
TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
$1 TOVARĂȘA ELENA CEAUȘESCU

AU FĂCUT 0 VIZITA IN JUDEȚUL TULCEA
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
impreună cu tovarășa 
Ceaușescu, a efectuat o 
in județul Tulcea.

Au participat tovarășii 
stantin Dăscălescu, Iosif 
Emil Bobu, Gheorghe < 
Ion Pățan, Ștefan Andrei. Fe
tru Enache și Richard Winter.

La aterizarea elicopterului 
prezidențial, în comuna Muri- 
ghiol, înalții oaspeți au fost 
salutați, cu deosebită stimă și 
căldură, de locuitorii acestei 
așezări, care și-au manifestat 
bucuria față de această vizită, 
pentru prilejul de a-1 avea în 
mijlocul lor pe conducătorul 
partidului Și statului.

în continuare, împreună cu 
organele de partid și de stat, 
au fost examinate aspecte im
portante ale dezvoltării econo- 
mico-sociaie a Deltei Dunării, 
stadiul îndeplinirii programului 
stabilit privind punerea in va
loare pe diferite planuri a re
surselor deosebite din această 
zonă geografică.

în cursul zilei de duminică, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
tovarășa Elena Ceaușescu, cei
lalți tovarăși din conducerea 
partidului și statului au vizitat 
orașul Sulina.

In port, mii de 
muncii, 
turiști aflați 
pe chei au 
entuziastă 
Ei scandau 
„Ceaușescu 
„Ceaușescu și 
ma noastră 
'Ceaușescu, 
„Ceaușescu —

Elena 
vizită

i Con- 
Banc, 

Oprea,

oameni ai 
locuitori ai orașului, 

la odihnă prezenți 
făcut o primire 

oaspeților dragi, 
cu însuflețire 
— P.C.R. !”, 
poporul !”, „Sti- 
și mindria 
România 
Pace !"

• ,
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Teodora Hauptricht a

al vizitei a 
Sulina, unde 

Ceaușescu a 
panglica

Primul obiectiv 
fost Șantierul naval 
tovarășul Nicolae 
fost invitat să taie 
inaugurală a calei de lansare 
și ridicare a navelor de 4 500 
tone.

în continuare, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. tovarășa 
Elena Ceaușescu. impreună cu 
ceilalți tovarăși din conduce
rea de partid și de stat au vi
zitat o expoziție cu piese si 
materiale rezultate din dez
membrarea navelor casate.

In continuare a fost vizitat 
un cîmp experimental de pomi 
fructiferi și viță de vie în a- 
propierea localității Stîntu 
Gheorghe.

In după-amiaza zilei de du
minică, motonava prezidențială 
„Mihai Viteazu" cu care au 
călătorit înalții oaspeți a acos
tat în portul Tulcea. Pe fale
za municipiului reședință a 

tovarășul Nicolae 
tovarășa Elena

județului, 
Ceaușescu, 
Ceaușescu au fost întîmpinați 
de peste 15 000 de oameni ai 
muncii care le-au făcut o pri
mire entuziastă, semn al dra
gostei și prețuirii de care se 
bucură conducătorul iubit al 
partidului și statului în ria
dul locuitorilor județului Tul- 
cea, ca urmare a tot ce face 
pentru dezvoltarea șl înflori
rea acestui minunat colț 
țară românească.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
impreună ou tovarășa Elena 
Ceaușescu și-au luai un căl
duros rămas bun de la miile 
de oameni veniți în întîmpi- 
nare, după care, Ia bordul eli
copterului prezidențial, au pă
răsit municipiul Tulcea.

de

obținut medalia de bronz
laSportivil români prezenți 

cea de a 9-a ediție a campio
natelor de înot, sărituri și înot 
sincronic rezervate juniorilor, 
ce se desfășoară la Innsbruck, 
au avut în continuare evoluții 
foarte bune, cucerind încă două 
medalii de argint și una de bronz.

Anca Pătrășcoiu s-a aflat 
permanent în disputa pentru 
titlul continental în proba de 
100 m spate, dar ea a fost de
pășită chiar pe linia de sosire 
de către Birte 
(R.D.G.) cu 6 sutimi de 
cundă I Cronometrele au

Weigang 
se- 

ară-

Campionatele naționale de tir

tat 64,83 pentru 
64,89 pentru Pătrășcoiu, 
obține astfel cea de a 
medalie de argint.

O performanță identică 
butit și Gabriela Baka in fi
nala probei de 200 m fluture, 
întrecerea a fost cîștigată de 
Ute Mfickel (R.D.G.) cu 2:18.20. 
sportiva reșițeancă sosind a 
doua în 2:19,22. timp ce co
rectează cu 83 sutimi de se
cundă vechiul record național 
de senioare detinut de Anca 
Groza Miclăuș. Tot Gabriela 
Baka s-a clasat pe locul ÎV 
la 200 m mixt (2:24,87) la nu
mai 43 de sutimi de a 3-a cla
sată. iar Cristian Ponta a ob
ținut aceeași poziție, la

8l 1Z-
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Performanțe prestigioase la campionatele mondiale de canotaj

Alte trei medalii de bronz la 4+1 rame, 4+1 vislc
Duminică, pe pista nautică 

Rotsee de la Lucerna, au luat 
sfîrșit campionatele mondiale 
de canotaj. Marea competiție 
din Elveția a reunit — timp de 
o săptămină — elita schitului 
feminin și masculin din 30 de 
țări. Prezent cu 5 echipaje în 
finalele acestei ediții, canota
jul nostru, cu un lot întinerit, 
a obținut 4 prețioase medalii : 
una de argint, la simplu, prin 
Valeria Racilă, și trei de bronz 
— la 4+1 vîsle, 4+1 rame (fe
te) și 4 f.c. (băieți).

Medalia la simplu nu a mai 
avut strălucirea celor obținute 
la Moscova (J.O.). Bled și 
Miinchen (C M.). Valeria Ra
cilă, însă, s-a întrecut pe sine 
în această probă în care a cu
cerit medalia de argint. Ea a 
înregistrat in serii și în se
mifinale cei mai buni timpi, 
în finală, sportiva de la U.T. 
Arad a făcut o cursă de mare 
voință și efort, sosind la „fo
tografie" cu principala ei ad
versară Irina Fetisova (U.R.S.S.) 
clasată pe primul loc. Nouă 
sutimi de secundă au despăr
țit-o pe Valeria Răcită de me
dalia de aur 1 Adică. numai

Weigang și 
care 
doua

acea minge mică de cauciuc 
care se anină în vîrful schifu
lui spre a-1 proteja. A fost, 
cum sublinia agenția France 
Presse : „Cea mai frumoasă, 
cea mai pasionantă finală". 
Valeria Răcilă, talentata cano
toare din Stulpicanli Sucevei, 
adusă la Snagov în urma unor 
lăudabile acțiuni de selecție, nu 
este la prima medalie. Ea a 
mai obținut „bronz" la J.O. de 
la Moscova, la C.M. de la 
Bled și MUnchen. 
de la Lucerna, insă, 
mai prețios trofeu al 
pînă acum.

O evoluție bună în 
finale de campionat mondial a 
avut și tînărul nostru echipaj 
de 4+1 rame. Elena Horvath, 
Aurora Darko, Mihaela Armă- 
șescu, Rodica Arba și Cristina 
Dinu 
bropz, 
paj ele 
Olanda și Bulgaria.
rele noasrte (două debutante în 
această ambarcație) au sur- 
prins plăcut Pentru dîrzenia. 
curajul și tactica adoptată în 
această finală, în care U.R.S.S. 
(aur) și S.U.A. (argint) por
neau. de '

• vorite.
Medalie

și echipajul nostru 
vîsle (Sofia Corban, Elisabeta

„Argintul" 
este cel 
ei de

aceste

au cucerit medalia de 
lăsînd in urmă echi- 
valoroase din R.D.G., 

Canotoa-

departe, ca
de bronz

mari fa- 
a cucerit 
de 4+1

JUNIOARA DANIELA TOADER,
MAI BUNĂ DECÎT

SENIOARELE LA PUȘCĂ
STANDARD 60 fc I

excelentă (lumi- 
potrivl-

Pe o vreme
nozitate, temperatură 
tă și ambianța pădurii Bă- 
neasa) au început la Tunari 
întrecerile campionatelor na
ționale de tir pentru arme cu 
glonț rezervate senioarelor, 
juniorilor și junioarelor. Pro
gramul primei zile a cuprins 
probele de pușcă standard 
60 f.c. pentru toate cele 3 ca
tegorii de competitori.

Deși ne așteptam la 
tate mult mai ridicate, 
oficialii n-au fost în 
să consemneze performanțe 

• deosebite. Impresia generală 
pe care a produs-o desfășura
rea acestor nrobe a fost mai 
degrabă aceea de insatisfacție, 
mai cu seamă că Dește 3 săp- 
tămînl cei mai buni 
precum si cele mai bune 
nioare și junioare urmează 
participe la campionatele eu
ropene de la Roma. Senioa
rele. în special, au "nncorat

rezul- 
totuși 

măsură

juniori 
se- 
să

Radu TIMOFTE

(Continuare In pag 2-3)

(Ictc) șl 4 l.c. (băieți)

VALERIA RACILA

ANCA PĂTRĂȘCOIU

(Continuare In pag. a 1-a) GABRIELA BAK A

Maria 
Oan- 

de pu- 
U.R.S.S. 
această 
medalie

Oieniuc. Titie Țăran. 
Macoviciuc + Ecaterina 
cia). El a fost întrecut i 
termicele team-uri ale 
(5 medalii de aur 
ediție !) si R.D.G. 
de aur).

Prezent la aceste 
mondiale cu un singur echipaj,

Ia 
(o
campionate

(Continuare in pco i 4-a)

La debutul celei de a 25-a ediții a Diviziei „A" de handbal masculin

FAVORITELE ÎNVINGĂTOARE, 
ACASĂ ȘI ÎN DEPLASARE

A 25-a ediție a camoionatu- 
lui masculin de handbal. Divi
zia „A", a debutat ieri cu par
tide de mare luptă. Fie că au 
jucat acasă (Dinamo București, 
H.C. Minaur Baia Mare). fie 
că au evoluat în deplasare 
(Steaua, Politehnica Timișoara), 
favoritele au învins, astfel că 
noul campionat nu se anunță 
sub semnul surprizelor.

DINAMO BUCUREȘTI — 
DINAMO BRAȘOV 28—21 (14— 
12). Pînă prin minutul 40 me
ciul a fost aprig, oaspeții do- 
vedindu-se egali gazdelor. An
trenorul brașovean Ion Doica 
si elevii săi au dorit, desisur. 
să demonstreze că performan
ta de anul trecut (locul IV) nu 
s-a datorat în exclusivitate lui 
Tudor Roșea — transferat la

Divizia „A" Ia fotbal

LIDERUL REALIZEAZĂ SCORUL ZILEI
® F.C. Argeș, din nou învinqătoare în deplasare Q Dinamo și Steaua — egaluri prețioase la 

Scornicești și, .respectiv,. Tîrgoviște 9 O etapă productivă în goluri: 31 © Universitatea Craiova 
arevine spre vîrful piramidei • C.S. Tîrgoviște și-a ' trecut în cont primul punct • F.C. Bihor 

punctat din nou mult și spectaculos • Următoarea „rundă" (a 6-a), la 11 septembrie

REZULTATE TEHNICE
A.S.A. Tg. Mureș - Petrolul Ploiești 
•> . - _ np0|;« Timișoara

- Corvinul Hunedoara
- F.C. Argeș
— Steaua
— Chimia Rm. Vilcea
- F.C.M. Brașov
— Dinamo
- F.C. Constanța

2-0 (1-0)
6-0 (3-0)
1-1 (1-D
2-4 (2-1)
1-1 (0-0)
3-0 (2-0)
1-0 (1-0)
1-1 (1-0)
5-2 (2-0)

Sportul studențesc 
Jiul Petroșani 
Politehnica lași 
C.S. Tirgoviște 
Univ. Craiova 
S.C. Bacău 
F.C. Olt 
F.C. Bihor

ETAPA VIITOARE (sîmbâtă 11 septembrie)
F.C. Argeș 
A.S.A. Tg. Mureș 
Dinamo 
S.C. Bacău 
F.C.M. Brașov 
Sportul studențesc 
„Poli" Timișoara 
Corvinul Hunedoara 
Petrolul Ploiești

— Jiul Petroșani
— Chimia Rm. Vilcea
— Politehnica lași
— F.C. Constanța
— F.C. Bihor
— Steaua
— Univ. Craiova
— C.S. Tîrgoviște
— F.C. Olt

1. SPORTUL STUD.
2. Dinamo
3. F.C. Olt
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10. 
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Univ. Craiova 
F.C. Bihor 
F.C. Argeș 
Corvinul 
Steaua 
S.G Bacău 
Jiul 
A.S.A. Tg. Mureș 
Politehnica lași 
Chimia Rm. Vilcea 
Petrolul Ploiești 
F.C. Constanța 
F.C.M. Brașov 
„Poli" Timișoara 
C.S. Tîrgoviște

In paginile 2—3, i
etapei a 5-a a Diviziei

CLASAMENTUL
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Dinamo București —. ci echipei 
în totalitatea ei. La echilibra
rea situației a contribuit însă 
si faptul că bucureștenii au 
contat. în atac, o bună oarte 
din timp doar oe < 
(Bedivan si Durău). 
(Roșea și Grabovschi) 
'n această perioadă, o 
productivitate. Echilibrul 
frînt la 16—16 (min. 39) cînd 
buedrestenii — prin intercepții 
urmate de contraatacuri si 
orintr-o mai bună prestație a 
portarului Claudiu lonescu, 
care l-a înlocuit De Mihai Redl
— au reușit să se detașeze:
21—16 min. 45! Acest momsnt 
a fost decisiv pentru soarta 
partidei. În continuare, un in
cident nedorit a dus la acci
dentarea gravă a lui Mircea
Bedivan: în min. 47 bucu-
resteanul a scăpat ne contra
atac si în momentul în rare 
se pregătea să tragă la poartă 
a fost faultat de Remus Coio- 
caru. Brașoveanul a fost des
calificat. în general nota de 
sportivitate a fost sub cota ad
misă. Chiar dacă arbitrii au 
comis greșeli .partea leului" 
avînd-o I. Rădulescu proteste
le permanente ale jucătorilor. 
. comentariile" lor De marginea 
fiecărei faze si unele cuvinte 
grele aruncate in... zbor t,u 
s-au justificat sub nici o formă.

Au marcat: Tase 8 Durău 5, 
Roșea 5 Becicheri 4 
3. Oprea 2. Grabovschi 
nentru Dinamo București 
colescu 9 Mintiei 
Dumitru 2 Cian l
— pentru Dinamo

Au arbitrat’ N 
si I Rădulescu (Ploiești)

Hristache NAUM

extreme 
interii 
avînd.

> slabă 
s-a

Bedivan 
1 — 

NI-
5 Bota 3, 
si Mi ele 1 

Brasov.
Danieleanu

amănunte de 
I „A"

la 
de fotbal.

partidele

sAvinesii — 
18—28 (7-15) Desfă- 
Saia sporturilor din 

meciul a fost

RELON 
STEAUA 
surat în 
Piatra Neamț
nermanent la discreția campi
oanei. care s-a dovedit net su
perioară gazdelor. Bucureștenii 
au condus detașat nelăsînd 
nici o snerantă localnicilor. 
Lipsiți de aportul lui Zaharia

(Continuare in pag 2-3)



SURPRIZELE AU LIPSIT
SI IN ETAPA A•t
ie/, s-au disputat meciurile e- 

tapei a treia a campionatului Di
viziei .A" la rugby, mai exact 
©ase dintre ele, ai șaptelea (Po
litehnica Iași — Știința Petro
șani) fiind aminat, echipa din 
Valea Jiului susținind un joc in
ternațional.

STEAUA-rapid 27—11 (23—7). 
Intrată pe excelentul gazon pro
priu fără patru internaționali 
(ideea conducerii tehnice de a 
rula întregul — și valorosul I — 
lot ni se pare realistă), cx-cam- 
pioana a dat impresia, preț de 
o jumătate de oră, că va repeta 
oricum isprăvile anterioare în 
partidele cu giuleștenii. rezultatul 
de 23—3 din minutul 30 ducînd, 
adică, cu gîndui la un nou scor- 
fluviu. Dar, începînd de la fi
nele primei reprize, rugbyștii 
militari au mai slăbit ritmul, 
acuzînd căldura mare. Adevăr 
care explică numai în parte însă 
diferența de... numai 16 puncte 
de la fluierul final. Pentru că 
feroviarii, eliberați de comple
xele de altădată, s-au arătat tot 
mai siguri pe măsura scurgerii 
timpului ei reușind o repriză 
secundă egală, cel puțin ca scor 
(4—4 !), cu adversari din multe, 
puncte de vedere superiori. Pînă 
la urmă, toată lumea a fost mul
țumită, inclusiv spectatorii, care 
au putut urmări o dispută inte
resantă, un joc plăcut privirii.

încă din min. 2, fază de spec
tacol a Stelei, cu ^odoi și Fuicu 
la origine, cu primele puncte 
realizate de ALEXANDRU, din 
l.o. Același jucător a punctat 
după alte trei minute, de astă 
dată din drop, iar în min. 10 a 
transformat eseul ..semnat" ENA- 
CHE. A redus handicapul STA- 
NESCU I (l.p., min. 14), după 
care militarii s-au desprins din 
nou : min. 19 — pasă a lui A- 
lexandru lui FUICU, care nu a 
mai putut fi oprit ; min. 26 — 
l.n. ALEXANDRU ; min. 30 —
FUICU insistă în urmărirea unui 
balon și... eseu. în min. 33, ta
lentatul D. GHEORGHE s-a des
curcat dezinvolt în defensiva ster 
listă — eseu, așa cum a făcut 
după pauză (min. 69) și CAP- 
MARE. A mal punctat DAVID
— eseu in m1n. 50.

Arbitrul Al. Pavlovîcî a condus 
foarte bine, ajutat la margini de 
P. Ionescu și C. Răduiescu.

Geo RAEȚCHI

R.C. SPORTUL STUDENȚESC
— POLITEHNICA 16 FEBRUARIE
CLUJ-NAPOCA 3—3 (0—3 !).
Bucureștenii au construit 80 la 
sută dintre acțiunile partidei, dar 
nu au știut să le joace inteli
gent. De greșelile lor în atac 
au profitat oaspeții, care au ob-

TREIA LA RUGBY
ținut o prețioasă egalitate, pi in
tr-o apărare corectă și contra
atacuri periculoase. De notat că 
Sportul a beneficiat de multe lo
vituri de pedeapsă din poziții 
foarte bune de transformat, pe 
care au preferat să le joace lă 
mină. Spectaculos, dar... inefica
ce î S-a punctat din lovituri dc 
picior : RACEANU — l.p. în
min. 12, PARASCHIVESCU — 
drop în min. 42. Cîteva remar- 
cări : Gheorghiosu (a cîștigat a- 
proape toate tușele), Gurămare 
și parțial A. Hariton de la bucu- 
reșteni Motrescu (care a evoluat 
fundaș), Ciompoacă, Moisil. A 
arbitrat foarte bine Șt. Rădu- 
lescu.

• D. C.

GLORIA P.T.T. ARAD — DI
NAMO 3—29 (3—7). în prima re
priză jocul a fost echilibrat, ra- 
tîndu-se mult de ambele părți 
(îndeosebi prin Leca și, respec
tiv. Constantin). După pauză, su
perioritatea și plusul de expe
riență ale bucureștenilor au ieșit 
clar în evidență. Au marcat: DO- 
MOKOS — l.p. pentru Gloria, 
MARGHESCU 2, PARASCHTV — 
eseuri. STOICA — eseu și l.p., 
CONSTANTIN 2 l.p. și • 2 transf. 
pentru Dinamo. A arbitrat M. 
Vătui. (I. IOANA, coresn.).

UNIVERSITATEA TIMIȘOARA
— FARUL 8—20 (4—10). Joc fru
mos, deschis, cu contribuția am
belor formații. Au marcat PLLOT- 
SCHT 3. FLORE A 1 — eseuri, 
BEZUȘCU — 2 transformări pen
tru Farul, respectiv RADU — 2 
eseuri. A condus I. Vasili că. (C. 
CRETU, coresp.).

C.S.M. SIBIU — R.C. GRIVIT" 
roșie 12-6 (3—6). Meci de bun 
nivel tehnic șl spectacular. Rea
lizatori : AMAK1ET — eseu si l.p.. 
TAMAȘ — l.p.. SÎRBU — transf.. 
respectiv VLAD — eseu transfor
mat de FALCUȘANU. A arbitrat 
A. Briceag (I. BOȚOCAN, co- 
resp.).

ȘTIINTA CEMIN BAIA MARE
— RULMENTUL BlRI.AD 11—0 
(3—0). Partidă cu greșeli de am
bele părți. Au înscris DEMTAN, 
TRNYANCSEV — eseuri. CAN- 
TEA — drop. A condus FI. Tu- 
dorache. (A. CRISAN, coresp.).

O MECI INTERNATIONAL LA 
PETROȘANI. Ieri, echipa locală 
Știința a întrecut cu scorul de 
33—1 (13—3) formația engleză
Abbey Reading Jocul a fost la 
discreția gazdelor, aflate în bu
nă dispoziție. Punctele lor au 
fost realizate de Șt. CONSTAN
TIN 3, ȘUȘTNSCHI 2. I>RUMEA
— eseuri, patru dintre ele trans
formate de BUCOS, care a mai 
marcat șl din l.p. (T. CORNEA, 
ooresp.).

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

DIVIZIA
ETAPA A 5-a

F.C. BIHOR 5 (2)JOC PLACUL ATRACTIV
C-ontrar unor păreri pesi

miste, televiziunea s-a dove
dit inspirată prin transmiterea 
pe micul ecran a partidei de 
la Oradea. Fiindcă această 
confruntare dintre echipa bi
horeana și cea constănjeană a 
oferit deopotrivă spectatorilor 
și telespectatorilor un joc 
plăcut, atractiv, eu multe go
luri (unele de o rară fru
musețe) și numeroase alte faze 
spectaculoase, chiar dramalTiie, 
la cele două porți. Este, de
altfel. meritul ambelor for
mații de a fi evoluat des
chis și constructiv. în spirit 
ofensiv, liniile de atac do- 
vedindu-se net superiosre 
prin randament celor de apă
rare.

Acționînd în maniera com
bativă cunoscută imprimată 
de antrenorul Staiciu, F. C. 
Bihor a luat un start furtu
nos. reușind să se desprindă 
foarte rapid de adversara sa, 
prin douiă goluri de nivel eu
ropean înscrise de GEORGES
CU (min. 1. după o impotiu- 
oasă pătrundere și o precisă 
centrare a fundașului Kiss) și 
GROSU (min. 9, în urma unui 
atac prelungit). Satisfăcuți de

acest avantaj realizat în nu
mai 9 minute, care iăsase im
presia multora că vor fi 
martorii unui scor-fluviu, ară
denii își permit o relaxare (n 
joc ce îi putea costa destul 
de scump. Căci — așa cum 
s-a văzut — oaspeții nu s-eu 
lăsat prea mult invitați pen
tru a ieși din ce in ce mai 
decis și mai impetuos la atac, 
ei ratînd mari ocazii de gol 
în minutele 24 (prin I. Cons- 
tantinescu). 27 (Purcărea) și, 
mai ales, 34 (mingea trimisă 
de Buduru cu capul spre poar
ta goală a nimerit bara), care 
ar fi putut aduce un echilibru 
și pe tabela de marcaj.

La reluare, însă deși cei ee 
vor înscrie primii vor fi oas
peții (șut înșelător al Iui 
PETCU, în min. 55), orădenii 
se dezlănțuie din nou cam 
vreun sfert de oră. perioa
dă în care — după o senzațio
nală bară a Iui Kun, sâmbă
tă unul dintre cei mai buni 
jucători de pe teren — reu
șesc alte două goluri, prin a- 
celași KUN (min. 56, în urma 
unui corner) și apoi prin NE- 
DELCU (min. 58, splendidă re
luare cu capul a centrării lui

F.C. CONSTANJA 2 (0)

Stadion F.C. Bihor; teren toarte 
bun; limp excesiv de călduros; spec
tatori — circa 11 000. Șuturi: 13-15 
(pe poartâ: 9-8). Comoro: 8-8. Au 
marcat: GEORGESCU (min. 1 ți 81), 
GROSU (min. 9), KUN (min. 36). 
NEDELCU (min. 58), respectiv PET
CU (min. 53 ți 74, uKirnul din pe- 
ncftty).

F.C. BIHOR: ALBU - Nlțu, Zare 
(min. 76 Blgoo), Bi«oc, KISS - 

GROSU, Mureșcn, KUN — Lupâu, Ne- 
delcu (min. 67 Rootlț), GEORGESCU.

F.C. CONSTANțA: Costaț - M6- 
nâiiâ, Antonescu, ZAH1U, Coramolâu 
— I. Constontinescu (min. 50 Bâtrî- 
neonu), PETCU, Gache, Purcărea — 
PENIU, Buduru (min. 76 Turcu).

A arbitrat bine V. Antohi; la li
nie: M. Stânescu |) V. Na u mc el 
(toți din tați).

Trofeul Petschovschi: 10. La spe
ranțe: 5—2 (3—’).

Georgescu). Spre final, în min. 
74 oaspeții reduc din nou din 
handicap (PETCU transformă 
un penalty acordat la un fault 
în careu asupra Iul Peniu), dar 
In min. 81 GEORGESCU 
înscrie ai doilea gol al său 
în acest meci, dînd scorului 
proporții identice cu cel în
registrat în meciul din deschi
dere.

Constantin FIRANESCU

CAMPIONATELE NAȚIONALE DE TIR
(Urmare din pag. 1) 

sub standardul acceptabil, câș
tigătoarea fiind chiar întrecută 
de învingătoarea junioarelor. 
Daniela Toader, cu un punct 
(594 p — 593 p) 1 De menți
onat. totuși, lupta echilibrată 
pentru obținerea titlurilor 
la senioare și la juniori, pro
be în care victoria a revenit 
numai după numărătoarea 
..muștelor". Mai mult chiar, 
Dumitra Matei și Raluca 
Zamfirescu nu au putut fi de
partajate nici de acest crite
riu. si nici de cel ai numă
rului de nouari și de., op- 
tari (!). astfel că federația 
s-a văzut pusă în situația de 
a... împărți titlul Intre cele 
două țintașe. La fel aiu stat 
lucrurile și la juniori. cu 
deosebirea că loan Jo-ldea l-a 
învins pe Paul Gruia. (țin 
Alexandria (o plăcută surpri
ză a acestei întreceri), grație 
celor 2 „muște" în plus (16— 
14).

După primele manșe, desfă
șurate tot ieri, conduc la pis

tol standard Emilia Bodrîngă,

cu 293 p, urmată de Anișoa- 
ra Matei, cu 287 p, iar la pis
tol viteză juniori Bogdan Cor
bii, cu 297 p. urmat de Lau- 
rențiu Banu, cu 296 p.

REZULTATE TEHNICE, pușcă 
standard 60 f.c. senioare : 1—2. 
Dumitra Matei (Dinamo) șl nălu
că Zamfirescu (C.S.U. Oradea) 
S93 p, campioane naționale, 3. 
Maria Chlvu (Medicina Cluj-Na- 
poca) 592 p, 4. Eva Olah (C.S.U. 
Brașov) 589 p, 5. Carmen Dră- 
gușanu (I.E.F.S.) 589 p, 6. Nicu- 
llna Iosif (I.E.F.S.) 588 p ; ju
nioare : 1. Daniela Toader (Uni
rea Focșani) 594 p, 2. Daniela 
Popa (C.S.S. 1 Buc.) 592 p, 3. 
Florina Popa (C.S.S. 1 Buc.) 
588 p, 4. Agneta Kudor (Medicina 
Cluj-Napoca) 586 p, 5. Aurelia 
Mihai (Dinamo) 583 p. 6. Marla 
Tindeche (Dinamo) 582 p ; ju
niori : 1. I. Joldea (Dinamo) 
593 p, 2. Paul Gruia (C.T. Ale
xandria) 593 p, 3. V. Dinu (Stea
ua) 591 p, 4. F. Brînduș (A.S.A. 
Oradea) 591 p. 5. D. Stoian (O- 
limpia) 591 p, 6. D. Neguț (Dl- 
namo) 589 p.

ADMINISTRAȚIA DE STAT
LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
NUMERELE EXTRASE LA TRA

GEREA SPECIALA „LOTO 1“ 
DIN 23 AUGUST 1982: Faza I: 
extragerea I: 30 SS 35 27; extra
gerea a H-a: 31 62 9 82; extra
gerea a m-a sa 33 M TO. Faxa a 
D-a: extragerea • IV-a: 3 83 35 
jt î extragerea a V-a: 30 13 32 56. 
raza a m-a: extragerea a Vl-a: 
*_ 1 30 48 M M; extragerea a
vp-a: 1 14 « M 97 30. Fond 
total de cîștlguri: 1.3H.S18 tel,
«lin oare 14.679 Jet, report 1* ca
tegoria 1.

rezultatele concursului 
PRONOSPORT

DIN 29 AUGUST 1M3
2. Unirea AJex. — Rapid 1 

H. Unirea r«c. — Gloria Bz, 1 
m. r.C.M. Br. — C.&.M. ®V. 1
W. Dup. d. - CA. Botoșani 1 
V. Min. Motru — Frog.-Vulcan 1 

Vt. Gaz metan — Automatica 1 
vil. ROVA Roșiori — Al. Slatina 3 

vm. Ind. «îrmd — C.F.R. Tlm. X 
DL Armătura Zalău — Olimpia 1
X. UJM.T. — CA.M. Reșița X 

XT. Met. Cugtr — înfrățirea 1 
XH. Gloria Reșița — Rapid Ar. 1 

Xmr, Someșul — „U* CJ.-Nap. 1 
FOND TOTAL DZ C1ȘTTQUM 1 

971.430 LEL

DIVIZIA „k" DE
(Urmare din pag. 1)

și Zamfir, ei n-au putut oferi 
o replică viguroasă. Au înscris: 
Cosma 8. Samson 3. Zăbavă 3, 
Petre 3 si Spiridon 1 — pen
tru Relon, Stingă 11. Dumitru 
7, Berbece 3, Niculae 3. Daniel 
2 gi Mirică 2 — pentru Steaua. 
(C. LUCA-coresP.).

H.C. MINAUR BAIA MARE 
— C.S.M. BORZEȘTI 35—17 <17— 
7). Maramureșenii au oferit un 
frumos spectacol iubitorilor 
handbalului venitl în tribunele 
sălii ..Dacia" din Baia Mare. în 
mare vervă, fădnd o adevărată 
Haină de energie, băimărenii 
si-au surclasat partenerii, por
nind astfel din start cu un aer 
laveraj de +18. Au marcat: 
Măricel Voinca 8, ' Covaciu 8. 
Porumb 5. Mlroniuc 4. Flangea 
4, Boros 2. Oros 2, Martha 1 
g| Haberpursch 1 — Dental 
H.C. Minaur. Lămăsanu 7, Pin- 
tilie 4, Berbecaru 2. Sziga 1, 
Harapu 1. Ciocirlan 1, Cimpo- 
neru 1 — pentru Relon. (A. 
CRISAN-coresp.).

INDEPENDENȚA CARPAȚI 
MTRȘA — POLITEHNICA TI
MISOARA 19-21 (9—10). Jocul 
frumos n-a putut, totusk alun-

FRICA DE ZMEU
I Vilcenii s-au Prezentat pe

„Centralul" craiovean ca bo
xerii anonimi în fața lui Teo- 

Ifilo Stevenson. Ei au încercat 
să se sprijine în corzi, și-au 
acoperit fata cu mănușile și 

Iau așteptat să fie numărați.
Ceea ce s-a Și întîmplat de 
multe ori. deoarece craiovenii 
nu s-au lăsat invitați prea 

I mult și au atacat în rafale. 
| Aceste atacuri au purtat am

prenta dezordinii. în fața unei 
I apărări supraaglomerate. al

cărei procedeu de bază era 
degajarea lungă, „orice-ar fi", 

Icît mai departe, numai să nu 
vină iarăși... zmeul. Ocaziile 
au început să curgă (min. 4, 
Cîrțu — alături ; min. 6 Că- 

Imătaru — bară ; min. 18 Geol- 
gâu — peste bară ; min. 20 — 
reluare Cîrțu de la 4 metri, cu 

I poarta goală ; min. 22 „bombă"
Ștefănescu. deviată in extre
mis ; min. 23 — Cincă salvînd 

, de pe linia porții) și. așa cum 
| șe întîmplă deseori, golul a

| PITEȘTENII SE
|...așa că iată-i la al doilea 

succes, consecutiv, după Rm. 
Vilcea urmînd lașul. De aceas

tă dată într-o manieră catego- 
Irică. echipa lui Dobrin domi- 

nîndu-și adversara Pe toate 
planurile, adueînd-o chiar spre

I final în situație de grogy. Fapt 
demn de subliniat, cu atit mai 
mult cu cit F.C. Argeș a tre-

, buit să treacă peste anularea 
I unui gol perfect valabil la sco- 
• rul de 0—0 (în min. 20 Nica 

preia balonul, driblîndu-1 pe

I Ursu. și de la 20 m trimite cu 
boltă peste Cîmpeanu. arbitrul 
intervenind peste tușierul Che-

Ilu, pe motiv de ofsaid) și 
peste handicapul unui penalty 
(min. 40 — NEMȚEANU a în-

I scris din lovitură de Ia 11 m 
acordată pentru un fault In 
careu al Iui Stancu ; cu 5 mi-

HANDBAL MASCULIN
ga amărăciunea localnicilor 
pentru înfrângerea cu care 
Carpati a debutat în Divizia 
„A". Desigur, este vorba de 
lipsa de experiență a noilor 
promovați. Au înscris: Birta- 
lan 6, Ciobanu 4, Matei 3. Pa- 
raschiv 3. Kicsid 2. Tilvic 1 — 
pentru Carpați, Folker 9, Ma- 
nolache 4. lancovlei 4. Bucățea 
3, Diliță 1 — pentru Politeh
nica. (M. VERZEAJJU -coresp.).

CONSTRUCTORUL C.S.U. 
ORADEA — CONSTRUCTO
RUL ARAD 18—15 (10—7). Par
tida a fost dominată de oră- 
deni. Ei., au avut un nortar — 
Haiduc — In zi excelentă și au 
putut să-și construiască în li
niște atacurile, să se detașeze 
decisiv (au condus în repriza 
a doua cu 6 goluri). în final, 
ne fondul relaxării gazdelor, 
oaspeții au evoluat mai bine sl 
au reușit să reducă din handi
cap. Au înscris: Kapornai B, 
Croitoru 5, Zamfirescu 3. Po
pa 3, Halm^yi 1 și Vranău 1 
— centrii Constructorul C.S.țK 
Oradea. Burger 7, Jenea 2, 
Vojtilă 2, Kolleth 2. Istode 1 
Si Ionescu 1 — pentru Con
structorul Arad. (P. LORINCZ- 
coresp.).

venit „fără fază", în min. 26, 
dintr-un „oap" al lui CĂMĂ- 
TARU. mingea căzînd pe ga
zon, sub Privirile vrăjite par
că ale portarului și fundașilor, 
pentru a ricoșa in plasă, nc- 
stingherită. ca la tenis cu pi
ciorul. După zece minute, sco
rul avea să fie majorat de 
CÎRȚU. care a reluat mingea 
șutată de fcămătaru și respinsă 
de proaspătul intrat Neilea.

La reluare. Chimia deschide, 
în sfîrșit, jocul, demonstrând 
că e mult mai dotată tehnic 
decît pentru reprobabila ei 
cantonare în apărare. Din pă
cate, această frumoasă tresări
re de orgoliu este întreruptă 
de cinei-șase minute de cioc
niri violente, după admonesta
rea lui Ungureanu cu cartona
șul galben. ciocniri în care 
s-au plătit, se pare niște po
lițe, ceea ce scade din meri
tele echipei craiovene. ..Mica 
repriză" a Chimiei șterge cite 
ceva din amintirea neplăcută

UNIV. CRAIOVA 3 (2)
CHIMIA RM. VILCEA 0

Stadion Central; teren bun; timp 
câlduros; ipectatorl — circa 17 000. 
Șuturi: 2?-2 (pe poarta: 12-1). Cor- 
nere: 11—1. Au marcat: CAMATARU 
(min. 26), CÎRȚU (min. 36) |l BĂ
LĂCI (min. 89).

UNIVERSITATEA: Lung - Negrilă, 
THIhol, ȘTEFĂNESCU (min. 46 Ciu
pită). UNGUREANU - Țlcteanu, DO- 
NOSE, Bălăci — Gealgâu (min. 72 
Beldeănu), CAMATARU, Cîrțu.

CHIMIA: Pavel (min. 35 NEDEA) 
— Cincâ, Catarglu, Ud rec. Boțcnea — 
levan, SAVU, Telețpan, Stanca (min. 
80 Verga), Ciofîcâ — G1NGU.

A arbitrat bine I. Dima (Sîghi- 
țoara); la linie, cu greșeli, I. Cara
mea șl I. Medveș (ambii din Ora
dea').

Cartonașe galbene: UNGUREANU, 
TltlHOI.

Trofeul Petschovschi: 9. La spe
ranțe: 5-1 (3—O).

a „fricii care nici nu păzește 
pepenii". Apoi, craiovenii re
iau atacurile, la fel de necla
re. și BĂLĂCI pecetluiește 
scorul (min. 89) printr-o su
perbă lovitură liberă.

loan CHIRILA

SIMT MAI BINE
nute înainte, același NEMȚEA- 
NU deschisese scorul), care o 
adusese la pauză în Inferiori
tate, după ce reușise egalarea 
(in min. 38. cînd IOVĂNESCU 
a înscris dintr-o lovitură liberă 
fructificînd .gaura" zidului și 
indecizia Iui Cîmpeanu).

Golul cu care au restabilit 
egalitatea la începutul repri
zei secunde (min. 47, la capă
tul-unei acțiuni individuale a 
Iul ZAMFIR) i-a propulsat mai 
puternic pe piteșteni spre vic
torie. în timp ce ieșenii au 
căzut total. slăbiciunile tot 
mai evidente ale liniei media
ne scoțînd la iveală și pe cele 
ale apărării imediate, tot mal 
solicitată de Nica, Radu II, 
Zamfir, Turcu. Iovănescu. sâm
bătă în vervă deosebită. Așa 
îneît desprinderea formației

ÎN DEPLASARE...
POLITEHNICA IAȘI 2 (2)
F.C. ARGEȘ 4 (1)

Stadion „23 August”; teren bun; 
timp câlduros; spectatori — circo 
1'5 000. Șuturi: 10—13 (pe poartâ: 
4—6). Cornere: 5-3. Au marcat: NEM
ȚEANU (min. 35 șl 40, ultimul dto 
11 m), respectiv IOVĂNESCU (min.
38), ZAMFIR (min. 47), NICA (min. 
57) ?l RADU M (min. 80).

POLITEHNICA: Cîmpeanu — Oprea, 
B. Origore, Ursu, Cioclrfain — Roml- 
lâ (min. 46 Paveliuc), Simionaș, Flo
rean — Sigmirean (min. 51 C. lo- 
nescu), NEMȚEANU» CIOACA.

F.C. ARGEȘ: Cristian - ZAMFIR, 
Cîrstea, BADEA, Tulpan - IOVANES- 
CU, Moiceanu, STANCU - TURCU, 
RADU 11, NICA (min. 73 Jurcâ).

A arbitrat satisfăcător V. Ciocan 
(Bistrița); la linie: D. Râdulescu
(București) și T. Chelu (Gkrrglu).

Cartonașe galbene: CIOCIRLAN,
MOICEANU.

Trofeul Petschovschi: 10. La spe
ranțe: 0—0.

UNIVERSITATEA CLUJ-NA
POCA — UNIVERSITATEA 
craiova 29—28 (i6-io). Joc 
frumos, care a plăcut specta
torilor. După 10 minute de 
echilihru in teren și ne tabela 
de marcaj, studenții clujeni au 
reușit să se desprindă. La ca
pătul unei jumătăți de oră. în 
care au evoluat remarcabil, ei 
conduceau, în min. 40. cu 22— 
16. Considerându-se învingători 
indubitabili, elevii Iui Gh. 
Zamfir au stins... motoarele, 
nermitind partenerilor o reve
nire senzațională: 24—24 în 
min. 50! De aici, o dispută pal
pitantă. „cap la cap" victoria 
revenind gazdelor printr-.un gol 
lnșcris în ultimul minut. Au 
marcat: Tătarii 6. Petru 6. Jur- 
că 5, Căldare 4, Pali 3. Avram 
2. Pop 2. Moldovan 1 — pentru 
Universitatea Cluj-Napoca. Du
mitru 9, Agapie 9. Cornea 5, 
Prică 5 — pentru Universitatea 
Craiova. (N. DEMIAN-corebP.).

Următoarea etapă, a Il-a, ș? 
va desfășura joi. 2 septembrie.

In „Trofeul eficacității", ofe
rit de ziarul „Sportul" condu
ce Vasile Stingă (Steaua) — 11 
goluri, urmat de Alexandru 
F81ker (Politehnica Timișoara), 
Benone Nlcolescu (Dinamo 
Brașov) si Gh. Dumitru (Uni- 
.veraitatea Craiova) — 9 goluri.

argeșene s-a produs logic, fără 
dubii, prin golurile lui NICA 
(min. 57), care a înscris dintr-o 
pasă a Iui Ra<P II. și RADU 
II (min. 80), la capătul unul 
„un-doi“ realizat cu Jurcă în 
careul de 6 m al adversarilor, 
dcbusolati total !

Paul SLAVESCU

MECI ANIMAT
Două echipe cu multi tineri 

în formație și-au disputat în
tâietatea cu ambiție, dovedind 
putere de luptă, dar. din pă
cate, mai putină... stiintă fot
balistică. Gazdele au repurtat 
o victorie pe deplin meritată, 
dar pentru care au suferit pînă 
în ultima secundă. Animate de 
un Chitaru in deosebită vervă, 
ele au dominat In majoritatea 
timpului creîndu-si o serie de 
situații de gol. în opoziție cu 
brașovenii, axați pe defensivă, 
altfel bine organizată. După ce 
Popa respinge în corner (min. 
1) balonul puternic expediat de 
Chitaru din lovitură liberă, 
dună ce portarul brașovean in
tervine din nou salvator la o 
acțiune a aceluiași Chitaru 
(min. 12). S.C. Bacău însciie 
în' următoarele împrejurări: 
min. 25 — Șoști lansează pe
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Stadion Viitorul; teren bun; timp 
călduros; spectatori — circa 6 000. 
Șuturi: 19—10 (pe poartâ: 7—3). Cor
nere: 7-5. Au marcati IAMANDI 
(mln. lit), DRAGNEA (min. 49).

F.C. OLTs Ariciu — Bărbutescu. 
nașcu, Bumbescu, Matei — Cățol, 
taru, Șoarece — Prepeliță (min. 
State; min 85 Onuțan), Iamandi, 
turcă.

DINAMO: Moraru — I. Marta, 
Nicolae, Dinu, Stredie — Mulțescu 
(min. 46 Dragnea), Augustin, Cus- 
tav — lordache, Dudu Georgescu 
(min. 70 Văetuș), O rac.

A arbitrat foarte bine N. Rainea 
(Blrlad); ta linie: S. Pantelimones- 
cu (Ploiești) și Al. Mustățea (Pitești).

Trofeul Petschovschi: 10. la spe
ranțe: 4-3 (2—2).

lo
go*

52 
PI-

Al.

lateral stingă, l-a trimis, ne
stingherit. în plasă, pe lingă 
portarul Ieșit : 1—1, în min. 49. 
A urmat o perioadă de ofen
sivă a gazdelor, lipsită de forță 
și tempo. dar — parcă în 
compensație pentru „tribune" — 
cu o fază rarisimă : Șoarece 
a centrat. în min. 64. de 
partea dreaptă. Iamandi. 
careu. între doi adversari, 
ales voleul, puternic, 
obligîndu-1 pe Moraru să bo- 
xeze în corner. în contiiVare, 
fără omul de gol în teren (în 
min. 70 D. Georgescu a fost 
înlocuit). Dinamo (dornică 
să-și mal treacă un punct la 
„adevăr" și, în același timp, 
să-și păstreze din forțe pentru 
manșa a doua cu Valerengen) 
a pus accentul pe temporizare, 
menținând balonul în posesie 
minute întregi. De partea cea
laltă, F.C. Olt. fără antrenorul 
ei principal, pe bancă, care s-o 
impulsioneze (Halagian acuzînd 
o criză renală), a renunțat la 
pressing și la marcaj, părînd 
satisfăcută cu egalul de pe 
tabelă

Gheorghe NICOLAESCU

pe 
în 
a 

plasat.

în colocviul etudcnțe&c, de 
simbătă, din „Regie", festival 
de goluri ! Deși timișorenii au 
fost cei care au ratat prima o- 
cazie. prin Giuchici, în 
1, bucureștonii aveau să 
dezlănțuie imediat și să 
lopeze spre scorul etapei. E 
drept, misiunea liderului n-a 
fost prea dificilă, pentru că 
echipa de pe Bega n-a ară
tat deloc a divizionară „A", 
dar trebuie să-i dăm... Spor
tului studențesc ce este al său. 
Și anume, să remarcăm jocul 
eminamente ofensiv, bine gîn- 
dit șl susținut cu atacuri
frontale, de angajament. dar 
și cu contraatacuri viclene,
în care apariția fundașilor a 
devenit o lege. Așa s-a întâm
plat și sîmbătă. cînd, după ce 
M. SANDU a deschis scorul în 
min. 3, la pasa Iui Bucures- 
cu, care primise mingea din... 
bară (șutase M. Marian), echi
pa antrenată de I. Voica și-a 
atras adversarul spre jumăta
tea sa, pentru a declanșa con
traatacuri nu numai frumoa
se, dar și foarte periculoase. 
Și după ce. pe un asemenea 
contraatac ca de alergători pe 
suta de metri, Cîrciumaru a 
respins de pe linia porții (min 
35) șutul lud FL. GRIGORE. 
acesta, irezistabil In „schimbu
rile de ștafetă ou M. Marian) 
arma să înscrie în min 40, cu 
un șut puternic de la 30 
și în min. 41, cînd 
atins balonul. însă 
trodus în poartă.

Pauza n-avea să 
cu nimic datele

min. 
se 

ga-
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tre peste

C.S. TIRGOVIȘTE 
STEAUA

1
1

(0)
(0)

SPORTUL STUDENȚESC 6 (3)
.POLI" TIMIȘOARA 0

Stadion Politehnica; teren exce'ent; 
timp frumos; spectatori — circa 6.000. 
Șuturi: 23-9 (pe poarta: 16—3). Cor

ner®: 7-2. Au marcat: M. SANDU 
(min. 3), FL. GRIGORE (min. 40 șl 

41), O. IONESCU (min. 70 și 74 - 
ultimul din penalty) și IORGULESCU 
(min. 87).

SPORTUL STUDENȚESC: Speriatu 
(min. 74 Gîrjoabâ) — M. MARIAN, 
IORGULESCU. Cazan, MUNTEANU H - 
Șerbânicâ, Terheș, O. IONESCU — 
FL. GRIGORE. M. SANDU, Bucu- 
rescu (min. 60 Chihaia).

«POLI-: Moise (min. 74 Suciu) — 
Manea, Pâltinișari, Șerbânoiu, Palea 
(min. 52 T. Nicolae) - CIRCIUMA- 

RU, Vlâtânescu, Cârpinișan, Lehman 
— ANGHEL, Giuchici.

A arbitrat bine I. Velea (Craiova); 
la linia: M. Ludoșan (Sibiu) și I. 
Bîră (Agnita).

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

tie „fără cap și fără picioare", 
în pofida zbuciumului lui An- 
ghel și Cîrciumaru. iar gaz
dele au sprintat cu aceeași de
zinvoltură concretizată și pe... 
tabela de marcaj. Pentru că 
O. IONESCU, foarte activ, a 
înscris elegant, cu capul, în 
min. 70, Ia lovitura liberă exe
cutată de Chibaia, și in min. 
74, din penalty (la hențul lui 
T. Nicolae), iar IORGULESCU 
a reușit, la un minut de țp 
„bara" lui Terheș, să stabi
lească acest scor-fluviu, cu 
un șut de la 20 m, care a 
..fulgerat" poarta bănățeană. 
O victorie prin care studen
ții bucureșteni râmîn cu punc
tajul absolut, după 5 etape, 
dar și prin care și-au res
pectat ținuta de lider.

Mircea M. IONESCU

DOUA MINUTE DECISIVE

DIVIZIA „B“:
SERIA I

DUNAREA C.S.U. GALAȚI — 
DELTA TULCEA 4—1 (3—1). Au 
marcat : Toadcr (min. 28). By 
iaban (min. 31), Stroe (miri. 32), 
Diaconescu (min. 70), respectiv 
lordăcliescu (min. 45, autogol).

CEAHLĂUL P. NEAMȚ* - 
C.S.M. SF. GHEORGHE 2—0 
(1—0). Au înscris : Cătanft (min. 
35) și Roșea (min. 50).

GLORIA BISTRIȚA — VIITO
RUL GHEORGHENI 5—1 (3—1).
Autorii golurilor : Moga (min. 5, 
33. și min. 77, din 11 m), Florea 
(min. 26), Coman (mir. 53), res
pectiv Bălăci (min. 8).

MINERUL GURA HUMORULUI
— OȚELUL GALAȚI 2—1 (1—1). 
Au înscris : Țeapă (min. 30, au
togol), Hoțea (min. 85), respectiv 
Stamate (min. 20).

F.C.M. PROGRESUL BRAlLA
— C.S.M. SUCEAVA 2—1 (1—0).
Autorii golurilor : Panțuru (min. 
28), Trifina (min. 73). respectiv 
Petrescu I (min. 48).

PRAHOVA PLOIEȘTI — I.M.țJ. 
MEDGIDIA 4—3 (2—1). Au mar
cat : Nistor (min. 2), Angelcscu 
(min. 12), Răut (min. 51 și 87), 
respectiv Constantin (min. 44), 
Harga (min. 47), Bărbuș (min. 
75).

VIITORUL MECANICA VASLUI
— C.S.M. BORZEȘTI 1—1 (0—0). 
Au înscris : Stan (min. 85) pen
tru Viitorul Mecanică, Petcu 
(min. 54) pentru C.S.M.

UNIREA DINAMO FOCȘANI - 
GLORIA BUZĂU 1—0 (0—0). U-
nicul gol a fost realizat de 
Rusu (min. 57).

DUNAREA CALARAȘI — C.S. 
BOTOȘANI 1-0 (1—0). Autorul
golului : Costea (min. 12).

Relatări de la T. Siriopol, c 
Rusu, I. Toma, D. Bolohan, Tr, 
Enache, I. Tănăsescu, M. Florea. 
V. ManoMu si N. Constantinescu.

ETAPA A 3-a
ROVA ROȘIORI — l.P. ALU

MINIU SLATINA 0—2 (0—1). A 
înscris : Popescu (min. 42 și 73).

Meciul LUCEAFĂRUL BUCU
REȘTI — MECANICA FINA 
BUCUREȘTI a fost amînat.

Relatări de la M. Bizon, O. 
Guțu. N. Ștefan, Gr. Jugănaru, 
M. Tacăl, D. Daniel, V. Sceă- 
rcanu și T. Negulescu.

N.R. Echipa Progresul Vulcan este 
penalizată cu 4 puncte.

1. RAPID BUC. 3 3 0 0 ^-16
2. l.P. Aluminiu Slat. 3 2 1 0 6-1 5
3. Minerul Motru 2 2 0 0 8-2 4
4. Autobuzul Buc. 3 2 0 1 5-2 4
5. Gaz metan 3 2 0 1 5—3 4
6. Automatica Buc. 3 2 0 1 4-3 4
7. Metalul Buc. 3 2 0 1 3-3 4
8. Dinamo Victoria Buc. 3 1114-43
9. Mecanică fină 2 10 16-22

10. Pandurii Tg. Jiu 3 1 0 2 5-7 2
11. Chimica Tî mă veni 3 1 0 2 2-2 2
12. Carpați Mîrșa 3 1 0 2 4-6 2
13. C.S.M. Drobeta T.S. 3 1 0 2 2-5 2
14. ROVA Roșiori 3 1 0 2 2-7 2
15. Precizia Săcele 3 10 2 1-72
16. Șoimii I.P.A. Sibiu 2 0 0 2 2-4 0
17. Progresul Vulcan 3 1 0 2 5-9 0
18. Unirea Alexandria 2 0 0 2 1-5 0

ETAPA VIITOARE (duminică 
5 septembrie) : Chimica Tîrnă- 
veni — Unirea Alexandria, Di
namo Victoria București — Au
tobuzul București, C.S.M. Dro
beta Tr. Severin — Precizia Să- 
cele, l.P. Aluminiu Slatina — 
Carpați Mîrșa, Metalul București 
— Rapid București, Pandurii Tg. 
Jiu — Rova Roșiori. Minerul 
Motru — Gaz metan Mediaș, 
Automatica București — Mecani
că fină București, Șoimii IPA 
Sibiu — Luceafărul București. 
Progresul Vulcan București stă.

SERIA A lll-a

lalte 45 
cu de 
deosebit 

4 jjiult 
is. aung 
e a avut 
u O. Po- 
etre în 

pătruns 
tu (min. 
ipoi pes- 
lrosit Si 
54). dar. 
după ce 
nghelinl, 
centrare, 
tis balo- 
ițu. sub 
n coltul 
rar s* 
favori- 

ipectacu- 
!S si Io- 

isit un 
in min. 
și-a re
dact vi- 
;a încer- 
In min. 
gol va- 

a cu fa- 
! nu l-a 
mai târ- 
rmat nn 
ă a Iul 
1 „unghi

Stadion Municipal ; teren excelent; 
timp foarte bun ; spectatori — circa 
12 000. Șuturi: 9—7 (pe poartâ: 4—2). 
Comere : 7—5. Au marcat: PETRE
(mta. 55) șl MAJARU (min. 86 din 
penalty).

C.S. TIRGOVIȘTE: Voinea - Nicu
lescu, Ene, DUMITRESCU, PITARU - 
Constantin, Gheorghe (mîn. 51 Isaia), 
Aetenei — Greaca (min. 75 Lucian), 
PETRE, O. POPESCU.

STEAUA: Nlțu - AngheHnl, IOVAN, 
Sameș, Fodor — STOICA, Mureșan, 
Minea — D. Zamfir (min. 40 BA
LIN'!), Clmpeanu II (min. 77 Ralea). 
MAJARU.

A arbitrat satisfăcător O. Ștreng 
(Oradea); la linie: A. Stoker (Pe
troșani) — cu greșeala subliniată In 
cronică — și V. Titarov (Drobeta Tr. 
Severin).

Cartonașe galbene: MINEA, PITA
RU, PETRE.

Trofeul Petschovschi: 9. La speran
țe: 6-0 (0-0).

mort"), 1—1 
de netolerat, 
aprins spiritele si i~a înfuriat 
zdravăn ne cîțiva dintre spec
tatori care, nepermis. au căutat 
să-l... sancționeze în final, la 
vestiar, ne cel vinovat. Sancți
unea trebuie să vină însă din 
partea clubului Steaua și a 
F R F

Laurențiu DUMITRESCU

și un gest urît, 
al lui Sameș, a

Meci de factură medie, cu un 
plus de vigoare și de consis
tentă a atacurilor în prima 
repriză, în care, dealtfel, e-au 
marcat și cele două goluri 
ale întilnirii. A înscris. mai 
intîi. Coonvinul. prin ANDONE, 
in min. 22, al cărui șut puter
nic, din afara careului, a fost 
ușor deviat in drumul său 
spre poartă de către Vizitiu. 
Un minut mai tîrziu, a egalat 
Jiul : Stana a șutat năpraznlc, 
de la distantă, in bara trans
versală, mingea revenită 
teren fiind trimisă in 
de M. MARIAN, care a 
mărit atent faza. Același 
Marian care în min. 3 a ra
tat o ocazie uriașă, trăgînd a- 
fară, de la numai cîțiva me
tri de poartă. De remarcat că, 
deși în prima parte a meciu
lui oaspeții au fost aceia care 
și-au impus ceva mai mult jo
cul, ' gazdele au avut, 
în schimb, în două situații, 
posibilitatea să ia conducerea 
și poate chiar să-și asigure 
victoria. De fiecare dată, însă, 
mingea expediată din lovituri 
libere, de Șumulaschi. în min. 
32, și de Stana, în min. 36, a 
întîlnit bara transversală I

După pauză, Jiul s-a aflat, 
în cea mai mare parte a 
pului, în atac. Corvi nul 
țumindu-se cu un joc de 
teptare. Ambele echipe au 
în această a doua repriză cite 
trei ocazii de gol. toate neț 
fructificate : Șumulanschi — în 
min. 48. M. Marian în min. 50 
și Dina — în min. 86 le-au 
.semnat" pe cele ale Jiului 1

VICTORIE
In ciuda acestui 0—2. Petro

lul a dat o bună replică, avînd 
meritul de a fi jucat deschis, 
ceea ce a făcut ca partida să 
aibă cursivitate, chiar dacă pe 
parcursul celor 90 de minuite 
întîlnirea nu s-a ridicat la co
te valorice superioare. A.S.A.

S.C. BACAU
F.C.M. BRAȘOV
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O
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ur- 
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t|m- 
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avut
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bun;
circa

(pa poartâ: 
Au marcat: 

MIRCEA MA-
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spectatori — 
17-11 ‘

3-3.
22),

JIUL PETROȘANI 
CORVINUL HUNEDOARA

Stadion Jiul; 
timp frumos; 
15 000. Șuturi : 
1'1—7). Cornere: 
ANDONE (min. 
RIAN (min. 23).

JIUL: CAVAI - P. GRIGORE (min. 
46 Dino), Vizitiu, Rusu, STANA - 
Varga, Necgu, ȘUMULANSCHI (min. 
69 V. Popa) — BÂLUȚA, M. Marian, 
Sălăjean.

CORVINUL: IONIȚA 
(min. 85 Bâdl'laș), ANDONE, 
nit. Bogdan — Oncu, Klein, 
— NICȘA, Dumitracho, Gabor.

A arbitrat slab R. Petrescu; 
nie: L. Maerecn $1 I. Orzațâ 
din Brașov).

Cartonașe galbene: NEAGU, 
CU.

Trofeul Petschovschi: 10. La
ranțe: 2-0 (1-0).

BUCUR 
Red- 
Petcu

ta H- 
(totl

PET-

»pe-

Bucur — în min. 70 și 71, 
Petcu — în min. 80, pe cele 
ale Corvirvului. Meciul, în. ge
neral, fără probleme deosebi
te. a avut, totuși, două mo
mente de reală dificultate, 
care l-au pus la grea încer
care pe arbitrul R. Petrescu. 
La primul dintre ele, cei din 
min. 31, decizia acordării unei 
lovituri de la 17 m. acolo unde 
se produsese infracțiunea, și nu 
a unui penalty, după locul că
zăturii lui Sălăgean în plină 
inerție, ni se pare corectă ; la 
cel de al doilea, din min._ 78, 
când Vizitiu a fost 
în careu, neacordarea 
vituri de pedeapsă o conside
răm o gravă eroare, cu impli
cații directe asupra rezultatu
lui.

îmbrinicit 
unei Io

Mihai IONESCU

n careu, 
respin- 

;hel il 
care se 
îa venl- 
irtarului 
msformj

Stadion „23 August"; 
spectatori 

15—5 (pe

„ . teren bun;
frumos; spectatori — circa 
Șuturi: 15—5 (pe poartâ:
Cornere: 7-5. A marcat: AN- 
(mîn. 25, din penalty). 
BACAU: Mangeac — AN*

Lunca, CARPUCI, Viscreanu 
~ ■ C. SOLO-

aceeași 
1 puține 

notat, 
iuni ale 
utaru în 
8 — io- 

auără 
iră libe- 
rece la 
tă; min. 
ere Chi- 
n. 85 — 
:aru bo
rt. 90 era 
im lovi- 
»ză An-

tlmp
12 000.
10-3). 
DRIEȘ

S.C. 
DRIEȘ, 
(min. 62 I. Solomon) _ ____
MON, Șoșu, MOVILA (mta. W Pe- 
noff) — Șoimcn, Antahî, CHITARU.

F.C.M. BRAȘOV: POPA - ANGHEL. 
NAGHI, Chioreonu, BALAN — C. Po
pescu (min. 65 Gherghe), Botacliu, 
Spireo — Lăcătuș, Paeaschlvescu 
(min. 58 Boriceanu), Cramer.

A arblrat bine S. Necșulescu (Tîr- 
govlște); ta linie: M. Abramiuc și 
C. Ârhire (ambii din Suceava).

Cartonașe galbene: ANTOHI, ȘOȘU. 
Trofeul Petschovschi: 10. La spe

ranțe: 1—2 (0—2).

ghel. Mangeac ratează inter
venția și Chioreanu, de la 6 
m. șutează peste poartă.

EftimFe IONESCU

CU EMOȚII
n-a prins o zi prea fericită 
(dispecerul Boloni nefiind în 
plenitudinea forțelor), a acțio
nat lent și neinspirat și ast
fel ocaziile de gol au întârziat 
să apară. în min. 14 Ciorceri
(cel mai activ atacant) a tri
mis balonul cu boltă peste 
Haralambie. dar portarul plo
ieștean a zvignit și a cules 
mingea de pe linia porții. Ur
mătoarea acțiune ofensivă a 
gazdelor avea să aducă des
chiderea scorului : Hajnal l-a 
deschis, in adincime, pe fun
dașul Szabo, aoesta a pătruns 
pe latura dreaptă a terenului, 
a centrat puternic, la semi- 
inălțime, și CIORCERI a reluat 
in plasă : 1—0. Oaspeții au o 
bună prestație la mijlocul te
renului. Cozarec împinge me
reu atacul și în min. 33 Sima
ciu luftează de la punctul de 
11 m, irosind posibilitatea 
restabilirii egalității pe tabe
lă. în mim. 42 este rîndul lo
calnicilor să rateze o mare 
ocazie prin Fanici, care a re
luat, cu capul, afară, (de la 
numai 2 m. 1) mingea contra
tă de Ciorceri. în ultimul mi
nut al reprizei, Pancu, scăpat 

a 
de-

A.S.A. TG. MUREȘ 
PETROLUL PLOIEȘTI

2 (1)
0

teren bun;
— clrco

de la mijlocul terenului, 
întârziat șutul și a fost 
posedat.

O remarcabilă replică au 
Jucătorii ploieșteni după pau-

dat

1. DUNAREA GALAȚI
2. C.S.M. Suceava
3. Ceahlăul P. Neamț
4. C.S.M. Sf. Gh.
5. F.C.M. Pragr. Br.
6. Dunărea Călărași
7. Un-irea D. Focșani
8. Gloria
9. Viitorul M. Vaslui 

10-11. C.S.M. Borzești
Prahova Ploiești

12. Gloria Bistrița
13. C.S. Botoșani
14. I.M.U. Medgidia
15. Minerul G.H.
16. Delta Tu-lcea
17. Viitorul Gheorg.
10. Oțelul Galați 

N.R. Echipa Minerul

Buzâu

3 2 0 1
3 2 0 1
3 2 0 1
3 2 0 1
3 2 0 1
3 2 0 1

1
1
1 
1
1
2

3 2 0
1
1
1
1
1
1
1

3
3
3
3
3
3
3
3 2
3 1
3 1

9-3 4 
6-3 4
4-2 4
3- 2 4
4- 3 4
3-3 4
2-3 4
5- 1 3
5-4 3
2-2 3
5-5 3
5-4 2

Stadion ..23 August**; 
timp frumos; spectatori 
10 000. Șuturi: 16-8 (pe poartâ: 7-2). 
Cornere: 7-2. Au marcat: CIORCERI 
(min. 21) și ISPIR (min. 86).

A.S.A.: Naște - SZABO, Jenei, 
ISPIR. Gall - C. Iile. BIRO I. B6- 
loni (min. 81 Dulău) — CIORCERI, 
Fan ici (min. 57 Both), HAJNAL.

PETROLUL: HARALAMBIE - COJO- 
CARU, Butufei, Stancru, Toma — CO- 

ZAREC, Ștefânescu (min. 70 Marica), 
PANCU — N. Lazâr, Simaciu, Calin 
(min. 57 LIBIU).

A arbitrat bine M. Niculescu; la 
linie: V. Constantinescu (ambii din 
București) și C. Pădurăriței (Oradea).

Trofeul Petschovschi: 10. La Spe
ranțe: 1—8 (0-5).

ză, văzindu-se tot mai des în 
jumătatea de teren adversă. 
Pancu (min. 55) își încheie ac
țiunea' personală cu un șut 
puternic care ocolește poarta 
lui Naște, iar min. 67 Libiu 
expediază o „bombă" de la 14 
m și Naște apără cu dificul
tate. Finalul aparține mureșe
nilor, care simt pericolul unei 
remize, ies din dispozitiv ata
că susținut, și după ce Biro I 
(min, 77) reia de la cîțiva 
metri în Haralambie, portarul 
oaspeților este învins pentru a 
doua 
ISPIR, 
mingea 
Hajnal

oară, acum de către 
eare a reluat plasat 

centrată. în urmă, de 
(min. 86).

Gheorghe NERTEA

I
SOMEȘUL SATU MARE — 

„U« CLUJ-NAPOCA 1—0 (0—0).
Unicul gol a fost realizat de 
Kadar (min. 72).

GLORIA REȘIȚA — RAPID ZV 
RAD 2—0 (0—0). * ----- - «»
ducanu (min.
(min. 58).

AURUL BRAD
4—0 (2—0). Au marcat : 
nescu (min. 20), Petrișor (min. 
26) Dosan (min. 60) și Miculesce 
(min. 79).

IND. S1RMEI C. TURZII — 
C.F.R. TIMIȘOARA 0—0.

ARMATURA ZALAU — OLIM
PIA SATU MARE 2—1 (1—1). A- 
utorii golurilor : Pașca (min. 17), 
Ardelean (min. 59), respectiv 
Bolba (min. 31, din 11 m).

U.M. TIMIȘOARA — C.S.M. 
REȘIȚA 0—0.

U.T. ARAD — STRUNGUL A- 
RAD 3—1 (3—0). Au marcat :
Coraș (min. 11 și 43), Mușat 
(min. 44), respectiv Tușa (min. 
62, dir 11 m).

F.C. BAIA MARE — MINERUL 
CAVNlc 3—2 (1—1). Au înscris 1 
Roznai (min. 4, 56). Ene (min. 
80), respectiv Lucaci (min. 5), 
Stcf (min. 83).

METALURGISTUL CUGIR — 
ÎNFRĂȚIREA ORADEA 2—0 (1—0). 
Autorii golurilor : Bucur (min. 
10, din 11 m) și Zamfir (min. 67).

Relatări de la Z. Kovacs, P. 
Fucs, AI. Jurcă, P. Tonea, I. 
Domuță, St. Marton, N. Străjan, 
O. Nemeș și N. Vîlceanu.

Miercuri, la Cluj-Napoca, are 
loc meciul .,Ua — F.C. Baia Mare, 
amînat din etapa a

1. U.T. ARAD
2. Someșul S.M.

3- 5. Armătura Zalău 
F.C. Boia Mare 
Metalurgistul Cugîr

6. Gloria Reșița 
7- 8. Industria sîrmeî 

Aurul Brad 
9-10. Strungul Arad 

Rapid Arad
11. U.M. Timișoara
12. Olimpia S.M.
13. Minerul Ccvnic
14. C.F.R. Timișoara
15. înfrățirea Oradea
M. C.S.M. Reșița
17. C.I.L. Sighet
18. „U" Cluj-Napoca

Au înscris : Ră-
55) și Dumitru

— C.I.L. SIGHET 
Ștefă-

1
1
1
1
0
0 2 2-2 2
0
0
0
0

3 0 0

6-7 2
4-6 2
3-6 2
2-7 2
2-9 0

2
1
2
2
3

....... ..............   Gura Humoru
lui este penalizată de F.R.F. cu 2 
puncte.

ETAPA VIITOARE (duminică 
5 septembrie) : Oțelul Galați — 
Dunărea Călărași, Viitorul Gheor- 
gheni — Dunărea C.S.U. Galați, 
C.S.M. Borzești — Gloria Bistri
ța, C.S.M. Sf. Gheorghe — Uni
rea Dinamo Focșani, Delta Tul- 
cea — F.C.M. Progresul Brăila, 
I.M.U. Medgidia — Minerul Gura 
Humorului, Prahova Ploiești — 
C.S. Botoșani, C.S.M. Suceava — 
Viitorul Mecanica Vaslui, Gloria 
Buzău — Ceahlăul P. Neamț.

SERIA A ll-a
UNIREA ALEXANDRIA — RA

PID BUCUREȘTI 0—3 (0—2). A- 
utorii golurilor : Ion Ion (min. 
22), Paraschlv (min. 37) și Ma
nea (min. 84).

AUTOBUZUL BUCUREȘTI — 
PANDURII TG. JIU 4—0 (1—0).
Au Înscris : Stroe (min. 5), Rada 
(min. 70), Culca (min. 87) și 
Zamrir (min. 89).

METALUL BUCUREȘTI — 
C.S.M. DROBETA TH. SEVERIN 
1—0 (0—0). Unicul gol a fost 
realizat de C. Nica (min. 69, din 
11 m).

MINERUL MOTRU — PROGRE
SUL VULCAN BUCUREȘTI 4—2 
(3—0). Au marcat : Laurențiu 
(min. 22 și 36), Asplcioiu (min. 
54), Nicoloff (min. 74), respectiv 
Mateescu (min. 68 și 85).

GAZ METAN MEDIAȘ — AU
TOMATICA BUCUREȘTI 2—0 
(0—0). Au înscris : Albotă (min. 
64) și Bălan (min. 75).

DINAMO VICTORIA BUCU
REȘTI — CARPAȚI M1RȘA 3—1 
(2—0). Autorii golurilor : Glf. 
Radu (min. 2, 6 și 64), respectiv 
Domide (min. 78. din 11 m).

PRECIZIA SĂCELE — CHIMI
CA TIRNAVENI 1—0 (0—0). A 
marcat : Papuc (min. 59).

2-a.
3 2 0 1 8-2 4
3 2 0 1 6-3 4
3 2 0 1 8-6 4
2 2 0 0 4-2 4
3 2 0 1 6-4 4
3 2 0 1 3-5 4
3 111 4-2 3
3 111 5-3 3
3 111 4-4 3
3 111 4-4 3
3 111 3-6 3
3 10 2 4-4 2
3 10 2 4-5 2
3 0 2 1 1-3 2
3 10 2 2-5 2
3 0 2 1 1-4 2
3 1 0 2 3-7 2
2 0 11 0-1 1

ETAPA VIITOARE (duminică 
5 septembrie) : Strungul Arad — 
Aurul Brad, Olimpia Satu Mare
— Metalurgistul Cugir, C.F.R. 
Timișoara — Gloria Reșița, în
frățirea Oradea — U.T. Arad, 
Ind. sîrmei C. Turzii — F.C. 
Baia Mare, „U“ Cluj-Napoca — 
U.M. Timișoara, Rapid Arad —
— C.I.L. Sighet, Minerul Cavnic
— Someșul Satu Mare, C.S.M. 
Reșița — Armătura Zalău.

In vederea meciurilor cu selecționatele similare ale Danemarcei 
IERI S-AU REUNIT COMPONENȚII 

LOTURILOR Șl DE TINERET
ConiDonentii lotului repre

zentativ s-au reunit ierj di
mineață, la București, în ve
derea amicalului cu selecționa
ta Danemarcei. Drogramat 
miercuri, pe stadionul „23 Au
gust". de Ia ora 20. Antrenorii 
M. Lucescu si M. Rădulescu 
i-au convocat pe Ducadam, 
Speriatu, Rcdnic, M. Marian. 
Ștefănescu. Iorgulescu. Sameș, 
Ungureanu, Bogdan. Țicleanu, 
BSIBni, Bălăci, Klein. Andone, 
Gabor, Turcu. Cămătaru. M. 
Sandu, Cîrțu și Coraș.

Tot ieri s-au prezentat. în 
Capitală, jucătorii lotului de 
tineret, care, marți, la Tirgo- 
viște. de la ora 17. vor primi 
replica reprezentativei similare 
a Danemarcei.

• AZI. de la ora 17. pe sta
dionul Automatica, are loc me
ciul amical dintre selecționata 
U.E.F.A. ’84 și prima echipă de 
juniori a Libiei. Studenții și 
elevii — intrarea gratuită.

DE^AMO BUCUREȘTI PLEACĂ AZI LA OSLO
în vederea meciului-retur 

(miercuri. 1 septembrie) cu 
campioana Norvegiei. Valeren- 
gen. din cadrul turului preli
minar al C.C.E., fotbaliștii de 
la Dinamo București pleacă în

cursul dimineții de azi. pe ca
lea aerului, la Oslo. Vor face 
deplasarea, printre alții. Mora
rii, Dinu. Nicolae. Augustin, 
Mulțescu, Custov. lordacbe. D. 
Georgescu.



DĂNUI GONTARIU (farul) L-A ÎNVINS
Pt CAMPIONUL R.D. GERMANE, ROLf NEBRIG

REZULTATE DE VALOARE MONDIALA
PE POLIGONUL

W

HERĂSTRĂU!

DOINA MELINTE
Învingătoare
LA BRUXELLES

CONSTANȚA, 29 (prin tele
fon). Localnicii au dovedit din. ...... aj

de
nou că sînt mari iubitori 
boxului. Numărul mare 
spectatori care au urmărit re
uniunile de sîmbătă și dumi
nică din cadrul celei de a XI-a 
ediții a „Mânușii litoralului" 
demonstrează din plin acest 
lucru. Cu cît avansăm mai 
mult spre fazele superioare 
ale competiției, meciurile de
vin tot mai frumoase, mai in
teresante, răsplătind din plin 
pasiunea constănțenilor pentru 
sportul cu mănuși. în gala de 
sîmbătă seara, multe partide 
au fost aplaudate cu căldură, 
iar evoluțiile boxerilor au pri
mit aprecieri unanime din par
tea specialiștilor, care urmă
resc această prestigioasă în
trecere

O dispută pe „muchie de 
cuțit" au oferit o „semigreii" 
Dănuț Gontariu (Farul) și cam
pionul R.D Germane, Kolf 
Nebrig (T.S.C. Berlin). Lupta 
a ținut asistența „în picioare", 
iar K.O.-ul a plutit, cum se 
spune, deasupra ringului de-a 
lungul tuturor celor 9 minute 
de luptă Bine condus din colț 
de antrenorul său Adrian 
Teodorescu, constănțeanul a 
evitat contrele lui Nebrig și 
a răspuns cu directe de dreap
ta, care l-au incomodat vizi
bil pe pugilistul berlinez. în 
ultimul rund, ambii sportivi 
au aruncat în luptă ultimele 
lor resurse de energie, cre- 
îndu-le astfel dificultăți celor 
cinci judecători în stabilirea 
cîștigătoruluî. Trei dintre ei 
l-au preferat pe Gontariu. ca
re a avut un final mai bun.

O confruntare aprigă au o- 
ferit și „ușorii" Gașpar Mic- 
loș (Steaua) și Gelu Hudiștea- un 

din 
dat

nu (Metalul Buc.). După 
început liniștit, arbitrul 
ring, Valentin Găvan, a 
un avertisment nejustiîicat me
talurgistului și din acel mo
ment acesta nu s-a mai con
trolat. pe fondul unei ener
vări evidente, recepționînd lo
viturile plasate cu calm de 
Gașpar. care a cîștigat astfel, 
cu un verdict de 4—1.

O frumoasă impresie au lă
sat sportivii sovietici O. Goze- 
leski, O. Zaharov și 
renski .învingători în 
dele pe care le-au susținut 
V. Ionescu (Semănătoarea). 
Pop (Voința Cluj-Napoca) 
respectiv Al. Mircea (B. 
Brăila). .

ALTE REZULTATE : cat.
pană — A. Coman (Motorul A- 
rad) b.ab. 3 Gh. Mocanu (B.C. 
Galați), V. Abladin (Farul) 
b.p. Gh. Adam (Met. Buc.), I. 
Cernat (S.C. Bacău) b.ab. 3 I. 
Popescu (C.F.R, Craiova) ; u- 
șoară : I. Corneanu (Farul) b.p. 
H. Sultan (Steaua), " 
(Nicolina) b.p. 
(T.S.C. Berlin);
N. Costin (B.C. Galați) b.p. D. 
Mircea (B.C. Brăila), I. Chel- 
tuianu (Farul) b.p. Gh. Nicu- 
lie (Semănătoarea), R. Poye 
(T.S.C. Berlin) b.p Al. Dinu 
(Met. Buc.). C. Matei (Farul) 
b.p. M. Deleanu (Steaua).

Paul IOVAN

A. Ozo- 
parti- 

cu 
T. 
Și C.

V. Cîtea
D. Streek 

semimijlocie:

De excelentă factură tehnică 
fost concursul de tir cu arcula__

desfășurat la poligonul Herăs
trău și dotat cu „Cupa Priete
nia"! Cele două zile de între
ceri 
care 
care 
din __
tat întîietatea. Ei au avut chiar 
șansa să asiste la obținerea de 
către una dintre sportivele 
oaspete ale capitalei noastre. 
Kim He Suk din R.P.D. Core
eană. a unui rezultat de-a 
dreptul senzațional în concursul 
de simplu FITA: 1300 pl Să 
reamintim doar că cifra cu 
care Natalia Butuzova a deve
nit recent campioana de seni
oare a continentului s-a ridicat 
doar la... 1281! Reprezentanții 
acestei țări au dominat, dealt
fel. în mod categoric întrece
rile juniorilor si ale iunioare- 
lor. avînd în final pe toți cei 
4 arcași (două fete Si doi bă
ieți) între fruntașii clasamen
telor.

Dintre tinerii sportivi ro
mâni. s-a remarcat cu deose
bire Dorina Damian, elevă a 
antrenorului Vasile Tămaș. le
gitimată la Minerul Aninoasa. 
într-o companie deosebit de 
valoroasă. Dorina n-a lăsat 
înaintea ei decît De tinerele 
arcase din R.P.D. Coreeană si 
Uniunea Sovietică, recunoscute 
prin valoarea lor. în aceste 
condiții, ea s-a clasat pe un

au încîntat pe bucurestenii 
s-au aflat la terenul pe 
cele 50 de tinere speranțe 
tari socialiste si-au dispu-

CAMPIONATELE MONDIALE DE CANOTAJ

înmeritoriu loc 5. corectind 
cadrul unei Întreceri intematkr 
nale dificile nu mai Dutln de 
4 vechi recorduri naționale ale 
categoriei:
— 307
— 303
— 330 
1240 p 
ceptia 
desfășurată la începutul con
cursului si în care a plătit tri
but emoției de start. Dorina 
Damian a mers „cap la cap*" 
cu principalele ei adversare.

Bine s-a .comportat și Robert 
Tănase. Clasat la sfirșltul com
petiției pe poziția a 4-a. Tăna
se l-a devansat pe ambii re
prezentanți ai Uniunii Sovieti
ce. intr-un- final incandescent, 
cînd a izbutit 
Vasili Caciuc 
dar imens (și

60 
50 
30 
si

m cu 314 d (vJ.
m cu 306 u (v.r.
m cu 337 o (v.r.
simplu FITA, cu

P). 
p) 
p) .
(v.r. — 1207 p). Cu ex- 

distanțel de 70 de metri,

BRUXELLES. Memorialul Ivo Van 
Damme, desfășurat vineri seara, 
la Bruxelles, pentru multi par
ticipant! a Însemnat ultima ve
rificare public» Înaintea cam
pionatelor europene, de săptă
mâna viitoare, de la Atena. Intre 
vedetele marelui concurs Inter
național s-a aflat șl campioana 
noastră Doln» Melinte, care a 
cîștigat cursa de 800 m cu tim
pul do 1:59,34. Pe locurile ur
mătoare s-au clasat : Hildegard 
Ullrich (R.D.G.) 1:59,74, Elly van 
Hulst (Ol.) 2:01,17. Alte rezul
tate : bărbați : 100 m : C. Smith 

Sharp (M. 
•J. Phillipa 

Lattany 
l m : W. 
, M. Paul

(S.U.A.) 10,14,
Brlt.) 10,22 ; 200 
(S.U.A.) 20,35,
(S.U.A.) 20,51 ;
McCoy (S.U.A.)

(Urmare din pag. 1)

„EUROPENELE"
DE ÎNOT-JUNIORI

(Urmare din pag. 1)
noum fluture, cu 2:09,87 

record de juniori.
în fine. ------- -  —

a cucerit medalia de bronz în 
proba 800 m liber cu 
de 8:58,67. fiind foarte 
pe de „argint".

REZULTATE TEHNICE, 
liber (b) : 1. Uwe
(R.D.G) 4:00,15 : 2.
lagy (Ung.) 4:04,67 
Kinner (R.F.G.) 
liber (f) : l. 
(Ung.) 4:21,85 ; 
(Olanda) 4:23,76; 
castle (M.

Teodora Hauptricht

timpul 
aproa-
400 m 

Dassler 
Zoltan Șzl- 
; 3. Frahk

4:04,89 ; 400 m
Andrea Orosz 
2. lise Oegema 
3. Sarah Hard- 

_____  Brit) 4:23,93 ; 
...10. Teodora Hauptricht (Româ
nia) 1:26,47,; 200 m fluture (b) : 
1 Tamasz Darny (Ung.) 2:07,34 ; 

Thomas "" ' 
2:08,83 ț 
(U.R.S.S.) 
Ponta (România) 2:09,87 
juniori ; 5 Torsten Schulz (R.F.G.) 
2:10,27 ; 6. Jan Westerblad (Sue
dia; 2:11,01 : 200 m fluture (f) : 
1 Utte Muckel (R.D.G) 2:18 20 ;
2. Gabriela Baka (România)
2:19,22 — rec. r mioare șl junioa
re - -- ■ — - —
landa) 2:19,24 ; 4. 
zerotti 'Italia) 2:19 91 ; 5. 
Blomster (Suedia) 2:20,78 ; 
mantha Purvis (M. Brit.) 2:21,14 ; 
100 m bras (b) : 1 Mihail Do-
zorov (U.R.S.S.) 65,81 ; 2 Eduard 
Klementiev (U.R.S.S.) 66,58 ;
3. Alex Mayer (R.F.G.) și Chris
tophe Deneuville (Franța) 68.67 ; 
100 m bras (f) : L Sylvia Ge-
rasch (R.D.G.) 1:12 22 ; 2 
Bugehtti (Italia) 1:12,47 ; 
Selenkova (U.R.S S.) 
4x105 m mixt (f) : 1. 
3:55 21 ; 2. R.D.G 3:57,28 ; 
dla 3:58,17 ; înot sincronic _
divid. : 1. Alexandra Worlsch 
(Austria) 173,899 p ; 2. Eva Edi- 
ner (Austria) 163,750 p ; 3. De
bby Pallen (M Brit.l 156,717 p ; 
trambulină (b) : 1 Edwin Jonge- 
janș (Ol.) 537,66 p ; 2 Vladimir 
Semenko (U.R.S.S.) 502 20 p; 3.
Oscar Bertone (Italia) 468,48 p; 
200 m r„lxt (f) : 1 Svetlana Kop- 
cikova (U.R.S.S.) 2:19,69 , 2. Sa
bina Schacke (R.D.G.) 2:23.14; 3. 
Katja Kumpf (R.F.G.) 2:23,44 ; 4. 
Gabriela Baka (România) 2:24,87: 
200 m mixt (b) : 1. Tamasz Dar- 
nyi (Ung.) 2:09,18- 2. “ “
rov (U.R.S.S.) --------
Bernel (R.F.G.) 
spate rf> : 1.
(R.D.G.) 64,83 ; _.
coiu (România) 64,89 
Schlicht (R D.G.) “ ‘ 
spate (b) : 1.
(U.R.S.S.) 58,88 ; 
(R.D-.G.) 60,12;
(RF.G.) 61,09
1. Andrea Orosz (Ung.)
2. Ute Milckel (R.D.G.)
3. Anett Muller (R.D.G.)
200 m liber (b): 1. U. 
(F D.G.) 1 :56,04; 2. Z
(Ung.) 1 :56.05: 3. Dmitri ............
linov (U.R.S.S.) 1 :57,79; 800 m li
ber (f): 1. ute Zerfass (R.D G.) 
3:57.41; 2. Sarah Hardcastle (M. 
Brit.) 8:58,15: 3 Teodora Haup
tricht (România) 8:58,67; tram
bulină (f) : 1. Elena Andreîkina 
(U.R.S.S.) 446.78 p : . . 8 Ileana 
Pîriol (România) 372,42 p.

2.
3.

Kdrber 
Artur 

2:09,65 ; 4

(R.D.G.)
Jakovlev

Cristian 
' — rec.

3. Mirjam Van Aarsen (O- 
Roberta Lan- 

Anna 
6. Sa-

Simona
3. Olga 
1:13,21 ; 

U.R.S.S.
3. Sue- 

ln-

M. Dozo- 
2:11,54 ; 3. Peter 

2:12,37 ; 100 m
Birte Weigang

1. Anca Pătrăș-
3. Svenja

65,75 ; 100 m
Igor Polianski

2. Frank Schmid
3. P. Bernel 

200 m liber (f) : 
2:04 51 : 
2:05.74 ; 
2:06.09 :
Dassler 
Szilagy
Susom-

să-l întreacă pe 
cu un singur, 
valoros), punct...

T. RADU

TEHNICE, simpluREZULTATE
F.I.T.A., junioare: L Klm He Suk 
(R.P.D. Coreeană) 1300 p, 2. E- 
lena Marfeli (U.R.S.S.) 1260 p, 3. 
R1 Hlo San 1258 p, 4. Elena Ha- 
cianova (U.R.S.S.) 1252 p, 5. Do
rina Damian (România) 1240 p, 
6. Andrea Baranyal (Ungaria) 
1228 p; juniori: 1. R1 Clol Kiau 
(R.P.D. Coreeană) 1258 p, 2. Ce 
Tang Sic (R.P.D. Coreeană) 1214 
p, 3. Konrad Kwieciev (Polonia) 
1213 p, 4. Robert 
mânia) 1185 p, 5.
(U.R.S.S.) 1184 p, 6 
siniewskl (Polonia)

Tănase (Ro- 
V as iii Caduc
Gregorz Wa- 
1179 p.

ACTUALITATEA ȘAHISTĂ

(Trlnidad) 45.94 ; 800 m : A.
Juantorena (Cuba) 1:45,65, R.
Druppers (Ol.) 1:45,79 (Seb. Coa 
nu a participat !) ; 1 500 m : S. 
Maree (S.U.A.) 3:32,12 (rec. mon
dial este de 3:31,36), T. Bayero 
(S.U.A.) 3:35,75 ; 5 000 m: P.
Koeck (Kenla) 13:14,71, M. Ryffel 
(Elv.) 13:26,84 ; 10 000 m; B.
McChesney (S.U.A.) 27:50,82, C.
Virgin (S.U.A.) 28:07,88 ; HO mg: 
G. Foster (S.U.A.) 13.36, T.
Campbell (S.U.A.) 13,54 ; 400 mg: 
A. Phillips (S.U.A.) 48,92, J.
King (S.U.A.) 49,60 ; lungime : U 
Myrlcks (S.U.A.) 8,20 m, N. Ste- 
klcl (Iug.) 8,12 m, A. Zaprianov 
(Bulg.) 8,05 m ; triplu : K. Con
nor (M. Brlt.) 16,64 m, W. Banks 
(S.U.A.) 16,52 m ; Înălțime : D.
Stones (S.U.A.) 2,26 m. J. Wszo- 
la (Pol.) 2,23 m ; prăjină : J.M. 
Bellot (Fra.) 5,65 m. B. Pursley 
(S.U.A.) 5,50 m ; disc; - -------
(Cuba) 68,64 m, A. Burns 
67,24 m ; femei : 100 
Hightower (S.U.A.) 12,85 
J. Bolden (S.U.A.) 11.26, 
lor
Koch
G.

schitul nostru masculin a ob
ținut, după mai mulțl ani, un 
promițător suces în proba de 
4 f.c. (Constantin Airoaie. Da
niel Voiculescu, ” —
Petre Iosub), cucerind 
de bronz.

în finala de 8+1, 
rele noastre au ocupat_____
în cele două finale miel, Ani
șoara Sorohan — Mariana 
Trașcă (la 2 vîsle) s-au clasat 
pe primul loc (deci, poziția a 
7-a în clasamentul general al 
probei), iar Maria Naghiu — 
Luminița Furcilă (la 2 rame) 
au ocupat ultimul loc.

Ediția dîn 1983 a campiona
telor mondiale de canotaj va 
fi găzduită de orașul Diii^burg.

Rezultate : FEMININ — 4+1
RAME : 1. U.R.S.S. (Zavarslna,
Stepanova, V. șl S. Semeonova) 
3:17,16, 2. S.U.A. (Klrch, Met- 
caalf. Bower, Keller) 3:19,55, 3. 
România (Elena Horvat, Aurora 
Darko, Mihaela Armășescu, Ro- 
dica Arba 4- Cristina Dinu) 
3:19.71, 4. R.D.G. 3:20,70, 5. O-
landa 3:22,26, 6. Bulgaria 3:27,50 ; 
2 RAME : 1. R.D.G. (Fruehlich, 
Sandig) 3:32,41, 2. Polonia 3:34,58, 
3. Canada 3:35,93, 4. U.R.S.S.
3:36,62, 5. Olanda 3:37,00. 6. Bul
garia 3:42,46... 12. România (Ma
rla Naghiu, Luminița Furcilă) 
3:41,07 ; 4+1 VISLE : 1. U.R.S.S. 
(Bakatova, Kaspina, Kloptseva, 
Popova) 3:07,58, 2. R.D.G. (Ploch, 
Llnsee, Westphal Hampe) 3:12,48, 
3. România (Sofia Corban, Ell- 
sabeta Olenluc, Titie Țăran, Ma
ria Macoviciuc + Ec. Oancia) 
3:16,63, 4. S.U.A. 3:18,50, 5. Da
nemarca 3:19,58, 6. Franța 3:22,55; 
SIMPLU : 1. Irina Fetisova
(U.R.S.S.) 3:42,83, 2. Valeria Ră- 
cilă (România) 3:42.92, 3. Stefa- 
nle Forster (Noua Zeelandă) 
3:44,61, 4. Beryl Mitchell (Anglia)

2.

Vaier Toma,
medalia
canotoa- 
locul 4.

1.

5. Sylvia Schwabe 
3:46,50, 6. Julia Geer 

3:47,10 ; 2 VISLE : 1. 
(Braticlko, Mali Ina),

R.D.G. (Schroeter,
Klrst) 3:23,05, 3. Canada (Roy.
Mason) 3:26,49, 4. S.U.A. 3:26,71,
5. Olanda 3:29,04, 6. Bulgaria
3:32,47... (finala mică) : 7. Ro
mânia (Anișoara Sorohan, Ma
riana Trașcâ) 3:25,53 ; 84-1 : 1.
U.R.S.S. 2:57,97, 2. S.U.A. 3:01,50,
3. R.D.G. 3:02,89, 4. România
(Druțu, Apostol, Lavrlc, Simlon, 
Lazăr, Meilă, Țăran, Frintu + 
Vereș) 3:03,02, 5. Canada 3:03.86,
6. Bulgaria 3:16,31.

MASCULIN : 4-ț-l RAME 
R.D.G. (Diessner, Rons, I 
wald, Greiner) 6:19,04, 2. 
slovacia 6:21,69, 3. S.U.A,
4. U.R.S.S. 6:25.41, 5.
6:28,13, 6. Polonia 6:36,45 ; 1 
LE — 1. Norvegia (Hansen, Tor- 
sen) 6:23,66, 2. R.D.G. 6:25,36, 3. 
Cehoslovacia 6:28,08, 4. Canada 
6:29,47, 5. Finlanda 6:34,19 6. Po
lonia 6:34,40 ; 2. F.C. — 1. Nor
vegia (Loken, Grepperud) 6:41,98, 
■ R.D.G. 6:44,88, 3. Olanda 6:45,72,

Spania 6:46,94, 5. R.F.G. 6:51.77, 
U.R.S.S. 6:55,68 ; SIMPLU — 
Ruediger Reiche (R.D.G.)

2. R.D.G.

: — 1. 
Senne-
Ceho- 

6:25,33, 
Anglia 
2 VlS-

1.

2.
4. 
«.
1. _ _ 
7:00,67, 2. Vasili Iakușa (U.R.S.S.) 
7:01,15, 3. John Biglow (S.U.A.) 
7:02,08, 4. Georg Agrlkopa
(R.F.G.) 7:06,82, 5. Hans Svensson 
(Suedia) 7:10,57, 6. Chris Bailleu 
(Anglia) 7:13.41 ; 2+1 — 1. Italia 
(Giuseppe șl Carmine Abbag- 
nale) 6:59,63, 2. R.D.G. 7:01,55, 3. 
Cehoslovacia 7:02,07, 4. Bulgaria 
7:02,57, 5. U.R.S.S. 7:03,63, 6.
5. U.A. 7:22,11 ; 4 F.C. RAME —
1. Elveția 6:10,41, 2. U.R.S.S.
6:11.82, 3. România (Airoaie, Voi
culescu, Toma, losub) 6:12,32, 4. 
Cehoslovacia 6:13,93, 5. Danemar
ca 6:18,43, 6. R.D.G. 6:19,82 ; 4
F.C. VISLE — 1. R.D.G. 5:55,50,
2. R.F.G. 5:59,10, 3.. U.R.S.S.
6:00.90, 4. Italia 6:01,42, 5. Franța 
6:01,60, 6. Anglia 6:08,85 ; 8-+1 — 
1. Noua Zeelanda 5:36,09, 2.
R.D.G. 5:39,17, 3. U.R.S.S. 5:39,52, 
4. S.U.A. 5:40,91, 5. R.F.G. 5:43,99,
6. Franța 5:45.26.

4.

6. R.D.G.

2.

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
CICLISM • C.M de la Leices- 
- Proba de ..............................

cîștigată 
Kopilov , 
l-a Învins 
(R.D.G.), 

(4 000 m),

ter. 
fost 
ghel 
care 
Uch 
chlpe _
U.R.S S. ă învins' R.! 
cu 4:23,42, față de 4:27,10. Ame
ricanca Rebeca Twigg a cîștigat 
titlul mondial la urmărire 
(3:51,95) în 
sale Connie Carpenter 
• Turul Olandei a fost 
de rutierul olandez Bert 
bosch, urmat la 16,0 s 
chlpierul său Jan Raas.
etapă (Bom — Sittard, 110 km) 
a revenit Ia sprint lui Van der 
Velde (Olanda) în 2h 30:42. • In 
premiul „Wilhelm Tell“ com
petiție pentru amatori, etapa a 
5-a (Ste‘ten — Buttisholz, 153 km) 
a fos’ cîștigată df sovieticul 
Galalatdlnov în 3h 42:09. Lide
rul competiției este elvețianul 
Rdttiman. urmat la 19 s de un 
alt elvețian. Zimmermann.

ÎNOT 49 La Knoxville ~ 
nessee) 
natație dintre echipele S U.A. șl 
U.R.S.S ....

viteză (amatori) a 
de sovieticul Ser
ai,48

pe
La

pe 200 m),
Lotz Hess- 

urmărire e- 
selecționata 

.F. Germania

în
americani

113—77 la
100 m

fața compatrioatei 
......... (3:52,63) 

cîștigat 
Ooster- 

de coe-
Ultima

_ (Ten-
meciuT ;nternational de

s-a încheiat cu scorul

general de 224—156 puncte, 
favoarea Înotătorilor 
(111—79 la masculin șl 
feminin). Feminin : 
fluture : Mary Meagher (S U.A.) 
1:00,19 ; 100 m bras : Klm Rho- 
denbaugh (S.U.A.) 1:11,47; 200 m 
liber : Mary Wayte (S.U.A.)
2:02,12; masculin : 200 m liber : 
Gaines (S.U.A.) 1:49,43; 1 500 m: 
Salnikov (U.R.S S.) 15:09,77; 100 m 
fluture : Hering (S.U.A.) 54,52.
Alte rezultate mal Importante: 
masculin : 406 m : VI. Salnikov 
3:51,07 : 200 m spate: Steve Bar- 
nicoat (S.U.A.) 2:01,80; 400 m
mixt : Jeff Float (S.U.A.) 4:23,36; 
feminin : 200 m "
Belikon (U.R.S.S.) 
spate : Larisa
(U.R.S.S) 2:15,10;
Sue Heon (S.U.A.) 4:55,92; 
m liber : S.U.A. 8:15,25.

PENTATLON MODERN ft 
de juniori, desfășurat la 
dra, a fost cîștigat de 
vul sovietic Iur' Korisko, 
5 494 p. In clasamentul 
pe echipe pe primul loc 
situat U.R.S.S. 16 312 p, 
de Ungaria 15 860 p șl 
15 64C o.

S.U.A.

bras : Larisa 
2:33,94 ; 200 m 

Gorsakova 
400 m mixt : 

4x200

C.M. 
Lon- 

sportl- 
cu 

final 
s-a 

urmată 
Anglia

CIUDAD DE MEXICO, — 
Turneul interzonal de la To
luca a fost cîștigat de 
maeștri La jos i’ortisch 
garia și Eugenio Torre 
pine), clasați pe primul 
la egalitate, cu cîte 8,5 
te din 13 posibile, ambii 
tînînd calificarea pentru tur
neul candidaților la titlul 
mondial. Pe locurile următoa
re s-au situat Boris Spasski 
(U.R.S.S.) — 8 puncte, L. Po- 
lugaevschi, A. Iusupov (ambii 
U.R.S.S.) A. Ivanov (Canada) 
— cu cîte 7,5 puncte;

Reamintim că pentru tur
neul candidaților mai sânt ca
lificați marii maeștri Zollan 
Ribli (Ungaria) și Vasili 
Smîslov (U.R.S.S.),

Ultimul turneu interzonal, 
la care participă șl marele 
maestru român Florin Gheor
ghiu. se va desfășura la Mos
cova între 7 șl 28 septembrie.

COPENHAGA. Jucătorul so
vietic Andrei Sokolov a câș
tigat titlul de campion mon
dial la juniori, remizînd 
runda a 13-a (ultima) cu 
alt favorit, englezul Nigel Short, 
în acest fel. Sokolov și-a asi
gurat 1.5 p avans față de ur
mătorul clasat, americanul 
Joe Benjamin, Sokolov a ob
ținut 10 puncte din 13 posibi
le (n-a pierdut nici o parti
dă).

GlEE

marii 
(Un- 
(Fili- 

loc, 
punc- 

ob-

în 
un

L. Dells 
(S.U.A.) 
mg ; S.

; 100 mi 
______ _ A. “ 
(Can.) 11.28 ; 400 m :

(R.D.G.) 48,87 ; 1509
Dorio (It.) 4:08.24.

CAIRO. Campionatele Africii 1 
bărbați : 200 m : Dlallo (Senegal) 
20,8 ; 3 000 m obst. : Tura (Etio
pia) 8:30,2 ; lungime : Ndlaye 
(Senegal) 7,62 m ; ciocan : Grels 
(Egipt) 60,60 m ; femei : 400 mg: 
El Moutawakll (Maroc) 58,3 • 
disc : Laayouni (Maroc) 51,50 m.

Tay- 
M. 

m :

BASCHETBALIȘTll SOVIETICI 
CAMPIONI Al LUMII !

CĂLI, 29 (Agerprcs). — Cea 
de-a 9-a ediție a Campionatului 
mondial masculin de baschet s-a 
încheiat, la Call, cu victoria se
lecționatei U.R.S.S., care a în
trecut in finală cu scorul da 
95—94 (47—49) reprezentativa
S.U.A. Partida, la care au asis
tat 16 000 de spectatori, a fost 
de un excelent nivel tehnic, cele 
două finaliste oferind un adevă
rat recital baschetbalistic.

Din formația sovietică s-au 
evidențiat Mlșkin (31 puncte), 
Lopatov (11 punetc) șl Tkacenko 
(8 puncte), coșgeterul echipei 
americane fiind Rivers, autor a 
24 de puncte.

In meciul pentru locurile 3—4, 
Ia fel de echilibrat ca șl finala, 
selecționata Iugoslaviei a învins 
cu 119—117 (60—47) formația Spa
niei.

Clasament final : 1. U.R.S.S., 
2. S.U.A., 3. Iugoslavia, 4. Spa
nia, 5. Australia, 6. Canada, 7. 
Columbia, 8. Brazilia.

In penultima zi, selecționata 
S.U.A. a Învins cu 110—86 (49—37) 
reprezentativa Australiei, Iar 
Canada a Întrecut cu 107—79 
(53—38) formația Columbiei.

CAMPIONATE
R.D. GERMANA (et 3). 

clasament, conduce Dynamo Ber
lin — Op, urmată de F.C. Mag
deburg — 5 p șl Vorwărts Frank
furt pe Oder — 4 p. Rezultate 
din etapa a 3-a: Vorwărts — 
Jena 4—1 ; Erfurt — Aue 2—2 ; 
Magdeburg — Dynamo Dresda 
3—2 ; Halle — Lokomotive Leip
zig 1—2 ; Dynama Berlin — U- 
nlon Berlin 4—0 ; ——
Stadt — Zwickau
— Rostock 1—1.

ANGLIA (prims 
pool, deținătoarea 
trecut pe teren propriu, cu 2—0, 
pe West Bromwich Alte rezul
tate : Aston Villa — Sunderland
1— 3 ; Brighton — Ipswich 1—1 ; 
Coventry — Southampton 1—0 ; 
Manchester-United — Birmingham 
3—0 ; Norwich — Manchester 
City 1—2 ; Nottingham County
— Swansea 0—0 ; Stoke — Ar
senal 2—1 ; Tottenham — Luton 
Town 1—1 ; Watford — Ever
ton 2—0 ; West Ham — Nottin
gham Forest 1—1

FRANȚA (et 4) Lens — Bastia
2— ,, Sochaux — Strasbourg 2—2, 
Auxerre
Toulouse 2—0,

In

F.C. Karl Marx
1—0; BSheilen

etapă). Ldver- 
titlulul, a în-

Lille 3—0, Tours — 
Rouen — Metz 

Etienne — Paris St. 
1—1, Monaco — Laval

0—0. st. 
Germain
4—1, Nantes — Brest 5—1, Nancy 
— Bordeaux 2—1. tn clasament: 
Nantes șl Lens cite 7 p, Nancy 
si Tou’ouse cite 6 p.

ELVEȚIA (et, 3). Grasshoppers, 
Young Boys șl F.C. Zdrich con
dur în clasament cu cite 7 p. 
Zdrlch — Servette 2—1. Sion —

Grasshoppers 0—0, Young Boys 
— Bulle 3—2.

ȘTIRI • REZULTATE
• Portarul echipei Camerun. 

N’Kono a semnat contract cu 
Espanol Barcelona.
• In campionatul de 

Amerlcli de Nord șl 
Canada — Costa Rlca 
dura- — El Salvador _
• In „Cupa Llbertadores" me

ciul dintre Strongest — River 
Plate, terminat cu 1—6 * 
voarea echipei bolivîene. 
omologat cu 3—0 pentru 
Plate, deoarece Strongest 
loslt un jucător care nu 
forme de legitimare legalizate. 
Astfel. In clasamentul grupei 1 
conduce acum River Plate cu

urmată de Strongest 4 p, 
p șl Boca

juniori al
Centrale: 

2—2, Hon- 
2—1.

în fa- 
a fost

River 
a fo- 

avea

» P.______  -
Wilsterman (Bolivia) 2 
Juniors 1 p.
• Consiliul superior 

turilor din Spania a 
cltățll o statistica cu 
oel mal mare de echipe pe dis
cipline sportive. Potrivit statis
ticii. fotbalul ocupi locul 1 cu 
7 851 de echipe, 
bal 4 105, popice 
re 2 356, baschet 
ciclism 1 123 etc. 
ballștt legitlmțal 
de handballștl.
• In turneul ... __ ___

(Spania). Steaua Roșie Belgrad 
a inv<ns cu 1—0 (0—0) formația 
C.F. Barcelona. In echipa spa
niolă au evoluat Maradona șl 
Schuster în finală, Steaua Ro
șie Belgrad va lntUnl pe Spor
ting Gijon.

al spor- 
dat publi- 

numărul

urmat de hand-
2 484, vînătoa- 

1 974. volei 1 92«,
Sînt 330.079 fot-
șl peste 226 000

de la GIJon


