul Brașov 23—19 (12—3) ;
Constructorul Bala Mare — Mu
reșul Tg. Mureș 29—31 (12—13), 
Universitatea Cluj-Napoca — 
C-SJVL Sibiu 21—19 (11—9).

I
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F.C.
OMUL NR

CONSTANTA 
DINAMO

Spectatori — peste 25 000. 
13-13 (pe poarta : 7-6). ’

1 (0)
3 (0)

, Șuturi i 
. ... Corner® x 

11-8. Au marcat : AUGUSTIN (mln. 
56, 79 și 88), respectiv L CONSTAN
TINESCU (min. 59).

F.C. CONSTANȚA s Costa? 6 
Borali 6, Antonescu 7, Nistor, . ----- ......... ..... 8.
Turcu 7—1. Constantinescu 7, Dro- 
geanu 7, L Moldovan 6 (min. 60 
Constantin 5) — Buduru 6, Mârculescu 
7. Zahiu li 5 (mln. 16 Gache 7).

6.DINAMO : Moraru 9 — Vlad
Dinu 7, Bumb eseu 6, Stredie 7 
Augustin 10, Custov 7, Drog nea 
(min. 69 I. Marin 6) — Țâlnar 7, 
Georgescu 7 (mln. 35 Muițescu 
Onac 7.

A arbitrat : N. Rainea (Bîrlad) 
la linie : M. Ivâncescu (Brașov) 
Al. Comânescu (Bacâu) — ambri 
celențl.

Trofeul Petschovschi : W. La spe
ranțe x 2-0 (1—0).

7 
D. 
«).

7;
ex-

Echipa locală a pierdut și, de
sigur, amărăciunea din sufletul 
celor peste 25 000 de suporteri nu 
poate fi trecută cu vederea. Dar 
la Ieșirea de pe teren, învlngă- 

.torli și învinșii au fost aplaudați 
de un stadion umplut pînă la 
refuz (inclusiv stîlpii de noctur
nă, pomii și coșurile de prin îm
prejurimi), chiar dacă unii — 
puțini — au mai aruncat vorbe 
grele jucătorilor locali. Sîmbătă, 
pe stadionul din Constanta, am 
urmărit e partidă frumoasă (ce 
frumos e fotbalul !), cu toate 
atributele de rigoare : angaja
ment, dar nu dur (s-au comis 
21 de faulturi, gazdele — 13, Di
namo — 8, faulturi de joc), 
ritm alert, faze frumoase, de la 
o poartă la alta. în cele din ur,- 
mă, victoria a revenit bucurește- 
nllor. Un succes fără dubii, me
ritat, care se datorează, desigur, 
întregii echipe, dar ta primul 
rînd unul jucător harnic si mo
dest, ta zl de excepție, Augustin,

NECRUTATOAREA...

ICORVINUL HUNEDOARA 7 (3) 
PROGRESUL VULCAN 1 (1)

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

L AUG
autor a trei 
al doilea și i 
internațională 
tributla deciși 
raru, care, li 
la suturile lu 
Turcu (șut i 
goluri sigure.

F.C. Consta 
numele adver 
mid șl în ml: 
rilor era 0—7 
0—3. Șl-a re’ 
repriză l-a i 
la pauză, de 
de gol nu a

Repriza seci 
frumoasă. Ci 
constănțenil s 
los In atac, 
la post, chlai 
bescu și Vlad 
56. oaspeții : 
eu balonul la 
terenului, for) 
șl împins cu 
alunecat, a ț 
bltrul nu a 
cursa de o ji 
fost finallzs 
care a înscrii 
unghi, sub ba 
(mln. 57) fus 

jj-cat de arbitr
. poziție cla 

au găsit resui 
mîn. 59 au eg 
TINESCU. ca 
l-a driblat «c 
bescu a uita7' 
șl, cu un șu., 
țeanul a lnscr 
Iul Buduru (n 
AUGUSTIN 
soarta meciul 
cornerul exee. 
reluat fulgeră’ 
voleu șub bar 
ra un șut pn 
a trimis balor 
făcîndu-1 spec 
minut mal tî: 
singur cu n 
că moralul ga: 
tase ..șocurile 
cele două go] 
tot stadionul !

(

TABELA I

Spectatori — aproximativ 8 000. 
Șuturi x 19—13 (pe poartâ s 10-8). 
Comere x 10-5. Au marcat : KLEIN 
(min. 5 ri 71), PETCU (min. 28), 
GABOR (min. 35), VAETUȘ (min. 
47, 78, 81), respectiv ȚEVI (min. 16).

CORVINUL x Ion iță 7 - Rednic 8, 
Gâlan 7, Dubinciuc 7 (min. 62 Dumi- 
trache 7), Bogdan 8 — Nicșa 8, 
Kleki 9, Petcu 8 — Gobor 8 (min. 
46 Andone 8), Ghițâ 8, Vâetuș 9.

PROGRESUL-VULCAN ; Giron 5 - 
I. Alexandru 4, Ticâ 5 (min. 38 Tâ- 
nâsescu 4), Grigore 5 (min. 27
Cri stea 4), Ștefan 5 — Stoica 5, 
Niculcea 5, Marica 6 — Isaia 6, Țevi 
6, Apostol 6.

A arbitrat : O. Anderco (Satu 
Mare) 9 ; Ic linie : V. Catanâ 
(Cărei) și M. Abramiuc (Suceava).

Cartonașe galbene : ISAIA.
Trofeul Petschovschi 9. La speranțe: 

11_0 (4-8).

Privltl atent caseta tehnică a 
acestui meci. Ea mărturisește un 
raport destul de strîns la finali
zare, 
cîmp, 
orice 
șl tor, 
pete, 
ceastă__ ___ _________  -
Iul să se deformeze atlt de grav 
pe tabela de marcaj 7

Explicația trebuie căutată ta 
Incapacitatea echipei Progresul- 
Vulcan de a asigura faza de a" 
părare, cu atlt mal vizibilă cu 
cit contrastează cu posibilitățile 
certe demonstrate atunci elnd 
schimbă rolul, tatrtad ta postura 
formației care atacă. Vulnerabl-

un oarecare echilibru ta 
ta discordantă netă, ta 

caz. cu scorul final, copia
ta defavoarea echipei oas- 
Cum de s-a putut ca a- 
proporționalitate a meciu-

„TRICOLORII" AU REÎNCEPUT
PREGĂTIRILE

În

lltatea bucure: 
vă s-a datorat 
șeii Individual 
pite (cuplul 1 
dașl centrali 
mai fragil de 
gajăril la dep 
șilor. Suflch 
pentru a cor 
tatea și elam 
cînd avea 
atuuri care ai 
în preajma p 
dată mareînd 
ȚEVI, de la 
cînd, egalînd, 
presie că poz 
gazdei sale. T 
ploatat mpi 
care era, în 
lor. Circuited 
prin deviere, 
peziciune, evit 
pressing la c; 
teianu aderă 
nul și-a creai 
de gol, fruct! 
pectînd“ și c 
ratări (vreo t 
te asemenea 
marcat ca la 
nament, de la 
mln. 5, PETC 
gur cu portar 
35, din lovi 
99schemăM, v 
din centrare ] 
Jon cu capul, 
din centrare p 
rectă, VAETU 
slalom te caret 
țM, VAETUȘ,

IERI
St

CEAHLĂUL 
TORIA TECUC 
marcat : Mii
Jelescu (min.

CJ3. BOTOȘj 
BUZĂU 1—0 ( 
a fost realizat

C.S.M. SF. G 
TORUL GHEO1 
Au înscris : 
min. 68 din 
(mln. 21) șl S!

I.M.U MED( 
PROGRESUL I 
Autorii goluril 
20), Catrina (n 
Bulancea (mln.

CONSTRUCT! 
GLORIA BIST1

C.S.U. GALA’ 
CEA 1—0 (0—0 
(mln. 88).

F.C.M. SIDE1 
LĂȚI — C.S.1W 
(0—1). A lnscr 
47) pentru F. 
L Petrescu 
C.S.M.

VIITORUL W 
LUI — REL 
ROZNOV 3—1 
cat : Cănănă?x 
del (mln. 79), 
82), respectiv

UNIREA Dlfr 
POLITEHNICA

de 
re-

vederea meciului 
miercuri 9 septembrie 
prezentativa Bulgariei, 
dionul „23 August" din 
— ultimul

cu
pe sta- 

Căpitală 
- ultimul test înaintea partidei 

„examenului* de la 23 septem
brie, jocul ou echipa Ungariei, 
ta cadrul preliminariilor C.M. 
— au fost convocat 1, la Bucu 
rești. următorii jucători ai re
prezentativei noastre : Iordache, 
Cristian, Moraru, Negrilă, Ște- 
fănescu, Same?, Al. Nicolae, C. 
Solomon, Muntcann n, Ungu
reanu, Țieleanp, T. Stoica, Bel- 
deanu, lordănescu, Klein, Cri
șan, C&mătaru, Bălăci, Cîmpea- 
nu II, Șoiman, Țăînar. De no- 

| tat faptul că Iordache și-a re- 
|*Iuat antrenamentele, Dumitru 

Tomescu, medicul lotului, tace 
(eforturi pentru recuperarea Iul 

lordănescu (i s-a dat ghipsul 
jos. dar nu și-a reluat încă an- 

itrenamentele) șl Tlcleann.
Fotbaliștii bulgari sosesc în 

' cursul zilei de miine.

I
I
I
I

itrenamenteie) și ♦!< 
Fotbaliștii bulgari 

' cursul zilei de mîin
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SPORTUL STUDENfESC t (1) 
F.C. ARGEȘ 1 (0}

Spectatori — aproximativ 8 000. Șu
turi i 11—11 (pe poartâ : 3—4). Cor
nele l 3-5. Au marcat : M. SANDU 
(mln. 39) ,1 BALUȚA (mia. 73).

SP. STUD. : Speriatu 7 - M. 
Marian 7. Pană 8 (mln. «2 Câțol 7). 
Cazan 7, Muntearru II 7 — Chihalo 7, 
O. lonescu 6, Mimteanu I 6 — 
R. Grigore, M. Sandu 7 (mln. 66 
Stroe 6), Bucurescu 6.

F.C. ARGEȘ : Cristian 9 - M. 
Zamfir 7, Badea 7, Cîrstea 7, Tulpan 
7 — Kallo 7, Bârbulescu 8, Ignat 8 — 
Bâtațâ 7, Turcu 6 (mln. 63 Moloeana 
6), Nlea 6 (mln. 46 Jurcâ 6).

A arbitrat : I. Igna (Timișoara) •; 
la linie : I. Crâciunescu (Rm. 
VTIcea) ,1 V. Damța (Lugoj).

Cartonașe roșii : FL GRIGORE.
Cartonașe galbene : BĂRBULESCU. 
.Trofeul Petschovschi : 10. La spe

ranțe i 1-0 (1-0).

Pe „Regie", un media capătul 
căruia era foarte greu de apre
ciat dacă „Sportul" a fost eea 
care a pierdut un punct, sau 
dacă F.C. Argeș putea obține 
mal mult dedt un egal tn de
plasare. Pentru că formația stu

:e

„MORALA" ANTIJOCULUI: PIERDEREA PUNCTELOR!
S.C. PICAU 1 (0)
A.S.A. tG. MUREȘ 0 (0)

Spectatori - aproximativ 10 000.
Șuturi ■ 30-2 (pe poartâ ■ 13-2).
Camera : 8-1. A marcat : ANDRIEȘ 
(■rin. 66 — din 11 m).

SPORT CLUB : Mangeoc 7 - An- 
drieș 7, Solomon II 8, Lunca 6, So
lomon I 6 — Vamanu 6 (mln. 62 
Cârpucl 7), Botez 6, Șoșu 7 —
Șolman 7+, Arrtohi 6, Penof 5.

A.S.A. t Varo 7-J- — Sxabo 5, Un- 
chlaș 6, Bolânl 7, Hajnal 7 —
Both II 4 (pentru durități), Bko 16,
C. Nle 7 — Fazekaș 6, Bolba 5, 
Cemescu 5.

A arbitrat : Al. loniță 5 ; Io hnle:
D. Predeșcu (ambii din București) șl 
Al. Hie (Craiova).

Cartonașe galbene : BOTH H. 
PENOF, ANDRIEȘ.

Trofeul Petschovschi : 9. La spe-
Kințe : 3-0 (1-0).
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CHIMIA RM. VILCEA 1 (0) 
JIUL PETROȘANI 1 (0)

Spectatori — aproximativ 7 000. Șa
luri x 17—7 (pe poartâ x 5-5). Cor
ner® : 10—6. Au marcat x GlNGU
(min. 62) fi SALÂJAN (min. 75).

CHIMIA : Roșea 5 — Teleșpafi 6, 
Catargiu 8, Iordan 7, Cincâ 6 —
Alexandru 6, G. Stan 6, Stanca 6 
(min. 63 Cilean 5) — Gîngu 7, Geor
gescu 5 (min. 46 Cîrceag 6), Cora- 
bag eac 5.

JIUL : Ca vai 8 — Vînâtoru 6, Vizi
tiu 7, Rusu 6, Giurgiu 7 — Varga 6, 
Șumulanschi 6, Neagu 7 — Sâlâjan 7, 
Muia 7, Giuchici 6.

A arbitrat : I. Pop 9 ; la linie : 
A. Jurja și G. lonescu (toți din 
București).

Cartonașe galbene : CILEAN.
Trofeul Petschovschi x 7. La spe

ranțe x 3-0 (1-0).

învingătoare, cu două etape în 
urmă, acasă, în fața echipei 
noastre campioane, Chimia spera, 
într-un fel oarecum firesc, să nu 
prea aibă mari probleme în par
tida cu Jiul, pe teren propriu. 
Chiar dacă între timp se mal 

dențească a avut o mal mare 
frecventă a acțiunilor ofensive 
(in special după reluare, cind a-a 
aflat mereu In preajma buturi
lor adverse), dar a ratat in lanț. 
Iar piteștenll. cu o organizare su
perioară a jocului (fără a se 
Închide In apărare, contraatacind 
periculos mal ales tn partea a 
doua a reprizei secunde), nu 
sl-au încercat prea des sansa șu
tului. Din această cauză. ia 
prima parte a partidei Cristian 
a trebuit să intervină de multe 
ori tn ultima instanță, dar nu 
la suturile adversarilor. d la 
centrări. Iar după pauză a Înso
țit cu privirea suturile care-1 o- 
coleau buturile, inclusiv cel al 
lui Florin Grigore care, tn mln. 
54, scăpat singur si. ajuns la 
S m. a trimis balonul lateral, 
rattnd cea mal mare ocazie a 
medului I La scorul de 1—0 pen
tru echipa sa si care putea pe
cetlui soarta acestuia. Demn de 
consemnat că primul corner s-a 
Înregistrat in mln 38. Iar ptnă In 
mln. 60 ambele combatante ex- 
pediaseră doar cite un șut pe 
spațiul porții adverse, tn pofida 
vivacității partidei. Atunci. pe 
dne nemulțumește egalul 7

Deschiderea scorului s-a făcut 
tn logica primei reprize, lipsită 
de suturi periculoase : tn luptă 
„corp ia corp* pe linia porții.

cunda 1 era vădit pentru oricine 
că oaspeții veniseră Ia Bacău cu 
Intenția clară de a scoate, ori
cum, un punct. Șl atunci au a- 
pllcat tactica antljoculul. făctnd 
totul pentru a trece timpul, pă
șind lateral sau — chiar de la 
mijlocul terenului I — la - porta
rul propriu, tocmlndu-se pentru 
orice decizie a arbitrului 81 — 
nu tn cele din urmă — faultîn- 
du-1 pe jucătorii băcăuani care 
se apropiau de poarta lui Varo. 
Chiar In min. 8. arbitrul Al. Ic
nită a fost nevoit să arate două 
minute de prelungire a primei 
reprize, dar a păstrat tn buzu
nar cartonașele... Mal bine de 
două treimi, jocul a avut o sin
gură direcție : spre buturile oas
peților. Băcăuanii au reușit să 
construiască multe acțiuni peri
culoase de atac, să fie de multe 
ori pe punctul de a deschide sco
rul. Ca de pildă in mln. 1 (com
binație Botez-Penof-Botez). 16 
(Șolman șl Penof se Invită unul 
pe altul să suteze), 18 (acțiune 
Solomon II), 26 (Vamanu. „cap*, 
la o centrare a Iul Andries). 33 
(Șoșu, cu mingea la plder. nu 
vede poarta goală). ST (Lunea). 
45 (șut foarte puternic semnat

VINOVATI FĂRĂ VINĂ?
Intercalase e severă înfrîngere la 
Constanta. Formația minerilor 
din Petroșani a venit insă la 
Rm. Vîlcea fără complexul obiș
nuit al echipelor care joacă ta 
deplasare, șl-a organizat bine sis
temul defensiv, s-a apărat ori de 
cîte ori a fost nevoie, chiar si ta 
11, in treimea proprie, a acționat 
eu calm, hotărîre si curaj, cău- 
tînd să evite golul, fără a re
nunța, totuși, la ideea de a for
ța nu numai „remiza*, d chiar 
ăl victoria, de care a fost destul 
de aproape in finalul partidei. 
Gazdele, la rîndul lor, mlzînd 
prea mult pe avantajul terenului, 
91 pe... hazard au atacat ta cea 
mal mare parte a timpului, dar 
în mod dezordonat, fără lucidi
tate d nelnspirat.

în ceea ce privește meciul pro- 
priu-zis, el nu a avut prea mul
te virtuți tehnice si spectaculare. 
A contribuit la aceasta, tatr-e 
anumită măsură, si. terenul alu
necos. In primele 45 de minute, 
ta care am înregistrat doar trei 
suturi mai periculoase la poartă 
(Giuchici, în min. T. Alexandru, 
ta min. 12 si Șumulanschi. ta 
mln. 43), aspectul tatîlnlrfl a fost 
cenușiu și jocul ta sine modest. 
După pauză s-a jucat ceva mai 
alert, au fost mal numeroase fa

M. SANDU II Învinge pe Cris
tian care n-a putut retine balo
nul deeit dincolo de linie (mln. 
39). După pauză. gazdele se 

» păstrează In ofensivă, dar Chl- 
hala, Munteanu I si. mai ales, 
FI. Grigore Irosesc cu seninătate 
mari ocazii. Iar ultimul a găsit 
de cuviință să-si răzbune nepri
ceperea lovindu-1 pe Tulpan cind 
jocul era Întrerupt (arbitrul dic
tase fault pentru studenti) si. 
pe bună dreptate, a fost eliminat, 
lăsîndu-si echipa tn Inferioritate 
tocmai dnd forța rezultatul. 
Pentru că, scăpind din perioa
da dominării adverse, F.C. Argeș, 
impulsionată de fundașul Zamfir 
(in compensație, probabil, pentru 
gafele sale din apărare, din re
priza I—). a atacat pe nn front 
mai larg șl BALUTA a egalat 
(mln. 76), din plonjon, printr-d 
spectaculoasă reluare cu capul, 
cu boltă, peste Speriatu.

Șl Cristian — cel mal bun de 
pe teren — a Ieșit decis la 
marginea careului mic. respin
gând balonul din fata Iul Bucu- 
rescu, cu un minut Înainte de 
fluierul final, exact cum • fă
cuse șl înaintea Încheierii primei 
reprize. De această dată. Insă, 
nu la o—1. ci la 1—1... Pe cine 
nemulțumește egalul 7

Paul SLAVESCU

Vamanu, Varo boxează), 58 (An
toni) etc. etc. De remarcat că. 
In mln. 46, Bdldnl (excelent In 
acest meci, dar și foarte nervos) 
l-a agățat in careu pe Botez 
(fault clar), dar arbitrul a lăsat 
jocul să curgă... In toată aceas
tă perioadă A.S.A. nu a vădit in
tenții ofensive și deabia in min. 
61 Fazekas a expediat primul șut 
la poarta gazdelor I In mln. 65, 
Hajnal șl Șolman sar la cap, tn 
luptă pentru balon. Hajnal II 
impinge de la spate pe Șolman 
șl arbitrul Indică penalty. Bdldnl 
șl apoi Varo nu sint de acord, 
se produce o busculadă șl arbi
trul rămine la decizia dată, deși 
cartonașele (putea fi folosit 
chiar si cel roșu) rămin în bu
zunar, ANDRlEȘșuteazi cu sete 
(mln. 66) și 1—0. Din acest mo
ment. A.S.A. lese la atac. se 
produce o nouă altercație, dar 
arbitrul, tolerant, lipsit de per
sonalitate, nu intervine hotărit 
pentru curmarea spiritelor Încin
se. Șl meciul, avlnd in această 
parte un aspect echilibrat, se În
dreaptă spre minutul... 06 (a-
dăugind prelungirile ambelor re
prize) clnd se fluieră flnalul-

Mircea TUDORAN

zele din zona suprafețelor de 
pedeapsă, au apărut si marile 
ratări, si pînă la urmă... goluri
le. Cîte unul de fiecare echipă. 
Mai tatu au înscris gazdele, în 
min. 62 prin GÎNGU, care, după 
ce și-a pregătit singur o minge, 
a șutat din interiorul careului 
mare, puțin lateral stingă, ta col
țul lung al porții lui Caval. In 
min. 75, Jiul a egalat, prin SA- 
LAJAN. care a reluat, cu capul, 
ta plasă, balonul trimis de Giu
chici, Ia o lovitură liberă din 
apropierea locului de executare a 
cornerului. La înscrierea acestui 
gol, publicul vîlcean a reacționat 
violent, Împuțind arbitrului ega- 
larea reușită de oaspeți. Nimeni 
însă nu s-a gîndit atunci, și nici 
Chiar după meci, că la faza eu 
pricina din mln. 75, Roșea a gre
șit privind de pe linia porții la 
balonul care se îndrepta spre Să- 
lâjan șl pe care ar fl putut să-l 
ajungă înaintea acestuia si sâ-l 
retină sau să-1 respingă. Nimeni, 
de asemenea, nu s-a gîndit cum 
a putut rămîne jucătorul petrA- 
șenean nemarcat ta careul Chi
miei, ca să poată înscrie un gol 
ca la... antrenament. Adevărat» 
vtaovațl, jucătorii, s-au strecurat 
sl de astă dată... fără vină !

MihoT IONESCU

C.S. T1RG0VIȘTE 2 (1)
F.C OLT 1 (0)

Spectatori - aproximativ 12 000.
Șuturi ■ 13—13 (pe poartâ : 8—4). 
Camere : 7—2. Au marcat : ECO
NOMU (mln. t5). STATE (mln. 64). 
DOBRIN (mln 74).

C. S. T1RGOVIȘ1E , Voineo 6 -
Niculescu 7, Dumitrescu 5, Ene 6, 
RHpescu 7 — Gheorghe 6, Economy 
7, Eftimie 7 (mln. 85 Alexandru) — 
Greaca 6. Sava 6 (mln. 61 Marge- 
latu 6), Dobrin 7+.

F. C. OLT t Nedeo 7 — Onuțan 6, 
lonașcu 6, Nicolae 5, Matei 6 (min. 
79 Mincu) — lovânescu 7, Șoarece 7, 
P. Iulian 6 (mln. 46 Prepelița 6) — 
State 6, Rotaru 6, Pîțurcâ 7.

A arbitrat : V. Tătar (Hunedoara) 
4 ; ta linte : M. Fediuc (Suceava), 
Gh. Cotormanl (Petroșani).

Cartonașe galbene : NICOLAE,
FILIPESCU

Trofeul Petschovschi : 9. La 
șperanț. : 3-0 (1-0).

Ce ne-a plăcut in meciul de 
la Tîrgoviște 7 în primul rind, 
totala angajare a celor două 
formații, echilibrul de valoare, 
lupta aprigă pentru victorie. 
Apoi, multele faze de poartă 
din repriza secundă. Ce nu ne-a 
plăcut? Numeroasele faulturi, u- 
nele atitudini de nesportivitate 
(motiv pentru care unele note 
•u fost reduse) și arbitrajul 
care n-a reușit — !ntr-o parti
dă dificilă, asta este adevărat 
— să pună capăt, prin timpurii 
cartonașe galbene, tendințelor 
de joc periculos. întilnirea ii 
arată. In start, pe oaspeți mai 
Întreprinzători, pășind mai pre
cis si mai mult. După vreo 
zece minute, ttrgoviștenii încep 
să se .vadă*. Greaca este peri
culos pe aripa dreaptă. Dintr-o 
cursă a sa (min. 15), urmată de 
o centrate excelentă, mingea 
nu poate fi interceptată de Do
brin dar ajunge la ECONOMU.

INSPIRAȚIA
F.C.M. BRAȘOV 1 (0)
„U* CLUJ-NAPOCA 0 (0)

Spectatori — aproximativ 9 000. Șu
turi x 9-5 (pe poartâ : 6-3). Cor- 
nore : 12—2. A marcat : BORKEANU 
(min. 68).

F.C.M. BRAȘOV : Bala? 7 - Papuc 
5, Naghl 7, Pânache 7, Ștefan 6 — 
Șuîec 6, Gherghe 6 (min. 70 Chlo- 
feaixj 6), Cîobanu 7+ — Bența 6 
(min. 65 Boriceanu 7), Paraschivescu 
7P Marinescu 7.

MU“ CLUJ-NAPOCA : Lâzâreanu 8 
— L Mlhai 6, Fi. Pop 6, Moș 7, 
L Mweșan 6 — Boca 6, Porațchi 7, 
Suciu 6 — Dobrotâ 5, Cîmpeanu II 6, 
Aibu 5 (min. 77 Boeru).

A arbitrat î G. Dragomîr 8 ; la 
Hnie : R. Stîncan V. Mâ nd eseu 
(toți din București).

Cartonașe galbene : SUCIU.
Trofeul Petschovschi : 8. La spe

ranțe : 1—2 (0-1).

Brașovenii au așteptat mai bine 
de e oră deschiderea scorului 
care să consfințească • victorie 
meritată.

A fost un meci dificil, gazdele 
fiind împovărate psihic sl de • 
ratare imensă 'în min. 3 : la • 
centrare cu efect a lui Ștefan 
Marinescu a luftat la trei metri 
de poartă, iar Gherghe, care a 
sesizat posibilitatea luftulul, a 
reluat cu promptitudine, dar ta 
„.bară, de la aceeași distantă. 
După această ocazie pierdută, 
„stegarii* (asa cum continuă să 
scandeze galeria brasoveană) au 
continuat atacurile, dar apărarea 
clujeană, cu un harnic mijlocaș 
„Ja închidere* (Porațchi), a re
zolvat aproape totul („capul* lui 
Gherghe din min. 39 si șutul lui 
Paraschlvescu din min. 42). lan- 
stadu-se ta dteva contraatacuri

Deși aflat îDtr-o poziție total 
nefavorabilă, acesta șutează pu
ternic și precis înscriind un gol 
de mare spectacol : 1—0. Apoi 
Greaca ratează (min. 17) o oca
zie rarisimă. Pițurcă (min. 27) 
nu reușește să găsească spațiul 
porții, deși era plasat ideal, iar 
Sava este faultat în careu (min. 
28) fără ca arbitrul să acorde 
lovitură de pedeapsă. în finalul 
reprizei, F.C. Olt are mai mul
te incursiuni ofensive dar P. Iu
lian (min. 35) și Rotaru (min. 
37‘și 41) greșes- ți ta.

După revenirea de la vestia
re, echipele se vor angaja în- 
tr-o dispută și mai aprinsă. 
Voinea respinge o minge puter
nic șutată de Rotaru (min. 46), 
Sava nu sesizează ingenioasa 
„intenție Dobrin" (min. 47), 
Nedea blochează în fața lui 
Economu (min. 51), Nicolae in
tervine salvator (min. 52) in 
fața lui Dobrin, iar Nedea bo
xează, inspirat, la o lovitură li
beră executată de Dobrin (min. 
57). Vom asista, în replică, la 
atacurile oaspeților. La una din
tre prelungitele lor ofensive 
(min. 64), STATE marchează 
spectaculos : șut cu spatele la 
poartă Tot el va șuta, din po
ziție favorabilă, peste bară 
(min. 67), iar Voinea va boxa 
inspirat (mm. 73) un balon ce 
se ducea in plasă. Din faza 
următoare gazdele înscriu : 
Margelatu pasează iui DOBRIN, 
plecat din poziție de ofsaid 
(nesemnalizată de tușierui Co- 
tormani), care îl „lobează". ca 
o minge înaltă, pe Nedea : 2—L 
în continuare, joc foarte ner
vos, Nicolae (care avea un car
tonaș galben) îl faultează, acci- 
dentîndu-1, pe Eftimie, iar Io- 
nașcu și Greaca se „remarcă* 
și ei.

Eftimie IONESCU

LUI PESCARU
bine gîndite și.care ar fi put_t 
să fie mai mult decît momente 
de respiro pentru o apărare so
licitată dacă Dot.otă n-ar fi iro
sit cîteva mingi bune în situații 
de „2—2“, cu un Cîmpeanu foarte 
bine demarcat.

După pauză, ajutați și de vînt, 
brașovenii insistă. în min. 48. 
Ciobanu pătrunde in careu, dar 
Lăzăreanu are o ieșire de mare 
curaj, salvînd ta extremis. După 
numai două minute, clujenii iro
sesc o ocazie la fel de mare ca 
aceea din min. 3, Boca ratînd in
credibil, chiar după „întoarcerea* 
ultimului apărător. Jocul începe 
să curgă „spre remiză", alb-ne- 
grii prind mai mult curaj, deși 
stat handicapați de ușoara în
tindere a lui Cîmpeanu, șutează 
La poartă (Porațchi, min. 55), au 
apoi Cîteva minute bune (soldate 
cu o lovitură liberă bine execu
tată de Cîmpeanu și oprită prin 
reflex de Balaș), dar în min. 65 
se produce „mutarea" decisivă 
a partidei. Pescarii, inspirat, II 
Înlocuiește pe Bența cu Boricea- 
nu. După numai 150 de secunde, 
la un fault asupra lui Șulea, se 
dictează lovitură liberă de la 22 
de metri. Clujenii fac „zid" si 
„.Boriceanu își potrivește min
gea, însoțit de cîteva apostrofări 
dezaprobatoare, care îi atrag a- 
tenfia că nici nu e încălzit. Dar 
BORICEANU nu aude, șutează 
puternic, „zidul" clujean se cla- 
țtaă și „deschide" culoarul prin 
care mingea zboară imparabil în 
vinclu, spre disperarea excelen
tului Lăzăreanu. Așa s-a scris 
istoria unui meci în care brașo
venii au insistat tot timpul, iar 
clujenii au manifestat un nou 
mod de a se așeza în teren, 
sesizabil în recenta partidă cu 
Sportul studențesc și care con
firmă acel 4-2 în clasamentul a- 
devărulul.

loan CHIRILĂ
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Autorii golurilor : Pastia (mln.
31) șl Sima (min. 61).

Relatări de la C. Rusu, T. Un- 
gureanu, Gh. Briotă, R. Avram,

TUL- 
Lala

GA-
1—1 

^mta. 
Istul, 
entru

VAS-
EȘTI 
mar- 
aran- 

îta. 
T).

D. Dlaconescu, T. Siriopol, Gh.
ăurseni^, M. Florea și D.
noliu.

Ma-

1. UNIREA FOCȘANI 4 3 0 1 10-3 4
2. C.S.M. Sf. Gh. 4 3 0 1 6-2 4
X Gloria Bistrița 4 2 2 0 5-1 6
4. Politehnica lași 4 3 0 1 5-2 4

»• 7. C.S.M. Suceava 4 2 1 1 8-4 5
Viitorul Vaslui 4 2 1 1 4-2 5
Ceahlăul P. N. 4 2 1 1 4-4 5

8. F.C.M. Sider. GI. 4 1 3 0 3-1 5
9. Gloria Buzâu 4 2 0 2 3 -2 4

10. I.M.U. Medgidia 4 2 0 2 4-3 4
11. C.S. Botoșani 4 2 0 2 5-5 4
12. C.S.U. Galați 4 2 0 2 5-7 4
13. F.C.M. Brăila 4 1 1 2 2-4 3
14. Delta Tulcea 4 1 0 3 2-5 2
15. Relonul Săv. Roz. 4 1 0 3 3-8 2
16. Victoria Tecuci 4 1 0 3 1-7 2
17. Viitorul Gheorg. 4 0 2 2 0-8 2
18. Constructorul lași 4 0 1 3 0-4 1
ETAPA VIITOARE (duminică

13 septembrie) : Viitorul Gheor- 
ghieni — Gloria Buzău, Relonul 
Săvinești Roznov — C. S. Boto
șani, Gloria Bistrița — LM.U, 
Medgidia, F.C.M. Progresul Brăi
la — C.S.M. Sf. Gheorghe, Vic
toria Tecuci — C.S.U. Galați, 
Delta Tulcea — Unirea Dinamo 
Focșani, C.S.M. Suceava — Cons
tructorul Iași, Viitorul Mecanica 
Vaslui — F.C.M. Siderurgistixl Ga
lați. Politehnica Iași — Ceahlăul 
P. Neamț.

SERIA A ll-a
MECANICA FINA BUCUREȘTI 

— METALUL BUCUREȘTI »—4 
(Z—0). Autorii golurilor : Feșchto 
(mln. 16), Păun (mln. 30) și Mln- 
eulccu (mln. 60).

CARPATI MTRȘA — GAZ ME
TAN MEDIAȘ 3—0 (1—4), Au 
Înscris : Domlde (min ia din 
U m șl mln. 84) și Volculeț 
(mln. 72).

METALUL PLOPENI — LCOM. 
BRAȘOV 2—0 (1—8). Au marcat : 
loniță (mln. 34 din 11 m) șl 
Spiridon (mln. 76).

RULMENTUL ALEXANDRIA — 
ȘOIMII IP A SIBIU 8—1 (1—1). An 
înscris : Gh. Radu (min. 15), Voi- 
cllă (mim. 75), respectiv Florescu 
(min. 22).

RAPID BUCUREȘTI — AUTO
BUZUL BUCUREȘTI 5—6 (3—0). 
Autorii golurilor : Paraschlv
(min. 2 și 60), Cojocaru (min. 
15) șl Popa (mln. 54 șl 55).

TRACTORUL BRAȘOV — DU
NĂREA CĂLĂRAȘI 9—3 (0—0). 
Au marcat : Ștefan (min. T3) șl 
Catană (mln. 80).

FLACARA MORENI — ENER
GIA SLATINA 3—1 (1—1). Anto- 
ril golurilor :.Niță (mln. lî), Năs- 
tase (min. 70), respectiv Bălan 
țmln. 12 din 11 m).

PANDURII TG. JIU — PETRO
LUL PLOIEȘTI 0—0.

Medul LUCEAFĂRUL BUCU
REȘTI — CHIMICA TIRNAVENI a 
fost amlnat.

Relatări de la N. Ștefan, M. 
Veracscu, M. Boghlci, M. Bizon, 
D. Moraru-Sllvna, C. Gruia, Gh. 
ntnca și M. BăloL

1. RAPID București 4 3 10 11-1 7
2. Rulmentul 4 3 3 0 4-2 7
3. Petrolul Ploiești 4 3 1 0 4-1 7
4. Mecanică finâ 4 1 3 0 3-0 5
5. Flacăra Morenl 4 2 11 5-3 5
4. Energia Slatina 4 2 11 8-5 5
7. Chimica Tlm. 3 2 8 1 7-2 4
8. Dunărea Călărași 4 2 0 2 9-4 4
9. Metalul Plopeni 3 2 0 1 5-4 4

10. Automatica Buc. 3 111 4-7 3
11. Șoimii I.P.A. Sibiu 4 112 3-4 3
12. Metalul Buc. 4 112 5-7 3
13. Carpați Mîrșa 4 1 0 3 3-5 2
14. Autobuzul Buc. 3 1 0 2 3-7 2
15. Pandurii Tg. Jiu 4 0 2 2 M2
16. Gaz metan 2 0 11 0-3 1
17. Tractorul Brașov 4 0 1 3 3-8 1
18. I.C.I.M. Brașov 4 0 1 3 0-4 1

ETAPA VIITOARE (duminică 13 
septembrie) : Energia Slatina — 
Mecanică fină București, Dună
rea Călărași — Metalul Plopeni, 
Carpați Mîrșa — Automatica 
București, Metalul București — 
Tractorul Brașov, Șoimii IPA 
Sibiu — Flacăra Morenl, Petro
lul Ploiești — Rulmentul Ale
xandria, Autobuzul București — 
Pandurii Tg. Jiu, I.C.I.M. Brașov 
— Luceafărul București, Gaz 
metan Med'aș — Rapid București, 
Chimica Tîrnăvenl stă.

SERIA A lll-a
F. C. BIHOR ORADEA — 

F.CJW. REȘIȚA 1—1 (2—0). Au 
Înscris : Pușkaș (mln. 8), Grora. 
(mln. 35 din 11 m șl min. 77). 
respectiv Matefl (mln. 79).

CXL. SIGHET — MINERUL LU- 
PENI 4—0 (3—0). Au marcat:
Moldovan (mln. 1, 44 șl 56) șl 
Cioban □ (min. 35 din 11 m).

C.P.R CLUJ-NAPOCA — m- 
NERUL ILBA SEINI 1—0 (1—0).
Unicul gol a fost realizat de M. 
Pop (min. 20).

MINERUL CAVNIC — tNFRA- 
ȚIREA ORADEA 4—2 (2—1). Au
torii golurilor : Șuncuteam (min. 
35, 71 și 78), Lenghel (mln. 43), 
respectiv Nlcoraș (mln. 23) șl 
Poenaru (mln. 63).

OLIMPIA SATU MARE — RA
PID ARAD 4—0 (3—0). Au În
scris : Bathori II (min. 32 șl 33), 
Ptnter (mln. 44) șl Mihuț (mln. 
74).

C.S.M. DROBETA TR SEVE
RIN — F.C. BAIA MARE 0—0.

C.F.R. TIMIȘOARA — AURUL 
BRAD 2—3 (1—2). Au marcat : 
Damian (mln. 31), Roșea (min. 
73 din 11 m), respectiv Bucur 
(min. 44 șl 67), Dosan (mln. 30).

STRUNGUL ARAD — U.M. TI
MISOARA 3—1 (3—1). Autorii
golurilor : Cuteanu (mln. 4, au
togol), Bran (min, 7), Tușa (mln.

<3 din 11 m), respectiv Floareș 
(min. 20).

DACIA ORAȘTIE — SOMEȘUL 
SATU MARE 1—1 (1—1). AU
Înscris : Sllaghl (mln. 12) pentru 
Dacia, Borz (mln. 8) pentru So
meșul.

Relatări de la I. Ghlșa, S. 
Pralea, L Lespuc, Z. Debrețenl, 
Z. Kovacl, M. Focșanu, Șt. Max
ton, I. Ioana și I. Poca.

1. F.C. BIHOR 4 3 1 0 12-4 7
2. F.C. Bala Mare 4 3 1 0 4-2 7
3. Someșul S.M. 4 2 1 1 4-7 5
4. înfrățirea Oradea 4 2 0 2 11-4 4
5. Olimpia S. M. 4 2 0 2 8-4 4
4. U. M. Timișoara 4 2 0 2 7-5 4
7. C.S.M. Drobeta 4 1 2 1 5-3 4
8. C.F.R. Timișoara 4 1 2 1 8-7 4
9. Strungul Arad 4 2 0 2 6-6 4

10. C.I.L. Sighet 4 2 0 2 5-6 4
11. F.C.M. Reșița 4 1 2 1 4-5 4
12. Minerul Lupeni 4 2 0 2 4-7 4
13. Aurul Brad 4 2 0 2 5-8 4

14-15. Min. Ilba Seini 4 1 1 2 4-5 3
Minerul Cavnic 4 1 1 2 4-5 3

14. Rapid Arad 4 1 1 2 4-7 3
17. C.F.R. Cluj Nap. 4 1 1 2 3-9 3
18. Dacia Orăștie 4 0 1 3 1-7 1

ETAPA VIITOARE (duminică 13 
septembrie) : Minerul Lupeni — 
Strungul Arad, F.C.M. Reșița — 
Dacia Orăștie, Minerul Cavnic — 
Minerul Ilba Seini, C.I.L. Stgbet 
— Olimpia Satu Mare, Rapid A- 
rad — F.C. Bihor Oradea, în
frățirea Oradea — C.F.R. Timi
șoara, Someșul Satu Mare — 
C.S.M. Drobeta Tr. Severin, Au
rul Brad — C.F.R. CluJ-Napoca, 
U.M. Timișoara — F.C. Baia Ma
re.



CONSFĂTUIREA REPREZENTANȚILOR CONDUCERILOR
ORGANIZAȚIILOR SPORTIVE DIN UNELE ȚĂRI SOCIALISTE

în perioada 31 august — 5
septembrie, la Neptun s-a des
fășurat Consfătuirea reprezen
tanților conducerilor organiza
țiilor sportive din unele tari 
socialiste. Au participat repre-- 
sentanti ai Bulgariei, Cehoslova
ciei Cubei, R.P.D. Coreene, 
R.D. Germane, Mongoliei, Polo
niei, Ungariei, U.R.S.S., R.Ș. 
Vietnam și României. Consfă
tuirea a prilejuit un util schimb 
de experiență și informare in

domeniul organizării activității 
sportive, a contribuit la întări
rea legăturilor de colaborare 
dintre organizațiile sportive ale 
țărilor respective.

AJarticipanții la consfătuire au 
avut o întrevedere, la sediul 
Comitetului județean de partid 
Constanța, cu tovarășul Ion 
Stoian, membru supleant al 
Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., prim-secretar al 
Comitetului județean de partid.

LA CAMPIONATUL EUROPEAN DE LA SPLIT

La Balcaniada de tenis

ECHIPELE ROMÂNIEI PE LOCUL 2 
LA MASCULIN Șl LOCUL 4 LA FEMININ
BELGRAD, 6 (prin telefon). în 

partidele de sîmbătă, echipele 
României au obținut rezultate 
scontate, adică victorie a băieți
lor în confruntarea cu reprezen
tativa Greciei și înfrângere a fe
telor în fața jucătoarelor din 
Bulgaria. Așadar, la masculin.: 
România — Grecia 2—1. Florin 
Segărceanu, reintrat abia acum 
în formă, nu a trebuit să facă 
eforturi deosebite pentru a-1 în
trece în două seturi pe Kalove- 
lonis, la scorul de 6—4, 6—1. Ce
lălalt punct la simplu a fost a- 
dus de Andrei Dîrzu, împotriva 
unui adversar care părea, la un 
moment dat, că se descurcă mai 
bine pe terenul devenit alunecos 
după ploaie. Pînă la urmă, însă, 
Anastasopoulos a trebuit să ce
deze cu 6—4, 3—6, 6—4. Speram 
într-un succes și la dublu, dar 
Segărceanu a intrat nervos pe 
teren și nu a avut nici răbdarea 
să-și strunească partenerul, A- 
drian Marcu, care a greșit 
mult, astfel că perechea greacă 
Kalovelonis—Anastasopoulos a cîș
tigat cu 4—6, 6—4, 6—2. La femi
nin — așa cum se întîmplă cu 
regularitate în ultima vreme — 
tenismanele bulgare au terminat 
victorioase : România — Bulga
ria 1—2. Manuela Maleeva (nu 
are încă 14 ani !) a întrecut-® 
fără drept de apel pe Nadia

Becherescu, cu 6—4, 6—0, iar A- 
driana Velceva a dispus de Lu
minița Sălăjan cu 6—4, 6—2. Doar 
în meciul de dublu, în care au 
evoluat alături Daniela Moise și 
Nadia Becherescu, româncele 
s-au impus, cîștigînd cu 6—4, 7—5 
în fața cuplului Maleeva—Vel
ceva. Celelalte rezultate ale pe
nultimei zile : Bulgaria — Turcia
2— 1, la masculin ; Grecia — 
Turcia 3—0, la feminin.

Duminică, în cea din urmă zi 
a programului, pe teren s-au în
fruntat formațiile masculine ale 
României și Bulgariei. Segăr
ceanu s-a impus destul de repe
de în fața lui Stamatov : 6—4, 
6—3. La rîndul său, Andrei Dîrzu, 
pierzînd primul set la Mihov, 
s-a „răzbunat* în celelalte două, 
lăsîndu-i acestuia un singur 
ghem : 4—6, 6—0, 6—1. Scorul în- 
tîlnirii a fost majorat după du
blu, în care Dîrzu și Marcu au 
dispus de Mihov—Diskov cu 6—4, 
6—4. Deci, România “ ‘
3— 0. In schimb, la

SPLIT, 6 (prin telefon). — 
întrecerile celei de a XV-a e- 
ditii a campionatelor europene 
de natatie au început sîmbătă 
cu partidele turneului de polo 
rezervat echipelor din prima 
categorie. După cum am mai 
anunțat Ia acest turneu parti
cipă selecționatele Ungariei 
(actuala deținătoare a titlului). 
Iugoslaviei, Italiei, U.R.S.S., 
Olandei. R. F. Germania, cla
sate în această ordine pe pri
mele sase locuri la ultima edi
ție (Jonkdping, 1977), precum 
și formațiile Spaniei si Româ
niei, primele două clasate în 
turneul de calificare de la KI- 
kinda. Alte, 12 echipe, reparti
zate în două grupe, evoluează 
în cea de a doua serie valori
că a polo-ului continental, pri
mele două clasate urmînd să 
ioace la viitorul turneu de ca
lificare pentru grupa ..A".

Competiția poloiștilor a fur
nizat, Încă din start, o serie

de surprize. In meciul Iugosla
via — Spania, scorul a fost e- 
chilibrat tn majoritatea timpu
lui. în ultimele patru minute 
însă, formația iugoslavă a jucat 
In inferioritate numerică a- 
vînd un jucător eliminat (fără 
drept de înlocuire) pen
tru lovirea adversarului și în 
aceste condiții, spaniolii au cîș
tigat cu 11—8 (3—1. 1—3. 
6—3).

Prima reprezentativă a 
noastre a debutat — ca . 
urmă cu patru ani. la Jonkii- 
ping — cu o frumoasă victorie 
In fata Olandei (locul VI la 
J.O. din 1980). Poloiștii români 
s-au apărat cu deosebită 
ambiție, au contraatacat de cî- 
teva ori cu succes și au rezol
vat destul de bine situațiile 
numerice de care au beneficiat, 
transformînd trei din cele 5 
de care au beneficiat. Conduși 
cu 3—1 și 4—2, sportivii români 
au găsit de fiecare dată resurse

1—1,
tării 

si în

CAMPIONATElE MONDIALE DE CANOTAJ MASCULIN

FLUSHING MEADOW
NEW YORK (Agerpres). — Pe 

terenurile arenei „Flushing Mea
dow" din New York au conti
nuat campionatele internaționa- • 
le de tenis ale S.U.A. în proba 
feminină (turul doi), jucătoarea 
româncă Virginia Ruzici a în
vins-o cu 5—7, 7—5, 6—2 pe ame
ricana Olise 
anca Wendy 
CU 6—1, 6—3
(România).
registrate: Joanne Russell (S.U.A.) 
— Marjorie Blackwood (Canada)

6—4 ; Kathleen Horvath 
................... ’ (Iu- 

Pam
Du- 

Pam 
Gom- 

Andrea

- Bulgaria 
fete, jucă

toarele noastre n-au putut face 
față adversarelor lor iugoslave : 
Moise—Renata Sasak 4—6, 3—6;
Sălăjan—Sabrina Goles 4—6, 1—6; 
Moise, Becherescu — Sasak, Go
lea 6—4, 5—7 (meci rămas neter
minat la acest scor). România — 
Iugoslavia 0—2. în celelalte par
tide : Iugoslavia — Grecia 3—0 
(masculin) ; Bulgaria — Grecia 
2—0 (feminin).

Iată clasamentele finale 
campionatelor balcanice de 
MASCULIN : 1. Iugoslavia 
2. România 3 v ; 3. Grecia 
4. Bulgaria 1 v ; 5. Turcia 
feminin : 1. Bulgaria 4 v ; ! 
iugoslavia 3 v ; 3. Grecia 2 v , 
4. România 1 v ; 5. Turcia 0 v.

Ion GAVR1LESCU

ale 
tenis: 
4 v ; 
2 v ; 
e v;

2.

Duminică, la Miinchen, s-au 
desfășurat finalele întrecerilor 
masculine din cadrul campiona
telor mondiale de canotaj. Cela 
două echipaje românești pre
zente Ia această mare confrun
tare au evoluat — cum se știe
— în probele de 4 rame f.c. și 
2 rame f.c. în semifinalele de 
sîmbătă echipajul de 4 rame 
fără cîrmaci (Gabriel Bularda, 
Daniel Voiculescu, Carolică Ili- 
eș, Măricel Lefter) a ocupat lo
cul 2. calificîndu-se în finala 
mare, iar ambarcația de 2 ra
me f.c. (Vaier Toma, 
tin Postoiu) s-a situat 
tia a patra, urmînd să 
în finala mică.

Așadar, duminică, pe pista 
nautică de la Oberschleissheim, 
cei mai buni schifiști din lume 
și-au disputat întîietatea în ca
drul finalelor — mari și mici
— ale campionatelor mondiale
de canotaj. în proba de 4 rame 
f.c., echipajul român 
din Gabriel Bularda, _____
Voiculescu, Carolică Ilieș, Mă
ricel Lefter (antrenor Dumitru

Constan
ce pozi- 
evolueze

format 
Daniel

Popa) a ocupat locul 5 
(6:45,67), după U.R.S.S. 6:35,85, 
Elveția 6:41,47. R.D.G. 6:43,07, 
Cehoslovacia 6:44,61 și înaintea 
Spaniei 6:56,44.

„Finala mică" a probei de 2 
ram® Le. a fost cîștigată da 
Vaier Toma — Constantin Pos
toiu (anul trecut, la J.O. de la 
Moscova, locul 4 !), care ocupă 
astfel locul 7 în clasamentul 
general al probei

Primii trei clasați în celelal
te probe : 4+1 rame : 1. R.D.G. -------  _ . 6:39,68, 3

2 vîsle : 1.
. . 2. Finlanda

6:44,06, 3. Norvegia 6:44,68 ; 2 
rame Le. : 1. U.R.S.S. 7:15,06, 
2. Olanda 7:20,04, 3. Italia 
7:23.28; simplu: 1. Peter-Michael 
Kolbe (R.F.G.) 7:45,32, 2. Rudi
ger Reche (R.D.G.) 7:48,90, 3. 
John Miglow (S.U.A.) 7:51,55 ; 
2+1 : 1. Italia 7:43,73 . 2. R.D.G. 
7:46,22, 3. Anglia 7:47,03 ; 4 vîs
le : 1. R.D.G. 6:11,37, 2. U.R.S.S. 
6:14,58. 3. Franța 6:17,45 ; 8-j-l : 
1. U.R.S.S. 6:02,30, 2. Anglia
6:04,31, 3. S.U.A. 6:06.13.

6:36,88, .2. S.U.A. 
U.R.S.S. 6:40,52 ; 
RD.G. 6:41,99,

Burgin. Australi- 
Turnbull a dispus 
de Lucia Romanov 
Alte rezultate în-

6—2, 6—4 ; Kathleen 
(S.U.A.) — Mima Jausovec
goslavia) 6—3, 6—7, 
Shriver (S.U.A.) —
val! (S.U.A.) 6—0,
Casale (S.U.A.) —
pert (S.U.A.) 6—-4, 
Land (S.U.A.)
(S.U.A.) 1—6, 7—5, 6—4 ; (mare
surpriză). Haria Mandllkova (Ce
hoslovacia) — Candy Reynolds 
(S.U.A.) 6—4, 6—4 ; Tracy Aus
tin (S.U.A.) — Betsy Nagelsen 
(S.U.A.) 6—3, 6—0. Rezultate în
registrate In turneul masculin : 
Borg (Suedia) — Stefanki (S.U.A.) 
6—4, 6—4, 6—4 ; Connors (S.U.A.)
— Ostoja (Iugoslavia) 7—6, 6—4,
6—3 ; Solomon (S.U.A.) — A-
rias (S.U.A.) 7—6, 7—6, 3—3 (a- 
bandon pentru rănire) ; Tanner 
(S.U.A.) — Delaney (S.U.A.) 4—6, 
6—4, 6—4, 6—1 ; Vilas (Argentina)
— Ramirez (Mexic) 6—1, 
6—2 ; Panatta (Italia) — 
(Elveția) 7—5, 6—3, 6—1 ;
(Franța) — Van/ Dillen 
6—4, 6—2, 4—6, 7—5 ;
(S.U.A.) — .Glickstein
6—4, 6—4, 7—5; Gerulaitis
— Cortes (Columbia) 7—5, 6—0,
6—1 ; Jose Luis Clerc (Argenti
na) — Tim Wilkison (S.U.A.) 
6—4, 5—7. 4, 5—7, 7—6.

6—3 ; 
Jeanne

6—3;
Kate i

6—0 ;
Andrea Jaeger

6—4 ;

6—3,
Stadler 

Noah 
(S.U.A.)
Purcell 
(Israel) 

(S.U.A.)

ECHIPELE EUROPEI (m) Șl R.D.
ÎNVINGĂTOARE ÎN „CUPA MONDIALĂ" LA ATLETISM

GERMANE (f)

® Maiicica Puică pe
Pe stadionul olimpic din Roma 

s-au desfășurat întrecerile ce
lei de-a 3-a ediții a „Cupei Mon
diale" la atletism, la care au par
ticipat reprezentativele masculine 
și feminine ale celor 5 continen
te (Africa. America, Asia, Eu
ropa, Oceania), formațiile S.U.A., 
R.D. Germane, U.R.S.S. șl Italiei 
(ca organizatoare). Victoriile au 
revenit, la masculin, echipei Eu
ropei, iar la feminin atletelor din 
R.D. Germană. Iată clasamente
le : Masculin : 1. Europa 147 p, 
2. R.D, Germană 130 p, 3. S.U.A.---------- ... 5. A_

93 p, 7. 
61 p, 9.

1. R. D.
Europa 

4. S.U.A.
6. Italia

127 p, 4. U.R.S.S. 118 p, 
merlca 95 p, 6. Italia ' 
Africa 66 p, 8. Oceania 
Asia 59 p ; Feminin : 
Germană 120,50 p, 2.
110 p, 3. U.R.S.S. 98 p,
89 p, 5. America 72 p, 
68,50 p, 7. Oceania 58 p, 8. Asia 
32 p, 9. Africa 26 p.

In proba feminină de 3 000 m 
a luat startul, pentru reprezen
tativa continentului european, 
atleta româncă Maricica Puică, 
care s-a clasat a doua, după An
gelika Zauber (R.D. Germană).

6.

CAMPIONATELE MONDIALE DE JUDO
(Urmare din pag. 1)

tehnică). Niculae își asigurase 
deci medalia de argint în fi
nală el a luptat cu japonezul 
Katsuhiro Kashivvazaki, cîștigă- 
tor al celeilalte serii, de care a 
fost surprins într-o / 
(osae-komi) din care n-a mai 
putut scăda.

La categoria ușoară. 
Toplicean a disnus prin ippon 
de egipteanul Nabil Meliko dar 
a fost întrecut la puncte 
brazilianul Clovis Masuda.

Duminică, Arpad Szabo (cat 
superușoară) a concurat în se
ria cu cei mai valoroși sportivi 
ai categoriei pierzînd. prin de
cizie de inferioritate 
partida cu dublul . __  __
mondial Felice Mariani (Italia) Clasamentele : cat. semiușoară: 1. Katsuhiro Kashiwazaki (Japonia), campion mondial, 2. Con
stantin Niculae (România). 3. P. Ponomarev (U.R.S.S.) și Jung-Ho- 
Hwang (Coreea de Sud) ; ușoară: 1. Ciong-Hak Park (Coreea de 
6ud). campion mondial. 2. C.

fixare

Simion

de

tehnică, 
campion

locul doi la 3000 m

Dyot (Franța), 3. M. Vuevici (Iu
goslavia) si G. Lehmann (R. D. 
Germană) ; superușoară : 1.
Katsuhiro Moriwaki (Japonia), 
campion mondial, 2. P. Petrikov 
(Cehoslovacia), 3. F. Takamashl
(Canada) și F. Mariani (Italia): 
open : 1. I. Yamashita (Japonia), 
campion mondial, 2. V. Reszko 
(Polonia), 3. A. Oszvar (Ungaria) 
Si R. Van de Walle (Belgia).

Bezultate : Masculin : 100 m :
Wells (E) 10,20, Obeng (Af.) 10,21, 
Emmelmann (R.D.G.) 10,31.. 0.
Lewis (S.U.A.) 10,96 ; 400 m : ’wi- 
ley (S.U.A.) 44,88, Zulianl (I)
45,26, Cameron (Am.) 45,27 ;
800 m: Coe (E) 1:46,16, Robinson 
(S.U.A.) 1:47,31, Wagenknecht
(R.D.G.) 1:47,49, 1 500 m : Ovett 
(E) 3:34,95, Walker (O) 3:35,49,
Beyer (R.D.G.) 3:35,58; 400 mg:
Moses (S.U.A.) 47,37, Beck
(R.D.G) 49,16, SchUlting (E) 49,69; 
3 000 m.ob. : Maminski (E) 8:19,89, 
Scartezzini (I) -------- — . . .
(As.) 8:23,64 ;
dauer (R.D.G.) 
(Af.) 27:39,44,
27:40,69, Ortiz
(E) 27:48,62, Turb (U.R.S.S.) 27:
54,18; 4x100 m : Europa (Wolinskt 
Duneckl, Licznerski, Woronin — 
toți Polonia) 33,73, R. D. Germa
nă 38,79. S.U.A. 38,95 ; lungime : 
Lewis (S.U.A.) 8,15 m, Honey (O) 
8,11 m, Ablasov (U.R.S.S.) 7,95 m; 
triplusalt : Oliveira (Am.) 17,37 m, 
Zhou Zhenxlan (As.) 17,34 m,
Banks (S.U.A.) 17,04 m ; prăjină: 
Volkov (U.R.S.S.) 5,70 m, Bellot
(E) 5,55 m, Olson (S.U.A.) 5,50
m ; greutate : Beyer (R.D.G.) 
21,40 m, Mironov (U.R.S.S.) 20,34 
m, Lăut (S.U.A.) 19.90 m ; ciocan: 
Sedîh (U.R.S.S.) 77,42 m, R1ehm
(E) 75,60 m, Orlando (I) 71,92 m; 
suliță : Kula (U.R.S.S.) 89,74 m,
Michel (R.D.G.) 89,38 m, Siner- 
saari (E) 83,26 m ; disc : Lemme 
(R.D.G.) 66,38 m, Delis (Am.)
66.26 m, Bugar (E) 64,38 m ;
5 000 m: Coghlan (E) 14:03.39,
Kunze (R.D.G.) 14:08,54. Fon-
țanella (I) 14:09,06 ; 110 mg : Fos-

8:19,93, Shintaku
10 000 m : Schil-

27:38,43, Kedir 
Salazar (S.U.A.) 
(I) 27:42,70, Vainio

pa- 
pri-
Al- 
Tu- 

al 
de

• TELEX •
ATLETISM • La Jocurile 

narabe desfășurate la Tunis 
mul loc pe echipe a revenit 
geriei, urmată de Maroc și 
nisia. Cel mal bun rezultat 
concursului a fost obținut
sudanezul Hasan El Kașif, Învin
gător In cursa de 400 m plat In 
45,35.

BASCHET • Rezultate înregis
trate tn turneul masculin de la 
Plovdiv : Levski-Spartak Sofia 
— Akademik Plovdiv 107—70 ; 
Slavii Sofia — Aris Atena 73—71; 
Buducnost — Dinamo București 
85—73 (după prelungiri, la sfîrșl- 
tul timpului regulamentar de joc 
scorul fiind 75—75).

CICLISM • criteriul așilor, 
cursa clasică cu antrenament 
mecanic de la Longchamp, lingă

Paris, s-a Încheiat cu victoria 
belgianului Daniel Willems, cro
nometrat pe 100 km cu timpul 
de lh 47:12 (medie orară 55,970 
km).

ȘAH • Campionatul mondial 
pentru juniori (jucători pînă la 
20 de ani), desfășurat la Ciudad 
de Mexico, a fost cîștigat de 
maestrul iugoslav Ognen Cvltan, 
cu lO'/s p., din 13 runde (s-a 
jucat sistem elvețian). Pe locul 
doi, cu 10 p., s-a clasat Ian 
Elvest (U.R.S.S.).

TENIS • Consiliul Internațional 
al jucătorilor de tenis profesio
niști l-a sancționat cu o amendă

pentru a reveni, obținînd ega- 
larea în repriza a 3-a si apoi 
golul victorios în ultimul 
„sfert". Scor final : 6—5 (1—1, 
2—3. 2—1. 1—0) in favoarea
echipei române. Au marcat : 
L. Răducanu 3, D. Costiăs 3 
de la învingători, Van Ested. 
Van Belkum 2. Van Miîtaad. 
Heiden de la învinși. Au 
bitrat : Asencio (Spania) și 
trasovits (Austria).

O altă partidă dramatică 
furnizai formațiile U.R.S.S., 
tuala campioană olimpică 
cîștigătoare a „Cupei Mondia
le". și Ungariei. Deși aliniază 
o echipă mult întinerită. în 
care nu mai evoluează celebrii 
Farago și Csapo, poloiștii un
guri au avut inițiativa în per
manentă, conducînd după trei 
reprize cu 8—5. în ultimele șap
te minute, sportivii 
au avut o puternică revenire» 
reușind să egaleze

ar-
Pe-.

au 
ac- 

si

sovietici
.. în final.

Scorul meciului : 8—8 
2—1, 3—2, 0—3).

Tot cu un rezultat egal s-a 
încheiat și întîlnirea dintre 
R. F. Germania si Italia. După 
trei reprize, italienii conduceau 
cu 7—5. dar la fluieru 
al arbitrilor, 
arăta : 7—7
2—0).

în cea de a doua etapă a 
turneului sînt 
ciurile Ungaria — 
mania. Italia — Olanda. Iugo
slavia — U.R.S.S. si România — 
Spania (intîlnire care s-a în
cheiat după ora închiderii edi
ției).

(3—2,

tabela electronică 
(2—2, 2—2, 1—3.

programate me
lt F. Ger-

Dumitru STĂNCULESCU

C.M. DE CICLISM PE VELODROM
PBAGA (Agerpres). — Campio

natele mondiale de ciclism au 
continuat pe pista velodromului 
din Brno. Proba de semifond cu 
adițiune de puncte rezervată 
profesioniștilor a fost cîștigată de 

---- - urs Freuler, cu 51 p, 
Dany Clarke (Austra- 
p și Giuseppe Saronni 
35 p. La tandem, (ama- 
primul loc s-au clasat

ter (S.U.A.) 13,32, Casanas (Am.) 
13,36, Ivan (E) 13,66 ; 200 m :
Lattany (S.U.A.) 20,21, Wells (E) 
20,53, Emmelmann (R.D.G.) 20.57. 
înălțime : Peacock (S.U.A.) 2,28
m, Nagel (E) 2,26 m, Freimuth 
(R.D.G.) 2,24 . ___
S.U.A. (Mc. Coy-Wiley-Smith- 
Darden) 2:59,12 (cel mal bun re
zultat mondial al anului). Euro
pa 1:01,47, America 3:02,01.

Feminin : 100 m : Ashford
(S.U-A.) 11,02, Smallwood (E)
11.10, G5hr (R.D.G.) 11,13 ; 200
m : Ashford 22,18, Kratochvilova 
(E) 22,31. WBckel (R.D.G.) 22,41 ; 
800 m : Veselkova (U.R.S.S.)
1:57.48, Steuk (R.D.G.) 1:58.31,
Januchta (E) 1:58,32 ; 1 500 m : 
Sorokina (U.R.S.S.) 4:03,33, Dori» 
(I) 4:03,85. Bruns (R.D.G.) 4:04.67, 
Bukis (E) 4:06,7; 100 mg : Anisi
mova (U.R.S.S.) 12,85, Knabe
(R.D.G.) 12,91, Langer (E) 12,97 ; 
400 mg : Neumann (R.D.G.) 54,82, 
Blaszak (E) 56,20, Kostetkala
(U.R.S.S.) 56,32 : 4X400 m : R.D. 
Germană 3:20,62, Europa 3:23,03, 
America 3:26,42 : înălțime : Mey- 
farth (E) 1,96 m, Bîkova (U.R.S.S.) 
1,96 m, Spencer (S.U.A.) ‘ ” 
greutate : Slupianek
20,60 m, Fibingerova (E) 
Sarria (Am.) 19,21 m ;
Zauber (R.D.G.) 8:54,89, _ 
Puică (E) 8:55,80, Cruclatta 

Pozdniakova
Webb (S.U.A.)

elvețianul 
urmat de 
lia) — 48 
(Italia) — 
tori|, pe ______ __ _____ _______
cehoslovacii Ivan Kutirek, Pavel 
Martinec. care în finală au în
vins echipa R.F. Germania. Pro
ba individuală feminină de urmă
rire a revenit ciclistei sovietice 
Nadejda Kibardina, cu 3:55,86. 
Ea a învins-o, în finală, pe co
lega sa Tamara Poliakova. Pe. 
locul trei s-a clasat Jeannie Lon
go (Franța).

Proba de semifond cu adițiune 
a reve- 
Germa- 
puncte, 
(S.U.A.) 
Marcu- 

45 puncte.

de puncte pe velodrom 
nit sportivului din R.D. 
nă. Lutz Haueisen, cu 75 
urmat de Leonard Nitz 
— 59 puncte și Michael 
sen (Danemarca)

m ; 4X400 m

Fotbal
I meridiane

1.92 m ; 
(R.D.G.)
19.92 m, 

3 000 m: 
Maricica

(D 
8:57,10, Pozdniakova (U.R.S.S.) 
9:02,95, Webb (S.U.A.) 9:13,10,
Chepkirkir (Af.) 9:18,80 : 400 m : 
Kratochvilova (E) 48,61 — la ®
sutime <le secundă de recordul 
mondial ! —, Koch (R.D.G.) 49,27, 
Pusey (Am.) 51,48; disc : Jahl
(R.D.G.) 66,70, Petkova (E) 66,50 
m, Savinkova (U.R.S.S.) 63,96 m; 
lungime : Ulbricht (R.D.G.) 6,80
m, Anderson (S.U.A.) 6,61 m, 
Wlodarczyk (E) 6,59 m ; suliță ; 
Todor ova (E) 70.08 m.

LOTUL BULGARIEI 
PENTRU BUCUREȘTI

A fost format lotul selecționa- 
billlor bulgari, pentru meciul de 
miercuri, de la București. lată-L 
așa cum a fost comunicat ieri de an
trenorul principal al reprezenta
tivei Bulgariei, Atanas Jelov : 
portari — Velinov, Donev ; fun
dași — G. Bonev, Tvetanov, Ni- 
kolov, Balevski, G. Dimitrov, Lu- 
bomirov» Blanguev; mijlocași șl 
atacanți — P. Tvetkov, Zehtinski, 
Maldjanski, Kostadinov, Slavkov, 
Mladenov, Valcev.

de 5 000 de dolari pe jucătorul a- 
merican Jimmy Connors pentru 
comportare nesportivă șl atitu
dine ofensatoare la ultima ediție 
a turneului de la Wimbledon. A- 
ceeași pedeapsă a fost aplicată 
șl Iul John McEnroe.

VOLEI • In turneul masculin 
de la Paris, echipa Franței a 
învins cu 3—0 selecționata Aus
traliei, iar Italia a întrecut cu 3—0 
echipa Iugoslaviei. în finală 
vor întîlni echipele Italiei 
Franței.

YACHTING • Neozeelandezii 
David Barnes și Hamish Wilcox 
au cîștigat campionatul mondial 
clasa „470“, disputată la Quiberon 
(Franța). Pe locul secund s-a cla
sat echipajul american Benja
min—Stelnfeld. •

se
Și

CAMPIONATE, CUPE
ANGLIA (et. 2). Birmingham — 

Nottingham 4—3 ; Leeds — Wol
verhampton 3—0 ; Brighton — 
Middlesbrough 3—0 ; Liverpool — 
Arsenal 2—0 ; Manchester United
— Ipswich Town 1—2 ; Notts 
County — Coventry 2—1 ; Sout
hampton — Everton 1—0 ; Stoke
— Manchester City 1—3 ; Totten
ham — Aston Villa 1—3 ; Sunder
land — West Ham United 0—2 ; 
W.B. Albion — Swansea 4—1.

ITALIA — „Cupa Italiei" a pro
gramat noi întîlniri. Iată princi
palele rezultate Înregistrate : 
Palermo — Catanzaro 0—0 ; Spăl
— Intern azionale 1—1 ; A.C. Milan
— Pescara 5—0 ; Ascoll — Bari 
3—3 ; Foggla — Varese 1—2.

CEHOSLOVACIA (et. 4). Bohe
mians Praga — Slavia Praga
2—2; Dukla Praga — Sparta
Praga 3—1 ; Inter Bratislava — 
Slovan Bratislava 0—o ; T. J. Vi_t- 
kovlce — 
clasament 
cu 7 p„ 
Nitra, cu 
6 p.

BELGIA, 
sament se

p„ urmată de Lokeren — 
și Lierse — 5 p.’ Rezultate 
importante : R.S.C. Ander- 
— Waters'chel 5—1 ; Loke- 

- Antwerp 1—0; Lierse — 
‘ ‘ Winterslag —

Plastika Nitra 0—0. tn 
conduce Dukla Praga, 

urmată de Plastika 
6 p., Bohemians. cu

cu 5
5 p. 
mal 
lecht 
ren ■
Waregen 1—o; 
standard Liege 0—3.

Pe primul loc în cla- 
află R.S.C. Anderlecht,
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