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Intr-o competiție atletică de anvergură, desfășurată într-o atmosferă de prietenie și colaborare,

SPORTIVII ROMÂNI AU CUCERIT 22 DE TITLURI

<

Maricica Puică atacă impetuos pozițiile 
de frunte ale probei de 3000 m in lume

DE CAMPIONI BALCANICI
La capătul a trei zilei de concurs, pe marele stadion din parcul spor

tiv „23 August", au luat sfîrșit aseară întrecerile celei' de a 41-a ediții a 
Jocurilor Balcanice de atletism.

Balcaniada de la București a prilejuit 4 noi recorduri balcanice și 
unul egalat (înălțime bărbați, 3 000 m, lungime, heptatlon și, respectiv, 
100 mg la femei), precum și 7 recorduri naționale (România : 3 000 m — 
Maricica Puică, 200 m — Natalia Caraiosifoglu, 4X100 m — echipa Voinca, 
Negovan, Șomănescu, Caraiosifoglu ; Grecia : 800 m F — Georgia Trou- 
bouki și lungime — Demetrios Delifotis ; Iugoslavia : înălțime F — Lidia 
Benedetici ; Turcia : 100 mg — Semra Aksu).

întrecerile feminine s-au desfășurat sub semnul unei nete superio
rități a atletelor noastre care au cîștigat 14 din cele 16 titluri de cam
pioane balcanice puse in joc (cite unul au obținut Iugoslavia și Grecia) 
iar in competiția masculină repartiția titlurilor a fost următoarea : Româ
nia 8, Grecia 6, Iugoslavia 5, Bulgaria 4.

Titlurile pe echipe la această ediție au fost cîștigate de reprezenta
tiva României la femei și de cea a Greciei la bărbați.

CLASAMENTELE
GENERALE

FEMININ

1. ROMANIA 219 p
2. Bulgaria 166 p
3. Iugoslavia 107 p
4. Grecia 80 p
5. Turcia 9 p
6. Albania, 6 p

MASCULIN

1. GRECIA 226 p
2. România 210,5 p
3. Bulgaria 200 p
4. Iugoslavia 163 p
5. Turcia 63 p
6. Albania 9,5 p

Bulgarul Emil 
Anghelov învingă
tor la aruncarea 
suliței

Fotografii 
de Dragoș NEAGU

SlMBĂTĂ: MARICICA PUICĂ 
Șl VALI IONESCU - 

PERFORMERELE REUNIUNII
Ziua a doua a întrecerilor 

Balcaniadei a 41-a a stat sub 
semnul a două performante, cu 
adevărat excepționale reușite 
de atletele noastre Maricica 
Puică si Vali lonescu. Asa cum 
a promis, campioana națională 
de la 3000 m a devenit și re
cordmană a tării pe această dis
tantă. La capătul unei curse 
admirabile, din nou fără adver
sare. Maricica a fost cronome
trată la încheierea celor 7 ture 
si jumătate în 8:31.67. una din
tre cele mai bune performante 
mondiale ale actualului sezon, 
care o recomandă cu autoritate 
pentru apropiatele întreceri ale 
campionatelor europene de la 
Atena.

La săritura în lungime. Vali 
lonescu si-a ponfirmat din plin 
marea valoare internațională 
ne care o deține (recordul

Romeo VILARA

Zborul impresio
nant al lui Vali 
lonescu peste 7 m

JUBILEUL ATLEȚILOR
Puține sint competițiile sportive al căror farmec să 

poată rivaliza cu cel al Balcaniadelor atletice ! Ambianța 
unică a celei mai vechi întreceri atletice regionale de ve 
glob, născută din tradiția intilnirilor repetate, in care 
toată lumea, concurenți, oficiali, tehnicieni, ziariști, cunoaș
te pe toată lumea, a stăpinit, timp de trei zile, și marele 
oval al stadionului .,23 August", gazdă in premieră a atle- 
ților din Balcani in anul in care atletismul nostru sărbăto
rește două frumoase jubilee : 100 de ani de la primul con
curs organizat pe pămint românesc și 70 de ani de la în
ființarea federației de specialitate.

Ne place să credem că nu este intimplător■ faptul că toc
mai in anul jubiliar atleții noștri par hotărîți să-și achite 
datoriile contractate, cu prea multă larghețe, in ultimii ani. 
Balcaniada de la București continuă frumoasa serie a aces
tui sezon in care performanțele nu ne-au ocolit, performan
țe autentice, de talie mondială, aflate in atenția agențiilor 
internaționale de presă și a publicațiilor de specialitate. Aș
teptam Balcaniada ca pe un examen important. Și frunta
șii noștri l-au trecut cu bine, aducindu-și astfel prin per-

Vladimir MORARU

(Continuare în pag. a 4-a)
(Continuare în pag a 4-a)

Turneul international masculin de volei al României,

dotat cu „Trofeul Pietroasa -■ Buzău ’82“ începe azi

Etapa a 3-a a Diviziei „A" de fotbal

CINCI ZILE DE ATRACTIVE DISPUTE
începe o săptămînă în care 

voleiul trece în prim-planul 
atenției. De astăzi oină vineri 
seara, iubitorii sportului din 
Buzău — iar de mîine. prin in
termediul micului ecran si cei 
din întreaga tară — vor fi 
martorii unei competiții care 
si-a clstigat un frumos presti
giu. Turneul internațional mas
culin al României dotat la a- 
ceastă a 21-a ediție cu „Tro
feul Pietroasa — Buzău ’82“. 
Participante : o selecționată a 
U.R.S.S.. reprezentativele Fran
ței. R. D. Germane, R. F. Ger*  
mania, Ungariei si României. 
După cum am mai subliniat, 
turneul prezintă un interes 
sporit mai ales prin faptul că 
reprezintă un important crite
riu de verificare si selecție a 
loturilor echipelor participan
te la cea de a 10-a ediție a 
C.M. din Argentina. Sîmbătă 
am prezentat în detaliu lotul 
echipei României, aliniat de 
antrenorii Nicolae Sotir si Vir
gil Dumitrescu. Citeva cuvin
te astăzi despre echipele oas
pete. Cea sovietică este o gar
nitură secundă, dar cu citeva 
nume care vor figura probabil 
în „12-le“ ce va face deplasa

rea în America de Sud. Echi
pa Franței a deplasat un lot 
valoros : Bezault. Blain. Eou- 
vier. Daniel. Devos. Fabiani, 
Faure, Goux, Hornain. Mazzon, 
Martzluff. Meynard. Miguet, 
N’Gapeth ; cea a R. D. Germa
ne se remarcă prin mare forță 
de atac, avînd în componentă 
doi dintre cei mai înalt! volei
baliști din lume (Hecht si 
Gommlich — ambii cite 207 
cm) : formația Ungariei, care 
în acest an a învins Ceho
slovacia. Bulgaria $1 de două 
ori Franța în deplasare. este 
remarcabilă prin creșterea va
lorică a unor jucători mai ti
neri : Melkvi, Magyar, Gyori, 
Demeter, Nagy, alături de ve
chii titulari ; în lotul R. F. 
Germania, cîtiva tineri remar
cabili (Overmann, Eggert. Mac*  
kenrodt. Andersson. Fell din e- 
chipa de tineret, revelația re
centei ediții a C.E.. locul II). 
Toate echipele oaspete au sosit 
sîmbătă si duminică.

PROGRAMUL DE AZI. Sala 
sporturilor din Buzău de la 
ora 16 : ROMANIA — R. F. 
GERMANIA, FRANȚA — R. D. 
GERMANA. UNGARIA — 
U.R.S.S. (B).

F. C. OLT-PENTRU PRIMA DATA LIDERĂ 
® După 270 de minute, doar două echipe cu maximum de puncte : F. C. Olt 
și Sportul studențesc © Jiul — la prima victorie pe noul ei stadion, Politehnica 
lași — la al treilea meci egal, iar C. S. Tîrgoviște și F.C.M. Brașov — la a treia 
înfrîngere © F. C. Argeș, de Ia -f-1 la —2 la „adevăr" F. C. Bihor în vervă, din 
nou, pe teren propriu ® Moraru în mare formă la Tg. Mureș © Universita

tea Craiova, Ia o doua înfrîngere consecutivă

REZULTATE TEHNICE
Sportul studențesc - Univ. Craiova 1-0 (0-0)
Petrolul Ploiești - „Poli" Timișoara 2-0 (0—0)
Jiul Petroșani - Steaua 2-1 (1-1)
Chimia Rm. Vilcea - F.C.M. Brașov 3-1 (2-1)
F.C. Bihor - C.S. Tîrgoviște 5-1 (3-0)
A.S.A. Tg. Mureș - Dinamo 1-1 (0-1)
Politehnica lași - S.C. Bacău 1-1 (1-0)
F.C. Argeș — Corvinul 0-0
F.C. Olt - F.C. Constanța 3-0 (1-0)

ETAPA VIITOARE (sîmbătă 21 august)
Corvinul Hunedoara 
Dinamo
„Poli” Timișoara 
Steaua
Chimia Rm. Vilcea 
F.C. Constanța 
Petrolul Ploiești 
F.C.M. Brașov
Univ. Craiova

Relatări de ... ______
Divizia „A", in paginile 2—3.

la

- F.C. Olt
- F.C Bihor
- Politehnica lași
- S.C. Bacău
- F.C. Argeș
- Jiul Petroșani
- Sportul studențesc
- C.S. Tîrgoviște
- A.S.A. Tg. Mureș

jocurile etapei a 3-a din

CLASAMENT
1. F.C. OLT 3 3 0 0 7- 2 6
2. Sportul studențesc 3 3 0 0 5- 1 6
3. Dinamo 3 2 1 0 8- 1 5
4. F.C. Bihor 3 2 0 1 9- 5 4
5. Chimia Rm. Vilcea 3 2 0 1 5- 3 4
6. Petrolul Ploiești 3 2 0 1 4- 6 4
7. Corvinul 3 1 1 1 3- 2 3

8- 9. S.C. Bacău 3 1 1 1 5- 5 3
Jiul 3 1 1 1 2- 2 3

10. Steaua 3 1 1 1 4- 4 3
11. Politehnica lași 3 0 3 0 2- 2 3
12. A.S.A. Tg. Mureș 3 1 1 1 3- 5 3
13. Univ. Craiova 3 1 0 2 6- 3 2
14. F.C. Argeș 3 0 2 1 2- 3 2
15 F.C Constanța 3 1 0 2 4-10 2
16. „Poli*  Timișoara 3 0 1 2 1- 4 1
17. F.C.M. Brașov 3 0 0 3 3- 8 0
18. C.S. Tirgoviște 3 0 0 3 1- 8 0

GOLGETERII
4 GOLURI : D. Georgescu - 1 din 11 m, Grosu 

— 1 din 11 m. 3 GOLURI s Gîngu — 1 din 11 m.



ADUNAREA FESTIVĂ CONSACRATĂ
ZILEI PRESEI ROMÂNE

De azi, la Nyiregyhăza

C.E. DE TENIS Divizia „A, etapa a j-a

în Capitală a avut loc. sim- 
bătâ. o adunare festivă organi
zată de Consiliul ziariștilor cu 

prilejul Zilei presei române 
si al celei de-a 51-a aniversări 
a apariției primului număr al 
ziarului „Scînteia".

Au participat membri ai C.C. 
al P.C.R.. redactori șefi, redac
tori si corespondenți ai presei 
centrale si periodice, ai Agen
ției române de presă ..Ager
pres". Radioteleviziunii. ac
tiviști de partid si de stat, ai 
unor organizații de masă si 
obștești, muncitori tipografi.

Adunarea a fost deschisă de 
tovarășul Ion Cumpănasu. 
membru supleant .al C.C. _ al 
P.C.R.. președintele Consiliu
lui ziariștilor, directorul gene
ral al Agenției române de 
presă „Agerpres".

Despre semnificația eveni
mentului aniversat a vorbit 
Ion Mitran. secretar al Comi
tetului de partid presă din Ca
pitală. redactor sef adjunct al 
revistei ..Era socialistă".

în încheierea adunării festi
ve. într-c atmosferă de vibrant 
entuziasm, de nețărmurită dra
goste fată de partid, fată de 
secretarul său general, partici
pants au adoDtat o telegramă 
adresată tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU, în care se spune: 
„Participanții la adunarea fes
tivă din Capitală consacrată 
Zilei presei române, dind ex
presie prețuirii profunde ce o 
poartă celui mai iubit fiu al 
ponorului, conducătorul încercat 
al partidului și al tării, proe
minentă personalitate a lumii 
contemporane. devotamentului 
plenar fată de măreața operă 
de construcție socialistă, ii a- 
dresează. în numele ziariștilor 
din Republica Socialistă Româ
nia. al tuturor lucrătorilor din 
presa noastră, un fierbinte o- 
magiu. vii mulțumiri pentru 
Înaltele răspunderi puse in fata

presei, pentru definirea rolului 
social-politic al militantului co
munist pe tărîmul publicisticii 
revoluționare.

Adunarea consacrată Zilei 
presei are loc în preajma apro
piatei noastre sărbători națio
nale, ziua istorică de la 23 Au
gust. precum si înaintea unui 
eveniment politic, de o deose
bită însemnătate în viata parti
dului si a poporului nostru. 
Conferința națională a P.C.R. 
însuflețiți de faptele întregii 
noastre națiuni, de sarcinile 
trasate de partid, de dumnea
voastră. mult stimate si iubite 
tovarășe Nicolae Ceausescu, noi 
toti cei ce lucrăm in presă ne 
considerăm chemați să partici
păm activ, prin scrisul nostru, 
prin întreaga noastră activitate. 
Ia perfectionarea activității eco
nomice. ideologice si politico- 
educative. la asigurarea unei și 
mai bune desfășurări a muncii 
în toate domeniile vieții eco
nomice si sociale.

Cu legitimă mîndrie de a fi 
cronicarii celui mai rodnic 
timp din întreaga istoric a po
porului nostru, al epocii de pu
ternică si multilaterală înflo
rire a patriei, ce îsi leagă ne
mijlocit numele de numele șl 
activitatea dumneavoastră, mult 
stimate si iubite tovarășe 
Nicolae Ceausescu, ne angajăm, 
în acest moment solemn prile
juit de sărbătorirea Zilei pre
sei, să milităm neobosit. in 
spiritul celor mai înaintate 
tradiții ale presei noastre co
muniste. pentru înfăptuirea 
Programului partidului, a hotă- 
ririlor celui dc-al XII-Iea Con' 
greș al P.C.R.. pentru ca Româ
nia să parcurgă cu demnitate și 
strălucire noua etapă din isto
rica sa devenire pe drumul e- 
dificării societății socialiste 
multilateral dezvoltate si al 
înaintării spre comunism".

(Agerpres)

AMATOR
Azi se inaugurează. în locali

tatea Nyiregyhăza, din nord- 
estul Ungariei, cea de a 14-a 
ediție a campionatelor europene 
de tenis amator, dublate de cea 
de a 5-a ediție a competiției 
similare rezervate jucătorilor 
tineri (oină la 21 de ani).

Candidați potențiali la cele 
10 titluri care se decern sânt 
îndeobște jucători din 10—12 
țări de pe continent, cu numă
rul cel mai mare de victorii 
oină acum fiind înregistrați te- 
nismanii din U.R.S.S. și Ceho
slovacia.

își apără titlurile în probele 
de simplu : Elisenko (U.R.S.S.) 
si Jivojînovici (Iugoslavia) — 
la seniori Temesvărî (Ungaria) 
și Hogstedt (Suedia) — la tine
ret.

Sint nrezenti jucătorii
români : Florin Segărceanu, 
Andrei Dirzu, Liviu Mancaș, 
Adrian Marcu. Lucia Romanov. 
Florența Mihai. Maria Roma
nov, Cristinel Slefiinescu, Toma 
Bogdan. Daniela Moise. Alice 
Dănilă.

„Cupa Romanici" la tir

Meci internațional feminin de handbal la Brașov

SELECȚIONATA DIVIZIONARĂ -

S.C. MAGDEBURG 21-14 (9-7)
Micruiri Intcpc la Brașov „Cupa riibcrartt"

Prima ap-ariție publică a noii 
noastre echipe feminine de hand
bal, prilejuită de confruntarea 
de duminică dimineață cu S. C. 
Magdeburg (locul III în campio
natul R. D. Germane, dar venită 
fără trei titulare) nu s-a consti
tuit într-un eveniment, așa cum 
ar fi meritat, publicul brașo
vean fiind prezent în număr mic 
la Sala sporturilor. în ciuda lip
sei de ,,ecou“, tînăra noastră for
mație reprezentativă, deloe de
mobilizată, a jucat destul de bine 
(în aprecierea noastră ținem sea
ma că obiectivul principal al 
echipei este turneul final a) 
C.M., din decembrie, în Unga
ria) reușind să cîștigc net acest 
prim meci internațional al său : 
21—14 (9—7).

TURNEUL FEMININ DE ȘAH 
DE LA BĂILE HERCULANE
După 9 runde, în turneul fe

minin de șah de la Băile Her- 
culane conduce Dana Nuțu — 
cu 5,5 p (1), urmată de Hugaș- 
vili (U.R.S.S.) 5 p (1). In runda 
a 9-a, Kantor a cîștigat la Io- 
nescu, iar partidele Ghindă — 
Dragosevici și Kurocsal — Baum- 
stark s-au încheiat remiză. Res
tul partidelor s-au întrerupt.

Antrenorii Remus Drăgănescu 
și Constantin Lache au rulat în
tregul lot de jucătoare, ei avînd 
astfel posibilitatea să facă o pri
mă și foarte utilă verificare a 
diferitelor formule de echipă. Cei 
doi portari (Bloj și Palfi) au a- 
părat pe rînd, în „rolul" de con
ducătoare de joc au apărut, pe 
rînd, Sasu, Covaliuc și, în final, 
Lupșor, s-a apelat la diferite for
mule de așezare a interilor — 
în sfîrșit am fost martorii unei 
veritabile „repetiții generale". 
Ca unele prime concluzii se poa
te spune că din punct de vedere 
fizic întregul lot s-a comportat 
bine, dar nu ne-au plăcut (și 
credem că nici jucătoarelor și 
antrenorilor), numeroasele gre
șeli de ordin tehnic, precum și 
frecventele inexactități din apă
rare și ratări din situații clare. 
Arbitrii R. Antochi și H. Bos- 
chner au condus bine. Au mar
cat : Grigoraș 9, Oacă 5, Pătruț 
2, Sasu 2, Lupșor, Ciubotaru, 
Ștefanovîci, respectiv Russbuldt 
5, Hoffmann 4, Rost 2, Heineke, 
SiegI, Tesler.

Miercuri are loc meciul revan
șă, în cadrul „Cupei .Eliberării", 
la care iau parte și alte două 
formații — Rulmentul Brașov și 
Hidrotehnica Constanța.

Călin ANTONESCU

NUME NOI 
ÎN TOPURILE 
JUNIORILOR !

Pe o caniculă care s-a făcut 
simțită pînă și în mijlocul pădu
rii Băneasa, s-au desfășurat și 
celelalte probe din cadrul «Cu
pei României" la tir pentru ar
me cu glonț, găzduite pe poli
gonul Tunari. Poate și din acest 
motiv, în general, rezultatele 
n-au ieșit din comun, singura 
performanță de remarcat a se
niorilor fiind, de pildă, cele 594 
p, cu care Grațian Calotă a 
cîștigat proba de pistol viteză. 
Să fie, oare, acesta rezultatul 
care va marca revenirea acestui 
talentat trăgător la un nivel in
ternațional de luat în seamă ? 
Să sperăm !

La categoria juniorilor, totuși, 
cîteva lucruri de semnalat. Ar fi, 
mai întîi, apariția unei noi spe
ranțe a probei de pistol viteză, 
Barbu Corbu (Steaua). Remarcat 
recent și cu prilejul unui con
curs internațional disputat în 
Cehoslovacia, adresat foarte ti
nerilor țintași din unele țări so
cialiste, Corbu cîștigă „Cupa 
Românei", cu un rezultat promi
țător, 588 p, țpai cu seamă dacă 
luăm în considerație faptul că el 
nu are, practic, la activ, nici un 
sezon întreg de competiții ’ Toi 
clubului Steaua îi revine și me
ritul de a încerca și lansarea 
unui pușcaș, V. Tîrtan, cîștigă- 
tor al probei de pușcă standard 
3 poziții, cu 570 p. Un semn al 
muncii susținute pe care o de
pune ia Metalurgistul Cugir an
trenorul A. Coman îl constituie 
victoria elevei sale, Adriana A- 
vram, în proba de pușcă stan
dard 60 f.c., cu 590 p, printre 
învinsele sale numărîndu-se de
ja consacratele Daniela Popa și 
Roxana Lămășanu.

REZULTATE TEHNICE, pistol 
standard, senioare : 1. Elisabeta 
Bădiceanu (Steaua) 580 p ; juni
oare : i. Dorina Guler (U. T. 
Arad) 555 p, 2. Elena Miu (C.S.U. 
Brașov) 549 p, 3. Aurelia Gîlcu 
(Steaua) 542 p ; pistol viteză, se
niori : i. g. Calotă (Steaua) 591 
p ; juniori : 1. B. Corbu 588 p : 
pușcă standard, 60 f.c. senioare :
1. Niculina Iosif (I.E.F.S.) 592 p.
2. Carmen Drăguceanu (T.E.F.S.)
590 p ; junioare : 1. Adriana A- 
vram 590 p, 2. Simona Oniceanu 
(I.E.F.S.) 588 p ; 3x20 f, seni
oare : 1. Niculina Iosif 565 p ; 
2. Maria Popa (C.S.U. Oradea) 
567 p ; junioare : 1. Daniela Toa- 
der (Unirea Focșani) 565 p ; 2. 
Ioana Borș (C.S.Ș. 1 Buc.) 553
p ; juniori • 1. v. Tîrtan 570 p, 
2. P. Gruia (CT Alexandria) 567 p.

Radu TIMOFTE

0 frumoasă victorie internațională la rugby

f ARUL - CAMBRIDGE UNIVERSITY 31-13!

} CINE RATEAZĂ PLĂTEȘTE!
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Probabil că, înainte de a tre
ce la lectura cronicii, ați par
curs ți chenarul partidei. Mai 
bine decît orice, cifrele din a- 
ceastă fișă tehnică a întîlinirii 
vorbesc despre echilibrul pro
nunțat al întrecerii. Ca mai 
toate partidele dintre aceste 
formații de prim-plan, mai 
cu seamă cele de la București, 
din ultimele campionate. A 
învins Sportul studențesc care 
a știut să fructifice una din 
ocaziile de gol avute; cra- 
iovenii îți pot desigur im
puta că nu au fost capabili ți 
ei să materializeze una dintre 
clarele situații pe cane și 
le-au creat... Fotbalul acesta 
este însă ! Cine ratează plă
tește !

în prima repriză, mult joc 
de tatonare. Gazdele . sint mal 
„explozive" in acțiuni, oaspe
ții fac un mai bun joc de pa
se. Notăm, din această parte, 
o serie de situații mai clare, 
în min. 12, Geoigău șutează, 
de la 14 m. peste poartă. După 
șapte minute, Lung boxează 
în corner balonul puternic 
expediat de Șerbănică. în mta. 
27, Cîrțu inițiază o spectacu
loasă acțiune blocată de Ca
zan, iar în min. 39 Șerbănică 
trimite mingea pe lingă bară, 
șutind din interiorul careu
lui.

Mult mai darnică în faze 
de poartă va fi a doua par
te. în min. 51. FI. Grigore, 
nemarcat, nu nimerește spa
țiul porții. După trei minute, 
Negrită centrează, la capătul 
unei curse de veritabilă ex
tremă. Cîrțu reia însă balo-

SPORTUL STUDENȚESC 1 (0}
UNIV. CRAIOVA 0

Stadion Sportul studențesc ; teren 
foairte bun ; timp călduros ; specta
tori — circa 7 000. Șuturi : 11—11 (pe 
poartă : 6—5). Cornere 4—4. A mar
cat TERHEȘ (min. 74).

SPORTUL STUDENȚESC : SPERIATU
- M. MARIAN, Pană, CAZAN, Mun- 
teanu IT (min. 46 Licâ) — O. lanescu, 
Chihaia (min. 56 Mun-teanu I), ȘER- 
BANICA - FI. Grigore, M. Sandu, 
TERHEȘ.

UNIVERSITATEA CRAIOVA î LUNG
- NEGRILA, TILIHOI, Ștefânescu. 
UNGUREANU - Țicleanu (min. 80 
A. Popescu), Beldeanu (min. 64 Cio- 
roianu). Bălăci — Geoigău, CÎRȚU, 
Irimescu.

A arbitrat bine M. Salomir ; la 
linie : M. Man (ambii din Cluj-Na- 
poca) și S. Necșulescu (Tîrgoviște).

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

ranțe : 2-5 (1-2).

nul, cu capul, pe lingă bară. 
Minutul 60 oferă lui M. 
Sandu posibilitatea de a des
chide scorul ; bine plasat, 
— la aproximativ 12 m — el 
șutează puternic peste bară. 
După două minute, Geoigău 
va fi la 8 m de buturile 
adverse dar nu va reuși să 
marcheze. în min. 70, Cîrțu 
pleacă din propria jumătate 
de teren, va ajunge numai 
cu Speriatu în calea golului, 
dar portarul bucureștean va 
interveni exceptional. In 
schimb, TERHEȘ, în ruin. 74, 
nu va mai greși. Primind un 
balon de pe aripa dreaptă el 
va înscrie printr-un șut pla
sat, pe jos : 1—0.

Eftimie IONESCU
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Steaua a început destul de 
bine acest meci, avînd în Ște
fan Popa un conducător de 
joc în... devenire, care a reușit 
să tempereze precipitările co
echipierilor săi. în min. 22, 
oaspeții aveau să deschidă sco
rul, prin ȘT. POPA, care, com
plet liber (greu de explicat), a 
transformat în gol, de la 12 — 
13 m, o centrare lungă a lui 
Anghelini. Să notăm, pînă la 
gol. două mari ocazii : cea a 
lui D. Zamfir (min. 12). care 
a trimis cu capul în bară, pre
cum și cea a lui Sălăjan (min. 
14). în min. 30. bucureșienii a- 
tacă din nou. Minea ii anga
jează pe Cîmpeanu la semi- 
înăltime, tușierul Bîră ridică 
steagul, semnalizînd poziția de 
ofsaid a lui Ștefan Popa, aflat 
Pe partea opusă, Cîmpeanu in
troduce balonul în poartă, ar
bitrul de centru sesizează eu 
intîrziere steagul ridicat al tu- 
șierului. care semnalizase o 
poziție de ofsaid care avea să 
se dovedească pasivă, final
mente. și anulează golul. Steaua 
continuă să atace, să joace 
ceva mai bine, dar, în mod 
neașteptat, se produce egala- 
rea. La o centrare de pe par. 
tea dreaptă. 7—8 jucători sar 
In careul lui Nițu, ca la o tușă 
de rugby și arbitrul C. Teo- 
dorescu dictează lovitură de la 
11 m, invocînd faptul că în 
timpul săriturii ,.1n grup" Mure- 
șan l-a împins de la spate pe 
Șumulanschi’ Infracțiune dis
cretă. sesizată doar de ar
bitru. Penalty-ul a fost trans, 
format cu precizie de DINA 
(min. 36). După pauză, fața 
jocului se schimbă. Intrarea 
lui P. Grigore dinamizează a- 
tacul gazdelor, care joacă din

JIUL PETROȘANI 2 (1)
STEAUA 1 (1)

Stadion Jiul ; teren bun ; timp 
frumos ; spectatori — circa 10 000,
Șuturi : 13-9 (pe poartă 7-4).
Cornere 8—9. Au marcat : DINA 
(min. 36, din penalty), P. GRI
GORE (min. 72), respectiv ȘT. POPA 
(min. 22).

JIUL : CAVAi - V. Popa (min. 46 
P. GRIGORE), Vizitiu, Rusu, STANA
— Șumulanschi (min, 75 Mircea Ma
rian), Dina, Varga — BALUȚA, Las- 
coni, Sălăjan.

STEAUA : Nițu (min. 46 Lovaș) — 
Anghelini, SAMEȘ, lovan, Fodor - 
Ba'!int, Minea, ȘT. POPA, Mureșean
— D. Zamfir (min. 79 Majaru), Cîm
peanu II.

A arbitrat slab C. Teodorescu (Bu
zău), la linie, cu greșeli, M. Ludo- 
șan (Sibiu) și I. Bîră (Agnita).

Cartonașe galbene : . ANGHELINI, 
BALUȚA, I. GRIGORE, acesta din 
urmă de pe banca de rezervă.

Trofeul Petschovschi : 9. La spe
ranțe : 1-0 (0-0).

ce în ce mai bine. Steaua slă
bește vizibil. P. Grigore șutea
ză puternic (min. 47), apoi Lo
vaș apără in-extremis un șut 
al lui Băluță (min. 70). dar nu 
mai poate face nimic la bomba 
lui P. GRIGORE (min. 72). 
Pînă la sfîrșitul meciului, gaz
dele vor fi la conducerea jo
cului. cu ocazii Lasconi și P. 
Grigore, dar Sameș va rata și 
el egalarea (minge deviată mi
raculos de Cavai) care ar fi 
reprezentat mai, bine raportul 
de forte din teren.

loan CHIRILA

UNA RECE,
AGENȚIILE LOTO-PRONOSPORT Șl VlNZĂTORII VOLANȚI

din Întreaga țară vă stau zilnic la dispoziție

CONSTANȚA, 15 (prin tele- 
fon). In municipiul de pe ma
lul mării s-a disputat duminică 
după-amiază un foarte intere
sant meci internațional de 
rugby, între fosta noastră cam
pioană. Farul, și echipa engle
ză Cambridge University, afla
tă Ia a doua evoluție din tur
neul său în România. La ca
pătul unui joc de o deosebită 
frumusețe, constănțenil au ter
minat învingători cu scorul de 
31—13 (16—6). Formația antre
nată de Mihaî Naca obține 
astfel o victorie cu atit mai 
prețioasă, cu cit adversara are 
o bună valoare internațională. 
Ea s-a mobilizat e.îcelent, toți

jucătorii dăruindu-se admira
bil, spre satisfacția celor apro
ximativ 4500 de spectatori. Cele 
cinci eseuri ale gazdelor au 
fost înscrise de PLLOȚSCHI 
2, HOLBAN, MUȘAT și DU
MITRU. trei dintre ele fiind 
transformate de BEZUȘCU (a 
mai punctat din l.p.) și unul 
de V. ION. Pentru oaspeți a 
marcat BAILEY — eseu. ROSE 
— 2 l.p., DAVIES — drop. A 
arbitrat Th. Witting.

în continuarea turneului, 
rugbyștii englezi joacă, la 
București, cu Steaua (miercuri) 
ți Dinamo (sîmbătă).

ORICINE JOA
CA POATE OB
ȚINE :
• autoturisme 

„Dacia 1300“ și 
..Trabant 601" •
cîștigurî în bani de 
50.000, 10.000. 5.000.

marii beneficiari ai 
sezonului Io Loz 

în plic I

1.000 lei etc.

LA MUNTE SAU
LA MARE, încer-
câți să vă numâ-
rați ți dv. printre

MARI ȘANSE DE CiȘTIC I

LOZUL VACANTEI
< emisiune spetiald Umitatâ I

Stere NACE, coresp.

Ploiețtenii au controlat, 
în general, jocul, au do
minat perioade îndelungate, 
insă balanța au inclinat-o în 
favoarea lor de-abia după pau
ză. cînd acțiunile lor ofen
sive au fost mai incisive.

Întîlnirea a început fru
mos, cu atacuri la ambele 
porți și chiar în minutul 2 
Lehman a șutat puternic, însă 
pe lingă bară, iar O. Grigore, 
de la 25 m, a expediat o 
„bombă" pe care Moise a re- 
tinut-o cu greutate. în' min. 
7, Ștefănescu a făcut o cursă 
pe partea dreaptă, a intrat în 
careu și Păltinișan l-a faul
tat. Arbitrul, pe fază, a acor
dat penalty, pc care Toma 
l-a ratat 1 Pînă la pauză, jo
cul .nu s-a ridicat la cotele 
așteptate, petroliștii domină 
haotic și șutează rareori la 
poartă și de cele mai multe 
ori imprecis, iar timișorenii 
apelează la toate mijloace!#,

Ieșenii au 
ceputul joc 
insă situații 
în min. 18 < 
chidă scorul 
la poartă a 
urma unei 
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de colț, LIBIU 
doilea gol. Pin



„'RECORD PERSONAL"
«AC. OLT 3 (1)
F.C. CONSTANȚA O

Stadion Viitorul ; ter' 
câlduros ; spectatori -1 
Șuturi î 33-9 (pe poart

bun ; timp 
;irca 3 000. 
16-5). Cor-

j iere: 14—5. Au marca. < ȘOARECE 
(t’min. 31), ROTARU (min. 59), Pl- 
Țr URCĂ (min. 64 — din 11 m).

F'. C. OLT : ARICIU - BARBU- 
LESCU, Bumbescu, lonașcu, Onuțan 
— < CAȚOI, Rotaru (min. 65 Ef tinde), 
ȘO/ARECE — STATE, lamandi (min. 
53 P repel ița), Pițurcâ.

II
1

F. C. CONSTANȚA : COSTAȘ - 
Purcâr ea, Antonescu, ZAHIU, Turcu 
— I. Constant in eseu (min. 73 Mânâi- 
lâ), Gache, Matache — Buduru, 
Petcu. BATRINEANU.

A c '«bltrat foarte bine M. Axento 
(Arad > ; la linie : I. Dima (Sighi
șoara) și I. Târcan (Reghin).

Carto nașe galbene : PIȚURCA.
Trofeu'I Petschovschi : 10. La spe

ranțe :/2—4 (1>-1).

MORARU. APLAUDAT
în min. 91. după ce came

rele de televiziune s-au stins 
pe stadionul din Tg. Mureș, 
jucătorii ambelor echipe, epui
zați fizic dar și de căldura 
înăbușitoare, au pornit încet 
spre vestiare. în urma tuturor
— portarul dinamoviștilor Mo
rari. Si. surpriză ! Spectatorii 
de la tribuna I l-au condus, 
spre ieșire, cu ropote de aplau
ze. strîgîndu-i, în același timp, 
perfect îndreptățit si De de
plin meritat : „Bravo Morarul" 
Era, desigur, recunoașterea mo
dului exemplar cum nr. 1 din 
echipa campioană a evoluat, 
cum și-a apărat el buturile in
tr-o partidă foarte grea pentru 
„U“-le din șos. Ștefan cel 
Mare, echipă care n-a cîștigat 
niciodată la Tg. Mureș ! Dar 
golul marcat de AUGUSTIN, 
în min. 23. după o pătrundere 
în forță și un șut puternic, 
fără replică pentru portarul 
Naște, părea să anunțe, în 
sfîrșit. sfărîmarea acestei tra
diții. Cu atît mai mult cu cît 
Dinamo s-a apărat, în prima 
repriză, bine — grupat, decis
— și a contraatacat foarte pe
riculos prin Iordache, Dudu 
Georgescu, Augustin și Mul- 
țescu. Iar în min. 44, după un 
rapid „un-doi“ între Ion Marin 
și Dudu Georgescu, fundașul 
dinamovist a ajuns în situația 
lui 0—2 pe tabela de marcaj, 
șutul lui a fost însă imprecis.

Și a venit repriza a doua. 
Hepriza „furiei“ mureșenilor. 
Dar și repriza luj Moraru. în 
min. 50. el s-a opus unui ba
lon foarte greu expediat cu 
eapul, din apropiere, de Both 
II. Autul, executat de Gali, a

Șl ÎN MINUTUL 91!
A.S.A.  TG. MUREȘ 1 (0)
DINAMO 1 (1)

Stadion „23 Ajgust" ; ft. tn foarte 
bun ; timp canicular ; xv.tlatori — 
circa 7 000. Șuturi : 22—13 ;pe poar
tă : 15—7). Corners : 10-6. Au mar
cat : AUGUSTIN (min. 23) ,1 BIRO I 
(min. 50).

A.S.A. : Naște — SZABO, Jenei 
(min. 46 Monoki), ISPIR, Gali — 
Both II, C. Hie, BOLONI - BIRO I, 
Fonici, Cernescu (min. 73 Ceorceri).

DINAMO : MORARU - I. MARIN. 
Dinu, NICOLAE. Stredie - AUGUS
TIN, Mulțescu, Custov (min. 89 Drag- 
nea) — Iordache, D. Georgescu, 
Văetuș (min. 64 Orac).

A arbitrat bine I, Igna ; la linie : 
D. Buciuman, cu greșeli (ambii din 
Timișoara) și A. Stoker (Petroșani).

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

readus insă mingea in apropie, 
rea porții dinamoviștilor, BI
RO I a sărit oportun, de lingă 
Dinu, și lui Moraru nu i-a mai 
rămas decît să-și... certe co
echipierul vinovat de primirea 
de către el a primului gol în 
acest campionat. Două minute 
mai tîrziu. Dudu Georgescu a 
șutat periculos, la numai cîți- 
va centimetri de „rădăcina" 
barei, după care a urmat un 
superb duel între Moraru și 
atacanții echipei gazdă, în care 
victoria a revenit clar goal- 
keeper-ului echipei naționale. 
Pentru că. Biro I (min. 54, 60 
și 78). Boldni și Fanici (min. 
55) și Szabo (min. 75) nu l-au 
mai putut învinge pe portarul 
dinamovist.

Laurențiu DUMITRESCU

OCAZII - DESTULE,
Reapariția după multă vre

me a lui Dobrin în formația 
piteșteană, la trei zile distan
ță de „miercurea neagră", a 
fost primită cu entuziasm și 
speranțe de un public greu în
cercat. Și începutul de joc a 
aparținut lui... Dobrin, care a 
„pus" două mingi, in stilul lui 
personal, unor coechipieri uluiți 
de rapiditatea execuției tehni
ce. Prima mare ocazie de gol 
(min. 5) a avut-o însă Corvi- 
nul : Rednic a urcat pe culoa
rul lui, a centrat spre Dumi- 
trache. dar acesta, singur cu 
Cristian, a ratat deschiderea 
scorului. în continuare, echipa 
care s-a văzut mai mult în a- 
tac a fost F.C. Argeș, dar pre
siunea exercitată de ea, ade
sea haotică, stereotipă (prea 
mult în căutarea „omului sal
vator". a unui Dobrin din ce 
in ce mai bine păzit), nu i-a 
adus decît comere.

Abia după reluare, în min. 
48, Dobrin, găsind un moment 
de respiro. i-a făcut o minge 
de gol lui Tulpan, dar șutul 
acestuia, puternic, din apropie
re, a fost Parat de Ioniță. De 
aci înainte, timp de aproape 
o jumătate de oră, localnicii 
au dominat net un partener 
(venit la Pitești fără Gabor și 
Dubinciuc, ambii accidentați) 
incapabil să lege 2—3 pase. 
Fără extreme sau (măcar) ju
cători în stare să se descurce 
pe părțile laterale ale frontu
lui de atac. F.C. Argeș va oferi 
formației oaspete posibilitatea 
să-i respingă ofensiva precipi
tată. înghesuită în zona centra
lă. în aceste condiții, gazdele 
vor avea în toată partea a doua

GOLURI - DELOC...-
F.C. ARGEȘ 0
CORVINUL HUNEDOARA 0

Stadion „1 Mo.- ; tmn foart, 
oun ; t'inp călduros , spectatori — 
circa 15 000 Șuturi : 16—10 (pa
poartă : 10—5). Cornere : 11—2.

F. C. ARGEȘ : CRISTIAN - M. 
Zamfir, Cirstea STANCU, TULPAN - 
Ignat, Badea (min. 46 Toma). lovă- 
nescu, Jurcă (min. 65 Turcu) - 
Radu il. DOBRIN.

CORVINUL : IONIJA - REDNIC. 
GALAN, ANDONE. BOGDAN 
Oncu, KLEIN, Petcu, Nicșo — Bucur 
(min. 77 Tirnoveanc) Dumitrache 
(min. 65 Vrinceanu).

A arbitrat foarte bine I. Crăciu. 
nescu ,- la linie : FI Tăbircă (ambii 
din Rm. Vîlcea) și T. Chelu (Giur
giu).

Cartonașe galbene: IGNAT. ONCU. 
Trofeul ' Petschovschi : 9. La spe

ranțe : 1-0 (1-0)

a meciului, o singură mare oca
zie; atunci, în min. 60. cind, la 
o învălmășală, Iovănescu a re
luat, cu capul de la 2 m. .peste 
transversală. în rest. în min. 68 
și 78, două șuturi puternice, 
semnate Turcu (introdus tîrziu 
in echipă) și Tulpan. Și. spre 
final de partidă — cind „tri
bunele" erau nemulțumite cu 
0—0 — la două contraatacuri 
ale formației hunedorene. 
Bucur (min. 75) și Rednic (min. 
83) n-au avut dibăcia să s& 
descurce, singuri în față cu un 
portar aproape învins.

Publicul, entuziast la început, 
manifesta, acum, o vădită tris
tețe. Pe cine oare era supărat? 
Cei doi antrenori-jucători. Do
brin și Cirstea. fuseseră în te
ren timp de 90 de minute...

Gheorghe NICOLAESCU

I, LA AL TREILEA MECI EGAL
1- Ursachi intervine salvator
îa (acordă corner, la „capul"
•a lui Simionasl. in min. 50
s- Cărpuci blochează în ultima
at instanță acțiunea personală
in a lui Ursu. In plin efort o-
ni fensiv ieșean, cade însă go-
U Iul egalizator : Chitaru exe-
s, cută o lovitură liberă late-
1- rală și — din mijlocul unui
or grup de apărători ncatenți —
se ȘOSU înscrie cu capul. în
1- continuare, joc In general
m egal : Politehnica presează
e- (dar este vădit incomodată
le de un ,,om la om“ care nu
1- iartă), băcăuani J — cu mingi
a- lungi — prind adesea pe pi
ti, cior greșit o apărare care se
In cam clatină, mai ales la fun-
ză dasli laterali. în min. 58. din
ij- poziție bună. Nemteanu ra-
si- tează. poate, victoria șuitînd
a- prea tare peste bară. Aceeași
ti) șansă o au însă și oaspeții,
a- în min. 73. cind Penoff ,.in-
;r. toarce" o minge de la linia
ui de fund, in careul mic, dar

Chitaru n-o poate introduce 
io- în plasă. Finalul aparține gaz-

18, delor dar mijlocașii acționea-

POLITEHNICA IAȘI 1 (1}
S.C. BACĂU 1 (0)

Stadion „23 August* * ; teren bun ; 
timp frumos, foarte cald ; spectatori 
— circa 12 000. Șuturi : 11-8 (pe 
poartă : 4-4). Cornere : 14-5. Au 
marcat : NEMȚEANU (mia. 18), 
ȘOȘU (min. 53).

i, este. în min. 62, la un pas de,.. 
i autogol, dar se opune Costaș,
• iar Sa min. 64 I. Constantines- 

cu nW Poate opri pătrunderea
; în catfeu a lui Rotaru decît
* prin #uult, penalty-ul fiind 
1 transformat de PI TURCĂ: 3—0.

La ac£st scor. F.C. Olt este li
deră, 4iar reduce din turație, 
oferind, astfel oaspeților posi
bilitatea să echilibreze jocul 

n Abia în final liderul are două
e ..zvîcnir£“, dar în min. 84 Pre-
U peliță ratează la o bună cen-
ă trare a lui State, iar în min.
- 89 Costaș respinge două șu-
it turi cocasecutive ale lui Pițur-
D. că și Șoarece.
u Adrian VASILESCU

POLITEHNICA : Cîmpeanu — Oprea,
B. Grigore, Ursa, Ciocirlăn v Pa- 
veliuc, Cioacă, SIMIONAȘ - Sigml- 
rean (min. 70 C. Ionescu), NEM
ȚEANU, Florean (min. 60 Cănănău).

5. C. BACĂU : Ursachi — Andrieș, 
Cărpuci, Lunca, Elisei — C. SOLO
MON, MovNă (min. 65 Peneff), 
ȘOȘU - ȘOtMAN, ANTOHI, Chitaru 
(min. 87 Verigeanu).

A arbitrat foarte bine N. Balnea 
(Birlad) ,• la Hnie : M. Neșu și 1. 
Medveș (ambii Oradea).

Cartonașe galbene : ANDRIEȘ,
FLOREAN.

Trofeul Petschovschi : 9. La spe
ranțe : 1-0 (1-0).

ză încilcit, virfurile joacă 
static și partida se încheie cu 
un rezultat echitabil.

Radu URZICEANU

GÎNGU - DOUĂ
Gazdele au fost aproape tot 

timpul meciului la cîrma jo
cului manifestînd o mai bu
nă capacitate fizică și un 
plus de orientare tactică, 
grație căruia acțiunile lor de 
atac au avut mai multă con
sistență și finalitate For
mația brasoveană. incomo
dată vădit în efort, de căl
dura caniculară, nu a putut 
facle față tempoului impus de 
fotbaliștii de la Chimia, ce- 
dînd, firesc în aceste condiții, 
undi adversar mai bine pre
gătit. mai competitiv. Meciul a 
fost interesant ca desfășurare 
și atractiv ca spectacol spor
tiv, datorită, în special, con
tribuției echipei gazdă, care, 
hotărită dealtfel să decidă 
cit mai repede soarta între
cerii, a deschis scorul chiar 
în primul minute al partidei. 
Autorul golului GÎNGU, care 
insistind într-o acțiune indi
viduală. a șutat, pe jos. la 
colț, invingindu-1 pe porta
rul Popa, după ce mai îna-

GOLURI, CARABAGEAC 
inte s-a descotorosit, cu abi
litate, de fundașii centrali 
brașoveni. Chimia a continuat 
să domine, dar considerând 
prea devreme asigurată vic
toria, a atacat cu mai pu
țină concentrare și convinge
re, permițînd astfel oaspeți
lor să iasă din ..carapace" și 
să încerae șanșa egalării. 
Cec» ce au și reușit, in min- 
23, cind BENȚA a reluat fru
mos din voleu, direct in gol, 
balonul, la o lovitură de colț 
executată de Lăcătuș. Treziți, 
ca după un duș rece, vîlce- 
nii vor relua, cu mai mult 
aplomb ofensiva, și după ..ba
ra" lud Carabageac, din min. 
36, în min. 42 vor lua con
ducerea, prîntr-un frumos 
gol realizat, la un corner, de 
UDREA. cu capul, acesta 
primind o pasă, tot cu capul, dc 
Ia IoVan. Același Io van, care, 
după pauză, va crea o fază 
de goi finalizată, cu pre
cizie, de GÎNGU. Și scorul 
va rămine neschimbat, deși

DOUĂ BARE!
CHIMIA RM. VILCEA 3 (2)
F.C.M. BRAȘOV 1 (1)

Stadion „1 Mai" ; teren foarte 
ban ; timp foarte călduros ; specta
tori — circa 15 000. Șuturi : 21—12 
(pe poairtâ : 10-4). Cornere : 8-7.
Au marcat : GÎNGU (min. 1 și 55), 
UDREA (min. 42), respectiv BENȚA 
(min. 23).

CHIMIA : Pavel — Bas no (min. 61 
Cincă), SAVU, Udrea, BOȚONEA - 
lovan, ALEXANDRU, CARABAGEAC - 
Teleșpan, Stanca (min. 71 Pâuna), 
GINGU.

F.C.M. BRAȘOV : Popa - Ștefan 
(min. 57 Anghel), Panache, Hintea, 
BALAN - BATACLIU, Spirea, Po
pescu — LĂCĂTUȘ, Paraschivescu 
(min. 46 Boriceanu), Bența.

A arbitrat foarte bine D. Petrescu; 
la l'inie : M. Stoenescu și P. Balaș 
(toți din București).

Cartonașe galbene : ALEXANDRU.
Trofeul Petschovschi : 10. la spe-

ranțe : 1 -0 (0-0).

gazdele au mai avut cî-
leva bune ocazii să-l ma-
ioreze. printre care si a doua
..bară" a lui Carabageac (min.
60).

Mihai IONESCU

ICTORIE, LA UN SCOR (totuși) PREA SEVER
IERI, A ÎNCEPUT Șl CAMPIONATUL DIVIZIEI

stă a lui Georgescu (min. 8. șut
ită din 6 m. in brațele portarului
Iar Voinea I) si marile ..momente
de psihologice" ale tîrgovistenilor.
ioc care, dacă ar fi fost fructifi-

a cate ar fi putut de o altă
ele turnură meciului. Dar în min.
:u- 13. 15 și 18. Cojocaru. Greaca
ui- și O. Popeșcu, precipitați, n-au
nei știut să amendeze erorile comi
te se de adversar. De fapt, aici a
Îs fost deosebirea dintre cele două

nei formații. F. C. Bihor dovedin-
— du-se superioară la capitolul

icu, preciziei la finalizare, realizin-
gă_ du-si. prin aceasta. aDetitul de
ioi“ gol. pe care l-a manifestat,
c : dealtfel. în tot cursul jocului,
izie Scanați, cu sansă. de esalare o-

PETROLUL PLOIEȘTI 2 (0)
„POLI" TIMIȘOARA 0

re- 
cu

J a 
ier- 
>nul 
Ică, 
tații 
ă a 
n.tre 

au
Si- 

oca- 
apoi 
rtită

56)

Stadion Petrolul ; teren foarte 
bun ; limp călduros : spectatori — 
circa 20.000. Șuturi : 15—6; (pe poar
tă : 11-2). Cornere : 12—4. Au mar
cat : SIMACIU (min 58) și LIBIU 
(nim. 64).

PETROLUL r Haralambie - COJO
CARU. Stanciu, BUTUFEI, Toma - O. 
Grigore, Cozarec, ȘTEFĂNESCU (min. 
84 Gălățeanu) - LAZAR, SIMACIU. 
Libia (mtn. 78 Toporan).

POLITEHNICA : Moîse — Morar, 
PALTINIȘAN, Cîrciumaru, Palea — 
Șerbănoiu, VLATANESCU, Cărpinișan 
(min. 70 Șundo) — Manea, Giuchlci 
(min. 70 Boconici), LEHMAN.

A arbitrat bine P. Seceleanu ; ta 
linie : R. Motel și C. Voîcu (toți 
din București).

F.C. BIHOR 5 (3)
C. S. TÎRGOVIȘTE I (0)

Stadion F.C. Bihor ; teren foarte 
bun ; timp călduros ; spectatori — 
circa 18 000. Șuturi î 19—13 (pe poar
tă : 8—5). Comere : 9—1. Au ma-rcat: 
GROSU (min. 6 și 80), KUN l'l (min 
23 și 41), BISZOK (min. 73), respec
tiv PITARU (min. 84).

F. C. BIHOR : Bojtor (min. 73 Ba
laș) - NIȚU, Zare, Biszok, KISS - 
GROSU, N. Mureșan (min. 80 Rozsa), 
KUN II - LUPAU. Nedelcu. GEOR
GESCU.

C. S. TÎRGOVIȘTE t Voinea - Ni- 
culescu, Dumitrescu, Ene, Pltaru — 
Gheorghe (min. 59 ECONOMU), Con
stantin, KALLO — Greaca (min. 57 
Lucian), Cojocaru, O. POPESCU.

A arbitrat bine A. Gheorghe (P. 
Neamț) ; la liota : M. Nlculescu și
D. Rotoru (ambii din București).

Cartonașe galbene : N. MURE
ȘAN.

Trofeul Petschovschi : 10. La spe
ranțe : 0—4 (0-2).

oala 
um- 
cînd

Cartonașe galbene : ȘERBANOIU.
Trofeul Petschovschi : 10 ; La spe

ranța : 2-2 (1— 1).
<le 

pă 6 
adiat

ca. 
•ituri 
:e al 
1 fi

nal, Petrolul a mai avut po
sibilitatea să inscrie prii' La- 
zăr (min. 75) și Simaciu (min. 
80).

Pompiliu VINTILA

rădenii au revenit în atac si 
KUN II (minutele 23—24), „ser
vit" de Grosu si Georgescu, a 
liniștit repriza cu... 3—0. în
cartea a doua a intîlnirii. deși 
tempoul a mai scăzut, echipa 
locală îsi satisface tribunele cu 
cîteva faze fierbinți. Vor rata 
Nedelcu si Georgescu, dar nu 
și BISZOK (min. 73 — din lo
vitură liberă executată de 
Kun) Si GROSU (min. 80 — 
coautori Kun si Georgescu). Cu 
golul de onoare al oaspeților 
marcat de PITARU (min. 84 — 
contraatac lansat de Constan" 
tin) si cu marile ratări ale lui 
Kallo (min. 75) și Cojocaru 
(min. 77) s-a încheiat această 
partidă in care s-a înregistrat 
scorul etapei.

Stelian TRAKDAFIRESCU

SERIA I
CEAHLĂUL P NEAMȚ — DU

NĂREA CALARAȘI 2—0 (0—0).
Golurile au fost realizate de 
Roșea (min. 51) și Jelescu (min. 
71).

GLORIA BISTRIȚA — C.S.M. 
SF. GHEORGHE 0—1 (0—1). A
înscris : Deneș (min. 21).

PRAHOVA PLOIEȘTI — GLO
RIA BUZĂU 0—0.

MINERUL GURA HUMORULUI
— DELTA TULCEA 1—0 (1—0).
Unicul gol a fost marcat de Gro- 
saru (min. 44).

OȚELUL GALATI — C.S.M. 
SUCEAVA 1—2 (0—0). Autorii go
lurilor : Pacliițeanu (min. 65), 
respectiv Păiuș (min. 63 și 85).

F.C.M. PROGRESUL BRAlLA— 
VIITORUL GHEORGHEN1 2—0 
(1—0). Au marcat : Trifina (min. 
44) și Iuga (min. 57).

C.S.M. BORZEȘTI — DUNAREA 
C.S.U. GALAȚI 1-0 (0—0). A în
scris : Tismănaru (min. 51).

VIITORUL MECANICA VASLUI
— IJK.U. MEDGIDIA 3—1 (1—1). 
Autorii golurilor : Stan (min. 
34). Croitoru (min. 46), Păunescu 
(min. 77), respectiv Bărbuș (min. 
14).

UNIREA DINAMO FOCȘANI— 
C.S. BOTOȘANI 1—0 (0—0). A
marcat : Zaiț (min. 88).

Relatări de la C. Rusu, i. To
ma. I. Tănăsescu, D. Bolohan,
T. Siriopol, N. Costin, Gh. Go
run. M. Florea si V. Manoliu.

SERIA A ll-a
GAZ METAN MEDIAȘ — CAR- 

PAȚI MIRȘA 3—1 (1—0). Au mar
cat : Bălan (min. 32), Albotă

(min. 78), Galați (min. 80), res
pectiv Fățan (min. 68).

DINAMO VICTORIA BUCU
REȘTI — I.P. ALUMINIU SLA
TINA 1—1 (0—0). Au înscris :
Al, Moldovan (min. 88 din 11 
m) pentru Dinamo Victoria, 
Păun (min. 85) pentru I.P. Alu
miniu.

AUTOBUZUL BUCUREȘTI — 
CHIMICA TÎRNAVENI 1—0 (0—0). 
Unicul gol a fost realizat de 
Niță (min. 70).

ROVA ROȘIORI — MECANICA 
Fina 2—1 (0—1). Autorii golu
rilor : Cămui (min. 62). Lungu 
(min. 79), respectiv Olteanu (min. 
34).

METALUL BUCUREȘTI — U- 
NIREA ALEXANDRIA 2—1 (1—0). 
Au marcat : Ghiță (min. 40, au
togol), Giugiumică (min. 88), res
pectiv Voicilă (min. 46).

ȘOIMII IPA SIBIU — RAPID 
BUCUREȘTI 1—2 (1—1). Au în
scris : Rotar (min. 6), respectiv 
Cojocaru (min. 38 și 81).

PRECIZIA SACELE — AUTO
MATICA BUCUREȘTI 0—2 (0—0). 
Autorii golurilor : Ene (min. 51) 
și Bolborea (min. 69).

MINERUL MOTRU — C.S.M. 
DROBETA TR. SEVERIN 4—0 
(2—0). Au înscris : Laurențiu 
(min. 28, 32 din 11 m și 64) șl 
Nicolov (min. 83).

PANDURII TG. JIU — PRO
GRESUL-VULCAN BUCUREȘTI 
5—1 (3—0). Au marcat : Merluță
(min. 15). Croitoru (min. 28), Ră- 
doj (min. 40 și 88), Gugu (min. 
63), respectiv Mateescu (min. 46).

Relatări de la M. Țacăl, N. Ște-

ADMINISTRAȚIA DE STAT
LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ

NUMERELE EXTRASE LA TRAGEREA 
„LOTO 2“ DIN 15 AUGUST

EXTRAGEREA I : 13 49 32 34
EXTRAGEREA a II-a : 56 27 .43 52
EXTRAGEREA a lil a : 41 08 40 23
FOND TOTAL DE CÎȘTIGURI : 593.867 LEI.

fan, O. Guțu, T. Negulescu. D. 
Daniel, I. Ionescu, V. Secărcanu, 
Gr. Jugănaru si P- Cristea.

SERIA A lll-a
METALURGISTUL CUGIR — 

SOMEȘUL SATU MARE 2—1 
(1—1). Autorii golurilor : Zamfir 
(min. 6), Naghl (min. 75 din 11 
m), respectiv Kadar (min. 42).

ARMATURA ZALAU — U.M. 
TIMIȘOARA 5—1 (3—1). Au în
scris : Pășcuță (min. 2), Dobrău 
(min. 7, 44. 51 și 89), respectiv 
Roman (min. 36).

IND. SIRMEI C. TURZII — 
C.S.M, REȘIȚA 3—0 (1—0). Au
marcat : Radu (min. 36), Vlăduț 
(min. 85) și Mureșan (min. 87).

AURUL BRAD — RAPID ARAD 
1—1 (0—0). Au înscris : Ștefă-
nescu (min. 60) pentru Aurul, 
Hamza (min. 66) pentru Rapid.

F.C. BAIA MARE — U.T. A- 
RAD 1—0 (0—0). Unicul gol a
fost realizat de Dragomirescu 
(min. 72).

C.F.R. TIMIȘOARA — „U-
CLUJ-NAPOCA 0—0.

STRUNGUL ARAD — ÎNFRĂ
ȚIREA ORADEA 2—0 (2—0). Au
torii golurilor : Șchiopu (min.
6 din 11 m) și Ruska (min. 40).

OLIMPIA SATU MARE — MI
NERUL CAVNIC 2—0 (0—0). AU 
marcat : Erdei (min. 53) și Bol- 
ba (min. 88).

GLORIA REȘIȚA — C.I.L. Sl- 
GHET 1—0 (1—0). A înscris î
Vinătoru (min. 39).

Relatări de la M. Vilceanu, L 
Domuță. P. Tone, Al. Jurcă, A. 
Crișan, St. Marton, N. Străjan*  
Z. Kovacs și P. Fucs.

CONCURSUL PRONOSPORT DIN 15 AUGUST
I. Șoimii Sibiu — Rapid București 2

II. Pandurii — Progresul-Vulcan Buc. 1
IU. C.S.M. Borzeștl — Dunărea Călărași 1
IV. Prahova Ploiești — Gloria Buzău X
V. Oțelul Galați — C.S.M. Suceava 2

VI. Unirea Focșani — C.S. Botoșani 1
Vil. Gaz motan — Carpați Mirșa 1

VHI. Metalul Buc. — Unirea Alexandria 1
IX. Precizia Săceie — Automatica
X. F.C. Bala Mare — U.T. Arad 1

XI. Strungul Arad — înfrățirea 1
XII. Industria sîrir.ei — F.C.M. Reșița 1

XIII. C.F.R. Tlm. — „U“ Cluj-N’apoca X
FOND TOTAL DE CÎȘTIGURI : 3I5.G71 LEI.



JOCURILE BALCANICE DE ATLETISM
(Urmare din pag 1)

mondial se află în mîini sigu
re!) si a cîstigat detașat în
trecerea balcanică cu un rezul
tat de 7.04 m. nou record bal
canic care completează șirul 
excepționalelor ei realizări din 
acest sezon. Si mai reținem a- 
mănuntul că Vali a avut si o 
săritură de 6.93 m. ceea ce n-a 
realizat nici una dintre viitoa
rele ei adversare de la Atena, 
cu excepția Anisoarei Cușmir. 
în ceea ce o privește pe Ani- 
soara. ea a absentat la concurs, 
fiind sfătuită de medic să nu 
participe la întreceri.

în întrecerile de sîmbătă. a- 
tletele noastre au cucerit toate

DUMINICĂ: ÎNTRECERI DlRZE, UN
1 Ultima zi a întrecerilor ne-a 
oferit cîteva dispute foarte in
teresante un spectacol sportiv 
de toata frumusețea. Așa a 
fost de pildă cursa de 5 000 m 
în care iugoslavul Zdravkovici, 
campion balcanic la 1500 m, 
gratie finișului său superior 
s-a impus în fața celorlalți 
concurenti sau detașarea de pe 
ultimii metri, la 200 m, a 
sprinterului bulgar Vladimir 
Ivanov, ori comportarea repre
zentanților noștri Ion Oltean 
și Pal Palffy la 11Q mg, probă 
în care s-au clasat pe primele 
două locuri. Dealtfel, ieri, la 
alte două probe sportivii noș
tri au obtinut ceea ce se chea
mă victorii duble : la disc prin 
Ion Zamfirache, într-o remar
cabilă creștere de calitate. si Iosif Nagy, la 1500 m fete 

JUBILEUL ATLEȚILOR
(Urmare din pag. 1)

formanțe, contribuția ta frumoasa sărbătoare. Am aplaudat 
din nou zborul elegant al celei mai bune săritoare in lungime 
a lumii, Vali Ionescu. aflată la al treilea concurs al sezonului 
dincolo de 7 metri, tenacitatea mereu uimitoarei Maricica 
Puică, mai bună de la un an la altul, de la un concurs la 
altul, fuleul de gazetă al Doinei Melinte, dezinvoltura noii 
vedete a sprintului, Natalia Caraiosifoglu. ritmul sacadat al 
hurdlerului Ion Oltean, dirzenia discobolului Ion Zamfirache, 
ambiția fiecăruia de a se autodepăși in fața tribunei prietene. 
I-am admirat și ne-am gindit desigur, cu încredere la vii
torul examen, cel mai greu, campionatele europene de la 
Atena, programate între 6 și 12 septembrie. Acolo atletismul 
românesc, sportivii noștri vor trebui să dovedească, in în
trecere cu peste 1 000 de atleți de pe continent și in fața 
a peste 1 000 de ziariști, că relnnodarea tradiției marilor suc
cese românești in atletism este posibilă. Acolo, la Atena, 
vedetele de azi fși pot căpăta adevăratele galoane, trecind 
astfel in cartea de aur cu 100 de file, alături de prestigioa
sele nume ale~ înaintașilor.

REZULTATE TEHNICE

cele 6 titluri de campioane 
balcanice puse în joc. iar băie
ții au obtinut si ei 2 victorii. 
Au urcat pe prima treaptă a 
podiumului de onoare. în afa
ra Maricicăi Puică si a lui Vali 
Ionescu. Cristina Co.iocaru la 
400 mg. Mihaela Loghin ia 
greutate. Daniela Matei la 430 
m si Corina Tifrea la hepta- 
tlon. precum si Horia Toboc la 
400 mg și Constantin Stan la 
20 km marș.

Dintre atletii oaspeți o foar
te bună impresie au lăsat iugo
slavii Knapici (400 m) și 
Zdravkovici (1500 m). grecii
Delifiotis (lungime) și Tsiminou 
(3000 m obst.). bulgarii Anghe- 
lov (suliță) si Todorov (deca
tlon).

ADMIRABIL SPECTACOL SPORTIV
prin Doina Melinte și Maria 
Radu (s-au detașat doar in 
ultimul tur). Comportări re
marcabile a avut Natalia 
Caraiosifoglu, noua vedetă 
a sprintului nostru, care și-a 
adjudecat titlul de campioană 
balcanică la 200 m și incă cu un 
nou record național. Frumoase 
victorii au obținut și reprezen
tativa română de ștafetă 4X400 
m, hurdlera Mihaela Stoica în 
cursa de 100 m și Bedros Be- 
drosian la triplu.

Dintre oaspeți au impresionat 
săritoarele în înălțime Bene- 
detici și Țvetanova, grecoaica 
Sakorafa la suliță și compo- 
nentii echipei Iugoslaviei la 
ștafeta de 4X400 m care com
pletează șirul unor victorii 
devenite tradiționale.

Kopitar (I) 51,51; 3 000 m obst.:
1. Arsenios Tsiminou (G) 8:27,34
— campion balcanic, 2. V. Bichea
(R) 8:28,09, 3. P. Philipou (G)
8:30,12, 4. P. Kașanov (B) 8:35,14, 
5. P. Copu (R) 8:45,95, 6. N. Șefa 
(T) 8:46:52; lungime: i. Dimitrios 
Delifiotis (G) 7,94 — campion bal
canic, record național, 2. T. Va- 
sile (R) 7,90 m, 3. D. Simion (R) 
7,74 m, 4. D. Arauzos (G) 7,47 m, 
5. R. Gjergji (A) 7,43 m, 6. K. 
Vlakanov (B) 7,41 m ; prăjină :
l. Dimitrios Kiteas (G) 5,20 m
— campion balcanic. 2. V. Vi-
dev (B) 5,10 m, 3. *R.  Stoianov

Rezultatele înregistrate în re- 
uniunle de sîmbătă : BĂR
BAȚI : 400 m : 1. Zeliko Knapici 
(I) 45,83 — campion balcanic, 2. 
J. Keresi (I) 46,80, 3. P. Stepano- 
poulos (G) 47,05, 4. A. Kaloyanis 
(G) 47,07, 5. B. Konstantinov (B) 
47,39. 6. M. Damian (R) 48.08,
7. Gr. Anghel (R) 48,18 ; 1 500 m:
1. Dragan Zdravkovici (I) 3:41,41
— campion balcanic, 2. V. Pok-
rajcici (I) 3:41,90, 3. C. Papachris- 
tos (G) 3:42,07, 4. F. Kourtis (G) 
3:42,84, 5. S. Timurlenk (T)
3:13,16. 6. N. Voicu (R) 3:43.55,
...9. Em. Adămoaie (R) 3:48,87 ;
4x100 m : 1. Grecia (Anghelidis, 
Dais, Hadjinikolau, Stratos) 40,34 
—campioană balcanică, 2. Bulga
ria 40,46, 3. România (Schromm, 
Selever, Ivan, Dediu) 40.68, 4. 
Iugoslavia 40,83, 5. Turcia 41,42 ; 
400 mg : 1. Horia Toboc (R) 50,17
— campion balcanic, 2. K. De-
mirev (B) 50,20, 3. D. Arabadgiev 
(B) 50,66, 4. G. Vamvakas (G)
50,96, 5. D, Iacob (R) 51.19, 6. R.

ATLETISM • Jocurile Americii 
Centrale și Caraibilor : echipa 
Cubei (Lara Casanas, Penalver, 
Saborit) 39,13 la 4x100 m, Înăl
țime F : Silvia Costa (Cuba) 1,90 
m, greutate F : Maria Sarria
(Cuba) 19,36 m • Kouvola : su
liță : Sinersaari 89,04 m, suliță 
F : Tuula Laakso 64,48 m. greu
tate : Stahlberg 20,30 m, ciocan: 
Huhta 74,60 m • Concursul ,,Ni- 
kaia“ la Nisa : femei : 100 m — 
Ashford (S.'U.A.) 11,24 200 m —
Ashford 22,10, 400 m — Bremmer 
(R.D.G.) 52,00. 1 000 m — Thou- 
mas (Fra.) 2:40.87, 400 mg — 
Rega (Fra.) 56,66. înălțime — 
Meyfarth (R.F.G.) 1,95 m ; băr
bați : 100 m C. Smith (S.U.A.) 
10,20, 200 m — Smith 20,35 400 m 
— Paul (Trinidad) 45,42, 800 m 
Robinson (S.U.A.) 1:45.31, 2 000 m 
Walker (N. Zeel.) 4:58,71. 3 000 
m — Waigwa (Kenia) 7:43,32, 
înălțime — Ottey (Can.) 2,27 m ; 
prăjină - Wolz (S.U.A.) 5.15 m 
Qulnon (Fra.) 5,70 m ; triplu : 
Connor (M. Brit.) 17,27 m. Ba- 
kosl (Ung.) 17,12, greutate — 
Lăut (S.U.A.) 20,67 m, disc — 
Burns (S.U.A.) 66.86 m.

AUTO • Marele Premiu al Aus
triei (f I) de la Zeltwee a fost 
ciștigat de Elio de Angelis (Ita-

(B). 5,00 m, 4. A. Tsonis (G) 5,00
m, 5—6. N. Ligor (R) și M. Rav-
llo (A) 4,80 m, ....8. R. Stănescu 
(R) 4,60 m ; greutate : 1. Niko
lai Guemijev (B) 19,63 m —
campion balcanic, 2. G. Ianev 
(B) 18.66 m, 3. L. Loukas (G)
18,16 m, 4. D. Koutsoukis (G) 
17,82 m, 5. Gh. Crăciunescu (R) 
17,41 m, 6. J. Lazici (I) 15,73 m, 
7. V. Savu (R) 15,70 m ; suliță : 

TELEX TELEX 9 TELEX • TELEX • TELEX

lia) — 314.947 km în 1 h 25:02,21.
BASCHET • c.E. de cadete : 

In semifinal- : U.R.S.S. — Bul
garia 84—75, Iugoslavia — Italia 
65—57.

BOX • Argentinianul Santos 
Laciar și-a apărat titlul de cam
pion mondial la muscă (V. . 
învlngîndu-1 la puncte pe Betulio 
Gonzales (Venezuela). Intr-un 
meci de 15 reprize, la Maracaibo.

CĂLĂRIE • Echipa R.F.G. (8 
p) a ciștigat „Cupa Națiunilor” 
Iâ Bratislava, urmată de Elveția 
(8 p) Po'onia si Austria (cite 
20 p).

CICLISM • Turul Toledo, eta- 
a 3-a (Toledo — Alcobendas, 160 
km) a revenit sovieticului Krivo- 
șek în 4.06:45. Liderul cursei este 
Averin (U.R.S.S.) 10.03:22, urmat 
la 23 s de colegul său Galatedl- 
nov • Turul Slovaciei, etapa a 
4-a (la Rimavska Sobota. circuit 
de 127 km) : 1. Boden (R.D.G.) 
3.11:09, urmat de Gaspar Matej- 
ka și Rleparnik (Cehoslovacia) 
în același timp. în clasamen
tul general conduce Voloșln 
(U.R.S.S.).

HALTERE • Sovieticul Israel

La sediul C.N.E.F.S. a avut loc ieri dimineață ședința fes
tivă consacrată aniversării a 100 de ani de la primul concurs 
de atletism in România si 70 de ani de la crearea forului 
atletic din tara noastră. Au participat activiști ai atletismu
lui. antrenori și atleti de ieri si de astăzi. Cu acest prilej 
tovarășul Marin Iliescu, președintele F. R. Atletism, a pre
zentat o amplă expunere asupra acestui moment de săr
bătoare a atletismului nostru.

în numele Comitetului executiv al C.N.E.F.S.. tovarășul 
general locotenent Marin Dragnea. președintele C.N.E.F.S., 
i-a felicitat pe participant!! la adunare si le-a adresat urări 
pen tiu noi realizări si succese tot mai mari în activitatea 
viitoare.

în încheiere au fost oferite ..Diploma de onoare" si ..Pla
cheta jubiliară" ale F. R. Atletism unui mare număr de 
foști și actuali atleti. activiști, antrenori si arbitri.

L Emil Anghelov (B) 81,12 m
— campion balcanic, 2. T. Pirvu
(R) 79,08 m, 3. D. Negoiță (R) 
77.00 tn. 4. D. Cujnik (I) 75,38 m, 
5. A. Papadimitrlou (G) 72,14 m, 
0. I. Peristeris (G) 71,92 m ; de
catlon : 1, Ditclo Todorov (B)
7672 p — campion balcanic (11,03 
s — 7,40 m — 14,64 m — 2,01 m 
50,89 s — 15,41 3 — 43,24 m — 
4,10 m — 53,36 — 4:41,00). 8. L 
Buligă (R) 7361 p (11,44 3 —
— 6,54 m — 13,48 m — 2,11 m — 
49,92 3 — 16,51 3 — 43,64 m — 
4.30 m — 63,62 m — 4:38,19), 3. A. 
Babaliarls (G) 7348 p, 4. I. Kras- 
tev (B) 7336 p, 3. I. Makarovlcl 
(I) 7307 p, 6. J. Vlasici (I) 7243 
p, 7. C. Hallchlas (R) 7133 p ; 
20 km marș : 1, Constantin Stan 
(R) 1.31:38,83 — campion balcanic,
2. A. Basrlev (B) 1.33:16,30.

Iugoslavul Zeljko Knapici 
a ciștigat detașat cursa de 

400 m.
FEMEI : 400 m : 1. Daniela Ma

tei (R) 53,10 — campioana bal
canica, 2. Kalinka Dragova 
(B) 52,68. 3. Iboia Korodl (R)
52,82, 4. Iordanka Krumova (B) 
53,50, 5. Katica Matakovlci (I)
54,54, 6. Ellzabeta Bozlnovska (I) 
54,86 : 3 000 m : L Maricica Pui
ca (R) 8:31,67 — campioană bal
canică, record balcanic, record 
național, 2. Breda Pergar (I) 
8:59,55 3. Maria Radu 9:10,28, 4.
Marica Mrsici (I) 9:21,99, 5. Prel- 
ca Marlnda (A) 9:30,33, 6. R.
Ceavdarova (B) 9:35,24 ; 400 mg: 
1. Cristina Cojocaru (R) 57,10, 2. 
Temenuga Nakova (B) 58,06, 3. 
Snezana Gajici (I) 59,11, 4. lor- 
danka Kruhova (B) 60,42. 5. Cris
tina Vlăsceanu (R) 60,71, 6. Chris- 
santhl Giroussl (G) 61,46 ; lun
gime : 1. Vali Ionescu (R) 7,04 m 
— campioană balcanică, record 
balcanic, 2. Gina Panait-Ghlo- 
roaie (R) 6,67 m, 3. Snezana Dan- 
cetovici (I) 6,46 m, 4. Lldia Gu- 
șeva (B) 6.29 m, 5. Marula Lam- 
brou (G) 6.20 m, 6. Ivanka Ven
kova (B) 6.09 m : greutate : 1. 
Mihaela Loghin (R) 19,56 m —
campioană balcanică, 2. Sultana 
Saroudl (G) 17,52 m, 3. Svetla
Mitkova (B) 17,47 m, 4. Mioara 
Boroș (R) 17,19 m, 5. Snejana
Vasllieva (B) 15,75 m, 6. Mirjana 
Tufedzlci (T) 15,55 m ; heptatlon : 
1. Corina Țifrea (R) 6080 p —
campioană balcanică, record bal
canic (13.89 s — 13,12 m — 1,77 
m — 24,82 s — 6,32 m — 38,60 m 
2:16,84). 2. Tatiana Stoiceva (B) 
5720 p, 3. Coculeana Oltean (R)

Arsamakov a ciștigat titlul la 
cat. 82,5 kg la C.M„ de juniori 
de la Sao Paulo cu 385 kg 
(170-J-215), 2. Ryoji Isaoka (Japo
nia) 342,5 kg, 3. Laszlo Barsi 
(Ungaria) 317,5, kg. La cat. 90 kg, 
a ciștigat Petrov Detelin (Bul
garia) cu 392,.5 kg.

HANDBAL • A început tur
neul masculin de la Debrețin. 
Dinamo București a învins cu, 
25—20 (15—13) pe Dynamo Berlih. 
Alte rezultate : Dozsa (Debrețin)
— Zelezniciar (Sarajevo) 24—21; 
Tatabanya — Ujpesti Dozsa 
32—29.

ÎNOT • Waldkraiburg : turneul 
celor 7 națiuni — „speranțe” : 100 
m liber — Birgersson (Sued). 
55.25. 400 m liber — Inner
(R.F.G.) 4:09,91, 100 m bras —
Mayer (R.F.G.) 1:08,80, 200 m
fluture — Westerblad (Sued.) 
2:11,54, 400 m mixt — Leek
(Sued.) 4:50,39 : fete : 100 m liber
— Zscherpe (R.F.G.) 59.84. 400 m
iiber — Zibek (R.F.G.) și Jouet 
(Fra.) 4:25,78 100 m bras — Hil-
der (Sued). 1:14,72, 200 m flutu
re — Paul (R.F.G.) 2:20,75, 200
m spate — Schlicht (R.F.G.) 

5639 p, 4. Ianka Stefanova (B) 
4773 p.

Rezultate Înregistrate in ziua a 
treia a competiției : BĂRBAȚI : 
200 m : 1. Vladimir Ivanov (B) 
20,98 — campion balcanic, î. K. 
Stratos (G) 21,02, 3. Z. Knapici 
(I) 21,15, 4. B. Karadlmov (B) 
21,16, 5. G. Humar (I) 21,24, 6.
C. Silkrtl (T) 21,50, 7. J. Schromm
(R) 12,59, 8. C. DedlU (R) 21,65 ; 

5 000 m : 1. Dragan Zdravkovici 
(I) 13:53,95 — campion balcanic
2. C. Papachristos (G) 13:54,13,
3. N. Ayaz (T) 13:55,06, 4. M.
Paunovlcl (I) 13:56,03, 5. P. Ka- 
hancev (B) 13:56,70, 6. M. Yurda- 
dOn (T) 13:56,83... 9. Zaharla
14:25,60, 10. N. Dumltrașcu
14:41,53 ; 110 mg : 1. Ion Oltean 
(R) 13,80 — campion balcanic, 3. 
P. Palffy (R) 13,91, 3. V. Radev 
(B) 14,10, 4. P. Euripldou (G) 
14,11, 5. N. Ivanov (B) 14,48, 6. 
Z. Prokopiou (G) 14,61 ; disc :
1. Ion Zamfirache (K) 65,44 m — 
campion balcanic, 2. I. Nagy (R) 
63,52 m, 3. G. Taușanski (B) 
61,92 m, 4. C. Georgakopoulos 
(G) 59,08 m, 5. A. Nikolaidis (G) 
55,06 m, 6. D. Marceta (D 54,56 m; 
triplu :. 1. Bedros Bedrosian (R) 
16,73 m — campion balcanic, 2.
D. Mihas (G) 16,71 m. 3. Ad.
Ghloroale (R) 16,40 m, 4. M. Had- 
jlandreou (G) 16,25 m, 5. J. He- 
ghediș (I) 15,95 m, 6. M. Spasoe- 
vlci (I) 15,25 m ; 4 X 400 m : 1, 
Iugoslavia (Humar, Macev, Ke
resi, Knapici) 3:05,82, 2. Grecia
3:06,60, 3. Bulgaria 3:07,22, 4. Ro
mânia (Grigore, Damiân, Iacob, 
Toboc). 3:08,94 , 5. Turcia 3:16,79. 
maraton : 1. Ghcorghe Buruiană 
(«) 2.31:46,76 — campion balca
nic, 2. S. Nakos (G) 2.34:41,25, 3. 
G. Afordakos (G) 2.35:39,10, 4.
S. Nenov (B) 2.36:25,01, 5. T. As- 
covicl (I) 2.39:58,69, 6. A. Altun 
(T) 2.47:47,03 (P. Brinaru a tost 
descalificat !).

FEMEI : 200 m : Natalia Cara
iosifoglu (R) 33,48 — campioană 
balcanică, nou record național,
2. Liliana Ivanova (B) 23,70, 3.
Doina Jlnga (R) 24,12, 4. Tve- 
tanka Konstan finova (B) 24,39, 5. 
Katica Matakovlci (I) 24,69, 6.
Aksu Semra (T) 24,86 ; 1 500 m : 
1. Doina Melinte (R) 4:14,74 —
campioană balcanică, 2. Maria 
Radu (R) 4:15,42, 3. Breda Pergar 
(I) 4:19.97, 4. Marița Mrsici (I)
4:22,60, 5. Rumiana Ceavdarova
(B) 4:23,13, 6. Stavroula Con-
stantinldou (G) 4:26,25 ; 100 mg : 
1. Mihaela Stoica (R) 13,15 —
campioană balcanică, record bal
canic egalat, 2. Temenuga Nakova 
(B) 13,71, 3. Lidia Gușeva (B)
13.78, 4. Marla Vlăsceanu (Rj 
13,80, 5. Senară Aksu (T) 14,05, 6. 
Margit Papici (I) 14,16 ; înălți
me : 1. Lidia Benedetici (I) 1,90 
m — campioană balcanică, nou 
record național, 2. Iullana Tve- 
tanova (B) 1,90 m, 3. Niculina
Vasile (R) 1,86 m, 4. Biljana 
Bojovlci (I) 1,84 m. 5. Silvia
Koeva (B) 1,81 m, 6. Alexandra 
Bataloi (G) 1,78 m, 7. Octavia
Nif (R) 1,78 m ; suliță : 1. Solia 
Sakorafa (G) 62,08 m — campioa
nă balcanică, 2. Eva Zorgo-Ra- 
duly (R) 59,58 m, 3. Maria Dia- 
leva (B) 56,46 m, 4. Corina Gîr- 
bea (R) 52,20 m (!). 5. Dobrinka 
Pentceva (B) 49,66 m, 6. Borbala 
Menjhard (I) 48,22 m ; 4x400 m : 
1. România (Iboia Korodi. Stela 
Manea, Elena Tărîță, Daniela 
Matei) 3:28,79 — campioană bal
canică, 2. Bulgaria 3:31.05, 3.
Iugoslavia 3:37,54, 4. Grecia
3:47.39.

2:21,51, 400 m mixt — Kubin
(R.F.G.) 5:08,59.

PARAȘUTISM • La C.M. pro
ba de salt cu figuri acrobatice 
a fost ciștigată de Irina Walkhoff 
(R.D.G.) 29,51 s șl Maurice Fer
nandez (S.U.A.) 28,54 s.

POLO • Turneul celor 6 na
țiuni (ultimele rezultate) : Italia 
— Olanda 6—6, U.R.S.S. — R.F.G. 
8—1, Spania — Franța 15—8 ; 
Olanda — Franța 23—6, Italia — 
R.F.G. 10—9, Spania — U.R.S.S. 
5—5. Clasament final : U.R.S.S. 
9 p. Italia 7 p, Spania 6 p, 
R.F.G. 4 p, Olanda 4 p. Franța 
0 p.

RUGBY • La Christchurch, 
în meci test. Noua zeelandă — 
Australia 23—16.

ȘAH • In prima rundă a C.M. 
pentru juniori de la Copenhaga 
maestrul român Dan Bărbulescu, 
avlnd piesele negre, a ciștigat la 
Graf (R.F.G.) • Turneul inter
zonal de la Toluca, runda a 4-a: 
Polugaevski — Spasski 'It—'lz. 
Balașov — Iusupov */j —!/a, Rubl- 
nettl — Rodriguez Vr-Vj, restul 
partidelor au fost întrerupte.

TENIS • Finala Cupel Vale
rio (echipe feminine cu jucătoa
re 18 ani) : Italia — Cehoslovacia 
3—2.

C.M. DE

LUPTE LIBERE
La Edmonton s-au înche'ial 

campionatele mondiale de lian
te libere la care au nartici.pat 
și 3 sportivi români : A- jrel 
Neagu (cat. 57 kg). Traian Ma
rinescu (cat. 62 kg) și Wasilt 
Pușcașu (cat. 100 kg).

în urma disputării mec iurilor 
finale, clasamentul Drime lor 3 
locuri, pe categorii de g.reutate, 
arată astfel : cat. 48 kjg. : 1.
Serghel Kornilaev (U.R.ÎS.S.) 2. 
A. Mehmedov (Bulgaria ) 3. S. 
Trstena (Iugoslavia) ; c it. 53 
kg. : 1. Hartmut Reich ■ (R. D. 
Germană) 2. O. Idfendiev 
(U.R.S.S.) 3. J. '‘Gonzales
(S.U.A.) ; cat. 57 kg. * 1. Ana
toli Beloglazov (U.R.S.sS.) 2. H. 
Tomlyama (Japonia) 3. S. Iva
nov (Bulgaria) ; cat. 62/ kg. : 1. 
Serghei Beloglazov (U.Ei.S.S.) 2. 
S. Sterev (Bulgaria) 3. jj. Orban 
(Ungaria) ; cat. 68 kg. r 1. Mi- 
kail Harakura (U.R.S.S..', 2. P. 
Cascaret (Cuba) 3. 3i Probst 
(R. D. Germană) ; cat„ 74 kg. ; 
1. Lee Kemp (S.U.A.) 2.. D. Ka- 
rabin (Cehoslovacia) 3:. Y. Vo- 
robiov (U.R.S.S.) ; cat. 82 kg. : 
1. Taimuraz Zgoev (tf.R.S.S.) 2. 
E. Kamberov (Bulgaria) 3. D. 
Schultz (S.U.A.) ; caț. 90 kg. : 
1. Uwe Neupert (R. £). Germa
nă) 2. C. Davis (Canada) 3. V. 
Batnia (U.R.S.S.) ; caft. 100 kg. s 
1. Ilia Mate (U.R.S.S.) 2. S.
Cervenkov (Bulgaria), 3. G. Gib
son (S.U.A.). ; cat. + 100 kg. :
1. Salman Hasimiko v (U.R.S.S.)
2. A. Sandurski (Polonia) 3. A. 
Schroder (R. D. Ge.rmană).

„CUPA PRIETENIA"

La Phenian. în primul meci 
susținut în cadrul turneului pen
tru echipe de juniori „Cupa 
Prietenia”, România a învins cu 
1—0 (1—0), reprezentativa R.P.D.
Coreene, prin golul înscria In 
mln. 13, de Mateuț. Echipa Româ
niei face parte din grupa preli
minară A și va juca In conti
nuare cu b -mâțule Ungariei și
U.R.S.S.

TURNEE • MECIURI AMICALE

• In semifinalele turneului de 
ia Amsterdam : AZ ’67 Alkmaar
— F. C. Kfiln 1—0, AJax — 
Tottenham 3—2.

i
• Finala turneului de la Eind

hoven va avea loc intre echipa 
locală P.S.V. șl Standard Llăge. 
în semifinale : P.S.V, — Brigh
ton 3—0, Standard — Ipswi., 
5—4 după penalty-uri <0—0 după 
timpul regulamentar).

• Echipa braziliană Atletico 
Minelro a ciștigat turneul de la 
Bilbao ciștlgînd, în finală, me
ciul cu echipa locală Athletic, 
după executarea loviturilor de la 
11 m cu 5—4 (0—0 după 120 de 
minute). Pentru locul 3 : Setubal
— Hamburger S. V. 2—0 !

0 în Cupa Libertadores (gr. 
2) : Sao Paulo — Gremio Porto 
Alegre 2—2 <
• La Coruna, în semifinale, 

C. F. Barcelona a învins forma
ția braziliană Porto Alegre cu 
1—0. Echipa catalană a jucat fă
ră cele trei vedete de peste ho
tare : Simonsen, Bernd Schuster 
șl Diego Maradona. In cealalată 
semifinală : Dinamo Kiev — 
Bayern Munchen 2—1. Vest-germa- 
nli au jucat fără Rummenlgge, dar 
in poartă a debutat belgianul 
Pfaff.

O Proaspăta promovată în pri
ma divizie spaniolă Malaga a 
dispus de echipa vest-germană 
Bayer Leverkusen cu 2—1, iar 
Liverpool a ciștigat cu aceiași 
scor la Bayer. In finală se vor 
Intîlni Liverpool cu Malaga.

• Aflîndu-se in turneu în An
glia, reprezentativa K. P. Chine
ze a terminat la egalitate 
(3—3) cu Wigan Athletic (promo
vată în liga a 3-a). în primele 
Jocuri echipa chineză a terminat 
la egalitate (1—1) cu Hartford și 
a pierdut cu Glasgow Rangers 
cu 1—3.

• In turneul de la Palma de 
Mallorca, in finală St. Germain 
Paris — Slovan Bratislava 3—0 ; 
pentru locul 3 : Real Palma de 
Mallorca (dlv. „B" din Spania) — 
Espanol Barcelona 3—3. la pe- 
nalty-url a ciștigat Real.

CAMPIONATE • CUPE

DUPĂ 5 etape In campiona
tul Argentinei conduc Ferro 
Carrll Oeste, Estudiantes șl Ve
lez Sarsfield — toate cu cîte 8 p.

ÎN PRIMUL TUR al „Cupei li
gii" scoțiene : Aberdeen — Dun
dee F. C. 3—3 Celtic — Dunfer- 
lime 6—0, Dundee United — 
Johnstone 3—0
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