
VUITA Dl LUCRU A TOVARĂȘULUI 
NICOLAf CEAUȘESCU 

ÎN 1MP0RTANTL ÎNTREPRINDERI 
INDUSTRIALE DIN CAPITALĂ

Tovarășul Nicolae Ceaușcseu. 
secretar' general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
a vizitat, simbătă dimineața, 
importante întreprinderi indus
triale din Capitală.

împreună cu secretarul gene
ral al partidului, la vizită au 
participat tovarășa Elena 
Ceaușescu, tovarășii Constan
tin Dăscălescu. Emil lîobu, 
Gheorghe Oprea și Gheorghe 
Pană.

Desfășurată in atmosfera de 
patriotism revoluționar, de pu
ternică emulație specifică acti
vității pe care o desfășoară co
lectivele de pe intreg cuprin
sul țării în aceste zile pre
mergătoare aniversării zilei de 
23 August — marea noastră 
sărbătoare națională —. noua 
întilnire de lucru a prilejuit 
un dialog direct și aprofundat 
al secretarului general al parti
dului cu colectivele de oa
meni ai muncii din unitățile vi
zitate, cu factori de răspunde
re din centrale industriale și 
ministerele de resort despre 
modul in care se * realizează 
sarcinile pe anul in curs.

Creatorii bunurilor materiale 
din întreprinderile vizitate 
și-au reafirmat, și dc această 
dată, hotărirea lor fermă de 
a-și mobiliza și mai puternic 
eforturile și energiile creatoare 
pentru îndeplinirea exemplară 
a prevederilor cincinalului, a 
sarcinilor izvorite din expune
rea tovarășului Nicolae
Ceaușescu la recenta plenară 
lărgită a C.C. al P.C.R., pentru 
transpunerea neabătută in via
ță a istoricelor hotăriri ale 
Congresului al 7țII-lea al parti
dului privind creșterea neîntre

ruptă a progresului economic 
al țării, a bunăstării materiale 
și spirituale a Întregului popor.

Vizita a început la întreprin
derea de utilaj chimic „Grivița 
Roșie" și a continuat la între
prinderea textilă „Dacia", Zona 
Uranus a Capitalei, întreprin
derea „Autobuzul", întreprinde
rea de mașini grele. întreprin
derea „Republica", întreprinde
rea „Aversa", întreprinderea de 
prelucrare a maselor plastice și 
ia întreprinderea „Electronica".

Prin întreaga sa desfășurare, 
acest amplu și semnificativ 
dialog, in care au fost antrena
te colectivele unor reprezenta
tive întreprinderi industriale și 
de construcții din Capitală, a 
constituit o nouă și grăitoare 
mărturie a preocupărilor con
stante manifestate de partid, de 
secretarul său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, pentru asi
gurarea celor mai bune condi
ții de desfășurare a activității 
economice, pentru înfăptuirea 
cu succes a planului pe acest 
an și pe întregul cincinal.

Pretutindeni, comuniștii Ca
pitalei, toți oamenii muncii 
și-au reafirmat, și cu acest pri
lej, hotărirea fermă de a face 
din indicațiile secretarului ge
neral al partidului un mobili
zator program de activitate, dc 
a-și onora în mod exemplar 
sarcinile ce le revin, precum 
și angajamentele asumate în 
întrecerea socialistă, intimpinind 
cu cinste cea de-a 38-a aniver
sare a revoluției de eliberare 
socială și națională, antifascis
tă și antiimperialistă. de a 
contribui necontenit la înălța
rea p. -iei noastre socialiste pe 
noi culmi de civiliza,.. și pro-
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Primul succes românesc la un campionat mondial de natație

CARMEN BUNACIU, MEDALIE DE BRONZ LA 200 m SPATE!
Noi recorduri mondiale și europene • Poloiștii sovietici - din nou campioni al lumii

Simbătă noaptea la Guaya
quil (Ecuador), au luat sfirșit 
întrecerile celui de al IV-lea 
campionat mondial de natație. 
De această dată avem satisfac
ția de a anunța cel mai mare 
succes al unuî sportiv român 
in istoria marilor competiții 
ale acestui sport.

Luind startul, cu prilejul ul
timei reuniuni a finalelor, in 
□roba de 200 m spate. Carmen 
Bunaciu a luptat cu toată for
ța de care este capabilă, a lă
sat in urmă înotătoare de mare 
valoare, cucerind medalia de 
bronz, fiind chiar la numai un 
pas de cea de argint. Proba a 
fost dominată de Cornelia 
Sirch (R.D.G.). care s-a distan
țat de la început si a încheiat 
parcursul în 2:09,91. timp ce 
constituie un nou record mon
dial (vechiul record. 2:11,77 a 
aparținut compatrioatei sale 
Rica Reinisch din 1980). în ur
ma noii campioane a lumii 
s-a dat o luptă epuizantă, la 
care au participat cinci sporti
ve. în final. Carmen a cedat 
poziția a doua (pentru numai 
42 sutimi de secundă) australi-

encei Georgina Parkes (2:14,93), 
dar cu rezultatul său (2:15,40) 
a reușit să întreacă pe campi
oana Uniunii Sovietice. Larisa 
Gorceakova si cele două re
prezentante ale S.U.A.. Sue 
Walsh si Tracy Caulkins. Pen
tru Carmen Bunaciu. singura

(Continuare in- pag a i-a)

S-au încheiat campionatele

de ciclism pe velodrom

CURSELE CU ADIlIUMi

JllCillO..

ture cu sprinturi

învinsăi.v.iH. Brașov,
Steaua

egalată In ultimele minute la lași

revine In trombă și clștigâ

(Citifi cronicile în pag. 3—3)

ex-

din • 
pe 
de

Ion 
Cr.

• F.C. Olt, la un pas de 0-3,

. .v. Uit 
Univ. Craiova 
Petrolul Ploiești 
F.C.M. Brașov

yoviște 
S.C. Bacău 
F.C. Constanța 
Corvinul
Dinamo

ETAPA VIITOARE
F.C. Constanța 
Steaua 
S.C. Bacău 
F.C. Argeș 
A.S.A. Tg. Mureș 
Corvinul
Dinamo
C.S. Tirgoviște 
Jiul Petroșani

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

august)

clubului Cop'
Ne-air 
-easts

MECIUL ETAPEI-LA SCORNICEȘTI
Intr-un sport chinuit pînă acum de psihoza concluziilor, de boa Io 

concluzii (or — intr-atit de grăbite cîteodatâ Incit nu de puține ori tatii 
apare... concluzia și apoi fotbalul propriu-xis (w o lâ pripim 

cu Judecăți de valoare după etapa 1 a celui de-al 45-lea campionat na
țional. Cu atît mai muît cu cit rezultatele ni ca par ta proporție de 
peste 90 La sută expresia firescului. De așteptat |i absolut normal a 
fost galopul de sănătate al craiovenilor, orgolioș? șl irezistibili „acasă 
la muica”, mai cu seamă la deschiderea sezonului fotbalistic. Să ne 
iert» însă Ștefănescu - Bălăci et comp., dar noî a să-I „credem” total 
abia după meciul de la Bacău, un colocviu (miercuri) mai apropiat în ce 
privește valoarea partenerului de examenul de la Florența. De așteptat 
?i absolut normală ni se pare și victoria dinamovîștilor. Este firesc ca 
actualii campioni ai țării să învingă o echipă de talia lui F.C.M. Brașov nu 
numai la poalele Timpei, ci chiar și la... vîrful Tîmpei, adică oriunde ar 
întîlni-o, fa orice oră din zi și pe orice teren. Valoarea, dacă e valoare, 
trebuie să se impună acasă ca șl în deplasare, altfel nicî nu te poți 
gîndi — cu seriozitate — să intreci adversari de forța Duklei Praga. Con
form așteptăriilor, Cimpeanu H și-a intrat ta rol, el anunțîndu-se de pe 
acum un posibil golgeter ol campionatului. Steaua, Insă, are ambiții — 
de colectiv — mai mari, a căror împlinirp nu poate fl concepută fără 
un bloc de echipă puternic în toate compartimentele, capacitate care ră- 
mîne de demonstrat Meciul etapei a fost fără îndoială la Scornicești, in- 
tîlnire palpitantă care a semănat cu partida a doi semigrei în care fie
care pumn te poate culca la pămînt. Trimisă de două ori la podea de 
un adversar țeapăn, puternic, care nu întîmplător a retrogradat-a pe Uni
versitatea^ Cluj-Napoca pe propriul teren, echipa Oltului a găsit forța 
morală să se ridice, să reia lupta furibund (ce-o fi fost pe antrenorul 
Halagian, numai el știe I) și să învingă „la cravașe”, în fața unui pu
blic pasionat care nu putea să-și creadă ochilor că echipa favorită va 
pierde meciul tocmai în ziua în care el a primit „Trofeul Petschovschi”. De 
așteptat și egalul de la Timișoara, ținînd cont atît de calitățile lui Radu 
II și Turcu, cît și de slăbiciunile știute ale gazdelor. Chiar și dacă ar 
fl învins piteștenii, victoria lor nu ar fi mirat pe nimeni. Bun debutul 
promovatelor F.C. Bihor șî Petrolul, aceasta din urmă întîlnind o palidă 
echipă hunedoreană (prestația fără nerv, fără orizont o Corvinului fiind 
singura surpriză reală a etapei). Dealtfel dintre „europene", singura e- 
chipâ care a pierdut startul ta campionat a fost ,,11'“-le lui Gabor, eT 
însuși anonim într-un Joc în care s-a prezentat departe — de exemplu - 
de meciul de la Bacău din primăvară, urmărit tot pe micul ecran.

Acestea fiind, așadar, primele semne, să așteptăm, sâ nu ne grăbim 
cu concluziile (șubrede, vrînd-nevrînd) cel puțin pînă la meciurile cu Fio
rentina șl celelalte adversare continentale și sâ judecăm atunci pe fapte 
cu adevărat edificatoare.

Marius POPESCU

(miercuri
- F.C.M. Brașov
- Chimia Rm. Vilcea
- Univ. Craiova
- Sportul studențesc
- „Poli' Timișoara
- F.C. Bihor
- Petrolul Ploiești
- F.C. Olt
- Politehnica lași

bporlul studențesc
7. Chimia Rm. Vilcea 

Dinamo
F.C. Olt

6.—II. Politehnica lași
Steaua
„Poli" Timișoara 
F.C. Argeș

12 -14. S.C. Bacău
Jiul
F.C.M. Brașov 

15 -16. C.S. Tirgoviște
Corvinul Hunedoara

17. A.S.A. Tg. Mureș
18. F.C. Constanța

Donose (tricou de culoare închisă), căzut la pămint, a șutat fără 
speranfe pentru portarul Costaș, înscriind, al doilea gol al Uni

versității Craiova in partida de simbătă cu F.C. Constanta 
Foto : Ion MIHAICA (Continuare in pag 3-3)

In „Cupa Prietenia" la dirt-track

DOUA FRUMOASE SPECTACOLE MOTOCICLISTE
Sportivii români, printre
..Cupa Prietenia" la dirt-track, 

prestigioasă competiție interna
țională deschisă tinerilor oină 
la ?1 de ani. și-a derulat pe
nultimele secvențe (ultima eta
pă. a 7-a. va avea loc în Polo
nia) simbătă. la Brăila, pe pis
ta Stadionului municipal, în

animatorii întrecerilor
prezenta a peste 15 000 de spec
tatori si duminică, la București, 
pe stadionul Metalul. în fata a 
aproape 10 000 de spectatori. Au 
participat sportivi din Bulgaria, 
Cehoslovacia, R. D. Germană, 
Polonia, Ungaria. Uniunea So
vietică si România, fiecare tară 

punc
ta 3 

.ure). A fost un adevărat vîr- 
:.ej, o goană amețitoare, în 
.are au intrat „Ia bătaie" nu 
nai puțin de 19 competitori, 
din totalul de 22 aliniați la 
start., 19 sportivi au acumulat 
puncte în lupta la sprinturi, 
ele mai multe (62) revenln- 

lu-1. ’nsă, lui Vasile Mitraeho. 
Și aici, întocmai ca și în pro
ba de urmărire individuală, 
Mitrache a avut drept principal 
rdversar un concurent 
Arad. De astă dată, însă 
I Schneider — campionul 
seniori și juniori mari al pro- 
oei de 1000 m cu start de pe 
loc. Mitrache și Schneider au 
cîștigat, dealtfel, 13 din totalul 
celor 25 de sprinturi (Mitra- 
clie — 8, Schneider — 5). cu
cerind, de asemenea. în lupta 
lor pentru acumulare de punc
te și numeroase locuri 2 Din
tre ceilalți concurenți, o im
presie frumoasă au lăsat O. 
Mitran și Al. Ion (Voința Bucu
rești) și C. David (Olimpia). 
Clasament : 1. V Mitrache 
(C.S.Ș. 1) 62 p — campion na
țional, 2. I. Schneider (Voința 
Arad) 52 p ; 3. O Mitran (Voin
ța București) 29 p : 4. Al. 
(Voința București) 21 p ; 5. 
David (Olimpia) 20 p.

In privința spectacolului 
celent pe care l-a ocazionat, 
trebuie menționată și cursa cu 
adițiune de puncte a seniori
lor — desfășurată duminică di-

Gheorghe ȘTEFANESCU

aliniind la start cite 2 alergă
tori.

Fiind de forte sensibil egale, 
alergătorii sovietici, bulgari, ce
hoslovaci si unguri au fost 
principalii animatori ai curselor

Troian I0A1JIȚESCU

(Continuare In pag. a 4-a)



VICTORIE INTERNAȚIONALĂ A ECHIPEI STEAUA

Stadionul de rugby al eoni 
plexului sportiv din Gnenceo 
s-a prezentat sîmbătă după-a- 
miază in ținută de gală cu un 
gazon splendid un asemenea 
cadru fiind desigur demn de 
inaugurarea sezonului. Jocul 
opunind două dintre cele mai 
bune echipe din România Ș> 
Uniunea Sovietică a fost inte
resant dind 
fostei noastre 
ua București 
aeronautică
Moscova 26—6 (17—3). Victorie 
de necontestat, diferență clară 
creată mai cu seamă de cele 
patru eseuri realizate de rug- 
byștii români in timp ce oas
peții nu au marcat nici unul, 
deși s-au aflat în două-trei 
rinduri foarte aproape de re
ușită. Cu unele noutăți (Th. 
Radulescu antrenor Drincipal 
Moț și Coman introduși după 
pauză) Steaua a Dășit astfel 
cu dreptul în acest sezon, din- 
du-ne o altă întîlnire săptă- 
mina viitoare, cînd — în corn 
pania formației celebrei Uni 
versităti din Cambridge — vonr 
putea evalua și mai corect 
șansele sale în încercarea de 
a recuceri titlul de camnioană 
națională

Bucureștenii au deschis re
pede scorul crin ALEXAN
DRU care a transformat o 
lovitură de pedeapsă (min 4) 
Ei s-au văzut egalați dună opt 
minute (BOBROV Lp.t o ase
menea situație fiind Insă Dri- 
ma și ultima în mec’ Steaua 
îndreptîndu-se trental spre 
succes. Mai lntîi orin eseul de

ciștig de cauză 
campioane : S.ea
— Institutul dc 
,luri Gagarin"

Campionatele naționale de tenis pentru juniori

DANIELA MOISE (Steaua) A OBȚINUT
PERFORMANȚA MAXIMA: TREI TITLURI!

CiMi'lNA, 8 (prin telefon) 
Excelent organizate de asocia
ția sportivă Neptun 0:.. loca
litate (aparținlnd întreprinde
rii cu același niunei", ou.n.mca 
s-au încheiat întrecerile ediției 
din acest an a campionatelor 
naționale individuale de tenis 
rezervate juniorilor. Competi
ția s-a bucurat de participarea 
unor tenăsmani înzestrați (din 
păcate insă nu prea mulți la 
număr) dintre ei — cum era 
firesc — alegindu-se și noii 
deținători ai titlurilor

Una dintre cele mai atracti
ve finale, mai ales datorită e- 
voluției foarte bune a câștigă
torului (cat. 17—18 ani) a fost 
aceea dintre Dumitru Ciucă 
(Dinamo București) și colegul 
său de club Emil Hnat. Acesta 
din urmă nu a ..prins" ziua sa 
cea mai bună, greșind mult 
dovedind oarecare apatie și 
chiar resemnare, dar înclinăm 
să credem că oricum ar fi ju
cat Hnat lui Ciucă nu-i putea 
scăpa victoria. întrucît tinăra 
noastră speranță și-a dovedit 
superioritatea atît pe plan teh
nic cît și tactic. Rezultatul fi

De azi, la Timișoara, ediția a 70-a a campionatelor naționale de tenis

TOȚI DEȚINĂTORII TITLURILOR 
FIGUREAZĂ PE FOILE DE CONCURȘI

Municipiul Timișoara, centru 
cu tradiție in tenisul nostru, 
după ce a găzduit două manșe 
din ..Cupa Davis", se pregătește 
acum să-i primească pe cei mai 
buni tenismani ai țării, ei ur- 
mînd să se întreacă în cadru] 
celej de a 70-a ediții a cam
pionatului național individual 
al seniorilor. întrecerile încep 
azi, și vor avea loc pe baza 
sportivă Electrica.

La actuala ediție vor fi pre- 
tenți toți deținătorii titlurilor : 
Florin Seg&rceanu (Dinamo 
București) și Florența Mihai 
(Progresul București) — în pro
bele de simplu ca și Florin 
Segărceanu — Andrei Dirzu 
(Dinamo București) Florența 
Mihai — Marilena Totoran 
(aceasta din urmă de la Dinamo 
București) și Daniela Moise 
(Steaua) — Adrian Marcu (Di
namo Brașov) — în probele de 
dublu.

întrecerile se anunță 
nante. Daniela ‘ . ____
trecut finalistă) a crescut din 
punct de vedere calitativ (du-

pasio-
Moise (anul

CAMPIONATULUI
NATIONAL

balonul,această dată, grămada echipei Steaua a cîștigat 
pe care Suciu îl transmite liniei de treisferturi

Foto : Dragoș NEAGU

ZONELOR"

al lui DAVID, transfer-efect —__-
mat de ALEXANDRU, din min. 
18. după ce Zafiescu I fusese 
stopat in extremis. Apoi, prin 
realizările la fel de spectacu
loase „semnate" de tehnicul 
CORNELIU (min. 27. la un 
schimb de pase cu M. Ionescu) 
și de același DAVID (min. 30. 
după o cursă impetuoasă fă
cută de Fnicu). După pausâ 
BOBROV fundașul echipei na
ționale sovietice, a reușit trans
formarea a încă unei lovituri 
de pedeapsă — min. 58 —. 
oentru ca 11 minute mai tirziu 
să notăm două frumoase ac
țiuni ale oaspeților, de puțin 
ratate A punctat în schimb 
MOT în min. 73. eseu trans
format de ALEXANDRU, a

nalei : Ciucă — Hnat 6—3, 6—2, 
6—1. La aceeași categorie - de 
vîrstă. revelația din acest an 
a tenisului nostru feminin. 
Daniela Moise (Steaua), a sus
ținut finala in compania ace
leiași adversare de anul trecut, 
studenta clujeancă Luminița 
Sălăjan. Diferența a constat în 
faptul că Moise a jucat la un 
nivel mult mai ridicat. Rezul
tatul finalei : Moise — Sălă
jan (Politehnica Cluj-Napoca) 
6—0, 6—1. Finalele de dublu : 
Chiru. Pop (Steaua) — Hnat, 
Ciucă (Dinamo Buc.) 6—4.
4—6. 6—4, 6—1 ; Daniela Moise, 
Luminița Sălăjan — Mihaola 
Testiban. Dana Cherebețiu (Po
litehnica Buc.) 6—2, 6—1 ; Chi
ru, Daniela Moise — Pop, Lu
minița Sălăjan 6—4, 6—4. I/i 
cat. 15—16 ani. finala de sim
plu s-a disputat intre M. Vanță 
(Dinamo Buc.) și M. Comănes- 
cu (Progresul). După ce a ce
dat un set. adversarul său lu
cind cu multă dezinvoltură și 
foarte eficace în atac. Vanță 
a recuperat. Subliniem că și 
Comănescu merită felicitări. 
Rezultatul finalei : Vanță — 

pă cum se știe, într-un turneu 
din R.F. Germania ea a înre
gistrat prima sa victorie în fața 
Florenței Mihal), fiind încă 
junioară pină în luna decem
brie, cînd va împlini 18 ani). 
Să nu uităm, însă, că o candi
dată serioasă la titlu (anul tre
cut ea nu a fost prezentă) este 
și Lucia Romanov, De aseme
nea. Florin Segărceanu s-a ma
turizat în joc și este de aș
teptat ca evoluția sa la actuala 
ediție a campionatelor naționa
le să ne arate un jucător stă- 
pîn pe armele tenisului mo
dern.

Firește, nu pot fi scoși de pe 
lista potențialilor cîștigătari, 
nici Andrei Dirzu sau Adrian 
Marcu. Oricum echilibrul nu 
va lipsi din această ediție a 
„naționalelor", cu atît mai mult 
cu cît . bătrînul" Dumitru Hă- 
rădău și mai tinerii Octavian 
Vilcioiu, Cristinel Ștefănescu 
sau Liviu Mancaș pot oferi ori- 
cînd surprize. 

(I. 6 )

cesta din urmă stabilind, din 
l.p., și rezultatul final (26—6)

Arbitrul Gh. Huștiu, ajutat 
la margini de I. Tălăban și 
FI. Diaconu, a condus bine 
formațiile: STEAUA : Toader 
— Fuicu, Enache, David (Flo- 
rea IR, Zafiescu I (C. Ilie) — 
Alexandru. Suciu (Coman) — 
Rădulescu, L. Constantin, Mu- 
rariu — Galan, M. Ionescu — 
Corneliu, Munteanu (Moț), 
Cioarec ; INST. AERONAUTI
CA MOSCOVA : Bobrov — Po
lunin, Karpuhin, Solovatov, 
Kolomițev (Rudenko) — Miro
nov. Kareev — Kuțnarev. Ov- 
clnlkov, Bicikov — Tihonov, 
Aleșin — Lahtin (Medvedi) 
Fedorov, Kirpa.

Gm RAETCHI

Fi- 
fost

Comănescu 1—6, 6—1, 6—3. 
nala de simplu fete a 
cîștigată. într-o manieră cate
gorică. de talentata Ileana Tro- 
can (T.C.B.), care a lnvins-o 
cu 6—3. 6—2 pe Alice Dănilă 
(Dinamo Buc.). La dublu, cîști- 
gătorii finalelor sint : Comă
nescu. Vanță — Dascălu, Flo- 
rescu (Dinamo Brașov) 6—4 
3—6. 6—0 ; Alice Dănilă (Dina
mo Buc.), Ileana Trocan 
(T.C.B.) — Monica Radu, Teo
dora Tache (Dinamo Buc.) 6—2. 
6—2 ; Comănescu, Monica Radu 
— Vanță. Alice Dănilă 6-2, 
6—4.

Ion GAVRILESCU

BALCANIADA DE HANDBAL-ECHIPE DE IIU1
• Competiția începe azi, la Ankara • La Loveci, reprezentativa

de juniori participă
• La Ankara, între 9 șl 16 

august, se desfășoară cea de a 
IV-a ediție a campionatelor bal
canice de handbal, rezervată e- 
chlpelor masculine de tineret. 
Reprezentativa țării noastre 
(care anul trecut, la Atena, s-a 
clasat pe primul loc) are In 
componență, printre alții, pe G. 
Jerebie, A. Simion șl T. Vaslle 
— portari, St. Bursuc, T. Roșea, 
D. Porumb, V. Nicolae, S. Bă- 
dosu, Gh. Mlelăuș, L. Jianu. An
trenorul echipei este Cezar Nica 
• In aceeași perioadă, localitatea 
bulgară Loveci va găzdui cea de 
a XV-a ediție a „Turneului Prie
tenia" (m). Echipa țării noastre, 
antrenată de Valentin Samungi 
și Florin Voiculescu, este alcătui-

S-AU ÎNCHEIAT CAMPIONATELE DE CICLISM PE VELODROM
(Urmare din pag. 1)

PUGILIȘTI
VALOROȘI

LA STARTUL
F.C.M. BRAȘOV 
DINAMO

O
1 (0)I

I
I

începînd de azi și pină sîm
bătă. la Brăila, Constanța, Tg. 
Jiu și Timișoara se va desfă
șura faza de zonă a campio
natelor naționale de box pen
tru seniori. La întreceri vor 
participa campionii fazei ju
dețene și ai municipiului 
București, la care se vor adău
ga sportivii de cat. I și cei de 
clasă internațională. Finaliștii 
fiecărei categorii la zone vor 
fi prezenți, între 13 și 19 sep
tembrie, Ia turneul final al 
campionatelor, ce va avea loc 
pe Stadionul Republicii din Ca
pitală.

La BRAILA vor fi prezenți 
sportivi din județele : Iași,
Bacău. Vaslui, Suceava, Neamț, 
Botoșani, Călărași, Ialomița, 
Brăila și municipiu] București ; 
la CONSTANTA : Teleorman, 
Argeș, Vrancea, Buzău, Giur
giu, Tulcea, Galați, Dîmbovița, 
Brașov și Constanța; la TG. 
JIU : Dolj, Olt, Vileea, Mehe
dinți, Prahova, Caraș-Severin. 
Hunedoara, Sibiu, Alba și Gorj: 
la TIMIȘOARA: Bihor, Arad. 
Maramureș, Satu Mare, Cluj, 
Covasna, Mureș. Harghita, Bis- 
trița-Năsăud. Sălaj și Timi
șoara.

Printre protagoniștii întrece
rilor zonale te vor afla cei 
mai buni boxeri ai țării pre
cum șl unii campioni ai ani
lor trecuți, care aspiră din nou 
la titlurile puse în joc. Iată 
cîtiva dintre cei mai îndreptă
țiți candidați la supremație : 
semimuscă : S. Petrescu, D. 
Șchiopu, V. Baes, R. Geolfan ; 
muscă : C. Țițoiu, Gh. Govîci. 
Al. Șchiopu, A. Sirca; cocoș: 
D. Cipere, D. Radu, N. Robu,. 
Cr. Gheorghișor ; pană : T.
Cercel, F. Eva, I. Panaite, F. 
Preda ; semiușoară : I. Stan, 
FI. Țîrcomnlcu, V. Ioana, T. 
Cucu ; ușoară : D. Hie, M. Ful
ger, V. Mihăilă, I. Cerneanu ; 
semimijlocie : M. Ciubotaru, C. 
Hajnal, Șt. Ștefan, M. Mikloș; 
mijlocie mică : N. Chioveanu, 
M. Oatu, V. Mihai, Gh. Simi
on ; mijlocie : Gh. Butnaru, I. 
Cîrlan, AI. Mircea, M. Sîrba; 
semigrea : P. Fedea, M. Pascal. 
D. Gontariu. G. Donici ; grea : 
C. Bălan, V. Vrânceanu, T. 
Pârjol, Gh. Preda, L Cernat.

I
I
I

I
I
I
I

I

la „Turneul Prietenia'
tă, printre alții, din D. Bobcică,
I. Rădulcț, D. Ionescu, D. Botor- 
ce, S. Nccula, Fl. Georgescu, A. 
Ghlmeș. Medicul echipei este 
Sandor Antal • Recent, echipa 
de juniori a țării noastre a sus
ținut două tnttlniri amicale in 
Bulgaria. în prima partidă, se
lecționata de tineret a țării gaz
dă a cîștigat cu 24—22 (12—11).
Ai doilea meci, cu formația de 
juniori a Bulgariei, a fost cîș
tigat cu 21—20 (12—10) de hand- 
baliștii noștri • în aceste zile 
se află in Bulgaria, Intr-un tur
neu de mai multe meciuri, for
mația masculină divizionară „A" 
Constructorul C.S.U. Oradea, în
soțită de antrenorul Gheorghe 
Ionescu.

„pe 
prin-

(prinzîndu-1 din urmă), ca după 
turul 75 să-și lase iarăși 
loc" partenerii de cursă . 
tr-o nouă evadare. Clasament: 
1. C Căruțașu (Dinamo) 57 p și
3 ture avans — campion na
țional, 2. I. Butaru (Dinamo) 19 
p și 3 ture avans, 3. P. Mitu 
(Dinamo) 59 p și 2 ture avans, 
4. C. Paraschiv (Dinamo) 32 p 
și 2 ture avans, 5. C. Nicolae 
(Dinamo) 29 p și 2 ture avans.

Proba de urmărire echipe pe
4 OOQ m — seniori, desfășurată 
sîmbătă, a fost cîștigată, con
form așteptărilor, de prima re
prezentativă a clubului Dinamo 
(I. Gancea, C. Nicolae, C. Că
ruțașu, P, Mitu) cu timpul de 
4:43.5, celelalte locuri fiind 
ocupate în ordine de: 2. Dina
mo II 4:49,0; 3. Voința Bucu
rești 4:50,2; 4. Metalul Plopeni

MARIN, 
MULȚES- 
- lorda- 
(min. 74

I
I

Stadion Tineretului ; teren foarte 
bun ; timp frumos ; spectatori — 
circa 15 000. Șuturi : 12—9 (pe
poartâ : 7-6). Cornere î 3-3. A mar
cat : D. GEORGESCU (min. 87 din 
penalty).

F.C.M. BRAȘOV : Clipa - ȘTEFAN, 
Hintea, Naghi, Manciu — Gherghe 
(min. 46 Paraschivescu), Șulea, Spi
rea - LĂCĂTUȘ, BATACLIU. Borl- 
cecnu (min. 74 Bențc).

DINAMO : Moraru - I.
Nicolae, Dinu, Stredie — 
CU, AUGUSTiN, CUSTOV 
che, D. Georgescu, Vâetuș 
SERTOV).

A arbitrat bine V. 
trița) ; la 
N. Dinescu

Cartonașe 
LEA.

Cartonașe T__ „
Trofeul Petschovschl î 8.
La speranțe t 2-0 (1-O).

Ciocan (Bîs- 
linie : I. Crâciunescu și 
(ambii din Rm. Vîlcea). 
galbenei STREDIE,

roșii i ȘULEA.

O partidă interesantă, în

I care maturitatea campionilor a 
avut cîștig de cauză în disputa

I
cu echipa brașoveană, harnică, 
așa cum o cunoaștem, dar lip
sită
vean

de nerv. Publicul brașo- 
și-a manifestat amără-

I
I
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precedenta ediție de cam-
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I
I

I
I
I

în 
pionat. F.C. Constanta se nu
măra printre echipele cu o bu
nă stiintă a jocului în depla
sare. Nu mai departe. în urmă 
cu două luni, tot la Craiova, 
constăntenii Dierdeau greu, cu 
2—3. un meci în care au fost 
doar la un pas de surpriza e- 
tapei. De data aceasta însă, 
greu de explicat, ei s-au do
vedit a fi o prezentă palidă în 
teren, disputa părind. chiar 
din debutul ei. o luptă inega^ 
lă. între un atac dezlănțuit — 
cel al gazdelor — si o apărare 
timorată parcă a oaspeților, 
preocupată să primească cît 
mai Dutine goluri si făcînd tot 
mai greu fată situației. în a- 
ceste condiții, iocul a avut, a- 
proane De întreaga sa durată, 
un singur sens, spre noarta lui 
Costas care, mai ales în pri
ma repriză, s-a opus, cu inspi
rație si curai, avalanșei de su
turi expediate din toate direc
țiile si cu diferite intensități 
de toti jucătorii craioveni. mai 
puțin... Boldici. Și, totuși, sco
rul a fost deschis destul de 
tirziu. Era in min. 42, ]a șutul 
cu nr. 23, cînd CÎRȚU a reluat 
spectaculos, din voleu. o cen-
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I
I
I
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I
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POLITEHNICA IAȘI
STEAUA

TOATA
1 (0)
i (0)

Stadion ,,23 August* ; teren exce
lent ; timp frumos : spectatori — 
circa 18 000, Șuturi : 14—17 (pe 
poartă : 8—8). Comere : S-0. Au
marcat : S. CIMPEANU (min. 77) șl 
NEMȚEANU (mtn. 84 — din penalty).

POLITEHNICA : I. CIMPEANU
Anton (min. 46 Oprea), Ursu, B. 
Grigore, Clocîrlcn — , Pavelhic, Si- 
mîonaș, Conânâu (min. 70 Keresxy) 
- SIGMIREAN. NEMȚEANU, FLO
REAN.

STEAUA : Nițu — Anghelinl, IO- 
VAN, SAMEȘ, Fodor - 1. MUREȘAN, 
Stoica (min. 70 Minea), Șt. Popa, 
Bolint - Majaru, S. CIMPEANU.

A arbitrat bine R. Petrescu | la 
Hnie : I. Orzațâ (ambii din Brașov) 
șl I. Di mo (Sighișoara).

Cartonașe galbene : SIMIONAȘ.
Trofeul Petschovschl t 8.
La speranțe : 0-2 (0-1).

I
I

Greu debut pentru ieșeni I In 
primul rînd, firma și forța ad
versarului, în stare să sperie 
aproape pe oricine, semn că 
studenții nu puteau scăpa de o

’4:59,0. In clasamentul de mai 
sus am inclus toate formațiile 
participante în această probă. 
Doar patru echipe Intr-o pro
bă de campionat național, iată 
cifră care ne scutește de orice 
comentariu și explică timpii 
slabi realizați de absolut toate 
formațiile competitoare.

Nici proba de urmărire pe 
echipe pe 4 000 m a juniorilor 
mari nu a lăsat o impresie 
deosebită. în concurs au in
trat tot.. patru formații, din
tre care doar trei au reușit să 
se claseze. Formația C.S.Ș. 2 a 
fost prinsă din urmă de echipa 
Olimpia (în finala pentru locul 
3—4) și descalificată. Clasa
ment : 1. Voința București (V. 
Mitrache, Al. Ion, Gh. Filip, L. 
Boboc) 4:55,1 : 2. C.S.Ș. 1 4:58,5;
3. Olimpia 5:10,3.
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idii* 1
mineață. Și aici au intrat în 
luptă pentru puncte majorita
tea competitorilor (18 viteziști 
din totalul celor 23 Înscriși). La 
capătul celor 100 de ture (40 
km — cu sprinturi la 3 ture), 
victoria finală și titlul de cam
pion al țării au revenit, într-o 
manieră spectaculoasă, lui C. 
Căruțașu (Dinamo) care a to
talizat 57 p șl 3 ture avans. 
După cinci sprinturi (la înche
ierea turului 15). G. Căruțașu 
a evadat din pluton în com
pania partenerului său de club.
I. Butaru. Cei doi vor domi
na de aici înainte toată între
cerea. Prind din urmă plutonul, 
apoi, în turul 45, evadează din 
nou și iarăși reintră în pluton
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E41/ ÎNCHEIATE..;
scad tempoui, lăsînd impresia 
că sînt mulțumiți cu jocul 
egal Brașovenii atacă insistent, 
Paraschivescu (intrat în locul 
unui mijlocaș, pentru stimula
rea ofensivei) încearcă să diz- 
loce blocul defensiv al oaspeți
lor, dar linia a doua nu „vine" 
pe culoarele astfel deschise, iar 
talentatul Lăcătuș, mereu gata 
de sprint, e contrat dur de 
Stredie și chiar de Nicolae, 
care îi vine în „ajutor" (!), 
motiv pentru care i s-ar fi cu
venit și lui același cartonaș. In 
toată această perioadă, Dina
mo se limitează mai mult la 
așteptarea unei situații de con- 
traatc, prin Văetuș sau Dudu. 
Brașovenii au doua ocazii de 
gol (min. 63, cap Boriceanu la 
centrarea lui Lăcătuș, și min. 82 
Bența. șut puternic, apărat de 
Moraru), jocul se Îndreaptă 
spre o „remiză" inevitabilă, dar, 
în ultimul sfert de oră. nou in
tratul Sertov, mobil și insis
tent, „leagă" ți reanimă ofen
siva oaspeților, care se soldează 
cu penalty-ui transformat, în 
min. 87- de DUDU GEOR
GESCU.

toon CHIRII*

DEZLĂNȚUIT
UNIVERSITATEA CRAIOVA 5 (1) 
F.C. CONSTANTA 0

Stadion Cantrol ; teren toarte 
bun : timp frumos ; spectatori — 
ckoo 20 000. fuluri t 40-5 (pe poar
ta : 24-1). Camere i 15-2. Au mar
cel : C1RȚU (min. 42), DONOSE 
(min. «3 șl W). BĂLĂCI (min. 71 
din 11 m șl min. 73).

UNIVERSITATEA t Beldiei - Negrl- 
lă. ȘTEFANESCU, TMIhol. Ungureo- 
nu - Ticleonu (min. 71 Beldeanu). 
DONOSE, BĂLĂCI - ORȚU, CAMA- 
TARU. Irimescu (mm. 71 Ciorotonu).

F.C. CONSTANȚA I COSTAȘ - Pur- 
cărea, Antonescu, Coramalâu. Turcu 
(min. 71 Mănăllă) — Drageanu, I. 
Conslootineicu, Buduru — Zahiu, Pe- 
niu. I. Moldovan (min. 46 Petcu).

A arbitrat satisfăcător M. Abra- 
miuc ; la linie : Oh. Arhlre (ambii 

din Suceava) și M. Ludoșan (Sibiu).
Cartonașe galbene t UNGUREANU, 

NEGRILA, CARAMALAU, BĂLĂCI.
Cartonașe roșii : CARAMALAU.
Trofeul Petschovschi : 8.
La speranțe : 2-3 (1—3).

faultat în careu, a executat 
defectuos penaltyul acordat în 
min. 85. mingea trecînd cu 
mult ne lingă noarta lui Boldici.

Mihai IONESCU

MULȚUMITĂ
să-l deschidă inteligent pe S. 
CÎMPEANU, acesta să țișneas- 
că abil, Ursu să ezite și să a- 
nuleze pretinsul ofsaid, tușie- 
rul 1. Orzață să gîndească foar
te bine acțiunea și să nu inter
vină, ex-clujeanul să ajungă 
pe stingă, pe unghi închis, unde 
nu-1 putuse placa portarul gaz
delor, și să înscrie elegant, 
după ce așteptase și doi fun
dași ieșeni să vină spre poartă. 
Studenții n-au cedat, însă, mo
ral și in min. 84 — egalarea: 
Nițu n-a reținut un șut, Pave- 
liuc a alunecat în fața porții, 
cînd să înscrie, mingea a ajuns 
Ia NEMȚEANU și acesta a fost 
faultat evident de portarul 
bucureștean, la 8 m de poartă. 
Penalty clar, acordat ferm (cu 
toate protestele inexplicabile 
ale lui Nițu !) și transformat 
impecabil de vîrful ieșean. 
Bucurie mare pentru ieșeni, 
care au reușit să evite un de
but cu stlngul, fn fața unui 
adversar de temut. Remiză 
bună, însă, șl pentru bucureș- 
teni. care știu că puteau cîș- 
tiga, cum tot atlt de bine pu
teau pierde dacă, atunci, in 
min. 76, bara aceea, oricît de... 
eliptică a fost ea, nu s-ar fi 
opus..

Mircea M. IONESCU

SUI 1010 PRONOSPORT INFORNEAlA
CURSULUI 
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.C. Bihor— 
. F.C. Bl- 

,1. X. Poli.
) X. XT. 
final) X. 
amo (pau- 
7. — Dina- 
TOTAL DE 
a.

F.C. BIHOR 4 (1)
A.S.A. TG. MUREȘ 1 (1)

Stadion F.C. Bihor ; leren exce
lent ; timp frumos ; spectatori — 
circa 20 000. Șuturi t 20—7 (pe poar- 
tă : 11-3). Cornere: 9-7. Au marcat: 
GROSU (min 21. din penalty, și 
min. 61), NEDELCU II (min. 55), 
ROATIȘ (min. 82), respectiv ILIE 
COSTEL (min 36).

F.C. BIHQR t Bojtor - NIȚU, Bî- 
szok. ZARE, KISS - GROSU, KUN 
II, Pușcaș - Lupâu, NEDELCU II, 
Georgescu (min. 66 Roatlș).

A.S.A. TG MUREȘ : Naște
SZABO, Ispir, Costin (min. 62 Cior- 
ceai), Gall - MONOKI, Both (min. 
71 Cernescu), llie Coste). BO- 
LONI — Biro I, Fanlcl.

A arbitrat bina D. Petrescu ; la 
linie ; M. Stoenescu și P. Balaș 
(toți din București).

Cartonașe galbene : ISPIR, SZABO.
Trofeul Petschovschi : 10.
La speranțe : 0—1 (0-0).

Atmosferă de mare meci la 
Oradea, tribune arhipline, sta
dion admirabil pregătit. Depă
șind încet-încet emoția debu
tului, elevii lui Gh. Staicu, in
comodați în start de exactul 
joc de pase al tîrg-mureșenilor, 
au reușit să „împingă" jocul în 
jumătatea de teren adversă. Cel 
mai periculos pentru Naște se 
arată „libero"-ul Zare (șuturi 
puternice de la distanță în min. 
18 și 20). Orădenii vor deschi
de scorul în min. 81 : la o 
minge trimisă «pre poarta lui 
Naște, Both comite henț în ca
reu sl GROSU transformă pe- 
nalty-ul acordat just: 1—0.
Vor urma 15 bune minute ale 
gazdelor, cu joc rapid și com- 
binativ. dar ele nu vor reuși 
să se desprindă, rotind in min. 
23 (iarăși Zare — șut puter
nic, minge greu respinsă în 
corner de Naște), min. 29

UNDE A FOST CORVINUL ?
Depășindu-și condiția de di

vizionară „B", de echipă care 
a atacat Divizia „A" cu ace
lași efectiv cu care și-a cîști- 
gat dreptul de a se număra 
printre primele formații ale 
țării, Petrolul a reușit nu nu
mai o victorie frumoasă, dar și 
un joc bun.

După ce acest neobosit Co- 
zarec expediază în min. 4 pri
mul șut al campionatului, în 
min. 8 notăm prima (mare) ra
tare a campionatului : N. Lazăr 
execută foarte exact o lovitură 
de colț, dar Simaciu și apoi 
Libiu scapă printre picioare 
ocazia deschiderii scorului. Pe
trolul construiește mai mult și 
mai clar, beneficiind de un 
„spate" atent care (mai ales 
prin I. Cojocaru) a oferit ne
încetat baloane utilizabile în 
ofensivă. După ce Simaciu 
(min. 21) încearcă vigilența lui 
Alexa, urmează faza din min. 
26, în care stadionul amuțeș
te : Corvinul are superioritate 
numerică pe contraatac. dar 
Vrîncsanu, după ce îl driblase 
pe Haralambie, șutează in 
plasa laterală. Ușurare In tri
bune după momente de mari 
emoții. Petrolul își reia „trase
ele" și... ocaziile ratate: același 
Simaciu șutează pe lîngă poarta 
goală (min. 30), apoi Toma e- 
xecută slab penalty-ul (Libiu 
fusese faultat în careu de An- 
done) din min. 33. Apreciem 
că arbitrul trebuia să repete 
lovitura, întrucît Alexa s-a

NOROC CU... GAFA LUI RUSU
CHIMIA 1 (1)
JIUL 0

Stadion .,1 Mal" : teron bun ;
timp frumos ; spectatori — circa 
14 000. Șuturi : 18—9 (pe poartă : 
7-2). Cornere : 13-3. A marcat : 
GINGU (min. 42 - din 11 m).

CHIMIA Î Pavel - BASNO, Cator- 
glu, UDREA, Boțonea - Alexandru, 
lovan, Carabageac — Teleșpan, GIN
GU, Păuna (min. 63 SAVU).

JIUL : CAVAI - V. Popa, Vizitiu, 
Ruso, P. Grigore (min. 63 Lasconi) 
- Varga. ȘUMULANSCHI. Neagu 
(min. 69 M. Marian) — BALUȚA, 
Stana, Sâlăjan

A arbitrat bine I. tgno (Timișoa
ra) ; la linie : R. Matei și P. Se- 
celeanu (ambii din București).

Cartonașe galbene : CAVAI, BA
LUȚA. VARGA, BOȚONEA.

Trofeul Petschovschi t 9.
La speranțe : 1—1 (0—1).

Doi fundași — Basno (min.
1 — șut) și V. Popa (min. 2 
— acțiune impetuoasă) — au 
dat primele contururi unei par
tide în care ambele echipe au 
mizat pe cartea atacului. Chi
mia. ..a fost la pupitru" în pri
ma repriză, dar elanul ei ofen
siv a avut de suferit din cauza 
randamentului liniei mediane, 
neinspirată. fără soluții în fata 
.zonei" petrosenene. Doar ma
nevrele primei linii (în special 
Gîngu) au conferit acțiunilor 
un oarecare grad de periculo
zitate (Teleșpan — min. 9. Gin- 
gu — min. 18 și 21). Abia in 
m n. 24 am notat prima mare

(Georgescu — șut peste poartă 
de la 9 m) și min. 33 („cap" 
Pușcaș pe lingă poartă). Mu
reșenii apar mai curajos în a- 
tac, stimulați de Biiloni, și vor 
egala în min. 36 : Boliini exe
cută excelent o lovitură liberă 
din marginea (lateral dreapta) 
careului de 16 m și ILIE COS
TEL înscrie plasat. In min. 
45 A.S.A. va avea și o „bară", 
autor Szabo.

In primele 16 minute de 
după pauză, soarta partidei se 
decide... Gazdele încep puter
nic. Kun II (cel mai bun de 
pe teren la 33 de ani !) este 
omniprezent, Nedelcu se de
marchează permanent, iar 
Grosu își demonstrează cali
tățile de „puncheur". După 
ratarea unei bune situații (min. 
53). NEDELCU reușește (min. 
55) un gol aplaudat, după o 
combinație cu Georgescu : 2—1. 
Șase minute după aceea, 
GROSU inscrie dintr-o spec
taculoasă acțiune personală :
3— 1. După ce Boliini trimite 
balonul în bară din corner 
(min. 66) și Bojtor intervine 
salvator la acțiunea lui Szabo 
(min. 72). debutantul ROATIȘ 
va realiza un gol de toată fru
musețea, trimițind balonul la 
„vinclu" după ce 11 deposedase 
de minge pe Ispir (min. 82) :
4— 1. Oaspeții au ocazia redu
cerii handicapului (min. 82), 
dar Fanici ți Cernescu nu se 
sincronizează (min. 86) lntr-un 
atac în superioritate numerică. 
Succes meritat al bihorenilor, 
determinat atit de mult 
mai armonioasa funcționare a 
liniilor proprii, cit și de ine
xactitățile apărătorilor lui 
A.S.A.

Eftimie IONESCU

PETROLUL 2 (0)
CORVINUL o

Stadion Petrolul ; 
bun, marcaj puțin 
călduros ; spectatori 
Suturi : 16-8 (pe 
Cornere : 6-7. Au

teren 
vizibil 

• circa 
poartă : - ...

Cornere : 6-7. Au marcat t O. GRI
GORE (min. 54), SIMACIU (min. 65).

PETROLUL : Haralambie - I. CO
JOCARU, Stanclu, BUTUFEI, Toma - 
Ștefânescu (min. 80 Bratosln), CO- 
ZAREC, O. GRIGORE - N. Lazăr, 
SIMACIU, Libiu (min. 62 Toporan).

CORVINUL : Alexa - Rednlc, Du- 
binciuc (min. 46 Cojocar). Gălan, 
Bogdan - ANDONE. ONCU. Petcu. 
KLEIN — Gabor, Vrlnceanu (mtn. 80 
Timoveanu).

A arbitrat bine O. Ștreng (Ora
dea ); la Hole : A. Mițoru (Rm. 
Vllcea) șl Cr. Maghiar (București).

Cartonașe galbene : PETCU.
Trofeul Petschovschi : 10.
La iperanțe : 2-1 (0-0).

foorte
Ump 

20 000. 
8-1).

mișcat flagrant și a respins 
șutul.

Cu toate că în repriza secun
dă Corvinul „țese" mal mult 
și încearcă să-și Impună jo
cul. expediind și singurul său 
șut pe poartă (Gabor în min. 
51). Pietroiul își va asigura vic
toria tocmai în această parte 
a jocului : în min. 54 tînărul 
O. GRIGORE primește balo
nul de la Cozarcc și înaintează 
nestingherit pe un culoar cen
tral, șutind imparabil de la 
20 m (1—0), iar în min. 65 SI
MACIU șutează și eb fără spe
ranțe pentru Alexa, tot din 
afara careului, după o combi
nație cu Ștefănescu (2—0).

Mircea TUDORAN

ocazie, cînd lovan. aflat la 8 m 
de poartă a sters cu capul 
mingea centrată de Păuna. Du
pă ..bomba" lui Gîngu (min. 
31), oaspeții au și ei o bună si
tuație. dar Șumulanschi a stri
cat, în min. 34, acțiunea 
lui Varga, asa cum apatia lui 
Sălăian a anulat în citeva rân
duri verva incisivului Bălută. 
Se va intra la cabine cu 0—0? 
Nu. pentru că în min. 42. la o 
fază care nu anunța nici un 
pericol. Rusu ,1-a agățat" inu
til (mare gafă!) pe Carabageac 
în suprafața de pedeapsă si pe- 
nalty-ui a fost transformat im
pecabil de GlNGU. La reluare, 
două faze la care cei cu inimi 
mai slabe ar fi trebuit să fie 
absenți: min. 47 — ..cap" Te- 
lespan. din 4 m. razant cu 
transversala, min. 48 — voleu 
din 8 m al lui Stana respins 
miraculos de Pavel. în continu
are este rândul petrosencnilor 
să treacă la cîrma locului, dar 
si ei sînt lipsiți de inspirație, 
deficitari la finalizare. Domina
tă. Chimia a zvîcnit de citeva 
ori. însă Cavai a fost la post 
la suturile lui lovan (min. 57), 
Gîngu (min. 74) și Savu (min. 
87). dar și la... pământ în min. 
75 cînd Carabageac a șutat de 
la 10 m peste poarta goală, ma- 
jorind... numărul ratărilor. No
roc cu gafa lui Rusu !

Adrian VASILESCU

F. C. OLT 3 (0)
S. C BACĂU 2 (2)

Stadion Viitorul : teren bun ;
timp frumos : spectatori — circa
3 000. Șuturi : 23-7 (pe poartă : 15— 
4). Cornere : 14—3. Au' marcat :
STATE (min 50). PIȚURCA (min. 57). 
IAMANDI (min. 65), respectiv PE- 
NOFF (mm. 8) și CHITARU (min. 
28).

F.C. OLT : Anghel — Onuțon, 
Bumbescu, lonașcu. Matei (min. 46 
STATE) - BARBULESCU, Șoarece, 
CAȚOI - Prepeliță (min. 57 Rotaru), 
lomondi, PIȚURCA.

S.C. BACĂU : Mangeac — Andrleș, 
Lunca, CARPUCI, Elisel (min. 51 
Șoimon) - C. SOLOMON. Soșu, Va 
mânu — Chitara (min. 57 Verigea- 
nu). ANTOHI, Penoff.

A arbitrat foarte bine C. Teodo- 
rescu (Buzău) : la linie : A.
Stocker (Petroșani) șl M. Niculescu 
(București).

Cartonașe galbene : IAMANDI, O- 
NUȚAN, SOȘU, VAMANU, C. SOLO
MON.

Trofeul Petschovschi : 10. 
la speranțe : 2—0 (1—0).

Fără îndoială. S.C. Bacău ră- 
mîne o specialistă a jocului de 
contraatac. Cu această manieră 
jucătorii Iui Vătafu l-au sur
prins în cîteva rânduri De ele
vii lui Halagian. care în min. 
28 s-au văzut conduși cu 2—0 
De Dropriul teren. Iar «corul 
putea lua proporții în favoarea 
oaspeților dacă Penoff (min. 36 
81 45) n-ar fi irosit două imen
se ocazii. Practic, în prima parte 
a intilnirii F.C. Olt n-a reușit 
să construiască mai nimic, lo
cul lent si marcajul strict apli
cat de adversari stinjenindu-i în 
mare măsură ne atacantii echi
pei locale. în schimb. S.C. Ba
cău a initial cîteva contra
atacuri rapide care l-a prins 
pe picior greșit pe fundașii 
formației gazdă, centrarea Iul

UN 2^0 CU DESTULE EMOȚIL
Sportul studențesc a jucat la 

cîștig de la bun început, și 
cum golul de deschidere a sco
rului l-au reușit relativ repe
de (min. 15 — FL. GRIGORE
1- a evitat pe Pitaru și a înscris, 
cu stîngul, pe jos. Ia colțul 
lung), „alb-negrii" au putut ma
nevra, în continuare, cu o oa
recare nonșalanță, făcînd apel 
și la schemele proprii: în 
min. 19, Munteanu II a pătruns 
pe culoaru-i obișnuit, dar n-a 
obținut decît o lovitură de 
colț; în min. 27, Gl. Grigore 
(scăpat din nou de Pitaru) a 
șutat din poziție convenabilă 
în sîtlpul drept al porții. Des
tul de fragilă în apărare, C. S. 
Tîrgoviște avea să compenseze 
cu cîteva acțiuni ofensive, ra
pid concepute, in adîncime, care 
au creat breșe într-un dispozitiv 
advers regrupat anevoie. Spre 
final de repriză, gazdele (prin 
Chihaia și M. Sandu — min. 
34, O. Ionescu — în min. 43 
și 45, prompt în intervențiile 
sale cu capul) au fost foarte 
aproape de majorarea scoru
lui ; după cum șl oaspeții — 
în min. 40, rând, la o minge 
„pusă" de Kallo, Munteanu II 
a salvat la o palmă de linia 
porții — au fost la un pas de 
golul egalizator.

La reluare, Sportul studen
țesc a părut și mai decisă să 
realizeze „desprinderea", dar o- 
fensiva ei —- deși a întîlnit o 
opoziție cu destule fisuri — a

„REMIZA"
POLITEHNICA TIMIȘOARA I (0) 
F.C. ARGEȘ 1 (1)

Stadion „1 Mai", teren foorte 
bun ; timp frumos, spectatori — cir
ca 15 000. Șuturi : 6-16 (pe poertâ s
2- 14). Cornere : 6-5. Au marcat :
RADU II (min. 13) >i PALTINIȘAN 
(min. 79).

POLITEHNICA î MOISE - Murar, 
PALTINIȘAN. Cîrciuma<ru, Șundc 
(min. 54 Neamțu) — Vlâtânescu, 
Șerbânoiu, Pa-lea, LEHMAN — Giu- 
chici, Plâvițu (min. 36 T. Nicolae).

F.C. ARGEȘ : Cristian - M. Zam
fir. STANCU, Badea, TULPAN - 
Ignat (min. 77 Toma), Moiceanu, 
IOVANESCU, JURCA (min. 88 Mar- 
gelctu) - TURCU. RADU U.

A arbitrat foarte bine M. Salomir 
(Cluj-Napocc)^; Io linie : I. Velea 
(Cîiaova) și Ș. Necșulescu (Tlrgo- 
viște).

Cartonașe galbene s PALTINIȘAN. 
Trofeul Petschovschi s 10.
La speranțe : 1—4 (0—1).

Golul din minutul 13 (șut 
puternic al lui Iovănescu, din 
afara careului, in stilpul din 
stînga al porții lui Moise și 
reluare promptă a lui RADU II) 
dă aripi echipei argeșene, care 
se apără, în continuare, calm, 
dar și contraatacă foarte ra
pid prin Jurcă, Radu II și 
Turcu. trei zvîrlugi în deose
bită vervă de joc, care creează 
mer?u panică în careul ad
vers. Deși domină teritorial, 
Politehnica nu are forță în 
atac.

Repriza secundă se desfășoa
ră pe cu totul alte coordonate, 
Linei presărată cu multe faze 

Chitaru (min. 8) găsindu-l ne
marcat ne PENOFF, care a re
luat balonul in plasă. In min. 
28, Anlolii, infiltrat PC partea 
stingă a centrat puternic, pe 
jos. si CHITARU a înscris din 
apropiere

Introducerea lui State si Ro
taru după pauză a schimbat in 
bine maniera de joc a gazde
lor. care au reluat partida în- 
țr-un ritm debordant, reușind 
in min. 50 să reducă din han
dicap prin STATE, in urma 
unei spectaculoase combinații 
cu lamanili. în min. 57, egali
tatea a adus-o PITURCĂ care 
a reluat, cu capul, balonul cen
trat de Cățoi profitind dc ieși
rea neinspirată din poartă a 
lui ălangeac. Peste alte 8 mi
nute. F.C. Olt a înscris golul 
unei nesperate — Ia un mo
ment dat — victorii, autor IA
MANDI care a reluat, din a- 
propiere in poartă balonul re
venit din bară la șutul violent 
expediat de Pițurcă.

Gheorghe NERTEA

înaintea începerii jocului, 
primarului comunei Scorni- 
cești, Constantin Neagu, i-a 
fost luminat de către redac
torul șef al ziarului „Spor
tul", Aurel C. Neagu, „Tro
feul Petschovschi", care se 
acordă la flecare edific a 
campionatului pentru publi
cul cel mai sportiv. La în
ceputul returului, trofeul va 
fi tnmlnat primarului ora
șului Constanța, deoarece In 
ediția trecută a campiona
tului au fost declarați doi 
ciștigătorl, la egalitate, cu 
aceeași medie, 9,47.

SPORTUL STUDENȚESC 2 (1)
c. s. tîrgoviște o

Stadion Sportul studențesc : teren 
bun ; timp frumos ; spectatori — cir
ca 5 000. Șuturi : 21—15 (pe poartă : 
11—5). Cornere i 7—3. Ău marcat : 
FL. GRIGORE (min. 15) ;i M. SAN
DU (min. 75)

SPORTUL STUDENȚESC : Speriatu
— M. MARIAN, lorgulescu. Cazan, 
MUNTEANU I' - Pană (min. 53 
Șerbănică), CHIHAIA, O. IONESCU
- FL. GRIGORE, M. Sandu, Bucu- 
rescu (min. 53 Terheș).

C.S. TÎRGOVIȘTE : Voinea -
Agiu (min. 11 Niculescu), DUMI
TRESCU, Ene, Pitaru — Constontin, 
Aelenel (min. 49 Greaca), I. MA
RIN, KALLO - Cojocaru, Isaia.

A arbitrat foarte bine M. Neșu ; 
la linie : I. Medvey (ambii din O- 
radea) și M. Axente (Arad).

Cartonașe galbene : M. SANDU.
Trofeul Petschovschi : 10.
La speranțe s, 2—2 (0—1).

fost lipsită de consistență și 
claritate. Și, totuși, ceea ce n-a 
reușit Cojocaru (tot el), care, 
în min. 58, în loc să-1 ser
vească pe Greaca, singur în 
fața porții lui Speriatu, a tri
mis alături din unghi închis, 
a obținut „vulpoiul" M. SAN
DU (cînd va renunța la pro
teste îl vom aprecia și mai 
mult): la o acțiune concepută 
pe partea stingă, el a fost pe 
fază și, deși jenat de Dumi
trescu, stoperul de marcaj, a 
pus un „cap" inspirat cu care 
a expediat balonul în plasă •

Gheotghe NICOLAESCU

PORTARULUI MOISE
palpitante, la cele două porți. 
„Poli" aplică acum tactica.- 
riscului, trimițîndu-1 pe Pălti- 
nișan în avanposturi pentru 
mingile înalte, dar ieșirea lui 
din dispozitivul defensiv per
mite argeșenilor să ajungă de
seori în situații extrem de fa
vorabile. In min. 53 putea fi 
0—2. Ratează Radu II și Turcu. 
După care este rândul lui Giu- 
chici (min. 57 — apără; în ex
tremis, Cristian) și Vlatănescu 
(min. 58 — luft de începător 
la cîțiva metri de poartă!) să 
Irosească ocazii favorabile. Vin, 
apoi, ratările incredibile ale 
lui Ignat (min. 61, 67 și 73), a- 
juns singur față în față doar 
cu Moise ! Și iată că, în min. 
79, 'a o centrare a lui Lehman, 
Cristian iese, plonjează, nu re
ține balonul și-1 deviază tocmai 
Ia cine nu trebuia, la PALTI
NIȘAN. care — primindu-1 ca
dou — îl trimite ușor în poar
ta părăsită : 1—1. Și ulti
mele zece minute se joacă pe 
muchie de cuțit, Turcu, de 
două ori (min. 84 și 85), și Leh
man (min. 88) au mari șanse 
de , semna victoria echipei lor, 
dar nu reușesc decît să șuteze 
imprecis și să se ia apoi cu 
mîinile de cap ! Foarte bun jo
cul pi oștenilor, care dacă nu 
l-ar fi prins pe Moise în zodia 
unui plasament miraculos ar 
fi plecat de pe Bega ca învin
gă ori merituoși.

Laurențiu DUMITRESCU

NUMERELE EXTRASE LA 
TRAGEREA SPECIALA „LOTO" 

DIN 8 AUGUST 1982
FAZA 1 : EXTRAGEREA I : 79 

62 63 20 47 6 *3 12 31. EXTRA
GEREA A II-a : 54 15 52 7 81 83 
77 5 42.

FAZA A II-a î EXTRAGEREA A 
III-« : 32 77 60 3 86 31 43 82. EX
TRAGEREA a iv-a : 70 16 65 75 
84 90 73 4.

FAZA A IlI-a- EXTRAGEREA A 
V-a : 3 71 25 61 69 68 9 16 27 5. 
EXTRAGEREA A VI-a : 18 50 34 
12 17 57 31 49 88 41. EXTRAGE
REA A VIT-a : 35 79 89 84 20 33 
66 <1 37 80. FOND TOTAL DE CÎȘ- 
T1GURI : 1.650.300 lei.



VIRGINIA RUZICI, CAMPIOANA CARMEN BUNACIU, MEDALIE DE BRONZ LA 200 m SPATE!
A STATELOR UNITE tUrmart din oaa *>

INDIANAPOLIS. — După ce 
a întrecut in semifinale pe 
americanca Bonnie Gadusek cu 
6—2, 6—O campioana noastră 
Virginia Ruzici s-a calificat în 
finala prsetigiosului turneu din 
Indianapolis care este campio
natul Statelor Unite pe terenuri 
cu zgură. Desfășurind un joc 
excelent, Virginia Ruzici s-a im
pus de o manieră netă in fața 
jucătoarei cehoslovace Helena 
Sukova în fața căreia — coin
cidență — a reeditat scorul 
semifinalei (6—2, 6—O !). Pen
tru prima oară din 1912, data 
inaugurării acestei competiții, 
nici o americancă n-a evoluat 
în finală (căci Sukova întrecu- 
se la rîndu-i Pe Kathy Rinaldi 
cu 7—5, 4—6 6—4). Cu această 
victorie răsunătoare, Virginia 
Ruzici completează la 4 numă
rul turneelor ciștigate consecu
tiv in ultimele săptămîni. Fă- 
cînd pereche cu americanca 
Joanne Russell Virginia Ruzici 
a cîștigat și proba de dublu 
întrecînd perechea cehoslovacă 
Sukova, Tomanova cu 3—6,
5— 4. 6—4.

Iată rezultate din turneul 
masculin : sferturi de finală : 
Simonsson — Gomez 7—5, 6—4, 
Arias — Gildemeister 6—4.
6— 3- Clerc — Purcell 4—6.

„TROFEUL TOMIS“ LA VOLEI FEMININ 
A REVENIT CAMPIOANEI OLIMPICE

CONSTANȚA, 8 (prin tele
fon). Sîmbătă si duminică s-au 
desfășurat. în Sala sporturilor 
din localitate, ultimele meciuri 
din cadrul ediției jubiliare, a 
XX-a. a turneului internațional 
de volei feminin dotat cu ..Tro
feul Tomis". Refecindu-ne mai 
înfâi la jocurile de simbătă. 
vom consemna rezultatul dintre 
reprezentativele U.R.S.S. si 
România — tineret: 3—0 (5, 2, 
7). după o luptă inegală, fireș
te. dintre campioanele olimpi
ce și tinerele noastre jucătoa
re. Bun arbitrajul prestat de 
N. Gerdzikov (Bulgaria), I. Al- 
mulah (Emiratele Arabe Unite), 
în cel de al doilea ioc al zilei, 
o partidă interesantă s-a înche
iat maî repede decît ne aștep
tam. Campioana europeană — 
Bulgaria — n-a putut crea mari 
probleme valoroasei echipe de 
tineret a R.P. Chineze, care a 
atacat din nou variat, aoărîn- 
du-se cu succes, astfel că sco
rul consemnat în intilnirea con»

„CUPA PRIETENIA
(Urmare din pag. I)

6—4, 6—4, Higueras — Arraya 
6—4, 6—0, semifinale : Hi
gueras — Clerc 6—3. 6—3. Arias 
— Simonsson 7—6, 2—6. 6—0. 
Rezultatul finalei dintre spanio
lul Jose Higueras și america
nul Jimmy Arias nu ne-a par
venit pînă la închiderea ediției.

COLUMBUS. în semifinale 
s-au întilnit : Jimmy Connors 
cu Chip Hooper 6—1. 6—4 și 
Brian Gottfried cu Bruce Man- 
son 6—1, 6—0.

I’ORTSCHACH. Echipa Aus
triei. pe teren propriu, este 
condusă decisiv, după 2 zile, 
de formația Elveției (8—3) care 
obține astfel calificarea pentru 
finala „Cupei Davis" zona eu
ropeană ,.A“. în care urmează 
să se întilnească cu Irlanda de 
Nord.

TURNEELE PENTRU JU
NIORI DE LA KROMER. Tî- 
nărut jucător român Mihnea 
Năstase continuă seria succese
lor în Anglia. EVoluind la Kro
mer. Mihnea Năstase a cîști- 
gat ambele competiții rezervate 
juniorilor, învingînd, în finală, 
la cat 16 ani. pe A. Evans 
(Anglia) cu 6—4. 6—2 și. la cat 
18 ani» pe R. Hutguison (An
glia) cu 6—2, 7—5. Acesta a 
fost cel de-al treilea turneu 
cîștigat de Mihnea Nâștase de 
la sosirea în Anglia.

dusă bine de arbitrii români 
R. Farmus si M. Nicolau a fost 
3—0 (11. 8. 9) în favoarea spor
tivelor asiatice.

Si astfel. înaintea ultimei zi
le a competiției. în clasament 
conducea R.P. Chineză — tine
ret cu 7 D (4 jocuri), urmată de 
U.R.S.S. 6 p si România 5 P 
(din 3 jocuri), meciul dintre 
ultimele două formații urmind 
să decidă si câștigătoarea tro
feului.

Duminică dimineață. în pri
ma întilnire. Bulgaria a evoluat 
în compania echipei de tine
ret a României. Și au fost... 
cinci seturi, cum nu se aștepta 
nimeni, fiindcă tinerele jucă
toare — Daniela Drăgbici. Iu- 
liana Răcean. Ioana Liteanu, 
Carmen Cueideanu. Speranța 
Găman (Georgeta Lungu). Mi- 
rela Popoviciu — au vrut să 
demonstreze că merită denumi
rea de speranțe ale voleiului 
nostru. Ele au luptat exemplar, 
fiind la un pas de o mare sur-

“ LA DIRT-TRACK
pat primele 2 locuri în clasa
mentul reuniunii de duminică, 
cu cite 12 Puncte fiecare, ur
mați. în ordine, de ungurul 
Gabor Steker șî cehoslovacul 
Stanislav Kura, cu cite 10 p, 
sovieticii Oleg Voîohov și Vla- 
dmir Trofimov 9 p și polone
zul Stanislav Miedzinskj 8 p. 
Daniel Stoica a realizat 6 pune- 
te. dovedind că are multe re
surse. Se c'ivîne să subliniem 
munca depusă de 'mecanicul 
Iotului republican. maestrul 
sportului Ion Marinescu, ma
șinile concurenților noștri func
ționând perfect

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
AUTOMOBILISM * Pilotul 

francez Didier Pironi, lider al 
clasamentului C.M. formula 1 s-a 
accidentat grav la un antrena
ment premergător Marelui pre
miu al R. F. Germania, la Hoc
kenheim. Cursa oficială a fost 
ciștigată de francezul Patrick 
Tambay (,.Ferrari") 305.5 km în 
1.27:25, urmat de Arnoux (Fran
ța) și la un tur de Rosberg 
(Finlanda). • Italianul Corrado 
Fabi a cîștigat sîmbătă proba de 
Ia Santa Monica-Misano (Italia) 
a 13-a și ultima a C.E. de formu
la IL In felul acesta el a deve
nit campion continental cu 57 p 
(2. Ceccotto — Venezuela 56 p. 
Boutsen — Belgia 5» p).

BASCHET • Turneu de tine
ret la Salgotarjan : Cuba — Un
garia „B“ 121—89, Cehoslovacia — 
România 84—74. Ungaria „A" — 
Bulgaria 70—63, U.R.S.S. — R.P.D. 
Coreeană 109—59 • La Knoxville 
(Tennessee) : Canada — S.U.A. 
88—76, Iugoslavia — R. P. Chi
neză 128—72.

BOX • Americanul Dwight 
Braxton (29 de ani) și-a apărat 
eu succes titlul de campion mon
dial la semigrea (WBC) dispu- 
nînd de Saad Muhammad (S.U.A.) 

noastră reprezentantă la actu
ala ediție, performanța obținu
tă este foarte bună si ea în
cununează cu succes cariera 
primei înotătoare a României. 
Ea devine astfel prima sporti
vă din România medaliată la 
o competiție care a reunit ab
solut tot ce are mai bun îno
tul mondial. Bravo Carmen!

în celelalte finale ale înotă
torilor — numeroase surprize 
((nes Geissler — 200 m flutu
re. Dirk Richter — 100 m spa
te, Michael Gross — 200 m flu
ture. Aleksandr Sidorenko . — 
200 m mixt) si multe recorduri 
mondiale sau europene.

Turneul de oolo s-a încheiat 
cu succesul campionilor olim
pici. Formația Uniunii Sovieti- 
ee a terminat la egalitate (7—7) 
cu Ungaria în ultima zi a com
petiției, reeditlnd succesul din 
1975. de la Caii.

Rezultate tehnice. ÎNOT — 
800 m liber (t) : 1. Kim Liueliain 
(SUA) 8:27,40 ; 2. Jackhie Will- 
mott (M. Brit.) 8:32.61 ; 3. Car- 
mcla Schmidt (RDG) 8:33.67 ; 4. 
Petra Schneider (RDG) 8:36,27 ;
5. Tiffany Cohen (SUA) 8:36,06 ;
6. Yolande Van der Meer (Olan
da) 8:41,16 ; 200 m spate (f) : 1. 
Cornelia Sirch (RDG) 2:09,91 
RM ; î, Georgina Parkes (Aus
tralia) 2:14,9» ; 3. Carmen Buna-

nriză. în final. Bulgaria — 
România tineret 3—2 (—11. 7, 
11. —6, 11). Au arbitrat bine 
Gh. Fortuna (România) si Pang 
Wugiang (R.P. Chineză).

în ultima partidă a turneu
lui s-au întîlnit formațiile 
U.R.S.S. și României. Campioa
nele olimpice, etalîndu-și cîte- 
va din valențele tehnice si tac
tice. au dominat iocul de la un 
capăt la celălalt, avind în Cer- 
nîsova. Aistere și Cerkasova 
voleibaliste excepționale. Re
prezentantele noastre au jucat 
timorate, nereusind să se ridice 
la înălțimea evoluției partene
relor lor decît in setul al do
ilea. în rest, ele au avut o 
prestație ștearsă, dovadă si sco
rul înregistrat în seturile l si 
3. Rezultat final: U.R.S.S. — 
România 3—0 (1, II, 1). Ar
bitrii I. Almulah (Emiratele A- 
rabe Unite) si N. Gerdzikov 
(Bulgaria) au condus bine for
mațiile: România: Mirela Zam
fir (Doinita Popescu). Maria 
Enache. Doina Moroșan (Victo
ria Banciu). Victoria Niculescu, 
Lucia Ettz. frina Petculeț-Veli- 
cu (Gulniza Gelil); U.R.S.S.: 
Ludmila Cernîșova, Lidia Lo- 
chinova. Tatiana Cerkasova, 
Elena Volkova (Svetlana Ba- 
diulina), Nadejda Orlova (Olga 
Pozniakova). Vesma Aistere.

..Trofeul Tomis" a revenit 
formației U.R.S.S. (antrenori 
N. Karpoli si V. Hohlov), care 
a totalizat 8 d. urmată de cele 
ale R.P. Chineze 7 p. României 
6 p. Bulgariei 5 p. României ti
neret 4 p. Specialiștii au de
semnat și premiat drept cele 
mai bune jucătoare ale turneu
lui pe Ludmila Cernîșuva 
(U.R.S.S.). Su Huijnan (R. P. 
Chineză). Maria Enache (Româ
nia). Verka Borisova (Bulgaria).

Modesto FERRAR1NI

orin abandon, dictat de arbitru, 
in rep. a 6-a. Muhammad pier
duse titlul in decembrie trecut, 
fiind atunci învins de Braxton 
prin ab. în rep. 10.

CĂLĂRIE • Cupa națiunilor 
la C.H.I.O. de la Dublin a reve
nit echipei Angliei cu 0 p (2. 
R.F.G. 16 p, 3. Italia 28 p, 4. Ir
landa 28 1/4 p). Marele premiu 
individual a fost cîștigat de bri
tanicul Malcolm Pyrah 0 p și 
46,17, după un baraj cu italianul 
Graziano Mancinelli (4 p 38.70), 
australianul Kevin Bourke (4 p 
42,36) și irlandezul Jack Doyle 
(4 p 43.24).

CICLISM • Pentru ,,Tour de 
l’Avenir ’82“ și-au anunțat par
ticiparea echipele (de amatori) 
Cehoslovacia, Columbia, Franța, 
Elveția. R. D. Germană. Olanda, 
Portugalia, Spania, S.U.A. și 
U.R.S.S. • Turul Umbriei a fost 
cîștigat, la Perug.a, de italianul 
Giambattista Baronchelll 227 km 
în 5.23:00, urmat de Emmanuele 
Bombini la 10 s. 8 La Moscovă, 
Serghei Kopîlov a realizat un 
nou record mondial la 200 m 
lansat cu 10,249 s (v.r. îi apar
ținea cu 10,369).

HANDBAL • La Blagoevgra<

ciu (România) 2:15,40 ; 4. Larisa 
Goroeakova (URSS) 2:15,63 ; 5.
Sue Walsh (SUA) 2:15.90; 6. Tra
cy Caulkins (SUA) 2:16.95 ; 2)0 m 
fluture (f) : 1. Ines Geissler 
(RDG) 2:08.66 ; 2. Mary T. Mea
gher (SUA) 2:09.76 ; 3. Heike
Dăhne (RDG) 2:10,29 ; 4. Naoko 
Kume (Jap.) 2:13,12 ; 5. Takemi 
Ise (Jap.) 2:15.02 ; 6. L sa Curry 
(Australa) 2:15,13 ; 4X100 m mixt 
(f) : 1. B.D.G. (Otto, Geweniger, 
Geissler, Meineckc) 4:05.88 RM ;
3. S.U.A. (Walsh. Rhodenbaugh, 
Meagher, Sterkel) 4:08,1’: 3. URSS 
(Gorceakova, Varganova, Pokas, 
Gheraslmova) 4:12,36 ; 4. Qlanda 
4:12,37 ; 5, Canada 4:14,76 ; 6.
R.F.G. 4:15,73; 1 500 m liber: 1. 
Vladimir Salnikov (URSS) 15: 
01,77 ; 2. Sviatoslav Semenov
(URSS) 15:06,54 ; 3. Darjan Pe
trie! (lug.) 15:10,20 ; 4. S. Lo-
dzievski (RDG) 15:16.69 ; 5. R.
Henkel (RFG) 15:21.57 ; 6. G. Dl 
Carlo (SUA) 15:23.77 : 100 m spa
te (b) : 1. Dirk Ricbter (RDG) 
55,95 RE ; 2. Rick Carey (SUA) 
56,04 ; 3. Vladimir Semetov
(URSS) 56,42 ; 4. Sandor Wladar 
(Ung.) 66.85 ; 5. Viktor Kuznețov 
(URSS) 57.15 ; 6. Clay Britt
(SUA) 57,M ; 200 m Suture (b) : 
1 Michael Gross (RFG) 1:58,85 
RE; 2. Serghei Fesenko 1:59.91 ;
3. Craig Beardsley (SUA) 2:00,08;
4. Ricardo Prado (Braz.) 2:00,30 ;
5. Michael Kraus (RFG) 2:61,12 ;
6. Păr Arvidsson (Suedia) 2:01,15; 
200 m mixt (b) : 1. Aleksandr 
Sidorenko (URSS) 2:03.30 ; 2. BiU

SUCCESE ALE ÎNOTĂTORILOR ROMÂNI
LA BALCANIADA DE JUNIORI

ISTANBUL (Agerpres). — In 
ziua a doua a Balcaniadei de 
înot (juniori) de la Istanbul, 
sportiva româncă Anca Pătrâșcoiu 
a terminat învingătoare in două 
probe : 100 m spate, cu 1:04,77 
(nou record balcanic) și 200 m 
mixt — 2:24,88 (nou record bal
canic). Cristian Ponta (România) 
s-a clasat pe primul loc la 200 m 
mixt cu 2:15,91 (nou record bal
canic). Proba feminină de șta
fetă 4X100 m mixt a revenit e- 
chipel Iugoslavie! cu 4:t4.83. ur
mată de cea a României cu 
’405,05.

MARICICA PUICĂ (8:33,78 pe 3000 m) 
ÎNVINGĂNARt IA LONDRA

• SÎMBĂTĂ. PE ..CRYSTAL
PALACE" din Londra, cam
pioana noastră Maricica Puică 
a cîștigat 3 000 ra în 8:33,78 (la 
15 sutimi de recordul țării), una 
dintre cele mai bune perfor
manțe mondiale ale sezonului. 
Pe locurile următoare s-au cla
sat englezoaicele Debbie Peel 
— 8:50,52 și Ruth Smceth — 
8:51,40. Un frumos succes a în
registrat și Mihaela Loghin 
care a învins la aruncarea greu
tății, cu 19,20 m. La lungime, 
australianca Roby Strong a să
rit 6,50 m iar la triplu, conna- 
ționalul ei Keith Lorroway a 
realizat un nou record național 
cu 17,46 m, Connor (M. Brit.) 
17.10 m ; 100 m : C. Smith 
(S.U.A.) 10,21 : 1 000 m : S.
Cram (M. Brit.) 2:15,84 ; 1500 
m : Ovett (M. Brit.) 3:38,48 ; 
2 000 m ; Moorcroft (M. Brit.) 
5:02,89. Reitz (M. Brit.) 5:04.86, 
Waigwa (Kenia) 5:05,41 ; 400 
m.g. : D, Lee (S.U.A.) 48,82 ;
înălțime : I». Williams (S.U.A.) 
2,29 m ; prăjină : D. Volz 
(S.U.A.) 5,50 m.
• REZULTATE DIN ( AM- 

PIONATELK MOSCOVEI : lun
gime F : Iolanta Cen 6,75 m, 
greutate F : Faina Melnik 19,31 
m, 100 m F : Olga Korotkova 
11,30, 100 m : Aleksandr Naza-

tn cadrul Balcaniadei de junioa
re. selecționata României a în
vins cu 31—17 (6—7) formația Iu
goslaviei. Bulgaria a dispus cu 
38—22 (15—11) de formația se
cundă a Bulgariei.

JUDO • Campionatele mondi
ale universitare desfășurate in 
Finlanda, la Jyvaeskylae : cat. 
60 kg : Gul Suk-Kang (Core
ea de Sud). Shinohara (Brazilia); 
toate categoriile : Hitoshi Saito 
(Japonia), VI. Kocman (Cehoslo
vacia) ; echipe : 1—2. Japonia — 
Brazilia 7—0, 3—4. Franța (3—1 
cu Italia) și U.R.S.S. (5—1 cu 
Iugoslavia).

LUPTE • Campionatele mon
diale de juniori la greco-romane 
care au avut loc in S.U.A., la 
Colorado Springs au desemnat 
următorii cîștigători : 48 kg — 
Serghei Bovranov (U.R.S.S.), 52
kg — VI. Morișkihl (U.R.S.S.), 
56 kg — Valeri Perminov 
(U.R.S.S.), 60 kg — nkham Ga- 
mldor (U.R.S.S.), 65 kg — Um
berto Dibiasi (Italia), 70 kg — 
Alexei Kondratskl (U.R.S.S.), 
81 kg — Georg Marchl (Austria). 
87 kg — Zdour Iranașrili 
(U.R.S.S.), + 87 kg — Aiex. Des- 
kakor (U.R.S.S.).

Barrett (SUA) 2:03,49 ; 3. Gio
vanni Franceschi (italia) 1:01.65 ;
4. J.P. Berndt (RDG) 2:05,1» ; 5. 
J.Hladky (Ceh) 2:05,97 ; 6. And. 
Reichel (RDG) 2:06,00 ; 200 m
mixt (f) : 1. Petra Schneider 
(RDG) 2:11,79 ; 2. Ute Geweniger 
(RDG) 2:13,38 ; 3, Tr. Caulkins 
(SUA) 2:15,91 ; 4, Irina Gherasi-
mova (URSS) 2:17,12 ; 5. Polly
Winde (SUA) 2:18,62, 6. Lisa
Curry (Australia) 2:18.95 ; 4X100
m mixt (b) : 1. S.U.A. (Carey, 
Lundquist, Gribble, Gaines) 3 : 
49,84 RM ; 2. U.R.S.S. (Semețov, 
Kis, Markovski, Smiriagin) 3 : 
42186 RE ; 3. R.F.G. (Peter.
Mflrken. Gross, Schmidt) 3:14,70 ; 
4. Canada 3:46,08 ; 5. Suedia 3: 
47,71 ; 8. M. Britanie 3:50,59.

SĂRITURI — Platformă (b) : 1. 
Greg Louganls (SUA) 634.26 p ; 
2 Vladimir Aleinik (URSS) 
629.85 p ; 3. Bruce Kimball
(SUA) 619,68 p ; 4. T. Knuths 
(RDG) 597,21 p ; 5. Hongping LI 
(R.P. Chineză) 594,39 p ; 6. 1.1 
Hongzheng (R. P. Chineză) 
588,81 p.

In turneul final, Ia polo :
U.R.S.S. — Olanda 7—5 (1—2,
3—1, 2—1, 1—1) ; Ungaria — R.F. 
Germania 7—7 (0—2, 3—2, 2—1,
2—2). U.R.S.S — Ungaria 7—7
(2—2, 2—3, 1—2. 2—0) ; R.F.G. — 
Olanda 5—3 (2—0, 1—1. 1—1. 1—1); 
Clasament final : 1 U.R.S.S. 5 p;
2. Ungaria 4 p ; 3. R.F.G. 3 p ; 
4. Olanda 0 p.

După două zile de întreceri, tn 
clasamentul general conduce echi
pa României cu 193 p, urmată d« 
Iugoslavia 179 P, Grecia 155 p. 
Bulgaria 68,3 p și Turcia 41 p.

In cadrul concursului internațio
nal de înot pentru juniori „Cupa. 
Prietenia" de la Oswiecin (Polo
nia). Noeml Lung (România) s-a 
clasat pe locul doi In proba fe
minină de 400 m mixt, cu timpul 
de 4:59,03, iar Robert Pinter 
(România) s-a situat pe locul trei 
la 405 m liber cu 4:13.82.

rov 10,40, greutate : Serghei 
Gavriușin 20,79 m.
• PORTUGHEZUL DELFIM 

MOREIA a cîștigat cea de a 
3-a ediție a concursului de ma
raton de la Rio de Janeiro 
fiind cronometrat in 2.15:14,0. 
A fost ‘ urmat de Kjell-Erik 
Stahl (Suedia) la 3:29 și de 
Raul Soares (Argentina) la 
5:09. întrecerea feminină a re
venit alergătoarei Charlote Tes
ke (R.F.G.) în 2.38:00,0.

• LA LOS ANGELES s-a 
desfășurat ooncursul de săritu
ră în lungime „Memorialul 
Jesse Owens". Conform aștep
tărilor a cîștigat Carl Lewis cu 
8,50 m (vlnț din spate de 2,4 
m/s). Rezultatul săT oficial est< 
însă de... 8,49 m ! Pe locurile 
următoare Jason Grimes 8,18 
m (vînt) și Mike Conley 7,93 
m. Sprintera Evelyn Ashford a 
parcurs 100 m în 10,93 (fără 
vînt I) Ia 5 sutimi de secundă 
de recordul mondial al Mărise! 
Oelsner.

Fotbal 
I’meridiane

EUROPA — RESTUL LUMH 3—I

La East Rutheford (S.U.A.) s-a 
desfășurat sîmbătă seara un 
meci între Selecționata Euro
pei șl o Reprezentativă a res
tului lumii. După un joc de o 
excepțională factură tehnică — 
după cum remarcă agențiile da 
presă — la oare au asistat a- 
proape 80 600 de spectatori, victo
ria a revenit echipei Europei cu 
3—2 (0—2), prin golurile marcata 
de Keegan (min. 58), Pezzey (min. 
79) șl Antognoni (mln. 88) pen
tru învingători, respectiv zlco 
(min. 28) și Belloumi (min. 35). 
Fondurile realizate din încasări 
au fost vărsate ajutorării copii
lor (UNICEF). Jocul a avut loo 
pe un teren din material plastic. 
Au evoluat echipele : EUROPA 1 
Zoff (Schumacher) — Tardelll, 
Krol, Pezzey, Stoikovicl — 
Coelho, Beckenbauer (Platini), 
Antognoni — Boniek (Neeskens), 
Rossi, Blobln (Keegan). RESTUI» 
LUMH; N’Kono (Camerun) — 
Duarte (Peru) înlocuit de Davla 
(S.U.A.). Oscar (Brazilia), Rome
ro (Columbia), Junior (Brazilia) 
— Falcao (Brazilia). Socrates 
(Brazilia), Zlco (Brazilia) — Be- 
Ilouml (Algeria). Chinaglia (Ita
lia) înlocuit de Al. Dakhcl (Ku
wait), Sanchez (Mexic).
• In finala C.M universitar 

din Mexic : Mexic — Franța 4—3 
după prelungiri șl 11 m. Pe lo
cul 3 : R.F. Germania.
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de Ia Brăila, furnizind multe 
manșe ..în pachet" si turnante 
umăr la umăr. în cileva rîn- 
duri. printre animatori s-au in
tercalat si alergătorii Stelian 
Postolache si Daniel Stoica. în
vingători merituoși în confrun
tările directe cu mctocicliștii 
polonezi si. respectiv, cei din 
R.D. Germană, Reprezentanții 
tării noastre au acumulat în fi
nal 14. pierzînd in compania 
valoroșilor lor adversari cîtcva 
Duncte prețioase care i-ar fi 
adus pe podium: 1. U.R.S.S. 27 
p. 2. Bulgaria 26 p. 3. Ungaria 
17 o. 4. Cehoslovacia 17 o, 5. 
Polonia 16 p. 6. România 14 p, 
7. R.D. Germană 9 p.

Pista stadionului Metalul din 
Capitală, reamenajată după ul
timele cerințe regulamentare 
(parc nou de mașini rampă de 
lansare, comandă electronică de 
start), a oferit condiții ex
celente de concurs. Antrenorul 
lotului reprezentativ, maestrul 
sportului Cornel Voiculcscu, a 
operat o modificare inspirată, 
introducîndu-1 în tandemul nos
tru pe stelistul Sarehîs Hala- 
sian alături de colegul său de 
club Daniel Stoica. Dornici de 
afirmare, ei s-au angajat în 
lupta pentru un loc pe podium, 
au fost la un pas de a realiza 
această frumoasă performanță, 
reușind în final să se numefe 
printre cele patru echipe pre
miate : 1. U.R.S.S. 25 p.. 2.

■Bulgaria 25 p 3. Polonia 21 p„
4. România 18 p.. 5. Ungaria 
16 p-, 6. Cehoslovacia 15 p. 7. 
R.D. Germană 8 p. Fiind to
tuși un sport individual, româ
nul Sarchis Halagian și bulga
rul Zaharii Zahariev ar fi ocu-


