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Campionatele europene de voleidoua victorii ale voleibaliștilor noștri

La încheierea J. B. de atletism

SPORTIVII ROMÂNI AO CUCERIT 7 TITLURI

Echipa feminină, invingăloare și învinsă
în șase săli din cinci orașe bulgare (Varna, Burgas, Pazardjik, 

Sofia și Pernik) au început, sîmbătă, meciurile din preliminariile 
ediției a XII-a a C.E. de volei. Debutul competiției n-a fost marcat 
de vreo surpriză, deși în cîteva întîlniri învingătorii au smuls 
victoria la mare luptă.

Dar iată amănunte de la trimișii noștri la Varna și Pernik.
VARNA, 20 (prin telefon). 

Mari emoții ne-au dat volei
baliștii noștri aici, în Palatul 
sporturilor. în meciul cu repre
zentativa Finlandei. Putin a 
lipsit ca. împotriva tuturor pro
nosticurilor, nordicii să încheie 
victorioși jocul. ‘Aceasta, pentru 
că sextetul nostru de bază a 
abordat partida cu o relaxare 
nepermisă. Finlandezii au pro
fitat de situație și au luptat din 
răsputeri pentru victorie. La 
noi, Dumănoiu și Pop au acțio
nat foarte bine în timp ce 
Oros, Stoian și Enescu n-au 
reușit să între în cadență. De 
aceea, după 1—1 la seturi și si
tuația dificilă din setul trei, 
antrenorul N. Sofir a introdus 
în joc pe Căta-Chițiga, Iones- 
cu și Mina (înlocuit, spre sfîr- 
șitul meciului, de Macavei), 
care alături de Dumănoiu, Pop 
și Gârleanu au reușit să echi
libreze situația (2—2 la seturi), 
în setul decisiv, finlandezii au 
condus (14—10 !), dar voleiba
liștii noștri au reușit să cîștige 
setul și meciul. Deci-3—2 (11, 
—12, —10, 5, 14) pentru Româ
nia. Arbitraj: I.P. Begu (Franța) 
șj E. Lotti (Italia).

în meciul următor reprezen
tativa Bulgariei a învins greu 
pe cea a iugoslaviei, cu 3—2 
(11, —8, 6, —12. 10), după mai 
bine de două ore de joc.

Primul mccl, prima victorie a rug&ijștllor in scoția

ROMÂNIA - SEL
Echipa de rugby a țării noas

tre a susținut sîmbătă primul 
meci al turneului pe care-1 e- 
fectuează în Scoția, întîlnind 
Selecționata Edinburgului, un 
XV de bună valoare, majori
tatea componenților săi fiind 
internaționali. La capătul ce
lor 80 de minute de joc, repre
zentativa României a terminat 
victorioasă cu scorul de 18—13 
(9-3).

Au punctat mai întîi gazdele, 
prin Irvine (min. 6) — lovitu
ră de pedeapsă. în min. 21, 
Borș a înscris un eseu, trans
format de I. Constantin, care 
a mai marcat și din lovitură 
de pedeapsă, în min. 32. După 
pauză, jucătorii noștri au do
minat teritorial în prima parte 
a reprizei secunde, Munteanu 
(blocaj la o repunere a balo
nului de către Irvine) reușind 
eseu la centru în min. 54, 
transformat de L Constantin, 
același jucător punctind, în 

în ziua a doua, meciul cel 
mai important pentru echipa 
noastră era cu reprezentativa 
Iugoslaviei. învingînd, voleiba
liștii noștri făceau pasul hotă- 
ritor spre calificarea pentru 
locurile 1—6.

Meciul a început însă cu do
minarea „plavilor", Trifunovici 
și Lozanici punctind mereu. 

‘ Blocajul nostru și preluarea au 
greșit adesea și doar Dumă
noiu din sextetul român a co
respuns așteptărilor. Adversa
rii s-au desprins în primul set 
de la 4—4 și au cîștigat deta
șat. Cel de al doilea set a 
aparținut tot reprezentativei 
Iugoslaviei, care, la 13—13 a... 
apăsat pe pedală, reușind să 
cîștige. La 2—0 la seturi pentru 
adversarii echipei române, me
ciul părea pierdut. Dar repre
zentativa noastră a început 
să-și revină, să lupte tot mai 
bine (aportul lui Mina a fost 
ho țări tor), a acționat cu mai 
multă încredere în forțele ei. 
„Plavii" au condus în finalul 
setului trei (12—9), dar băieții 
noștri au reușit să facă cinci 
puncte, să preia conducerea 
(14—12), apoi să puncteze de
cisiv. în setul al patrulea s-a 
mers „umăr la umăr" pînă la 
9—9, cînd, din nou, românii 
s-au desprins în cîștigători. 
Setul decisiv a fost deosebit de

EDINBURG 18-13
min. 65, din lovitură de pe
deapsă. Gazdele au avut apoi 
o puternică revenire, concreti
zată prin eseurile internaționa
lilor Watson (min. 69) și Hay 
(min. 76), acesta din urmă 
transformat de Irvine.

Echipa folosită : Florea I — 
Fuicu, L Constantin, Lungu, 
Aldca — Alexandru, Paraschiv 
— Radulescu, Borș, Stoica — 
Caragea, Dumitru — Corneliu, 
Munteanu, Bucan. A arbitrat 
foarte bine M. Hourquet 
(Franța).

într-o convorbire telefonică, 
ing. Viorel Moraru, conducăto
rul delegației, ne spunea : „Un 
debut promițător, remareîndu-se 
Stoica, Dumitru. Lungu și Flo
rea I. Totuși, echipa nu a ju
cat la nivelul maxim al posi
bilităților. Sperăm să o facă 
marți, în partida cu Selecțio
nata de Sud a Scoției, și mai 
ales sîmbătă, în cel mai im
portant meci al turneului". 

dramatic, prin finalul său, in 
care, deși am condus cu 14—10, 
victoria a stat în cumpănă, sco
rul devenind 14—14. Voleibaliș
tii noștri au cîștigat în cele din 
urmă setul și, prin aceasta, 
meciul. Scor final 3—2 (—5, 
—13, 13, 9, 14). Prin această 
victorie, românii au făcut un 
pas decisiv spre calificarea în 
turneul pentru locurile 1—6. 
Din nou, ca și sîmbătă, arbi
traj foarte larg.: R. Vos (Olan
da), J. P. Begu (Franța).

Aurelian BREBEANU
I 

PERNIK, 20 (prin telefon), 
în primul meci al seriei de la 
Pernik, reprezentativa noastră 
a învins relativ ușor, cu 3—0

Mihail VESA

(Continuare in pag a 4-a)

Cu gindul la meciul cu echipa de fotbal a Ungariei

„CURAJ Șl ÎNCREDERE ÎN VOI, BĂIEȚI!
POATE MAI MULT CA ORICÎND, AZI SÎNTEȚI 
MAI BUNI DECÎT PARTENERII DE ÎNTRECERE"

Cinci foști tricolori se adresează... actualilor tricolori
„Numărătoarea inversă" pen

tru tricolorii noștri a început 
din minutul 91 al partidelor de 
miercurea trecută, din cupele 
europene. Am apreciat cu toții 
rezultatele încurajatoare obți
nute, vom aștepta ou interes 
partidele retur, cu speranța (în
dreptățită) că Universitatea 
Craiova, Dinamo și F.C. Argeș 
vor face totul pentru „promo
varea în bloc" în turul II.

Dar gîndurile noastre, ale tu
turor, se îndreaptă spre marele 
joc de miercuri. Am intrat în 
săptămîna mult așteptatei par
tide cu reprezentativa Unga
riei. Pînă la primul fluier al 
arbitrului austriac Linnemayr,

COMPONENȚII LOTULUI REPREZENTATIV 
PREGĂTESC MECIUL CU UNGARIA

La puțin timp de la dispu
tarea jocurilor în manșa întîi 
a turului I, în cupele europe
ne, componenții lotului repre
zentativ s-au reunit la Bucu
rești pentru pregătirea meciu
lui cu Ungaria, care se desfă
șoară miercuri pe stadionul 
„23 August", de la ora 17, în 
cadrul preliminariilor campio

La întrecerile balcanice de canotaj de la Split

Fița Lovin a cîștigat
SARAJEVO, 20 (prin telefon). 

Pe stadionul Koșevo din loca
litate s-au încheiat duminică 
seara întrecerile celei de a 40- 
a ediții a Jocurilor Balcanice 
de atletism, la startul căreia au 
fost prezențl atleți ți atlete din 
Bulgaria, Grecia. Iugoslavia ți 
România- în ultimele două zile 
de concurs, atlțeții români au 
mai cîștigat cinci titluri de 
campioni prin Anișoara Cușmir ' 
(lungime). Marlciea Puică 
(3 000 m). Vasile Bichea (3 000 m 
obstacole), sîmbătă, Fița Lovin șl 
ștafeta feminină de 4x400 m — 
duminică, ridicînd astfel totalul 
victoriilor la 7. Cele cîteva ve
dete ale atletismului nostru (Continuare in pag 2-3)

Anișoara Cușmir încheie un sezon bun cu un titlu balcanic

au rămas mai puțin de 60 de 
ore.

De miercurea trecută. cu 
bucuria succeselor din cupele 
europene, „tricolorii" s-au re
unit pentru următorul examen. 
Un meci așteptat cu o nerăb
dare justificată : ECHIPA
ROMÂNIEI ARE CELE MAI 
MARI ȘANSE SĂ SE CALI
FICE LA TURNEUL FINAL AL 
CAMPIONATULUI MONDIAL.

Cu toții dorim ca fotbaliștii 
noștri să se prezinte la acest 
important examen ou poten
țialul lor cel mai înalt, să ac
ționeze pe măsura talentului și 
a pregătirii demonstrate de 
atîtea ori, chiar în această gru-

natului mondial de fotbal. 
Participă la antrenamente 
următorii jucători : Cristian,
Moraru, Speriaiu, Negrilă, Sa- 
meș, Ștefănescu, Munteanu II, 
Nicolae, Dinu, Ungureanu, Ți- 
cleanu, Stoica, Beldeanu, Ior- 
dăncscu, Augustin, Crișan, 
Șoiman, Cămătaru, Bălăci, Cîm- 
pcanu, Țălnar.

și proba de 1500 m
și-au valorificat șansele, obti- 
nind, în condițiile unui concurs 
puternic, frumoase succese. Alțl 
atlețl au concurat aproape de 
nivelul maxim al posibilităților 
lor actuale — Corina Gîrbea a 
fost întrecută cu • mai puțin de 
un metru la aruncarea suliței 
de recordmana mondială An- 
toaneta Todorova — ți au o- 
cupat Jocuri pe podium, dar, în 
ansamblu, echipele noastre, cu 
deosebire cea masculină, s-au 
dovedit vulnerabile.

Rezultate de sîmbătă : Feminin: 
400 m : Penkova (Bulgaria) 52,40, 
Tvetkova (Bulgaria) 53,22, steluța 
Vintilă 53,55, Elena Tărîță 54,39 ;

pă a IV-a a preliminariilor, pe 
stadioanele din București, Oslo, 
Londra și Budapesta, unde, în 
ciuda înfrîngerii la limită, for
mația României s-a dovedit 
timp de 60 de minute superioară 
partenerei de întrecere.

Dar ce a fost, a fost. Pri
vim spre viitor, cu dorința de 
victorie, de autodepășire. E- 
chipa noastră mai are nevoie 
de PATRU PUNCTE pentru 
calificare și îi stă în puteri să 
Ie obțină, acasă, pe propriul te
ren, așa cum aveau să ne de
clare și cîțiva dintre foștii tri
colori care, de-a lungul anilor, 
cu talent și dorință de afirmare, 
cu un patriotism fierbinte au 
făcut de atîtea oii ca despre 
fotbalul românesc să se vor
bească în cuvinte frumoase. 
Făcînd apel la viața și activi
tatea lor bogate, răsfoind, cum 
s-ar spune, albumul amintirilor, 
ei au... revenit, peste ani, cu 
g.îndul bun și cu înțelepciunea 
unei experiențe valoroase, în- 
cercînd să transmită actualilor 
tricolori cite ceva din învăță
mintele dobindite.

Constantin ALEXE

(Continuare în pag. 2-3)

Tinărul ^Adrian Ghimeș (Steaua) aruncă la poartă cu toată opo
ziția adversarilor de la Petrolul Teleajen Foto : D. NEAGU 
(Amănunte asupra etapei campionatului de handbal în pag. 2—3)

SPORTIVII ROMÂNI (8 victorii)
Sîmbătă, la Split, în ultima 

zi a întrecerilor balcanice de 
canotaj, echipajele României 
au mai cîștigat cinci titluri. 
Astfel, ediția din acest an a 
Balcaniadei de canotaj găzduită 
de Iugoslavia se încheie cu un 
remarcabil bilanț al schifiștilor 
noștri : 8 medalii de aur, 4 de 
argint și 5 de bronz. Așadar, 17 
medalii în cele 18 probe dispu
tate !

Prezente în trei ambarcații 
la întrecerile feminine de sîm
bătă, canotoarele românce și-au 
adjudecat victoria în toate 
cursele finale. Olga Bularda — 
Aneta Mihaly (medaliate cu 
bronz, în schiful de 4-1-1 visle, 
la ultima ediție a C.M. de la 
Miinchen) au făcut o, cursă 
excelentă (3:35,15), cîștigind de
tașat finala probei de dublu 
visle. Pe locurile următoare: 
Iugoslavia 3:46,24 și Grecia 
4:03,37, O evoluție frumoasă au 

avut și tinerele ramere Elena 
Bondar — Olguța Onofrei (lo
cul III în finala de 8+1 a 
C.M.). In proba de 2 rame fără 
cirmaci, ele au parcurs cei 1 000 
m în timpul de 3:55,80, cuce
rind titlul balcanic, înaintea e- 
chipajelor din Bulgaria 3:53,24 
și Grecia 4:27,63. In sfîrșit, Ma- 
rioara Ciobanu și-a întrecut — 
îndeosebi pe ultima parte a 
cursei — principalele adversare 
într-o manieră de adevărată 
sprinteră, cucerind locul I în 
proba de simplu (4:07,99). în 
urma ei simplistele din Bul
garia (4:14,7) și Grecia (4:25,16).

în finalele rezervate seniori
lor, Vaier Toma — Constantin 
Postoiu au cucerit locul I — în
tr-o eursă p« care au contro
lat-o tot timpul — la 2 f.c. 
(7:54,49). Ei au fost urmați de 
echipajele Iugoslaviei 8:11,.22 și 
Bulgariei 8:14,30. Tot locul I 
— în cursa de 4 rame — au o-

PE LOCUL I
cupat și Gabriel Bularda, Da
niel Voiculescu, Carolică Ilieș, 
Măricel Lefter (7:10,78), înain
tea canotorilor din Bulgaria 
(7:27,10) și Iugoslavia (7:38,18).

în celelalte probe : 4 visle — 
juniori (loan Badea, Otto Kiss. 
Alexandru Ghinea, Iulian 
Gheorghe — locul I ; 4 visle
(Gheorghe Halaicu, Dimitrie 
Popescu, Traian Ghiban, Ka- 
roly Vereș), dublu vîsle (Ga
briel Tutu, loan Onu). 4+1 
rame (Cornel Crușniachi, Gri- 
gore Cutaș, Ionel Mînea, Chi- 
riac Tcader + Gh. Anghel) — 
seniori — locul II ; 2+1 (Cris- 
tea Tiberiu, Gavrilă Arba + 
Laidislau Lovrenschi) — seniori 
— și 8+1 (juniori) — locul III.

în clasamentul general : 1.
ROMANIA 99 p, 2. Bulgaria 92 
p, 3. Iugoslavia 87 p, 4. Grecia 
58 p, 5. Turcia 17 p.



Campionatul masculin de handbal A XII a edific a Campionatelor balcanice de călărie

GAZDELE AU
Cea de a V-a etapă a cam

pionatului republican Divizia 
„A” de handbal masculin s-a 
consumat ieri, fără să ne dea 
prilejul de a mai consemna 
vreo surpriză. Gazdele au ciști- 
gat pe linie, cum se spune, ast
fel incit modificări substanțiale 
nu sînt de semnalat in clasa
ment. Dincolo de rezulta
te, un lucru ni se pare, în 
schimb, demn de subliniat: a- 
fluența deosebită a spectatori
lor la jocurile de handbal, ceea 
ce atestă popularitatea crescîndă 
a acestui sport. Dar iată scurte 
consemnări de la cele 6 jocuri 
de ieri:

CONSTRUCTORUL ARAD — 
POLITEHNICA TIMIȘOARA 
27—19 (16—7). Meciul, disputat 
duminică dimineața, în prezen
ța unei săli pline, a fost in
tr-adevăr un derby și aceasta 
nu numai prin semnificația lui 
in conjunctura actuală a cam
pionatului, ci și prin valoarea 
jocului, prin nivelul evoluției 
celor două formații. Liderul în
trecerii a fost Constructorul, 
care a știut — mai ales tactic
— să stopeze iureșul studen
țesc. Antrenorul Mihai Pintea 
și elevii săi au contracarat cu 
iscusință principalele atu-uri 
ale alb-violeților: luat „om la 
om", Folkcr și-a văzut dimi
nuat potențialul real la mai 
puțin de 30 la sută, iar Buli- 
gan — ..îngerul păzitor" al stu
denților In primele trei etape
— a fost Învins, grație jocului 
rapid în atac al arădenilor și a 
aruncărilor lor puternice și 
bine plasate, care l-au decon
certat pe tinărul și talentatul 
portar timișorean. In aceste 
condiții, Constructorul Arad a 
făcut o primă repriză de ex
cepție, surclasindu-și realmen
te p-.rtenerii de joc. Evoluția 
diametral opusă față de cea de 
la București, din etapa prece
dentă (cind a întîlnit pe Dina
mo), a entuziasmat publicul, 
dîndu-i credința că echipa Con
structorul poate juca un alt rol, 
mult mai important, in acest 
atît de agitat și pasionant cam
pionat. Este cert că merite au 
toți jucătorii arădeni, dar com
portarea excelentă a lui loan 
Barasaba (portar), a lui Jenea, 
Vojiilă, Deacu și Istode, efor
turile în apărare ale lui Lincă,

ÎNVINS PE
ca și . viclenia” lui Kolleth, au 
contribuit efectiv la o compor
tare foarte bună, pentru care 
echipa arădeană merită felici
tări. Punctele au fost marcate 
de Jenea 8, Vojtilă 7, Deacu 4, 
Ionescu 4, Istode 2, Kolleth 2 
— Constructorul, Fijlker 6, Fe- 
her 5, Arghir 2, Ciurca 2, Matei 
2, Janto și Knuff — Politehni
ca. Au arbitrat excelent Rcmus 
Antothi și Btans Bosclmer, am
bii din Brașov.

Hristache NAUM
STEAUA — PETROLUL TE- 

LEAJEN 31—23 (16—13). Un
meci încheiat cu unt total de 
54 de goluri marcate este re
levant pentru eficiența ridicată 
a acțiunilor ofensive ale celor 
două formații. Dacă de la Stea
ua era de așteptat o asemenea 
avalanșă de puncte, cele 23 de 
goluri ale ploieștenilor au sur
prins. Dar au surprins plăcut, 
arătînd celor prezenți în tribu
nele sălii Floreasca că Petro
lul are destule resurse. Cam
pioana țării — care a condus 
tot timpul, demcnstrîndu-și ne
ta superioritate în construirea 
și finalizarea atacurilor, s-a lă
sat în destule momente desco
perită în apărare. De remarcat 
la Steaua faptul că tinerii noi 
veni ți în echipă se încadrează 
tot mai bine în mecanismul 
formației. Au marcat: Dumitru 
7, Drăgăniță 7, Marian 7, Stin
gă 5, Mirică 2, Marc 2, Berbe
ce 1 — pentru Steaua: Puia 7, 
Slroe 6. Roșu 4, Dumitru 3, 
Pană 2, Constantin 1 — pentru 
Petrolul. Au arbitrat bine C. 
Cristca și Gh. Dumitrescu 
(Constanța).

DINAMO BUCUREȘTI — 
RELON SAV1NEȘTI 29—23 
(15—10). Meci foarte plăcut atit 
datorită evoluției bune a dina- 
moviștilor, cit și ambiției hand- 
baliștilor din Săvinești de a nu 
fi inferiori adversarlor lor. Și 
trebuie să recunoaștem că ele
vii lui Otto Hell au reușit a- 
proane în întregime acest lu
cru. Ei au avut ctestule momen
te ciaî au imprimat mingii o 
foarte spectaculoasă circulație. 
Iar dacă ar fi fost în stare să 
și finalizeze mai prompt, am 
fi putut spune despre ei că au 
jucat excelent. Dinamoviștii cu 
mai hiulte individualități de 
valoare, au avut în Durau și

TOATĂ LINIA
Grabovschi, ca și în portarul 
Red! II, oameni de bază. Au 
marcat- Durău 7, Grabovschi 7, 
Tase 5, Oprea 3, Bedivan 3, 
Jianu 1, Matei 1, Dogărescu 1, 
Andreescu 1 — pentru Dinamo; 
Samson 8, Zaharia 8, Zamfir 4, 
Petre 3. Au arbitrat foarte bine 
N. Dauieleanu și L Rădulescu 
(Ploiești).

Ion GAVRILESCU

DINAMO BRAȘOV — CON
STRUCTORUL C.S.U. ORADEA 
27—22 (15—12). O partidă atrac
tivă, pe fondul unui joc bun al 
echipei locale și al replicii 
foarte curajoase a oaspeților. O 
sală arhiplină a fost pe deplin 
satisfăcută. Gazdele s-au des
prins repede (după primele 20 
de minute de joc) și au condus 
lejer (min. 55 : 27—19!) pină in 
ultimele minute. Au marcat: 
Nicolcscu 9, Micle 5, Roșea 4, 
Bota 3, Mintiei 3, Messmer 2. 
Faraschiv — Dinamo, Oprea 5, 
Croitoru 4, Tudor și Popa cite 
3, Tirniceru, Vranău, Zamfires- 
cu cile 2, Dacăn — Construc
torul. (C. GRUIA-coresp.).

UNIVERSITATEA CRAIOVA 
ȘTIINTA BACAU 29—24 (16— 
U). Victorie meritată a gazde
lor, în special datorită jocului 
bine orientat tactic. Cele mai 
multe goluri: Stuparu 6, Do- 
beanu 5 — „U“, Vasilca 6, Ber- 
becaru 7 — Știința. (V. PO- 
FOVICT — coresp.).

H.C. MINAUR BAIA
— UNIVERSITATEA 
NAPOCA 29—20 (16—8).
le, in nota ultimelor lor evo- 
luiții, s-au impus prin combi
nații rapide și derutante. Cei 
mai buni : Mironiuc 12, M. Voi- 
nca 5, Covaciu și N. Voinca 4
— Minaur, Dan Petru 6, Căl
dare 4, .1 tir că 3 — „U“. (C.
CRIȘAN-corcsp).

O ,.Cupa de toamnă”, la fe
minin. SERIA I: Textila Bu- 
huși — Hidroichnica Clmslan- 
ța 22—21 (8—13), Știința Bacău
— Progresul București 19—20
(11—11), Confecția București — 
TEEOM Iași 17—22 (9—10);
SERIA A II-A: C.S.M. SIBIU
— Constructorul Baia Mare 
27—19 (13—8), Universitatea Ti
mișoara — Universitatea Cluj- 
Napcca 28—19 (14—11), Rulmen
tul Brașov — Mureșul Tg, Mu
reș 26—20 (S—11).

MARE 
CLUJ- 
Gazde-

La debutul Diviziei „A" de popice „DACIADA"

DANIA POPESCU ÎNVINGĂTOARE ÎN PROBĂ FETELOR
PLOVDIV, 20 (prin telefon). 

Pe baza hipică din localitate au 
luat sfârșit întrecerile celei de 
a XlI-a ediții a Campionatelor 
balcanice de călărie, la care au 
participat sportivi din Bulgaria. 
Grecia, România și Turcia.

Proba de obstacole rezervată 
fetelor a fost dominată de „a- 
mazoanele” noastre, care au a- 
vut o evoluție apreciată de 
specialiștii prezenți la baza hi
pică. Dania Popescu cu Ficus 
s-a instalat la conducere încă 
după prima manșă, dnd a rea
lizat un parcurs fără greșeală. 
Ea a fost foarte bine secun
dată de coechipiera sa Ru
xandra Bădulescu cu Pardon, 
departajarea făcîndu-se la cro
nometru : 55,2 s față de 68,2 s. 
De asemenea, să notăm că, în 
această fază a concursului, cu 
zero puncte a încheiat și con
curenta Emine Silan (Turcia) 
cu Turgulbei, ea avînd timpul 
de 68,3 s. Și în cea de a doua 
manșă. Dania Popescu cu Ficus 
a abordat cu siguranță obsta
colele parcursului, ea păstrin- 
du-se, în cele din urmă, pe 
primul loc în clasament și cu
cerind, astfel, titlul balcanic. O 
frumoasă răsplată 
ponenta clubului 
schimb. Ruxandra 
cu Pardon a avut 
târî, care au coborît-o cu 
loc în clasament, ea 
să se mulțumească cu medalia 
de bronz, ca și în urmă cu un 
an la ediția de la Ankara. La 
echipe, disputa a fost tranșată 
în favoarea călărețelor din

Grecia, mai omogene, ele cuce
rind pentru prima oară un titlu 
balcanic. Fetele noastre — 
Dania Popescu, Ruxandra Bădu- 
le.se u și Gioconda Pînzaru — 
s-au situat Pe locul secund.

Foarte strînsă a fost disputa 
și în probele pe echipe rezer
vate juniorilor și seniorilor. 
Cîștig de cauză au avut, de a- 
ceastă dată, reprezentativele 
Bulgariei, care au ocupat locul 
întîi și la seniori și la juniori.

Așadar, la actuala ediție, re
prezentanții noștri au cucerit 
două titluri balcanice (Dumi
tru Velea și Dania Popescu), 
tot atîtea revenind și călăreți
lor bulgari și greci.

DOAR OO’JA ECHIPE VICTORIOASE ÎN DEPLASARE: 
VOINJA ORADEA (f) Șl CONSTRUCTORUL TG. MUREȘ (m)

LA PENTATLON MODERN
[juniori]

pentru com- 
Steaua. In 

Bădulcscu 
cîteva ezi- 

un 
trebuind

REZULTATE TEHNICE : ob
stacole, fete, individual : — 1. 
DANIA POPESCU cu Ficus 
36 p, 2. Ella Athanasiadu cu 
Big Ben 30 p, 3. Ruxandra Bă- 
dulescu cu Pardon 28,5 p ; 
echipe — 1. Grecia 20 p, 2. 
România 23 p, 3. Bulgaria 31 p: 
echipe, seniori — 1. Bulgaria 
28 p, 2. Grecia 32 p, 3. Româ
nia 36 p ; juniori — 1. Bulgaria 
16 p, 2. Grecia 20 p, 3. Turcia 
28 p, 4. România 51 p.

In afară de concurs s-a des
fășurat o probă de obstacole 
— releu, cîștigată de cuplul 
român Al. Bozan cu Năpasta 
și D. Velea cu Jan, în timp ce 
la dresaj, cat. intermediară, pe 
primele 
Gaddjev

. 1346 p, 
1320 și 
1277 p.

trei locuri au fost Gh. 
(Bulgaria) cu Everest 

A. Donescu cu Emir 
D. Velicu cu Delfis

J. B- DE ATLETISM
(Urmare din pag. I)

In noua ediție, cea de-a 15-a, 
a Campionatului Diviziei „A* de 
popice s-au disputat, sîmbătă ?i 
duminică, întrecerile primei eta
pe. Iată rezultatele :

FEMININ
• VOINȚA BUCUREȘTI — GLO

RIA BUCUREȘTI 2367—2320 p.d. 
(scor individual 5—1). Partida 
dintre cele două formații frun
tașe, un adevărat derby al Capi
talei (ambele echipe au partici
pat la turneul final al campiona
tului precedent) a revenit, după 
un joc interesant și viu disputat, 
Voinței. Jucătoarele din lotul na
țional (trei la Voința și două la 
Gloria) au evoluat, cu excepția 
Elenei Pană — cu 414 p d cea 
mai bună jucătoare de la gazde
— destul de modest. Campioana 
mondială, de pildă, Margareta 
Cătineanu (G) a obținut 388 p d, 
datorită unor lovituri imprecise 
la manșele de „pline-, cînd a 
doborît la unele lovituri numai 2 
sau 3 popice, după care, însă, s-a 
reabilitat reușind cîteva ,,nouare“. 
Nu au jucat la posibilitățile lor 
nici Elena Andreescu (397), Eli- 
sabeta Badea (382) — de la Voin
ța și nici Ana Petrescu (397) — 
de la Gloria — jucătoare de lot 
de la care se așteaptă mai mult, 
chiar și la început de sezon com- 
petițional. Dar iată evoluția sco
rului : Mariana Borța — Marga
reta Cătineanu 383—388, Elena An
dreescu — Octavia Cicîrlan 397— 
388, Elena Pană — Ana Petrescu 
414—397, Alice Șerban — Jana I- 
vănuș 388—381, Cornelia Ignaten- 
cu — Florica Neguțoiu 403—401, 
Elisabeta Badea — Niculina Radu 
și Stela Bobîrnea 302—365. Bile 
goale : Voința 17, Gloria 22. (T.R.) 
• OLIMPIA BUCUREȘTI — RA
PID BUCUREȘTI 2532—2476 (3—3). 
De la gazde, cinci concurente au 
trecut de 400 p d, cea mai bună 
fiind Uornclia Grecescu — 450, 
iar de la Rapid, revenită după 
un an de absență în Divizie, pa
tru, prima a fost Alexandrina Na- 
von cu 438 p d. (O. GUȚU — co
resp.) 9 DACIA PLOIEȘTI — 
VOINȚA PLOIEȘTI 2232—2300 
(1—5). Noua promovată n-a putut 
face față adversarei ei nici pe 
teren propriu. Cele mai bune ju
cătoare au fost Maria Ghionoiu 
(D) — 397 și Stela Godeanu (V)

— 406. (I. CORNEA — coresp.) 0 
C.S.M. REȘIȚA — CONSTRUC
TORUL GHERLA 2382—2294 (5—1). 
De la gazde, cele m«i mari punc- 
taje le-au obținut Maria Stanca
— 420 șl Maria Jijic — 41(5. De la 
oaspete, nici o jucătoare n-a de
pășit 400 p d.(D. GLAVAN — co
resp.) O VOINȚA TIMIȘOARA —

U.T. ARAD 2333—2166 (6—0). Pri
mele jucătoare ale celor două 
sexteturi : Emilia Ebel — 413 și, 
respectiv, Ileana Vlad — 384. (C. 
CREȚU — coresp.) • PETROLUL 
BAICOI — LAROMET BUCU
REȘTI 2311—2267 (4—2) • VOINȚA 
TG. MUREȘ — VOINȚA ODOR- 
HEIU SECUIESC 2322—2168 (6—0). 
Echipa din Odorhei, debutantă în 
Divizie, n-a putut face față expe
rimentatei formații din Tg. Mu
reș. Primele jucătoare au fost 
Maria Luca — 417 și, respectiv, 
Hona Magyar! — 378 p d ’ (I. 
PAUȘ — coresp.) 0 ELECTRO- 
MUR?:Ș TG. MUREȘ — DERMA- 
GANT TG. MUREȘ 2381—2257 
(4—2) • HIDROMECANICA BRA
ȘOV — VOINȚA ORADEA 2289— 
2334 (2—4). Spre surprinderea ge
nerală, echipa locală a părăsit a- 
rena învinsă, ceea ce nu s-a mai 
întîmplat de foarte multă vreme. 
Orădencele, mai bine pregătite, 
au meritat să cîștige. S-au evi
dențiat Silvia Berinde (V) — 440 
și Mariana Constantin (H) — 408. 
(C. GRUIA — coresp.) 0 VOINȚA 
GALAȚI — METROM BRAȘOV 
2424—2218 (6—0).

MASCULIN
• CHIMPEX CONSTANTA — 

VOINȚA BUCUREȘTI 5043—4930 
(4—2). Un meci interesant a fost 
cel dintre Gh. Silvestru și vete
ranul P. Purge, cîștigat de pri
mul cu 915—846. (C. POPA — co
resp.) • METALUL HUNEDOARA
— ELECTROMUREȘ TG. MUREȘ
5205—4943 (5—1). întîlnirea cîștiga- 
tă pe merit, la acest scor sever, 
de către metalurgiști, care au a- 
vut în I. Băiaș (923) și N. Popa 
(911) principalii realizatori. Mure
șenii au „mers" slab ; chiar și 
I. Bice, din lotul național, care a 
doborît doar 850 de popice. (I. 
VLAD — coresp.) 0 GLORIA 
BUCUREȘTI — CONSTRUCTORUL 
GALATI 4856—4850 (3—3) 0 PRO
GRESUL ORADEA — OLIMPIA 
REȘIȚA 5144—4636 (6—0) A C.F.R. 
CONSTANTA — OLIMPIA BUCU
REȘTI 5025—4961 (3—3) «n LARO
MET BUCUREȘTI — CARPATI 
SINAIA 4770—4670 (3—3). No-lia
promovată, Laromet, a cîștigat 
la un scor concludent, avînd în 
L. Pop cel mai eficient jucător 
cu 866 p d. De la Carpați s-a re
marcat FI. Iriminescu — 822 p d 
• VOINȚA TG. MURES — CON
STRUCTORUL TG. MUREȘ 4833— 
4837 (2—4). Noua promovată, Con
structorul, a avut o comportare 
foarte bună, dispunînd de Voința, 
echipă cu o mai mare vechime în 
Divizia „A*. Primii doi jucători 
au fost : Bene (V) —- 862 și, res
pectiv, Siklodi (C) — 861 (P. ION
— coresp.).

Ieri s-a dat startul în finala 
..Daciadci" la pentatlon modern 
(juniori). Prima probă, călăria, 
s-a desfășurat la stadionul Olim
pia, tinerii pentatlonlști manifes- 
tînd în ansamblu o formă bună. 
Disputa a fost echilibrată, 3 con- 
curenți, Mihai Sandu, Alexandru 
Grozescu (Olimpia) și Lucian Țin
tea (C.S.Ș. 1 București) Încheind 
parcursul fără greșeală, în limita 
timpului acordat, astfel că vor a- 
borda proba a doua (scrima) cu 
1 100 p.

Iată clasamentul probei de că
lărie. Individual : 1. Mihai Sandu 
(Olimpia) 1 1(W p (1:11,8), 2. A- 
lexandru Grozescu (Olimpia) 1100 
p (1:12,4), 3. Lucian ‘
(C.S.Ș. 1 București)
(1:20,2), 4. Dragoș Pătrul 
pia) 1 070 p (1:18,8), 5.
Coca (Olimpia) 1 070 p (1:26,4), 
Ion Meosu (C.S.Ș. Universitatea 
Timișoara) 964 p. Echipe : 1. O- 
limpia 3270 p, 2. C.S.Ș. Universi
tatea Timișoara 1 748 p, 3. C.S.Ș. 
1 București 1100 p. Azi, de la 
ora 9, la sala Floreasca, se des
fășoară proba de scrimă.

Țintea 
1100 p 
(Olim- 

Dragoș 
"■ ", 8.

aa

3 000 m î Maricica Puică 8:59,05, 
Iacinska (Bulgaria) 9:32,18, Ceav- 
darova (Bulgaria) 9:33,58... 5.
Maria Radu 9:38,00 ; 400 mg : A- 
senova (Bulgaria) 57,59, Cristina 
Cojocaru 58,24, Mojca (Iugoslavia) 
58,60 ; lungime : Anișoara Cușmir 
6,64 m, Vali Ionescu 6,56 m, Gu- 
șeva (Bulgaria) 6,42 m ; greu
tate : Veselinova (Bulgaria)
19,00 m, Mihaeta Loghin 13,43 m, 
Sarraudl (Grecia) 17,91, m. 6. 
Mioara Boroș 17,10 m ; hepta- 
tlon : Penceva (Bulgaria) 5 796 p, 
Corina Tlfrea 5 755 p, Simedinova 
(Bulgaria) 5 701 p, Coculeana Ol
tean 5 585 p ; Masculin : 400 m : 
Knapicl (Iugoslavia) 45,64, Aleblci 
(Iugoslavia) 45,94, Toma (Bulga
ria) 46,94... 8, Ion Borolu 48,85;
1 500 m : Zivoticl (Iugoslavia) 3: 
44,74, Pokrajcici (Iugoslavia) 
45,08, “ ■ '
46,02.
...10. Mihai Prundeanu 3:59,0 : 400 
mg : Dcmirev (Bulgaria) 50,98, 
Dumitru lacob 51,05, Bratanov 
(Bulgaria) 51,69, losif Korodi 
51,73 ; 3 000 m obstacole : Vasiile 
Bichea 8:36,76, Kacear (Iugoslavia) 
8:37,88, Tsiminov (Grecia) 8:38,21; 
20 km marș : Parfiev (Bulgaria) 

Constantin Staicu 
Galusicl (Iugoslavia) 

Liodor Pescaru
m : Iugoslavia

(echipele Bulga- 
României aii fost 

lungime : Za-

.3:
Papahristos (Grecia) 3: 

7. Nicolae Onescu 3:47,54

1.27:23.6, 
1.28:43,50, 
1.30:37,90... 6. 
1.34:24,00 ; 4x100 
39,79 — record 
riei. Greciei și 
descalificate) ;
prianov (Bulgaria) 8,11 m. Gheor- 
ghe Lina 7,81 m, Delifotis (Gre
cia) 7,75 m ; prăjină : Iancev 
(Bulgaria) 5,50 m, Tarev (Bulga
ria) 5,35 m, Kttteas (Grecia) 5,15 
m ; greutate : Saracevid (Iugo
slavia) 19,93 m. Mitici (Iugoslavia) 
19,85 m, Hristov (Bulgaria) 19,57 
m ; decatlon : Pallis (Grecia)
7 648 p, Mltrakiev (Bulgaria) 7 521 
p, Slavov (Bulgaria) 7 456 p. .. 5. 
Aurel Aștfflean 7 003 o.

Rezultate de duminică : Femi
nin : 100 mg : Asenova (Bulga
ria) 13,52, Teneva (Bulgaria) 
13,65, Alina Grecu 13,99, Coculea
na Oltean 14,07 ; 
kova (Bulgaria) 
(Bulgaria) 23,71, 
goslavia) 23,98, 
24.36... 8. Doina 
1 500 m : Flța Lovin 4:07,15, _ 
cinska (Bulgaria) 4:18,23, Gospo
dinova (Bulgaria) 4:24,83 ; inăl-

țime : Jeceva (Bulgaria) 1,95 m. 
— record național și balcanic, 
Cornelia Popa 1,88 m, Prezelj (Iu
goslavia) 1,82 m... 6. Niculina Va- 
sile 1,79 m ; suliță : 
(Bulgaria) 63,36, Corina 
62,44 m, (rec. pers.), 
(Grecia) 60,63 m - - ■
riliuc 51,82 m ;
nia (Steluța Vintilă, Stela Manea, 
Ibolya Korod.1, Elena Tărlță) 
3:34,27, Iugoslavia 3:35,57, Bulga
ria 3:37,02 ; Masculin : 110 mg : 
Krastev (Bulgaria) 13,68 — record 
balcanic, Euripidu (Grecia) 13,94, 
Pal Palffy 14,04, Ion Oltean 14,04 ; 
200 m : Knapicl (Iugoslavia)
20,76, Zarici (Iugoslavia) 20,97, Ka- 
raniotov (Bulgaria) 20,99... 7. Cor
nel Hăpăianu 21,54 ; disc : Pro- 
haska (Bulgaria) 63,18 m, loslf 
Nagy 62,56 m, Vladimirov (Bul
garia) 61,56 m, Ion ’
60,80 m ; ------------- *
cia) 17,04 
balcanic, 
17,01 m, 
16,64 m...
16,29 m : 
(Iugoslavia) 
(Grecia) 13:59,40, Kalstis (Grecia) 
14:02,71, Cătălin Andrelca 14:03,02, 
Alexandru Chlran 14:06,79 ; ma
raton : Kusls (Grecia) 2.19:05, 
Karasukov (Bulgaria) 2.21:49, Cl- 
likov (Bulgaria) 2.23:00... 7. Cons
tantin Bebereche 2.36:20 ^ 
m : Iugoslavia 3:08,92, 
3:09,54, Grecia 3:10,24, 
3:10,64.

Clasamente pe echipe : feminin : 
1. Bulgaria 212 p, 2. România 173 
p, 3. Iugoslavia 123 p, 4. Grecia 
82 p, 5. Turcia 14 p ; masculin : 
1. Iugoslavia 233 p, 2. Bulgaria 
232 p, 3. Grecia 186 p, 4. România 
134 p, 5. Turcia 50 p.

Todorova 
Gîrbea 

Sakorafa 
... 6. Adrian Chi- 
4X400 in : llomâ-

triplusalt 
m — record 
2. S re j o viei 
Spasojevici 

5. Adrian
5 000 m :

13:57,85,

Zamfirache 
Mihas (Gre

na țional și 
(Iugoslavia) 
(Iugoslavia) 

Ghioroaie 
Zdravko viei 
Papahristos

4X400
Bulgaria 
România

€. S. M. SIBIU - VULCAN

8.

200 m : Pen-
23,28, Nuneva 

Istvanovlci (lu- 
Steluța Vintilă

Ciolan 25,03 ; 
-------- la-

î 3, IA BUCUREȘTI!

PRIMII CAMPIONI DE JUNIORI IN PROBELE DE PISTĂ
Sîmbătă după-amiază au avut 

loc în București, pe velodromul 
din șos. Ștefan cel Mare, pri
mele probe ale finalelor „Dacia- 
dei“ și campionatelor naționale 
de ciclism pe pistă, rezervate ju
niorilor de ambele categorii. Ju
niorii mari au debutat cu pro
ba de 1 000 m cu start de pe loc, 
iar cei mai mici și-au măsurat 
forțele In cursa de 500 m cu 
start de pe loc. Ambele alergări, 
desfășurate pe timp favorabil, 
dar ușor răcoros, s-au încheiat 
fără surprize. La juniori mari 
lupta dintre competitori a fost 
însă deosebit de palpitantă. Ovi- 
diu Țepurică (CSS Steaua) — 
noul campion al acestei curse, 
l-a depășit pe principalul său 
adversar, O. Celea (Voința Bucu
rești) cu doar o zecime de se
cundă, diferență care desparte, 
dealtfel, șl pe ocupantul locului 
trei, V. Mitrache — CSȘ 1 de 
Celea. Mai categoric a fost suc
cesul concurentului arădean Io" 
sif Schneider de la 
l-a întrecut pe 
(STIROM) la 500 
cimi de secundă.

Clasamente : 1 000

V. 
m

Voința care 
Nicolae 

cu 8 ze-

m cu start

de pe loc, juniori mari — 1. O. 
Țepurică (CSȘ Steaua) — antre
nor I. Vasiâe — 1:13,0, 2. o.
Celea (Voința București) 1:13,1, 
3. V. Mitrache (CSȘ 1) 1:13,2 ; 
500 m cu start de pe loc, ju
niori mici — 1. I. Schneider (Vo
ința Arad) 37,0, 2. V. Nicolae
(STIROM) 37,8, 3. G. Brustureanu 
(CSS Steaua) 37,9.

Duminică întrecerile au conti
nuat cu proba de viteză (juniori 
mari) și urmărire individuală (ju
niori mici). Nici una din aceste 
curse nu s-a desfășurat în to
talitate. Turneul final la vi
teză, semifinalele si finalele la 
urmărire individuală vor avea 
loc astăzi după amiază, de la ora 
16. Iată sportivii care iși vor dis
puta finalele : viteză — juniori 
mari : Cr. Neagoe (Voința Bucu
rești), Al. Radu (CSȘ Steaua), O. 
Celea (Voința București) și C. 
Ciulei (CSȘ Steaua) ; . urmărire 
individuală, juniori mid : V. Ru- 
su (STIROM), Z. Lorintz (Tor
pedo Zărnești)- I- Schneider (Vo
ința Arad) și Gh. Fîlip (Voința 
București).

Gheorghe ȘTEFANESCU

Urmărind precedentele evoluții 
ale metalurgiștilor bueureșteni, 
anticipam posibilitatea ca ei să 
obțină în partida restanță de 
ieri, de pe stadionul Steaua, pri
ma victorie la revenirea în Di
vizia ,,A“. Acționînd însă cris
pat, fără luciditate, avînd cea
mai slabă prestație de pînă a-
ciim, ei s-au văzut nevoiți să în
cline steagul. Mal realistă, echi
pa sibiană C.S.M. a jucat — în
deosebi în repriza I — cu a- 
plomb, a dominat tușa, a creat 
unele faze remarcabile, și ar Ii 
putut cîștiga chiar la o dife
rență apreciabilă. Oricum, a- 
cest rezultat de 7—3 (3—0) repre
zintă o victorie importantă pen
tru XV-le sibian, formație .care 

mal
tru XV-le sibian, _____
ar putea avea un cuvînt .......
greu în campionat dacă ar juca 
mereu cu seriozitate, dacă ti
nerii ar urma pilda de dăruire 
a veteranului Prohor.

Oaspeții au arătat o decizie su
perioară din start, concretizată 
în min. 14 prin punctele reali
zate de Lupaș, din lovitură de 
pedeapsă, alte cîteva acțiuni 
(îndeosebi cea din min. 38) ră- 
mînînd fără rezultat. Au înscris, 
în schimb, imediat după reluare, 
cînd — la o grămadă ordonată 
la o palmă de butul bucurește- 
nilor — Zamfir s-a ridicat cu ba
lonul, oferindu-i o pasă de eseu 
lui Sărac, la 7—0, C.S.U. a re
dus ritmul, Vulcan a ieși, mai 
mult la atac, dar nu a reușit 
decît să reducă handicapul : 
Dinu, 1 p., în min. 74. Un meci 
„curat" fără probleme pentru ar
bitrul C, Udrea.

Geo RAEJCHI
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A BISTRIȚA Șl F.C. BIHOR ȘI-AII MENȚINUT POZIȚIILE, 
(pierzînd la Tîrnăveni) A CEDAT PRIMUL LOC RAPIDULUI

SUB AȘTEPTĂRI
ALAȚI - POLITEHNICA IAȘI 0-0

i. fost și mai rare, apărările atente, 
i- reușind să rezolve cu prompti- 
i- tudine... ușoarele probleme puse
I lor de atacanți. Introducerea lui 

î- Agaehi a dat siguranță defensi- 
il vei oaspeților, care, după ce au 
it scăpat cu fața curată în min. 61 
le — cînd Comșa n-a reușit să 
ți fructifice o bună 'situație — au 
a forțat chiar victoria în final. Pa
tă veliuc (min. 80) și Cioacă (min. 
a. 83) ratînd ocazii extrem de fa
ță vorabile doar cu Oană în față, 
e- Ar fi fost, totuși, nedrept, pen- 
ir tru că, în ansamblu, gălățenii 
-a s-au aflat mai aproape de golul 
n. victoriei, ei șutind mai mult și 
o- mai periculos la poartă (raport 
ui 18—7) și avînd mai multe corne
le re (13—3) decît ieșenii.
at A arbitrat foarte bine : M. Sa
pe lomir (Cluj-Napoca) următoarele 
alt formații :
pe F.C.M. : Oană — KSrtesi, Ghi- 
e- ță, Anghelinei, Popescu — Moțoc, 
șa Comșa, Balaban — Glonț, Ancu- 
ri- ța, Oprea (min. 66 : Bogheanu ; 
pe min. 70 Turbatu).
,at POLITEHNICA : Bucu — Mun- 
•in teanu, Anton (min. 46 Agaehi), 
in. Ursu, Ciocîrlan — Paveliuc, Si- 

mlonaș, c. Ionescu — Cioacă, 
Ncmțeanu, Florean.

au Laurențiu DUMITRESCU

GLORIA BISTRIȚA — C.S.U. 
GALAȚI 3—0 (2—0). Au înscris : 
Georgescu (min. 7) și Berceanu 
(min. 23 șl 82).

GLORIA BUZĂU — DELTA 
TULCEA 3—1 (1—0). Au marcat : 
Marin (min. 42), Zahiu (min. 49 
șl 77), respectiv Cojockru (min. 
90, din 11 m).

C.S. BOTOȘANI — I.M.U. MED
GIDIA 3—0 (2—0). Autorii goluri
lor : Macovei (min. 32 și 43) și 
Luca (min. 60).

VICTORIA TECUCI — UNIREA 
DINAMO FOCȘANI 0—1 (0—1). U- 
nicul gol a fost realizat de Gaf- 
ton (min. 14).

VIITORUL GHEORGHENI — 
RELONUL SAVINEȘTI ROZNOV
2— 0 (0—0). Autorul golurilor : Ba
las (min. 7 și 88).

CEAHLĂUL P. NEAMȚ — VI
ITORUL MECANICA VASLUI 
0—1 (0—1). A marcat : Mardare
(min. 42).

C.S.M. SF. GHEORGHE — 
C.S.M. SUCEAVA 1—0 (0—0). A
Înscris : Kerekeș (min. 70).

CONSTRUCTORUL IAȘI — 
F.C.M. PROGRESUL BRAlLA
3- 2 (1-1).

(Relatări de la I. Toma, D.

Soare, T. Ungureanu, V. Doruș, 
C. Malnași, C. Rusu, Gh. Briotă).

ETAPA VIITOARE (duminică 
27 septembrie) : Unirea Dinamo 
Focșani — Viitorul Gheorgheni, 
C.S.M. Suceava — Gloria Bistrița, 
Delta Tulcea — F.C.M. Siderurgis- 
tul Galați, Politehnica Iași — Glo
ria Buzău, Viitorul Mecanica Vas
lui — F.C.M. Progresul Brăila, 
C.S. Botoșani — Constructorul 
Iași, Relonul Săvinești Roznov — 
C.S.M. Sf. Gheorghe, I.M.U. Med
gidia — Victoria Tecuci, C.S.U.
Galați — Ceahlăul P. Neamț.

1. GLORIA B-ȚA 6 4 2 0 13- 1 10
2. Unirea D. F. 6 4 1 1 14- 6 9
3. Poli, lași 6 4 1 1 6- 2 9
4. F.C.M. S. Gl. 6 2 4 0 5- 2 8
5. C.S.M. Sf. Gh. 6 4 0 2 7- 6 8

6-7. C.S.M. S-va 6 3 1 2 9- 6 7
6-7. C.S. Botoșani 6 3 1 2 10- 7 7

8. Viitorul M. V. 6 3 1 2 6- 4 7
9. Gloria Buzău 6 3 0 3 6- 4 6

10. Viitorul Gheor. 6 2 2 2 3- 6 6
11. F.C.M. P. Br. 6 2 1 3 8- 7 5
12. Ceahlăul P.N. 6 2 1 3 6- 6 5
13. Victoria Tecuci 6 2 0 4 3- 9 4
14. C.S.U Galați 6 2 0 4 6-12 4
15. I.M.U. Med. 6 2 0 4 4-11 4

16-17. Delta Tulcea 6 1 1 4 6-11 3
16-17. Constr. lași 6 1 1 4 4- 9 3

18. Relonul S. R. 6 1 1 4 5-12 3

•Nil CONFIRMA
UL ALEXANDRIA 3-0 (1-0)
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fusese altul cu vreo 10 minute 
mai devreme, asupra lui Iancu).

Cu excepția acestei decizii, ar
bitrul I. Crăciunescu (Rm. Vîl- 
cea) a condus totuși bine un joc 
destul de greu, cu dueluri cam 
aspre și chiar cu unele momen
te de tensiune.

RAPID î Mânu — Ispas, Belu, 
Pîrvu, Băjan — Paraschiv, Ion 
Ion (min. 69 Petcu), Popa — 
Bartales (min. 77 Chiriță), Ian
cu, Manea.

RULMENTUL î Boroi — Ifrim, 
Voicilă, Tiuș, I. Radu — Iagăru, 
Pleșoianu, Stancu — Barbu (min. 
33 Stanciu ; min. 35 Ucidău), Gh. 
Radu, Popescu.

Constantin FIRANESCU

CHIMICA TÎRNĂVENI — PE
TROLUL PLOIEȘTI 2—0 (0—0).
Autorii golurilor : Fodor (min. 
81) și Munteanu (min. 88).

MECANICA FINA BUCUREȘTI— 
CARPAȚI MÎRȘA 0—0.

ȘOIMII IPA SIBIU — DUNĂ
REA CALARAȘI 3—0 (0—0). Au
înscris : Coca (min. 57 și 80) și 
Gabel (min. 59).

TRACTORUL BRAȘOV — 
I.C.I.M. BRAȘOV 3—0 (1—0). Au 
marcat : Hanu (min. 18), Moarcăș 
(min. 50) și Sandu (min. 75).

FLACĂRA MORENI — META
LUL BUCUREȘTI 0—1 (0-0). U- 
nicul gol a fost realizat de Nica 
(min. 70).

AUTOMATICA BUCUREȘTI — 
GAZ METAN MEDIAȘ 6—2 (2—0). 
Au înscris : Constantinescu (min. 
11), Dumitru (min. 19), Ene (min. 
49 și 70), Pestrița (min. 74 și 81), 
respectiv Iiarbădă (min. 52) și 
Stănilă (min. 79).

METALUL PLOPENI — AUTO
BUZUL BUCUREȘTI 2—0 (0—0).
Autorul golurilor : Rob (min. 54 
și 68).

LUCEAFĂRUL BUCUREȘTI — 
PANDURII TG. JIU 0—1 (0—1).
A marcat : Filip (min. 37).

Din cornerul executat de Șt. Popa, Paraschiv (ultimul din dreap
ta, in tricou de culoare închisă) înscrie cu capul golul al doilea 
al Rapidului Foto : N. DRAGOȘ

(Relatări de la I. Ducan, N. Ște
fan, I. Ionescu, V. Sccăreanu, 
Gh. ninca, D. Daniel, I. Radu și 
N. Costache).

ETAPA VIITOARE (joi 24 sep
tembrie) î Flacăra Moreni — Chi
mica Tîrnăveni, Autobuzul Bucu
rești — Mecanică fină București, 
Metalul Plopeni — Carpați Mîrșa, 
Rulmentul Alexandria — Dună
rea Călărași, I.C.I.M. Brașov — 
Energia Slatina, Automatica 
București — Rapid București, Lu
ceafărul București — Petrolul 
Ploiești, Pandurii Tg. Jiu — Șoi
mii IPA Sibiu, Gaz metan Mediaș 
— • Tractorul Brașov. Metalul 
București stă.

1. RAPID BUC.
2. Petrolul Ploiești
3. Șoimii IPA Sibiu
4. Automatica Buc.
5. Energia Slatina
6. Metalul Buc.
7. Rulmentul
8. Chimica Tîrn.
9. Metalul Plopeni

10. Dunărea Călărași
11. Mecanică fină
12. Flacăra Moreni
13. Autobuzul Buc.
14. Carpați Mîrșa
15. Tractorul Brașov
16. Gaz metan
17. Pandurii Tg. Jiu
18. I.C.I.M. Brașov

6 4 11
6 4 11

14- 2 9
7-4 9

6 3 12 9-4 7
5 3 11 16-12 7
5 3 11 9-6 7
6 3 12 8-7 7
6 3 12 7-8 7
4 3 0 1 9-2 6
5 3 0 2 8-6 6
6 3 0 3 11-10 6
6 14 1 4-3 6
6 2 13 5-7 5
5 2 0 3 6-11 4
6 114 6-9 3
6 114 6-10 3
4 112 3-9 3
5 0 2 3 3-12 2
5 0 14 (^ 9 1

- SUB NIVELUL JOCULUI
: - AURUL BRAD 1-0 (1-0)

fon). servind fragilitatea extremelor
lăsat sale, solicitate în zadar, antreno-
x>ate rul Traian Ivănescu le va înlo-

mai cui pe rînd, obținînd un plus de
^.urul incisivitate. Dar Roznai, cel mai
rom- avansat atacant băimărean, inde-
pro- cis, mereu cu un tempo în urmă,

tonat va irosi două mari ocazii (min.
apoi 55 și 79). Desfășurarea generală a

infil- partidei și scorul la limită au de-
atac monstrat că F. C. Baia Mare nu

tă s-a poate încă pune semnul egalită-
î. 17, ții între jocul ei de ansamblu
•orta- și potențialul la finalizrae.
nare, Arbitrul M. Fediuc (Suceava) a 
le la condus foarte bine formațiile :
w un- F.C. BAIA MARE : Feher —
ij a- Borz, Condjruc, Koller, Hotico — 
•janta P. Radu, Sabău, Bălan — Sepi 
ușor (min. 60 Caciureac), Roznai, Dra- 

ilt cu gomiresou (min. 74 Tătăran).
Sepi AURUL BRAD : Rudisuli —

■u pe Buciuman (min. 85 Stan). Merlă,
Mieulescu, Nan — Rebegilă, Do- 
san, Dina (min. 77 Stingă) — Pc- 

’ ca- trișor, Bucur, Stoica.emai-
•ă de Ion CUPEN
a re-
• Ste- SOMEȘUL SATU MARE — O- 
Aurul LIMPIA SATU MARE 2—1 (0—0). 
isit șl au marcat : Patachi (min. .65), 
J Pop (min- 72, din 11 m), respec-
iri (în ttv Boc <min 47)-
eninte DACIA OP.AȘTIE — MINERUL 
ica si CAVN1C 2—1 (1—1). Autorii go- 
î. Ob- lurilor : Culea (min. 10), Popa

(min. 75), respectiv Lenghel (min. 
31).

C.F.R. CLUJ-NAPOCA — MINE
RUL LUPENI 2—1 (1—0). Au în
scris : Țegean (min. 43), Năsălean 
(min. 68), respectiv Jcnică (min. 
88).

F.C.M. REȘIȚA — C.S.M. DRO- 
BETA TR. SEVERIN 3—0 (2—0). 
Autorii golurilor : Jacob (min. 
35) și Portic (min. 37 șl 66).

U.M. TIMIȘOARA — C.F.R. TI
MIȘOARA 1—0 (1—0). Unicul gol 
a fost realizat de Bodea (min. 40).

ÎNFRĂȚIREA ORADEA — F.C. 
BIHOR ORADEA 1—2 (1—0). Au
marcat : Munteanu (min. 14). res
pectiv Grosu (min. 56, din 11 m) 
și Zare (min. 63).

STRUNGUL ARAD — RAPID 
ARAD 0-0.

MINERUL ILBA SEINI — C.I.L. 
SIGHET 2—0 (0—0). Au înscris : 
Hofmaister (mi<n. 70) și Pașca II 
(min. 82).

(Relatări de la Z. Kovaci, I. 
Been, I. Lespuc, D. Glăvan, St. 
Marton, I. Ghișa, N. Străjan și 
A. Pop.)

ETAPA VIITOARE (duminică 
27 septembrie) : Olimpia Satu 
Mare — F.C.M. Reșița, Minerul 
Cavnic — Minerul Lupeni, C.S.M. 
Drobeta Tr. Severin — Minerul 
Ilba Seini, F.C. Bihor Oradea — 
Someșiil Satu Mare, Strungul A-

SIRAțlA PI SHI 1010 PPOMISPOni
SULUI VII. Milan — Fiorentina X

SEP- VIII. Torino — Bologna 1
IX. F.C.M. Galați — Poli. Iași x
X. Chimica — Petrolul 1

1 XI. înfrățirea — F.C. Bihor 2
2 XII. Strungul — Rapid Arad x 
x -XIII. U.M.T. — C.F.R. Timișoara 1 
x Fond total de cîștîguri î 1.007.302 
x lei, djn care 172.152 lei report la 
x categoria 1.

iwomtuA
• Numerele extrase Ia tragerea 

excepțională „Pronoexpres“ din 
20 septembrie 1981 : Extragerea
1 : 15 4 30 1 29 20 ; Extragerea 
a 2-a : 32 2 24 17 15 9 ; Extrage
rea a 3-a : 33 25 12 14 24 30 ; Ex-

Fond total de cîștîguri : 1.083.989 
lei.

tragerea a 4-a : 12 38 39 41 42 25;
Extragerea a 5-a : 21 39 41 23 29 :
Extragerea a 6-a : 28 5 15 26 14 ;
Extragerea a 7-a : 11 34 14 15 44 :
Extragerea a 8-a : 8 13 4 7 42.

rad — înfrățirea Oradea, Aurul 
Brad — U.M. Timișoara, C.F.R. 
Timișoara — Dacia Orăștie, C.I.L. 
Sighet — F.C. Baia Mare, C.F.R. 
Cluj-Napoca — Rapid Arad.

1. F.C. BIHOR 6 5 1 0 18- 7 11
2. F.C. Baia Mare 6 4 11 7-3 9
3. Someșul Satu M. 6 4 1 1 10- 9 9
4. F.C.M. Reșița 6 3 2 1 13- 6 8
5. U.M. Timișoara 6 4 0 2 9- 5 8
6. înfrățirea Oradea 6 3 0 3 14- 9 6
7. C.I.L. Sighet 6 3 0 3 8- 8 6
8. Aurul Brad 6 3 0 3 7- 9 6
9. Minerul Lupeni 6 3 0 3 6- 9 6

10. Minerul Cavnic 6 2 13 8-75
11. Strungul Arad 6 2 13 6-75
12. M'inerul Ilba Seini 6 2 13 6-8 5
13. C.F.R. Cluj-Napoca 6 2 1 3 5-12 5
14. Olimpia Satu M. 6 2 0 4 9- 9 4
15. C.F.R. Timișoara 6 1 2 3 9-10 4
16. C.S.M. Dr. Tr. S. 6 1 2 3 6- 8 4
17. Rapid Arad 6 1 2 3 6-11 4
18. Dacia Orăștie 6 1 1 4 4-14 3

CU CÎNDUL
CU ECHIPA

(Urmare din pag. 1)

Maestrul emerit al sportului 
Gheorghe Constantin ne mărtu
risea : „Mai mult ca niciodată, 
apreciez că reprezentativa noas
tră este mai bună decit parte
nera de miercuri. Fără să-și 
subestimeze adversarii, fără ca 
infatuarea să-i cuprindă pe ca
reva dintre ei. TRICOLORII 
TREBUIE SA CREADA ÎN A- 
CEST ADEVAR, CA SlNT MAI 
BUNI, SA EVOLUEZE FARA 
COMPLEXE. Să creadă mereu 
in victorie. La Budapesta, dacă 
n-ar fi existat acea teamă, nc- 
justificală, din primul sfert de 
oră, al meciului, puteam cîști- 
ga. Celor care se ocupă de e- 
chipa noastră Ie doresc să cre
eze în rindurile ei un climat de 
încredere și calm".

Pentru că au jucat de atîtea 
ori împreună, de la Constantin 
am trecut la Dridea. Mircea 
Dridea, maestru emerit al spor
tului — cel care ani la rind a 
purtat tricoul tricolor cu nr. 9. 
fotbalistul care în meciul său 
de debut. în deplasare. înscria 
3 goluri în poarta Poloniei — 
își deapănă acum gîndurUe. 
„Sînt ferm convins că vom în
vinge ! Cînd spun acest lucru, 
am în vedere valoarea . echipei 
noastre în momentul de față. O 
importantă deosebită vor avea 
încărcătura psihologică și 
dacă vreți, un anume tupeu în 
abordarea jocului. Cit privește 
aportul publicului, acesta are o 
mare pondere în desfășurarea 
jocului. Am trecut și eu prin 
clipe deosebite, am trăit, poate, 
aceleași sentimente care l-au 
frămintat pe Cămătaru. Vă mai 
amintit*, poate ? Cuplul plo- 
ieștenilor Dridea-Badea era ri
valul celui îndrăgit de bucu- 
reșteni, Dumitriu II — I. Io
nescu. Iată de ce fiecare spec
tator trebuie să nu se mai con
sidere suporterul Universității 
Craiova, al lui Dinamo sau 
Steaua. E destul Ioc în campio
nat pentru asemenea pasiuni. 
Miercuri, fiecare trebuie să fie 
alături de tricolori, să-i încu
rajeze, să-i ajute și la bine și 
Ia rău. După joc și rezultate, 
Ungaria mi se pare o echipă dc 
depășit și stă in puterile fotba
liștilor noștri să o facă. Echipa 
noastră trebuie să acționeze, 
insă, cum a făcut-o, de pildă, 
Dinamo, miercuri, in prima re
priză, 45 de minute de lecție 
de joc colectiv și nu individua
list. cum greșit au încercat, 
destule minute, craiovenii să-i 
depășească pe greci. Superiori
tatea unei formații se valorifică 
cel mai mult cînd „toate mo
toarele" merg la turație maxi
mă intr-un angrenaj perfect".

Meciurile cu Ungaria ne duc 
la unul memorabil. Finlanda, 
1952. Orașul Turku. Acolo a 
fost programată o partidă în 
cadrul J.O. între o faimoasă e- 
cbipă a Ungariei și reprezen
tativa României. Dar mașinăria 
de fotbal a lui Pușkaș, Bozsik, 
Hidegkuti, Czibor, Lorant, Lan- 
toș avea să întîmpine o rezis
tentă neașteptată din partea 
formației. căreia unii nu-i a- 
cordau nici o șansă. Maestrul 
emerit al sportului Vasile Za- 
voda a fost atunci pe gazonul 
din Turku, alături de Voinescu. 
Iosif Covaci. Călinoiu, Ozon. 
Petschovschi. „In minutul 91, 
la vestiare — ne mărturisea 
recent Zavoda II — ne dădeam 
seama pe lingă ce victorie ră
sunătoare trecusem. Am pier
dut cu 2—1, dar nu meritam. 
Fusesem egali partenerilor dc 
joc, pe alocuri chiar mai buni, 
în tricourile acelea leoarcă de 
transpirație, fiecare în sinea lui

LOTUL DE TINERET SE PREGĂTEȘTE
TIMISOARA, 20 (prin tele

fon). Reprezentativa noastră dc 
tineret se află in „tocul" pre
gătirilor pentru meciul de 
marți, de la ora 16,30, pe care-1 
va susține in orașul de pe Be- 
ga în compania selecționatei si
milare a Ungariei. Astăzi (n.r. 
ieri), tineni fotbaliști antrenați 
de Cornel Drăgușin au susținut 
un ultim mcci-scoală cu forma
ția de speranțe a lui „Poli" Ti
mișoara (antrenor: Cicerone
Manolachc). Scorul (care a in
teresat mai puțin): 13—3 (8—1) 
pentru selecționabili. Au mar
cat: Vlătănescu (3), Gabor (3), 
Turcu (2), Geolgăn (2), Cioba- 
nu (2) și lovari. respectiv Vi- 
descu (2) și Rotaru. Scopul a- 
cestei partide de verificare a 
fost in primul rînd „corectarea

LA TIMIȘOARA
deficiențelor semnalate in in- 
lilnirea de vineri cu prima 
echipă a lui „Poli" (0—3), joc 
în care s-au manifestat în spe
cial carențe în construirea ac
țiunilor dc atac și in finaliza
re", declara antrenorul Cornel 
Drăgușin. Formația utilizată: 
Alexa — Vlad, Bumbescu, G. 
Solomon, Rednic — lovan, Vlă
tănescu, Klein — Geolgău, Tur
cu și Gabor. Au mai jucat: 
Toma, Ciobanu, Fi. Pop, Murar, 
Pană și I. Mureșan. Luni dimi
neață, un ultim antrenament 
al jucătorilor noștri, un antre
nament tebnico-tactic și pentru 
menținerea prospețimii fizice. 
Formația ungara este așteptată 
să îosească la Timișoara luni 
după-amiază. (M.M.I.)

LA MECIUL
UNGARIEI

regreta că n-a crezut mai mult 
în succesul formației noastre. 
Iată de ce le voi spune azi ti
nerilor noștri fotbaliști : CU
RAJ, BĂIEȚI ! AVEȚI ÎNCRE
DERE ÎN VOI. ÎN VALOAREA 
VOASTRĂ ȘI VEȚI ÎNVINGE. 
Cum 1 Cu calm, cu hotărîre, 
chiar cu sacrificiu, Iuptînd pînă 
la epuizare. Și nu uitați că un 
meci se termină in minutul 91, 
indiferent de rezultatul de pe 
tabelă. Sînteți mai buni ca par
tenerii de întrecere de miercuri 
și trebuie să o confirmați".'

Vasile Zavoda a fost. piin 
excelență, un luptător. Un e- 
xemplu de dăruire, de combati
vitate, a fost și colegul lui din 
națională. Ion Nunweilicr III. 
Ni-1 amintim mereu în focul 
luptei, prezent la datorie pînă 
la epuizare. O dată, de două ori, 
lovit, cu capul bandajat, maes
trul emerit al sportului Nun- 
weiller III n-a părăsit cîmpul 
de joc. Și. ani de-a rindul. a 
fost un adevărat stîlp. deși ve
nea pe un post oe care juca
seră- Apolzan, Iosif Covaci, 
Costică Marinescu.

Nunweilicr III a uitat parcă 
de anii lui de glorie și a intrat 
direct în subiectul zilei : „Vic
toria tricolorilor dc miercuri 
ar însemna pentru mine o vic
torie mai mare dccit acelea Ia 
care am luat parte. Și o pot ob
ține. Consider că fotbaliștii 
noștri sînt mai buni ca adver
sarii, fapt demonstrat Ia Bu
dapesta 60 de minute. Avem o 
generație tînără de mare ta
lent și care nu are nimic co
mun cu trecutul... Fc noi, a- 
tunci, în 1958 (vă amintiți, To
ma a apărat rănit), după golul 
lui Eftimic, am pierdut cu 2—1, 
pentru că doar o greșeală dc 
arbitru, stupida lui holărire de 
a-1 elimina pe Dinulescu, ne-a 
împiedicat să obținem victoria 
în fața echipei Ungariei. La 
talentul lor, jucătorii dc azi să 
se dăruiască total luptei și suc
cesul nu-i va ocoli".

De la Constantin, Dridea. Va- 
sile Zavoda. NunweiJIer III, 
ștafeta performanței fotbalului 
nostru a fost transmisă unei 
alte generații, în care talentul, 
disciplina, dorința de afirmare 
și-au găsit un cîmp fertil. Am 
numit-o generația Mexic ’70, 
din care s-a născut echipa lui 
Lucescu, Dumitru, Lupescu, Du- 
mitrache. Dintre cei care au 
reprezentat fotbalul nostru la 
Guadalajara, în turneul final 
al C.M.. 1-anri ales pe cel mai 
dirz dintre ei, exemplu de de
votament, de abnegație, pe caro 
valoarea și renumele adversaru
lui nu l-au speriat niciodată. 
Este maestrul emerit al sportu
lui Mihai Mocanu, care, în le
gătură cu partida de miercuri, 
ne spunea: „De la început aș 
vrea să Ie spun băieților noștri 
să aibă încredere, in primul 
rind, in propriile forțe. Nicioda
tă nu trebuie să fii complexat, 
copleșit de firma adversarului 
tău, de trecut și de nu știu 
cite altele. La talentul pe care 
ii are generația tricolorilor ’81, 
să adauge ambiția, dorința 
deplinei afirmări. Cîți nu mă 
vedeau pe mine victimă sigură 
în fața celebrului Jairzinho ? 
Eu, insă, am crezut in mine, in 
forțele mele, în inima mea și 
în puterea mea de luptă. Și o 
mare stea ca Jairzinho, din c- 
chipa campioană mondială, a 
pălit in destule din duelurilo 
noastre. Și jucam Ia mii de ki
lometri de țară. Miercuri, însă, 
tricolorii noștri vor fi la ei. a- 
casă, în fața celor de care sînt 
legați prin mii și mii de fire. 
Sînt sigur că fotbaliștii noștri 
vor fi ei înșiși. Mexicul meu 
’70 poate fi legat printr-o pun
te de către tricolorii de azi cu 
Madrid ’82. Și ce frumos e Ia 
un campionat mondial ! Nu-1 
uiți toată viața".

CONSTANTIN. ZAVODA II, 
NUNWEILLER III, DRIDEA I, 
MOCANU. Nume care s-au în
scris cu majuscule în „cartea 
de aur" a fotbalului românesc. 
Gîndurile lor se îndreaptă a- 
cum spre jocul de miercuri, 
spre tricolorii de azi, în care ei 
și noi toți NE PUNEM MARI 
SPERANȚE. Cu competența 
marilor jucători care au fost 
și cu modestia care i-a caracte
rizat întotdeauna, gloriile de 
ieri le-au adresat tricolorilor 
(și publicului) gîndiuri și sfa
turi înțelepte, Sînt gîndurile și 
sfaturile unor oameni prețuiți, 
care, ani și ani. aiu purtat cu 
demnitate tricoul tricolor. Ceea 
ce dorim s-o facă acum echipa 
lui Iordănescu. Ștefănescu, Sa- 
meș, Bălăci, Cămătaru.

SUCCES. BĂIEȚI !



campionatele europene Se (ir 21 DE TRĂGĂTORI AU ȘANSE
LA MEDALII ÎN PROBA DE PISTOL VITEZĂ!

• Corneliu Ion (299 p) ți M. Stan (297 p) - in finală 0 Puțeații 
noștri calificați pentru ultima fază a competiției

Campionatul european de baschet feminin

TITOGRAD. 20 (prin telefon), 
pă ce prima parte a Cam

pionatelor europene de tir re
zervate întrecerilor senioarelor, 
juniorilor și junioarelor s-a în
cheiat. sîmbătă a venit rîndul 
seniorilor să concureze pentru 
medaliile de campioni continen
tali.

Concursul specialiștilor la pis
tol viteză a demonstrat, încă 
o dată, că în această probă este 
din ce în ce mai greu să te im
pui. Foarte multi trăgători din 
Europa au ajuns la o valoare 
cu totul deosebită, iar cea mai 
bună exemplificare ne-a ofe
rit-o, acum, la Titograd, prima 
manșă a acestei probe. în frun
tea ierarhiei intermediare se 
află 7.trăgători cu 299 p (!), 4 
cu 298 p și alți 10 cu 297 p. 
Printre aceștia, și doi din re
prezentanții noștri : Corneliu 
Ion, care a acumulat 299 p — 
împreună cu Weisenberger, Rei- 
ninger (R. F. G.), Franke 
(R.D.G.), Ferraris (Italia), Kus- 
min, Puzîrev (U.R.S.S.) — și 
Marin Stan cu 297 p. Toți a- 
cești 21 de trăgători au șanse 
în apriga bătălie pentru me
dalii, care se va da în manșa a 
doua. Ceilalți sportivi români 
au înregistrat următoarele punc-

PLECAREA DELEGAȚIEI
OLIMPIC DE LA

MtlNCHEN, 20 (Agerpres). — 
între 23 și 30 septembrie se var 
desfășura la Baden Baden lucră
rile celui de-al 11-lea Congres 
olimpic, eveniment de o deose
bită importanță pentru mișcarea 
olimpică.

Delegația Comitetului olimpic 
român participantă la lucrările 
Congresului este alcătuită din 
general-locotenent Marin Drag- 
nea, președintele Comitetului o- 
limpic român (C.O.R.), Lia 
Manoliu, vicepreședinte al

DOUĂ VICTORII ALE VOLEIBALIȘTILOR
lUrmare din pag- li

(6, 3, 13) selecționata Iugo
slaviei. Sextetul nostru de ba
ză (Maria Enache, Iuliana E- 
nescu, Daniela Drăghici, Lilia
na Văduva, Mirela Popovici — 
cea mai tînără dintre elevele 
antrenorilor S. Chiriță și N. 
Ilumă — și Victoria Banciu) 
a condus în fiecare set, deta- 
șîndu-se decisiv spre finalul 
primelor două. în setul al trei
lea s-a mers „de la egal la 
egal", dar fetele noastre au 
sprintat în final, reușind să 
cîștige setul și meciul. Au mai 
jucat : Elena Dobroschi, Ioana 
Liteanu și Gulniza Gelil. Fru
moasă evoluția Mirelei Po
povici, care a atacat necruță
tor și a Danielei Drăghici. Ar
bitraj bun : E. Cipollone (Ita
lia) și B. Nagel (R. D. Ger
mană).

După victoria din meciul de 
sîmbătă — o victorie dătătoare 
de speranțe — fetele noastre au 
început, duminică, meciul cu 
reprezentativa Cehoslovaciei cu 
un inexplicabil trac, stare psi
hică menținută pfe parcursul în-

„CUPA FEDERAȚIEI” 
LA TENIS

Intre 9 și 15 noiembrie se vor 
desfășura la Tokio Întrecerile 
competiției feminine de .tenis 
„Cupa federației", un veritabil 
campionat mondial pe echipe. Ca 
principală favorită a fost desem
nată echipa S.U.A., urmată pe 
tabelul favoritelor de formațiile 
Cehoslovaciei, B. F. Germania, 
Australiei, Angliei, României, O- 
landel și Elveției. In primul tur, 
selecționata României va întîlni 
echipa Ungariei. Alte întîlnlri: 
Cehoslovacia — Suedia ; R. F. 
Germania — Japonia ; Australia — 
Filipine ; Anglia — Belgia ; O- 
landa — Argentina ; Elveția — 
Grecia. 

AGENDA SĂPTĂMÎNII
71—23 ATLETISM Balcaniada de atletism, la Sarajevo
21—27 TENIS Turneul de la San Francisco 

VOLEI Continuă C.E. (m, f) în Bulgaria
22 RUGBY Meciul Sel. de sud a Scoției — România, la Mel

rose
23 CICLISM Cursa Paris — Bruxelles

FOTBAL Meciuri in preliminariile CJM. : R.F. Germania — 
Finlanda (gr. 1) ; U.R.S.S. — Turcia, Islanda — Cehoslo
vacia (gr. 3) ; România — Ungaria (gr. 4)

23—27 CĂLĂRIE Concurs Internațional la Calgary (Canada)
25—27 YACHTING Primele manșe ale C.M. dasa „Olandezul zbu

rător" la Palamos (Spania)
26 RUGBY Meciul Scoția — România, la Edinburg
27 AUTO Marde Premiu al Canadd (formula 1) la Montreal

taje C. Țirloiu 291 p, iar V. 
Suciu 292 p. Așadar, manșa a 
doua se anunță deosebit de 
sfarinsă, ea fiind așteptată eu 
mult interes de către toți spe
cialiștii prezenți șl cu munte 
emoții de către fiecare aspi
rant la medalii.

în întrecere s-au aflat și țin- 
tașil de la pușcă 60 f.c.. care 
și-au disputat locurile pe po
dium la echipă și calificările 
pentru întrecerea individuală. 
Cei patru trăgători români n-au 
evoluat la nivelul cifrelor rea
lizate pînă de curînd. Cel mai 
bun rezultat a aparținut lui I. 
Codreanu (594 p), dar perfor
manțele colegilor săi de echi
pă (N. Rotaru, R. Nicolescu — 
cu cite 592 p, M. Dumitrescu 
590 p) nu au permis reprezen
tativei noastre să între în lupta 
pentru o medalie. Cu totalul de 
2 368 p, sportivii noștri s-au 
clasat pe locul 8 la echipe. To
tuși, trei dintre ei — R. Nico
lescu, I. Codreanu, N. Rotaru 
— s-au calificat pentru între
cerea individuală și sperăm ca 
în această dispută ei să aibă o 
comportare superioară. De ase-

C O R. LA CONGRESUL 
BADEN BADEN
C.O.R., Victor Bănciulescu, 
membru al Comitetului olimpic 
român.

în cadrul Congresului, unul 
dintre referatele principale cu 
tema ..Viitorul mișcării olim
pice" va fi prezentat de Ale
xandru Șiperco, membru al Co
mitetului internațional olimpic 
(C.I.O.) pentru România.

Delegația olimpică a Româ
niei a plecat la Baden Baden 
in cursul zilei de duminică.

tregului meci. în primele două 
seturi, adversarele reprezentati
vei noajtre au condus în per
manență. Româncele au egalat 
la 14 (in setul întîi), dar două 
greșeli copilărești la fileu (ale 
Lilianei Văduva și Danielei 
Drăghici) au făcut ca setul să 
revină adversarelor. Dealtfel, 
Daniela Drăghici n-a mai reedi
tat jocul bun de sîmbătă, ceea 
ce a contat mult în evoluția e- 
chipei noastre. Setul al doilea 
s-a asemănat cu precedentul, 
în cel de al treilea set, pe te
ren a evoluat parcă o altă e- 
chipă a României, care a reușit 
să se impună, după 26 de mi
nute de luptă aprigă, schimba
rea inspirată a unor jucătoare 
ducînd la cîștigarea setului. 
Dar în setul al patrulea (și ul
timul), fetele noastre au fost 
de nerecunoscut șl, după ega
lul de la 3, a urmat deruta. 
Adversarele lor au ciștigat nu 
atît datorită jocului bun pres
tat, ci datorită căderii, în bloc, 
a româncelor. Se văd astfel ri
sipite șansele pentru calificarea 
echipei noastre în primele șase 
ale continentului. Scor final: 
3-1 (14, 10, —12, 5) pentru Ce
hoslovacia. Arbitraj : B. Nagel, 
E. Cipollone.

ALTE REZULTATE. Sîmbătă 
masculin : Polonia — Spania 
3—0, Cehoslovacia —Italia 3—0, 
U.R.S.S. — Franța 3—1, R.D. 
Germană — R. F. Germania 
3—0, Bulgaria — Iugoslavia 
3—2. Feminin: U.R.S.S. — Ce
hoslovacia 3—0, Ungaria — Tur
cia 3—0, Bulgaria — R.F. Ger
mania 3—0, Polonia — Olanda 
3—1, R. D. Germană — Italia 
3—2. Duminică, masculin : 
Italia — Spania 3—0, U.R.S.S. 
—R.F. Germania 3—0; feminin: 
R. D. Germană — Olanda 
3—1, Bulgaria — Turcia 3—0, 
U.R.S.S. — Iugoslavia 3—0. 

menea, pușcașii au evoluat și 
în cadrul calificărilor probei in
dividuale la trei poziții. ToU cei 
patru sportivi români. R. Nico
lescu, M. Dumitrescu, L Co
dreanu șl N. Rotaru vor evolua 
in finala de marți dimineață.

Să mai menționăm că. cu pri
lejul actualei ediții a C.E.. Con
federația europeană de tir a or
ganizat primul Congres științi
fic privind activitatea tirului 
de performanță. Din partea 
țării noastre au prezentat co
municări dr. ing. Adrian Gagea 
Și prof. Irina Holdevici.

REZULTATE TEHNICE: pis
tol calibru mare, individual — 
1.VI. Turla (U.R.S.S.) 592 p, 2. 
G. Quadro (Italia) 591 p, 3. W. 
Reininger (R.F.G.) 590 p ; echi
pe — 1. U.R.S.S. 2358 p (n. rec. 
mond.), 2. Italia 2343 p, 3. Fin
landa 2341 p ; pușcă liberă 
60 f.c., echipe — 1. U.R.S.S. 
2391 p (n. rec. mond.), 2. 
R.D.G. 2379 p, 3. Marea Bri
tanic 2 374 p, ...8. România 
2 368 p.

în programul de luni figu
rează următoarele probe : puș
că liberă 60 f.c. (finală, indi
vidual), pistol viteză, manșa a 
doua (individual și echipe).

Radu TIMOFTE

SPORTIVI ROMÂNI IN ÎNTRECERI INTERNAȚIONALE
ȘTEFAN TAȘNADI PE LOCUL 7, 

CU TREI RECORDURI 
NAȚIONALE LA C.M.

DE HALTERE
Campionatele mondiale și eu

ropene de haltere au continuat 
la Liille. La categoria semigrea 
(90 kg) victoria a revenit sporti
vului bulgar Blagoi Blagoev, cu 
405 kg (record mondial egalat). 
La „smuls", Blagoev a doborlt 
recordul mondial cu 185 kg, în 
timp ce la „aruncat" el a obți
nut un 220 kg. Pe locurile ur
mătoare s-au clasat Iuri Zahare- 
VlcI (U.R.S.S.) — 397,5 kg șl Liu- 
bomir Ușerov (Bulgaria) — 380 
kg. Alte rezultate. La cat. grea 
ușoară (100 kg) : 1. Viktor Sots 
(U.R.S.S.) 407,5 kg (182,5; 225) ; 2. 
Brumen Matzkievlci (Cehoslova
cia) 392,5 kg (175; 217,5) ; 3. Ve- 
selin Osikovski (Bulgaria) 387,5 kg 
(170; 217,5).

La cat. grea, Ștefan Tașnadi 
(România) a ocupat locul 7 în 
clasamentele mohdial și european, 
stabilind trei recorduri naționa
le : 380 kg la total ; 170 kg la 
„smuls" și 210 kg la „aruncat". 
Primii clasați : 1. Valerl Krasciuk 
(U.R.S.S.) 415 kg (180 ; 235) ; 2,
Vlaceslav Koltov (U.R.S.S.) 410
kg (185 ; 225) ; 3. Flamen Aspa- 
ruhov (Bulgaria) 405 kg (180 ; 
225).

SUCCESE ALE TINERILOR 
LUPTĂTORI IN IUGOSLAVIA

Tinerii luptători români parti
cipă cu succes la campionatele 
balcanice pentru cădeți și spe
ranțe olimpice de la Pola (Iu
goslavia). La categoria cădeți 
(sportivi pînă la 16 ani), în com
petiția de lupte liberte, trei con- 
curenți români : Nanu Popa (cat. 
55 kg), Nicolae Nederu (59 kg) 
șl Ion Fildan (78 kg), s-au cla
sat pe primul loc. La lupte 
greco-romane reprezentantul nosr 
tru Monică Popa (48 kg) s-a 
situat, de asemenea, pe locul I.

DINAMOVIȘTil BRAȘOVENI
Șl BUCURESTENI, PE LOCURI 

FRUNTAȘE LA TURNEUL 
DE JUDO DE LA BERLIN

La Berlin a avut loc un turneu 
internațional de judo la care au 
participat formații dinamoviste 
din Bulgaria, R.D. Germană, Ro
mânia, Uniunea Sovietică și Un
garia. în confruntările pe echipe, 
Dinamo Brașov s-a situat pe lo
cul 3, după Dynamo Berlin și se
lecționata dinamovistă a Uniunii 
Sovietice. Sportivii români au a- 
vut frumoase comportări și în 
întrecerile individuale. Astfel, 
superușorul Iulian Mihai (Dina-

BASCHET • La Madrid, me
ciul amical dintre echipele mas
culine Real Madrid și Partizan 
Belgrad a fost ciștigat de bas- 
chetbaliștil spanioli cu 105—95 
(54—42).

CICLISM. • A 11-a etapă a 
competiției „Tour de l’Avenir*, 
încheiată la Divonne les Bains 
după 153 km, a revenit rutieru
lui sovietic Aleksandr Vedernikov 
în 3h 44:58. Lider al clasamen
tului general individual se menți
ne francezul Pascal Simon.

HOCHEI PE IARBA • Aflată 
în turneu în Spania, echipa mas
culină a Indiei, campioană olim
pică, a susținut un meci în com
pania reprezentativei țării gazdă. 
Hochei^til indieni au ciștigat în- 
tîlnirea cu 2—1.

SAH. • Pentru a patra oară 
consecutiv, marile maestre Maia 
Ciburdanidze și Nana Aleksan-

ECHIPA NOASTRĂ
SENIGALLIA, 20 (prin tele

fon). In ultima zi a campiona
tului european de baschet fe
minin, selecționata țării noas
tre a întilnit pe cea a Italiei. 
La capătul unei întîlniri echi
librate, în care baschetbalistele 
italience au condus întotdea
una, dar niciodată Ia dife
rențe mari, acestea au învins 
cu scorul de 72—66 (36—30),
clasîndu-se pe locul 7. De men
ționat că in min. 37, la o dife
rență de numai 4 puncte, echi
pa noastră a avut mingea, dar 
a ratat atacul. Prin acest re
zultat, formația română s-a 
clasat pe locul 8, la fel ca anul 
trecut, la Banja Luka.

Au înscris : Pali 16, Solovăs- 
tru 12, Filip 9, Borș 8, Ciubăn- 
can 11, Szelcely 6, Fotescu 4 
pentru România, respectiv 
Rossi 20, Sandon 16, Ceschia 
12, Barzzo 10, Galdatto 6, Gor
lin 4, Bondi 4. Au arbitrat ex
celent : F. Kulidze (U.R.S.S.) 
și K. Olsson (Suedia).

Alte rezultate : locurile 5—6: 
Bulgaria—Olanda 80-65 (41-34), 
locurile 9—10 : Ungaria — R.F. 
Germania 76—46 (40—25), locu
rile 11—12 : Suedia — Finlanda 
70—68 (39—36).

Sîmbătă seara, jucînd la An
cona (in semifinale) selecționa
ta țării noastre a avui o evo
luție sub posibilități în compa
nia formației Olandei, care a

mo Brașov) s-a clasat pe primul 
loc, N. Ghlmpău (cat. superușoa- 
ră), C. Năstăilă (semiușoară) de 
la Dinamo București și M. Cioc 
(grea) de la Dinamo Brașov au 
ocupat locul 2, Iar M. Nuțu (u- 
șoară), Tr. Codrea (semigrea) de 
la Dlnamo Buc. șl C. Gotcă (mij
locie) de la Dlnamo Bv., locul 3 
la categoriile respective.

COMPORTĂRI REMARCABILE 
ALE ȘAHIȘTILOR

© In runda a 12-a a turneului 
zonal feminin de șah de la Byd
goszcz (Polonia), Marina Pogo- 
revici a obținut o nouă victorie 
(a 9-a de la începutul concursu
lui), de data aceasta, cu piesele 
albe, în fața polonezei Malgorja- 
ta Wiese. Astfel tînăra noastră 
reprezentantă încheie a doua 
treime a turneului cu un punctaj 
remarcabil : 9 partide cîștigate, 
două remize și o singură în- 
frîngere. Printre fruntașe se 
menține și Margareta Mureșan, 
care a cîștigat la Dana Nuțu. 
Alte rezultate ale rundei : Bo-

DECLARAȚIA PREȘEDINTELUI 
F.I.F.A.

Intr-o conferință de presă or
ganizată la Madrid, președintele 
Federației internaționale de fot
bal, Joao Havelange, a declarat : 
„După pârerea mea, Columbia va 
organiza următoarea ediție a tur
neului final al Campionatului 
mondial, din 1986, chiar dacă fo
rul nostru n-a primit Încă nici o 
notificare oficială".

Referindu-se la Campionatul 
mondial de fotbal pentru juniori, 
ce va avea loc în luna octombrie 
în Australia, J. Havelange a ac
ceptat că țările europene sint oa
recum dezavantajate de organiza
rea acestei competiții într-o pe
rioadă în care în Europa cam
pionatele sint în plină desfășu
rare. Dar, a adăugat J. Have
lange, F.I.F.A. nu înseamnă doar 
Europa, organizația noastră cu
prinde mult mai multe țări.

CAMPIONATE
ANGLIA : în clasament, pe 

primele locuri se află West Ham 
United cu 11 p, urmată de Isp- 
wich 11 p șl Southampton cu 
10 p.

R.D. GERMANA : In etapa a 
5-a, primele clasate, F. C. Mag
deburg (9 p) a dispus de Zwic
kau cu 2—1, Jena a terminat la 
egalitate 0—0 la Cottbus, iar 
Lokomotive Leipzig a dispus cu

• TELEX •
dna au convenit asupra remizei, 
astfel că scorul meciului pen
tru titlul mondial feminin de șah 
de la Borjomi se menține egal: 
2—2. Q După cinci runde șl dis
putarea partidelor întrerupte, la 
,,Memo rialul Bora Kostici", de la 
Vîrșeț, conduce marele maestru 
Gyula Sax (Ungaria), cu 4 p, ur
mat de Kurajița (Iugoslavia) — 
Jl/2 p (1) și Petrosian (U.R.S.S.) 
- 3 1/2 p.

TENIS. • Echipa U.R.S.S. a 
cîștigat finala zonei B europe
ne a „Cupei Davis**, conducînd 
cu 3—0 în meciul disputat în ora
șul Iurmala în compania forma
ției Olandei. în partida de du
blu, cuplul sovietic Vadim Bo
risov, Constantin Pugaev a între-

-PE LOCUL 8
cîștigat cu scorul de 56—51 
(26—28). Sportivele românce au 
condus in primele minute 
(10—1 in min. 5), dînd impresia 
că vor învinge cu ușurință. 
Dar, in mod cu totul nejustifi
cat $1 inexplicabil, ele au in- 
ceput să manifeste o emoție e- 
xagerată care, pur și simplu, 
le-a „blocat", ceea ce a permis 
adversarelor să ia inițiativa și 
să obțină victoria. Singurele 
baschetbaliste din echipa țarii 
noastre care au corespuns au 
fost Magdalena Pali și Camelia 
Solovăstru, celelalte avind o 
prestație lamentabilă. Au în
scris: Fall 19, Solovăstru 12, 
Armion 10, Balaș 6, Filip 2, Fo
tescu 2 pentru România, res
pectiv Blanche 14, De Liste 12, 
De Rider 6, Seka 8, Helworth 
8, Van Hem 6. Au arbitrat 
foarte bine M. Kulidze (U.R.S.S.) 
și K. Olsson (Suedia).

Celelalte rezultate din semi
finale: Polonia — Cehoslovacia 
72—60 (37—32), U.R.S.S. — Iu
goslavia 94—60 (49—33), Bulga
ria — Italia 82—66 (42—32), R.F. 
Germania — Suedia 69—67 
(35—29).

N.R. La ora închiderii ediției 
sînt in curs de desfășurare ce
lelalte finale pentru stabilirea 
clasamentului general: U.R.S.S. 
— Polonia și Iugoslavia — Ce
hoslovacia.

iadjieva — Polihroniade 1—0 ; 
Porubski — Erenska remiză ; Ci- 
prlanova — Eretova remiză; Ivan- 
ka — Klimova remiză ; Ghilin- 
gherova — Skac^lova 1—0.

în clasament, pe primul loo 
Marina Pogorevici (România), cu 
10 p, urmată de Marla Ivanka 
(Ungaria) — 9 p, Margareta Mu
reșan (România) — 8 p șl o par
tidă întreruptă. Plnă la sfîrșitul 
întrecerii au mal rămas de ju
cat 5 runde. La turneu participă 
18 șahiste, primele cinci clasate 
urmind a se califica la turneele 
interzonale ale campionatului 
mondial. La 121/2 p din 17 po
sibile se acordă titlul de mare 
maestră.
• Turneul de la Kikinda a fost 

cîștigat de maestrul Ovidiu Foi
șor, care a realizat 9 p din 13 
posibile, Îndeplinind astfel o 
normă de maestru internațional. 
Pe locul secund s-a situat Iugos
lavul Voja Petrovlcl — 8 p, ur
mat de șahiștii români Volodea 
Valsman — 71/, P Șt Emil Un- 
gureanu — 7 p.

2—1 de Vorwărts Frankfurt. Lok. 
Leipzig și Jena au cite 8 p.

R. F. GERMANIA (et. 5) : Le
verkusen — Braunschweig 1—0 ; 
Bremen — Dusseldorf 4—1; Ba
yern MUnchen — Kaiserslautern 
4—2 ; Bielefeld — Dortmund 1—1; 
MSnchengladbach — NUrnberg 
4—2 ; Stuttgart — K61n 1—1 ; 
Duisburg — Frankfurt pe Main 
4—2 ; Darmstadt — Karlsruhe 
2—6 ; Bochum — Hamburg 2—1. 
Clasament : 1. Bayern Munchen
— 12 p ; 2. Bremen — 10 p ; 3. 
Bochum — 10 p.

ITALIA (et. 2). Ascoli — Udl- 
nese 3—0 ; Avellino — Juventus 
0—1 ; Cagliari — Napoli 1—1 ; Ca
tanzaro — Inter 0—0 ; Cesena — 
Roma 1—1 ; Como — Genoa 1—1; 
Milan — Fiorentina 0—0 ; Torino
— Bologna 1—0. Conduc Juventus 
șl Torino cu cite 4 p.
• Echipa „Cosmos" din New 

York s-a calificat în finala cam
pionatului ligii nord-americane. In 
meciul retur al semifinalei, „Cos
mos" a învins cu 4—1 echipa 
„Strikers" din Fort Lauderdale in 
care joacă Gerd MUller.
• In vederea meciului amical 

de la 23 septembrie, la Vlena, cu 
echipa Austriei, Federația spa
niolă a selecționat un lot de 18 
jucători, între care se află Dani, 
Alesanco, Camacho, Juanlto, San- 
tillana, Sațrustegul, Zamora șl 
Saura.

cut cu 6—4, 6—4. 6—2 perechea 
olandeză Tom Okker, Mark Al
bert. • După prima zi a me
dului din cadrul „Cupd Davis" 
ce se desfășoară la Sao Paulo 
între echipele Braziliei și R. F. 
Germania, scorul este egal : 1—1. 
Carlos Kirmayr l-a întrecut cu 
7—5, 6—2, 3—6, 6—3 pe Peter
Elter, Iar Ulrich Pinner a ega
lat pentru R.F.G., învingîndu-1 
pe Thomas Koch cu 6—3, 6—3, 
6—2. • In semifinalele turneu
lui feminin de Ia Tokio, Anne 
Kiyomura (S.U.A.) a învins-o cu 
6—4, 6—1 pe compatrioata sa
Kathleen Horvath, în timp ce 
vest-germana Bettina Bunge a 
obținut victoria cu 6—2, 1—6, 7—6 
în fața iugoslavei Mima Jauso- 
vec. o în meci demonstrativ, la 
Seattle, John McEnroe l-a între
cut cu 6—3, 6—3, 7—5 pe Jimmy 
Connors.


