
Edit** # K-a a „Cupei federației4*

portul ECHIPA DE BASCHET A ROMÂNIEI 
A CÎȘTIGAT TROFEUL

• Costcl Ccrnat-ccl mal tcUnic Jucilor • 8000 dc spec

ZIAR AL CONSILIULUI NATIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICA Șl SPORT

| ANUL XXXIX - Nr, 10 427 I 4 PAGINI - 30 BANI I Luni 20 iunie 1983 J

tatori la ultimele doui zile ale competiției I

Divizia rt^'1 de fotbal, etapa a 32-a

CA Șl IN TUR, 1-1 IN PARTIDA DERBY
• Un gol cu mari implicații, in mm. 90, în partida din Dealul Copoului • Plo- 
ieștenii luptă să-și refacă golaverajul • Oaspeții au ciștigat doar două puncte : 
Craiova la București, Jiul la Timișoara S După „sferturile", de miercuri, ale Cu
pei. simbătă etapa a 33-a va clarifica, probabil, pozițiile echipelor la cei doi

ORADEA. M (prin Uleios). 
Succes din toate punctele de 
vedere la cea de a IX-a e- 
dițle a „C^ei Federației* la 
baschet: publicul a amplei ta 
fiecare ri sala pini la relax 
(simbătă si duminică au fost 
aproape 8 008 de spectatori), er- 
ganlzare da excepție si victoria 
reprezentativei ROMÂNIEI, În
vingătoare ta toate cele trei 
meciuri rutinate. Se poate 
spune că atmosfera generală șl 
succesul baachetbalistncr noș
tri an constituit pentru munl- 
dpful ds reședință al județului

pei, simbătă etapa a 33-a va clarifica, probabil, pozițiile echipelor la 
„poli" ai clasamentului

doi
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Dinamo — Univ. Craiova 1-1 (0-0)
„Poli* Timișoara - Jiul Petroșani 0-0
F.C. Bihor - F.C. Olt 3-1 n-n
Chimia Rm. Vilcea - Sportul studențesc 3-2 (2-2)
Petrolul Ploiești — F.C. Constanța 4-8 0-0)
Steaua - Corvinul Hunedoara 1-0 (1-0)
Politehnica lași - F.C.M. Brașov 1-0 (0—0)
S.C. Bacău - F.C. Argeș 5-2 (5-0’j
A.S.A. Tg. Mureș — C.S. Tîrgoviște 2-0 (2-0)

ETAPA VIITOARE (simbătă 25 iunie)
Politehnica lași 
Chimia Rm. Vilcea 
Univ. Craiova 
Jiul Petroșani 
S.C, Bacău 
F.C Constanța 
F.C. Argeș 
A.S.A. Tg. Mureș 
Sportul studențesc

— F.C Bihor
— C.S Tîrgoviște
— Steaua
— F.C.M. Brașov
— Dinamo
— „Poli* Timișoara
— Petrolul Ploiești
— Corvinul Hunedoara
— FC. Olt

1. DINAMO 
Unh. Craiova 
Sportul stud. 
F.C. Argeș 
Steaua 
Corvinul 
F.C. OH 
A.SJL. Tg. Mureș 
Jiul Petroșani 
S.C Bacău 
Politehnica lași 
F.C Bihor 
Chimia Rm. Vilcea 
CS. Tîrgoviște

15. Petrolul Ploiești 
F.C.M. Brașov 
„Poli* Timișoara 
F.C Constanța

in pag. 2—3)

32 16 14 2 59-25 46
32 19 6 7 59-24 44
32 17 8 7 46-27 42
32 17 5 10 49-34 39
32 13 10 9 43-36 36
32 12 8 12 41-33 32
32 13 5 14 43-33 31
32 12 7 13 36-36 31
32 11 9 12 32-42 31
32 12 6 14 41-44 30
32 10 10 12 31-34 30
32 11 8 13 53-58 30
32 11 7 14 31-39 29
32 9 11 12 33-41 29
32 13 3 16 36-54 29
32 10 7 15 35-46 27
32 8 6 18 31-60 22
32 6 6 20 28-61 18

tiți celelalte cronici

ANCA PĂTRĂȘCOIU 
ÎNVINGĂTOARE LA ROMA

ROMA. 19 (Agerpres). — 
Partlclpind la puternicul 
concurs international de na- 
tatie „Trofeul celor ____
coline*, de la Roma, tînăra 
Înotătoare româncă ____
Fătr&scolu a repurtat o dublă 
victorie, daslndu-se pe pri
mul loc in proba de 100 m 
spate cu timpul de 1:04,83 
si tn cea de 200 m spate cu 
2:16.30. în proba feminină 
de 400 m mixt. Gabriela 
Baka (România) a ocupat 
locul trei cu 4:59,37. învin
gătoare a fost Cinzla Scar- 
ponl (Italia) 4:55,98.

Sânte

Anca

16.
17.
18.

Dupd turneul linul masculin al Diviziei „A" de popice

AURUL BAIA MARE, PENTRU
A 5-a OARĂ CAMPIOANĂ A ȚĂRII

Golul echipei dinamoviete, marcat de Dragnea, in min. 56. tn 
dreapta imaginii, portarul Lung, la pdmtat, eu Auguitin căzut 
peite el Foto : Dragoș NEAGU

DINAMO MERITA SA CIȘTIGE
—iar pentru cine a văzut su
focanta dominare a campioni
lor ia repriza a doua a par
tidei cu Universitatea Craiova 
a fost clar că elevii lui Nicu- 
șor puteau Înscrie două, trei 
sau chiar patru goluri, din si
tuații foarte avantajoase. Și 
totuși... Si totuși, pentru a res
pecta adevărul obiectiv al me
ciului, trebuie subliniat faptul 
că golul dinamoviștitor — în
scris de DRAGNEA in mln. 56 
— a fost urmarea unui fault 
flagrant asupra portarului Lung, 
care din această cauză nu a 
putut interveni la mingea ex
pediată In careu, din lovitură 
liberă, de Mulțescu.

Reluînd filmul partidei, tre
buie subliniat faptul că domi
nării teritoriale dlnamoviste 
din prima repriză On fapt, 
campionii au dominat „de la 
cap la cap* jocul, exercitînd 
o presiune permanentă), craio- 
venil i-au răspuns cu câteva 
contraatacuri foarte incisive, 
Cămătaru „spărgînd* de 3—4 
ori defensiva adversă cu o 
ușurința dezarmantă... In prima

parte a meciului, „golul a plu
tit ia aer* ia min. 5 — la o 
acțiune • lut Clrțu ; mln. 10 
— la o lovitură liberă bine 
executată de Orac. mingea tre- 
cind milimetric pe lingă bară ; 
mia. 13 —* „bombă* Custov ; 
mia. 20 — „bombă* Geolgău, 
dar „acutele* reprizei s-au 
produs ia mia. 30 și 40. La 
prima, la o fază inteligent 
strultă de Custov, care a 
trat perfect in fața porții 
Iovene, Augustin a plonjat 
rational. ca un... delfin, 
viind, spectaculos, cu capul, 
balonul pe lingă Lung, dar și 
pe Ungă poartă. Superbă fază ! 
A urmat,_ in replică, o șarjă 

eolgău — Cămătaru, 
afEndu-se in fața 

golului pe care l-au ratat cu 
neadmlsă ușurință.

Altceva, eu totul altceva a 
fost repriza a doua. Cămătaru. 
care „a trecut prin zid* In 
prima parte a meciului, a obo-

Turneul final masculin al 
campionatului Diviziei „A* de 
popioe s-a Încheiat cu victoria 
echipei Aurul Baia Mare. Fiind 
de forțe sensibil egale și avind 
o comportare constantă sl 
bună, elevii antrenorului eme
rit Roger Cernat au cucerit, 
pentru a 5-a oară, tricourile 
de campioni intr-o manieră 
categorică : la o diferență de 
230 p.d. față de cea de a doua 
clasată, fostă deținătoare a tit
lului, Electromures Tg. Mureș 
și 255 p.d. față de Chlmpex 
Constanța, care a urcat pe cea

pionilor în confruntările cu 
principalii adversari ? Spre 
deosebire de anul trecut, cind 
au evoluat șters, nerezistînd la 
ritmul Întrecerilor, de data a- 
ceasta băimărenii au abordat 
lupta pentru un loc pe po
dium cu mai mult aplomb, do
vedind o remarcabilă pregătire 
tehnică și fizică. Pistele are
nei din stațiunea Neptun. ex
trem de 
citat un 
noștlnte 
tilor. In ____ __ ____ .
dintre adversarii lor, popicarii

pretențioase, au soll- 
bogat bagaj de cu- 

din partea concuren- 
eomparatie cu multi

Cemat, Gh, Vuțâ, M. Sinculici, E. 
președintele secției de popice; jo>

Echipa Aurul Baia Mare (de la stingă, la dreapta): sus — antrenorul R. 
" ■• * - Gergely, Șt Rakof, L Bice, P. Cin ta,

— S Boariu, Al. Naszodi, V. Szilaghi 
Foto: Aurel CUGEREAN

Marius POPESCU

(Continuare In pag 2-3)

de a treia treaptă a podiumu
lui de premiere.

Care au fost atuurile cam-
&

TIMIȘOARA, 19 (prin tele
fon). Competiția internațională 
de handbal masculin dotată cu 
„Cupa Politehnica" a continuat 
— în mijlocul aceluiași Interes 
major — simbătă si duminică, 
in sala Olimpia. Net supe
rioară. ca valori Individuale si 
joc colectiv, reprezentativa o- 
limpică a României a obținut 
locul I. dispunind detașat de 
celelalte partenere de întrecere.

^’mbătă selecționata Româ
niei a întîlnit formația Ferenc- 
varos Budapesta, ciștigind cu

24—15 (13—10). Au înscris : M. 
Dumitru 5. Porumb 3. Berbece 
3. Oprea 3. Boros 2. Durău 2. 
Roșea 2. Bedivan 2. Matei 1 
și Gh. Dumitru 1 — pentru
România. Kovaes 4, Csismadia 
3. Meri 3. Kelemen 2. Fabian 
2, Fritz 1 — pentru Ferenc- 
varos Budapesta. Intr-o altă 
partidă, disputată între Poli
tehnica Timișoara si R.S.S. 
Gruzină, am asistat la un joc 
echilibrat, aprig, spectaculos. 
Victoria a revenit studenlilor 
timișoreni, cu scorul de 27—25

(16—12). Golurile au fost mar
cate de FBlker 9, Voicu 4. Ian- 
to 4. Knuff 3, Feher 2. Nagy 
2, Bucățea 2 si Giurgiu 1 — 
pentru Politehnica. Beriașvili 
6. Aberadze 5. Dolidze 3. Ka- 
kiani 3, Navrazașvili 2. Gibi- 
rașvlli 2. Tabidze 2 și Deme- 
trașvill 2 
Gruzină.

în reuniunea de duminică di
mineață. după _ ____ _ ___
librată. echipa României a dis
pus de Politehnica Timisoara 
eu 28—22 (13—13). Cele două

băimăreni au găsit cu ușurință 
particularitățile arenei, deoa
rece slnt stiliști, au resurse să 
joace la canalul preferat si 
știu să-și dirijeze efectul im
primat loviturilor. Având în 
Erno Gergely un excelent „des
chizător de pârtie* (909 si 918 
p.d.), mijlocul echipei fiind

Troian IOANITESCU

(Continuare In pag a t-a)

pentru R.S.S.

o repriză echi-

C. CREȚU. coresp.

,Continuare in pag 2-3)

Bihor • izbutită propagandă 
pentru

Locui intfi a fast decis, du
minică. de medul dintre e- 
chipele Romlniei (1 Ungarie^ 
care au oferit eea mai frumoa
să Întrecere ■ turneului. ca 
fane care da care mai spoo- 
taculoaae «1 cu o evoluție a 
scorului captivantă din prim* 
d pină In ultima secundă. Ia 
acest sena, modul cum a osci
lat scorul este elocvent : 1—8 
(mln. 9. 11—14 (mln. 6). M—14 
(mia. 8). 15—«T (mln. 12). 31—38 
(mia. 15). 81—58 (mln. 24). 88— 
n (mia. 12). 86—92 (mln. 40). 
Sportivii români. au obținut vic
toria ca 88—88 (48—46), dato
rită desprinderilor obținută ia 
două momente-chele ale repri
zei secunde : 81—58 (mln. 24), 
ea formația Nlculescu. Ornat. 
Netolițehi, Krmuracha, Arda- 
leaa șl 86—TI (mln. 32). ea

Dumitru STANCULESCU

(Continuare tu pag 2-3)

„RALIUL 
DUNĂRII-DACIA", 

0 REUȘITA
COMPETIȚIE 

AUTOMOBILISTICA
• Primul loc
echipajului A.

J. Tnndari

a revenit
Terjanez
(Ungaria)

SIBIU, 19 (prin telefon). Cea 
de a XVIII-a ediție a „Ra
liului Dunării — Dacia* la au
tomobilism — etapă în Cam
pionatul Europei, în „Cupa Pă
cii sl Prieteniei* si în Cam
pionatul national —. desfășura
tă pe teritoriul județului Si
biu. s-a bucurat de un fru
mos succes de public. Compe
tiția. la care au luat Darie 111 
echipaje din 7 țări ^Bulgaria. 
R. D. Germană, R. F. Germa
nia. Polonia. Ungaria. U.R.S.S. 
și România), a pus la grea în
cercare pe concurenți. ei a- 
vind de străbătut, în general 
pe ploaie, deseori torențială, 
un traseu de 856 km. pe ruta 
Sibiu — Șura Mare — Șeica 
Mare — Daia — Sadu — Păl
tiniș — Sibiu, dintre care 25 
la sută din distanță pe dru
muri special alese, nemoder
nizate. unele chiar forestiere. 
A fost o Întrecere automobi
listică extrem de dificilă, do
vadă șl faptul că din cele 111 
mașini plecate In cursă doar 
54 au reușit să termine com- 
oetitia.

Pe parcursul concursului, des
fășurat atit ziua cît si noaptea 
(plecare — vineri, ora 20,01 j 
sosire — simbătă. ora 14.59). 
cea mai bună comportare a a- 
vut-o echipajul A. Ferjanez — 
J. Tandari (Ungaria) — locul 
3 în C.E.. ediția 1981 —. care 
a dat dovadă de o pregătire 
superioară. Echipajul, tehnie 
si omogen (pilotul si navigato
rul concurează împreună de 10 
ani), beneficiind si de o ma
șină special pregătită. R5 Tur
bo (250 HP), a controlat ^cursa 
de la un cap la altul, ciștigind 
maioritatea celor 34 de probe 
speciale de clasament si. tot
odată. „Raliul Dunării — Da
cia*. pentru a doua oară (nri-

Modesto FERRARIN1

(Continuare In oao 2-3)

VICTORII ALE TRĂGĂTORILOR ROMĂNI
FRAGA, 19 (Agerpres). 

— Proba de armă standard 
poziția culcat. din cadrul 
concursului internațional de 
tir de la Ptsen. a fost rfs- 
tigată de sportiva româncă 
Dumitra Matei cu 598 p.. 
urmată de Nagy (Ungaria)

593 p.. Tomașikova (Ceho
slovacia) 593 p. Pe primul 
loc s-a clasat si juniorul 
român Cristian Ball, învin
gător In proba de pistol 
ber cu 558 p„ urmat 
Bojkov (Bulgaria) 538 
Czala (Polonia) 534 p.

ti
de 
o..



O Sovieticii I. Panov și v. Hudialtov - pc primele locuri
CIMPINA, 19 (prin telefon).

După 
ploaia 
gurile 
zilnică, 
apărut, 
spre

o săptămîriă în care 
a avut, aici, pe melea- 
prah avene, o prezență 
duminică dimineața a 
printre nori, soarele, 

satisfacția celor peste 
50 000 de spectatori din orașul 
Cîmpina si localitățile înveci
nate. care au 
la etapa a
internaționale de 

„Cupa Prieteniei”, 
tineri și virstnici au venit cu 
căteva ore mai devreme pe tra
seul de pe Dealul Muscel pen
tru a asista la antrenamentul 
oficial, care trebuia să se des
fășoare sîmbătă după-amiază 
dar. din cauza timpului ne
favorabil. nu s-a putut tine. 
La o oră după antrenamentul 
oficial la start s-au aliniat 
selecționatele Bulgariei, Ceho- 
slovaciei. — — ~
Ionici, Ungariei, 
României, la
— tineret și 
Țara noastră, 
organizatoare, 
două echipe

Programul a început cu în
trecerile tinerilor alergători, 
care și-au disputat întiietațea 
In două manșe, fiecare a cite 
30 minute, plus două ture. 
Traseul moale și alunecos a 
solicitat concurenților utiliza
rea întregului lor arsenal teh
nic și fizic. Confirmîndu-și va
loarea, alergătorii sovietici, li
deri autoritari în clasamentul 
general după patru etape, s-au 
impus în ambele manșe, avînd 

In motocrosiștii din Polonia, 
R. D. Germană și Bulgaria pe 
principalii adversari. Spre re
gretul publicului, dintre tinerii 
noștri doar Alexandru Ilies și

_ tinut să asiste 
5-a a competiției 

motocros 
Numeroși

R. D. Germane, Po-
U.R.S.S. și 

clasele 125 cmc 
250 cmc seniori, 

în calitate <ie 
a aliniat cite 

la fiecare clasă.

Paul Schmidt s-au apropiat de 
valoarea animatorilor cursei, 
restul concurenților dovedind 
evidente carențe în pregătire, 
unii dintre ei fiind prinși din 
urmă cu una sau chiar două 
ture.

Dacă cursa tineretului a fost 
dominată copios de mot; 
crosiști sovietici, la seniori, din 

start, s-au angajat in lupta 
pentru un loc pe podium mai 
multi alergători din Ceho
slovacia, Uniunea Sovietică. 
Ungaria și R. D. Germană. In 
prima manșă, aplauzele publi
cului au fost adresate ceho
slovacului Zdenek Spacck, un 
învingător merituos al manșei 
I, iar în cea de a doua aler
gare. urmărită în final de ze
cile de mii de spectatori la 
adăpostul umbrelelor, cunoscu
tul motocrosist sovietic Vladi
mir Hudiakov și-a demonstrat, 
pe un traseu îmbibat de apă 
și din ce in ce mai lunecos. 
Înalta măiestrie în pilotarea 
mașinii, trecînd primul linia de 
sosire și, în același timp, deta-

șindu-se si în cîștigător al e- 
tapei. Dintre cei 6 motocicliști 
români, Ernest Miilner și Ale
xandru Enceanu s-au plasat pe 
locurile 10 și, respectiv, 13 — 
la capătul celor două manșe 
— ceea ce a nemulțumit, pe 
bună dreptate, pe numeroșii 
spectatori. CLASAMENTELE : 
125 cmc — tineret : 1. lori
Panov (U.R.S.S.), 1 V. Kaga.- 
liski (U.R.S.S.). 3. W. Torsten 
(R.D.G.)... 10. A. Ilieș... 16. P. 
Schmidt, 17. FI. Pop... 21. L. 
Tomoșvari (din 32 de concu- 
renți). 250 cmc — seniori. 1. 
Vladimir Hudiakov (U.R.S.S.). 
2. L. Cerni (Cehoslovacia). 3. 
Z. Pacek (Cehoslovacia)... 10. 
E. Mulner— 13. Al. Enceanu... 
17. P. Tititencu (din 24 de eon- 
curenti). Clasamentul etaoei pe 
echipe : 125 cmc — 1. U.R.S.S. 
21 p, 2. B.D G. 52 p, 1 Polo
nia 54 p. 4. Bulgaria 63 p. 
5. Român;a I 79 p. 6. Ungaria 
89 p, 7. Cehoslovacia 90 p ; 
250 cmc : 1. Cehoslovacia 9 p. 
2. U.RS.S. 15 p. 3. Ungaria 
19 p. 4. R.D.G. 38 p. 5. Româ
nia I 43 p. 6 Bulgaria 50 p 
(Polonia a abandonat!

Trc’an IOANÎȚESCU

ECHIPA DE BASCHET A ROMÂNIEI
.Urmare din pag 1)

CU GlNDUL
LA ZĂPEZILE

ANULUI OLIMPIC
Sezon non-stop pentru schi

orii noștri alpini. Profitind de 
vacanța de vară, cîtiva dintre 
components lotului care se 
pregătește pentru Olimpiada de 
iarnă de la Sarajevo s-au reu
nit în aceste zile tot in Poiana 
Brașov, dar nu pentru tradi
ționalele alunecări pe nea. ci 
pentru a înmagazina dt mai 
multe forțe fizice, suport nea
părat necesar performanțelor 
de pe zăpadă. Accentul prin
cipal este pus pe cîștigarea 
unei mobilități sporite, pe mă
rirea forței și a rezistentei în 
regim de efort. Muncă asiduă, 
prelungită și în sezonul esti
val a devenit, de altfel, o con
diție sine qua non a obținerii 
marii performante si în spor
turile iernii, fapt de care țin 
seama 
ani
cu, 
sub 
lui 
nai ... _ ._____ _____
Kurt Gohn.

în ziua respectivă Mihai Bîră 
susținea sesiunea de examene 
la I.E.F.S. El a urmat, totuși, 
un program de pregătire spe
cial alcătuit, la bazele bucu- 
reștene de la ..23 August".

Să se pună acum bazele unei 
mult așteptate relansări a 
schiului nostru alpin pe plan 
international ? Să sperăm, în 
așteptarea primelor zăpezi.

Radu TIMOFTE

Netolițchi, Niculescn, Ermura- 
che, Vinereann si David. Oas
peții au folosit diverse formule 
și sisteme de joc, au trecut în 
apărare de la „om la om” la 
..zonă" și chiar la „zonă- 
pressing”. dar de fiecare dată 
nu au reușit decît să reducă 
din handicap sau să aibă a- 
vantaj pentru 
Trebuie evidențiată întreaga 
noastră echipă, dar cu deose
bire Ermurache, Niculescn, Cer
nat (prima repriză) și Neto- 
lițchi. Au marcat : Ermurache 
21, Niculescn 18, Netolițchi 12. 
Vinereanu "* ~ 
8. Carpen 
nescu 2, 
România.
28. Horvath 15.
Zsoldos 10. Szekely 10. Lang 
11. Bekies 2. Kiss 4. Somogy 2. 
Au arbitrat T. Vîlcev (Bulga
ria) si G. Hnber (Austria).

în ziua precedentă, reprezen
tativa României a obținut vic
toria in fata tenace! formații a 
Bulgariei cu 83—77 (32—38), la 
capătul unui meci aprig dis
putat. Formația noastră porni
se cu mult aplomb si conducea 
In min. 14 cu 22—14. dar schim-

scurtă vreme.

10. Cernat 16, David 
7. Ardelean 4. Io- 
Fluturas 2 pentru 
respectiv Losonczy 

Heinrich 10

barea de cățre oaspeți a sis
temului de apărare (de la „om 
la om* la ..zonă”) a influen
țat nefavorabil eficacitatea ju
cătorilor noștri și. în puțină 
vreme, situația s-a modificat 
in favoarea jucătorilor bulgari: 
46—34 si 50—10. Dar sportivii 
noștri, impulsionați de Flutu- 
raș. au revenit si s-au des
prins. cucerind o victorie me
ritată. Au înscris : Cernat 30, 
Niculescu 15. Ermnrache 7. Vi- 
nereanu 6. David 5. Netolițchi 
8. Ardelean 3, Fluturaș 4, lo
ri eseu 3. Răduleseu 2, Carpen 
2 pentru România, respectiv 
Antonov 28. GInșkov 22. Efti- 
mov 8. Amiorkov 5. Iliev 4. 
Kolev 4. Barciovski 4, Popov 
2. Au condus G. Huber (Aus
tria) și I. Hajnis (Ungaria).

Celelalte rezultate : Ungaria 
— Austria 99—72 (41—33). Bul
garia — Austria 82—64 (50—34).

Clasament : 1. ROMANIA 6 
p, 2. Ungaria 5 p, 3. Bulgaria 
4 p. 4. Austria 3 p.

Au fost atribuite .trofee in
dividuale : cel mai tehnic ju
cător : Costel Cernat (Româ
nia) ; coșgeter : A. Losonczy 
(Ungaria) cu 71 puncte ; cel 
mai popular : W. Chatmon
(Austria) ; cel mai tînăr : T. 
Antonov (Bulgaria).

„CUPA POLITEHNICA" LA
(Urmare din pag. 1)

HANDBAL

mai mult ca în alti 
— Vili Podaru, Dan Ilies- 
Csaba Porti, Zsolt Balasz, 
supravegherea cronometru- 
antrenorului lotului națio- 
de seniori, fostul campion

echipe au oferit un spectacol 
pasionant. Au înscris : Votaea 
4. Roșea 4, Vasilca 4, M. Du
mitru 3, Durau 3. Berbece 3, 
Bedivan 2. Gh. Dumitru 2' Bo- 
roș 1. Oprea 1‘ și Petre 1 — 
pentru România. Folker 10, 
Voicu 2. Ianto 2, Gunesch 2, 
Giurgiu 2. Feher 1, Manolache 
1 și Cristian 1 — pentru Ti
mișoara. R.S.S. Gruzină a ob
ținut un succes facil in par
tida cu Ferencvaros Budapesta: 
30—19 (15—15). Clasament fi
nal : 1. ROMÂNIA 6 p. X Po
litehnica Timișoara 4 p, 3. 
R.S.S. Gruzină 2 p j 4. Ferenc
varos Budapesta 0 p.

Reuniunea finală a avut două 
momente deosebite : meciul 
dintre formațiile anilor NO ale 
României și Politehnicii M re-

arena competițio- 
Roland Gnnesch 

la campionatele 
Suedia, Franța și

tragerea din 
nală a lui 
(participant 
mondiale din
R. D. Germană, de 180 de ori 
în echipa României).

„RALIUL DUNARII-DACIA“
(Urmare din pag 1)

ma dată in 1981). A concurat, 
ds asemenea, remarcabil, ame- 
nintînd permanent poziția cîș- 
tigătorilor. și echipajul sovie
tic N. si I. Bolșih, pe VAZ 
1600 (140 IIP), sosit la 3.66 mi
nute de primul echipaj. Pe lo
cul 3. un 
Bublev.iez 
cu mașina 
HP), ia 5 
tor;

Dintre ■ concurenții 
cea mai bună 
avut-o echipajul 
tincanu — Gh. 
Dacia 1300. care 
15. fiind urmat 
van — C. Marga (I.P.A. Sibiu). 
C. Ciucă — D. Necula (I.P.A. 
Dacia) si Cr. lonescu — P. 
Pircălăboi (Unirea Tricolor 
București'.

Iată clasamentele finale :
CAMPIONATUL EUROPEI : 

1. A. Fcrjanez — 3. Tandarl
(Ungaria) pe R5 Turbo. X N,

cuplu polonez, M.
— P. Zyszkowski, 

2000 (180 
învingă-

Polonez" 
minute de

români, 
comportare a 
sibian M. Cos- 
Barbu, pe o 

a ocupat locul 
de A. Moldo-

și I. Bolsih (U.R.SJS.) pe VAZ 
1600. 3. M. Bublewicz — P.
Zyszkowski (Polonia) pe „Po
lonez" 2000, 4. P. Petcov — N. 
Montcev (Bulgaria) pe Porsche 
911, 5. I. Ciubricov — N. Ka
zakov (Bulgaria) pe R 5 Tur
bo ; grupa A (24 eoncurenți): 
1. I. Cernikov — A. Potapov 
(U.R.S.S.) pe Moskvid. 2. M. 
Costinean — Gh. Barbu (Româ
nia) pe Dada 1300. 3. C. Ciucă 
— D. Necula (I.A.P. Dada) pe 
Dacia 1300.

„CUPA PACH $1 PRIETE
NIEI” : 1. N. si I. Bolșih™ 13. 
Coștineanu — Barbu, 14. Mol
dovan — Marga. ÎS. Ciucă — 
Necula ; .echipe naționale 
Polonia. 2. U.R.SJ3.. 3. Bulga
ria. 4. Ungaria. 8. România ; 
echipe de club : 1. Polski A. C. 
(Polonia). 1 SAMK (U.R^.S), 
3. LA P. Dacia (România).

CAMPIONATOL NATIONAL: 
1. L. Balint — D. Amărleă 
(I.A.P. Deda). 3. St. Vasile — 
I. Mălftuț Q.A.P. Dada). 3. 
Gh. Urdea — D. Banca (I.A.P. 
Dada). ■

1.
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SUPERIORITATE EVIDENTA, DUPA PAU.
CHIMIA RM. VTLCEA 
SPORTUL STUD.

3 (2)
2 (2)

alunecos:Stadion „1 Moi"; teren 
timp frumos; spectatori — circa 5 000. 
Șuturi: 10—5 (pe poartă: 5-3). Cor- 
nere; 5-2. Au marcat: CARABAGEAC 
(min. 7), ALEXANDRU (min. 18), IO- 
VAN (min. 47), respectiv LALA (min. 
15). MUNTEANU R (min. 39).

CHIMIA: Roșea — Basno, UDREA, 
Preda. Cncâ - ALEXANDRU, IOVAN, 
Vergu (min. 69 Ancuța) — Lasconi 
(min. 68 Cioficâ), Teleșpan, Caro* 
bageac.

SPORTUL STUDENȚESC: Speriatu - 
M. MIHAJ, Cazan, Iorgulescu, MUN
TEANU II — Șerbânicâ, Pană (min. 73 
Fl. Grigore), Munteanu I — Terheș, 
M. Sandu, Lola (min. 73 Bucurescu).

A arbitrat foarte bine Al. Mustățea; 
•a linie: A Nicoîescu șl M. lonescu 
(toti din Pitești).

Cartonașe galbene: IORGULESCU.
Trofeu! Petsehovschi: TU. La speran

țe: 0-1 (0-0).

forta de joc în 
echipei bucurește- 

au pregătit cu mi- 
tntilnirea. deosebit 

lor

Cunoscind 
deplasare a 
ne. vilcenii 
nutiozitate 
de importantă In efortul
final de evitare a retrogradă
rii. Acestei atente pregătiri, 
gazdele i-au adăugat, sîmbătă. 
si o mare dăruire în’ teren, o 
puternică ambiție de a cuceri 
cele două puncte, de-a dreptul 
„vitale" pentru o echipă care 
iuca acasă, avind un îngrijoră

tor minus 3 la „adevăr".
Elanul vilcenilor. vizibil din

primele minute, a fost răsplă
tit rapid, in min. 7 CARABA- 
GEAC înscriind printr-un șut 
la care Iorgulescu, încercind să 
intervină, n-a reușit decît o 
deviere a direcției mingii. Stu
denții dau o replică promptă si 
obțin egalarea în min. 15 : 
fundașul M. Mihai face o cursă 
impetuoasă pe aripa dreaptă, 
centrează dc lingă linia de 
fund a terenului și LALA reia 
sigur, cu capul. Trec doar 3 
minute si Chimia are din nou 
avantaj, grație șutului de Ia 
distanță expediat de ALEXAN
DRU, un mijlocaș deosebit de 
activ în această partidă, ca — 
dealtfel — și partenerul său 
de linie, Iovan. Bucureștenii nu 
depun armele și, în min. 39. 
șutul puternic, pe jos, al fun
dașului MUNTEANU II resta
bilește egalitatea : 2—2. A două 
parte a jocului începe tot în 
avantajul vilcenilor. Nu trec 
decît două minute de la relua
re și IOVAN pătrunde în ca
reu, îl driblează pe Iorgulescu 
si marchează sigur : 3—2. Ini
țiativa trece acum total de 
partea Chimiei, care putea ma- 
iora diferența în minutele 5" 
și 57. dar Teleșpan si Vergu 
nu fructifică ocaziile care li se 
oferă. Oaspeții Încearcă o for
tificare a jocului lor în atac, 
introdueîndu-i. pe aripi. pe 
rapizii FI. Grigore și Bucures- 
cu. dar singura (și cea 
mare) ocazie a lor de a

a treia oară ega 
tă de un fundi 
care. în min. 
contraatac. cer 
Sandu dar ace 
librează.

In ansamblu, 
Chimiei, care q 
meritată, gratia 
sului de energl 
repriza secunda 
al gazdelor a 
mentul median.! 
resimte absenta 
realizator. Gîngl 
mai consemnăm 
tivitate în cari 
iocul. I

F.C. BIHOR
F.C. OLT

Ro

mai 
obține

I
I
I
I
I
I
I

I
I
I
I

GAZDELE AU ZBURDAT
A.S.A. 1
C.S. TÎRGOVIȘTE

TG. MUREȘ 2 (2)
0

echipa

Stadion .23 August”; teren alune
cos; timp înnorat, vînt, ploaie; spec
tatori - circa 4 000. Șuturi: 22-7 (pe 
poortâ: 9—3). Comere: 11—4. Au mar- 
cot: FANICI (min. 11) șl C. ILIE 
(min. 44).

A.S.A.: Biro W - 4 Co, tin, JENEI, 
Ispir, GALL — Both II (mln. 72 Sorin 
Dumitrescu), BIRO I. G HIE, BOLONI 
— Cioncerl (mln. 72 Cemescu), Fonici.

C.S. TÎRGOVIȘTE: MIA - Aglu
(min. 80 I sa la). Silviu Dumitrescu, 
Ene, Niculescu — Kollo, Constantin, 
Aelenef, O. POPESCU - Greoco, V. 
Radu (min. 46 Petre).

A arbitrat foarte bine D. Petrescu; 
la linie: M. Constantlnescu fl M. Ni
culescu (toți din București).

Trofeul Petschovschl: 10. La speran
țe: 4-2 (2-0).

Stări de spirit total diferite In 
Ode două tabere. Gazdele — li
niștite, la adăpostul unei zestre 
de puncte care nu-1 dădea bă
taie de cap ; oaspeții — Închis
tați, temători, cu gtadul mei fi
les la celelalte partide ale eta
pei. In atari condiții, jocul a a-

DINAMO MERITA SA CIȘTIGE.
(Urmare din pag 1)

sit, nu a mai ieșit din jumă
tatea de teren craioveană. o- 
biigat și de formidabila ofen
sivă a dmamoviștllor, care s-au 
năpustit pur si simplu — In 
10 oameni 1 — spre poarta lui 
Lung. Ilustrativ pentru impre
sionanta presiune a dinamoviș- 
tilor in cea de-a doua parte 
a meciului este, dacă vreți. Sț, 
faptul că fundașii gazdelor Ni-' 
colac și Movilă (de la meci 
la meci, mai bun 1) au atacat 
în repetate rinduri ca niște 
autentice virfurl 
gată în corzi", 
ta box, echipa 
apără eroic, se 
perare, scăpînd _ .
dintr-un adevărat serial de „si
tuații de foc” : min. 46 — „șut- 

bombă” Custov, Lung apără; 
min. 47 — „cap” Mulțescu la 
vinclu. dar același Lung „zboa
ră" si respinge balonul ; min. 
53 — „bombă" fantastică a lui 
Movilă, de puțin pe lingă 
poartă ; min. 74 — lovitură li
beră a lui Orac de puțin ală
turi ; min. 78 — „bombă" ex
traordinară a lui Orac în 
bară(!) ; min. 85 — Țălnar,
slngur-singurel la • metri de 
poartă. șutează, copilărește, 
peste transversaîă(l) ; min. 87 
— șutul ca din tun al lui Cus
tov „șterge” bara...

„Și iată că ta min. 90, ctad 
nimeni nu se mai aștepta, cra- 
iovenii egalează împotriva 
cursului jocului. Stănescu „bîl- 
bîie" • minge, Negrilă șutează 
la poartă, Moraru respinge la 
CÎRȚU. care egalează; 1-1. 
Cam asta a fost tot. Deși lip- 
sită de internaționalii Ștefă-

DINAMO
UNIV. CRAIOVA

Stadion Dinamo; teren

1
1

(0)
(0)

ofensive. „Bă- 
cum se spune 
craioveană se 
apără la dis- 

eu fata curată

moale, 
greu; timp ploios; spectatori — circa 
14 000. Șuturi: 27-8 (pe poortâ: 9-4). 
Comere: 4-4. Au marcat: DRAGNEA 
(min. 56), respectiv CÎRȚU (arin. 90).

DINAMO: Moram - MOVILA, Nl- 
COLAE, Dinu (min. 25 Stâne seu), 
DRAGNEA - AUGUSTIN, MULȚESCU, 
CUSTOV - Țălnar (min. 89 lordache), 
Vâet

uni’
FILIHOI, Ciupi tu, Ungureanu 
cleanu, Ad. “ 
gâu (min.
Cîrțu.

A arbitrat 
ba linie R. 
Antohi (k»ți), ambii cu greșeli.

Cartonașe galbene: NICOLAE, MUL
ȚESCU, IRFMESCU, UNGUREANU.

Trofeul Petschovschl: 10. La speran
țe: 5-2 (1-0).

vut un solist detașat in _ „ 
locală, care a zburdat In voie, 
în timp ce ttrgoviș tenii făceau 
eforturi evidente de a nu trăda 
preocuparea lor de a fi mai a- 
tenți ia ce transmiteau tranzLs- 
toareie decît la ceea ce se pe
trecea pe teren. La Început tîrg- 
mureșenii l-au căutat cu insis
tență pe Fan ici, el Irosind două 
bune situații în min. 1 și 9. O 
pasă neglijentă a lui Aglu in 
propria treime (min. 11) este In
terceptată de C.-Hie și centrarea 
acestuia este fructificată, cu ca
pul, de FAMICI : 1—0. Speriori- 
tatea teritorială a gazdelor este 
din ce In ce mai evidentă, Bd- 
loni trece tot mal autoritar ,da 
pupitru", schimbă ingenios re
gistrul tactic, impunind deseori 
șutul de la distanță (!Both H — 
min. 24, Biro I — min. 37, C. 
Bie — min. 40). Tîrgoviștenii re
zistă, au și șansă uneori, încear
că unele avansări, dar fără con
sistență. In min. 44 Dumitrescu 
se complică cu o minge ușoară, 
B816ni interceptează, urmează 
centrarea, Biro I prelungește pî- 
nă la C. ILJE și șutul acestuia, 
de la 14 m., scutură plasa : 2—0.

în repriza secundă oaspeții, 
văzîndu-șl golaverajul In pericol, 
ae string mai bine In apărare, 
dar nu pot schimba aspectul ge
neral al partidei, care curge tot 
în favoarea echipei locale. Asis
tăm la un concurs de „șuturi- 
bombă“, câștigat de Boloni (min. 
48, 59 și 74) în fața lui Gali 
Cm in. S3) și Biro I (min. 82). In 
min. 87 Costin îi face mingea ca
dou lui Greaca în careul de 16 
m, dar portarul Biro H este mal 
prompt dealt atacantul tărgoviș- 
tean, culegînd balonul din pi
cioarele acestuia.

Adnan VASILESCU

:tuș, ORAC
NIVERSTTATEA: LUNG - NEGRILA.

. .  ----------- Ti-
Popescu, Irtaiescu — Geol- 
78 Bice), CAMATARU,

slab N. Rainea (Bîrlod); 
Petrescu (Brașov) șl V.

Bălăci, 
Craiova

Crișan si Do- 
a luptat cit a

nescu, 
nose, 
putut, a scăpat de goluri da
torită J ' ’ ...................
șansei.
Dinamo 
dreptul 
a doua, 
tuturor 
Rainea, 
dat golul dinamovist Înscris in 
condițiile arătate la începutul 
acestor rînduri a recurs la 
compensații vizibile, tolerind 
chiar, după deschiderea sco
rului. jocul dur al unor fot
baliști craioveni. Efect logic : 
in Ioc să-și „dreagă” arbitra
jul. l-a stricat si mai rău.

Răspunsul esențial al derbyu- 
lui : Dinamo — care a condus 
în clasament majoritatea cam
pionatului — este la un pas 
de titlu...

lui Lung și datorită... 
într-o partidă în care 

> ni s-a părut de-a 
irezistibilă în repriza 

. Slabă — spre surpriza 
— prestația arbitrului 

, care după ce a vali-

Stadion F.G 
bun; timp ploios! 
8 000. Șuturi: 14-1| 
Comere: 8—0. Au I 
35 fi 64), GROSU 
nalty), respectiv I 
27).

F.C. BIHOR: Bl 
szok, ZARE, Nițu I 
KUN - FILIP, Ord 
47 Iile).

F.G OLT:
— PreDelită, etfdțo| 
BUMBESCU, MatJ 
laur, Eftirrle — I 
țurcâ. I

A arbitrat foorl 
cu; la linie: V. I 
nea (toți din BuJ

Cartonașe galbl 
UR, DIANU. | 

Trofeul PetschoJ 
țe: 1-1 (0-0). I

Orădenilor 1 
dent — teama 
in oarecare 
pentru ei. și 
deoarece echii 
parat cu o ml 
sele. SndeosetJ 
de minute, q 
scorul, iar atal 
tăioase au dai 
care dată sen 
blicului local | 
tatori a deceJ 
Replica oferțj 
din ScornîceH 
tită încă dini 
Iamandi fiina 
sedat de mid 
tr-un modtard 
derea 
tru gazde; Esț 
minutul urmă! 
i-a salvat pa 
la splendidull 
de la vreo 3 
mingea a ni 
mai periculos 
coastă perioaJ 
de la F.C. | 
min. 25, porta 
lasz a apăra! 
pătrundere sol 
în min. 27 ol 
scorul : a eJ 
pe partea stil 
Piturcă, mini 
un adversarj 
M. POPESC®

UN PENALTY STABILEȘTE R<
Disputat pe un teren aidoma u- 

nui burete îmbibat cu apă, me
ciul nu s-a ridicat decît rareori
— în ciuda eforturilor celor 24 
de lucitori — la tin nivel accep
tabil. Mai ales dacă avem ta ve
dere renumde celor două echipe. 
După o perioadă destul de lungă 
de tatonare, Steaua reușește Să 
treacă la cirma jocului, împta- 
gtndu-i pe hunedorenl ta „trei
mea* lor de teren. Cu toate as
tea, apărarea Oorvinului, cu por
tarul Ioniță in frunte, știe să de
joace intențiile bucur estonilor, 
chiar dacă ocaziile acestora În
cep să se Înșire ca mărgelele pe 
ață. Cîmpeanu (mân. ÎS — lovi
tură liberă de la 16 m ; min. 13
— tot el ratează după o superbă 
acțiune Începută de Balint și 
continuată de Stoica : min. 55 — 
poziție excelentă etc.) sau Balint 
(min. 29 ; mim. 60 — Ioniță prin
de miraculos la o fază splendid 
construită, tn ciuda terenului ; 
min. 69 ; min. 74 — din nou Io
niță lese ta evidență ; min. 89 — 
ocazie rarisimă ; fa. o centrare 
de pe dreapta, Andone greșește 
intervenția și 11 pasează mingea 
lui Balint, dar din nou Ioniță...). 
Ce a tăcut Corvinul ta tot acest 
timp 7 Mal sigură pe ea ta repri
za a doua, echipa oaspete a de
monstrat tacă o dată că atacul e 
punctul nevralgic al echipei, Ga
bor fiind încă o dată departe de 
forma care l-a consacrat. In plus 
hunedorenil au fost deosebit de 
nervoși, mereu cu ochii pe... ar-

STEAUA 
CORVINUL

Stadion Stea: 
opâ: timp Inrx 
tn repriza secer 
3 000. Șuturi: 16 
Comere: 8—3. 
(min. 33 — pen

STEAUA i C 
Betodedici. Ft. 
46 Fodor) — F* 
- MUREȘAN, C

CORVINUL: l< 
bincîuc, Gâlcn, 
Klein, Petcu — 
noveanu), Ghlțc 

A arbitrat ca 
(Ploiești); ta Mr 
(Boldești) șl 1.1

Cartonașe gal 
DUBINCIUC.

Trofeul Petscn 
țe: 3-4 (1-1).

bitru, ceea o 
fiedenți. Rezi 
Ut dlntr-un 
Majaru, aflai 
împins cu no 
MAJARU ex« 
In min. 84. c 
discuții ; • n 
diată de Ghii 
gă a Iul 
fa careu, 
cantmue, 
fost tavoiv



ite crea-
Mihai) 

Pă pe 
la M. 
dezechi-

i bun al 
victorie 

Ies plu- 
oc din 
ful forte 
pmparti- 

Chimia 
palului ei 
entat. Să 
ta snor- 
disputat

•EANU

* S !»•<>« T

INTR-ADEVĂR, UN FINAL DRAMATIC I
Sigur, amărăciune în tabăra 

brasoveană. dar „tragicomedia" 
oferită de D. Dragomir — pre
ședintele lui F.C.M. — la sfîr- 
situl meciului a întrecut mă
sura. Adevărul adevărat este 
■că finalul partidei de la Iași a 
fost dramatic. Politehnica a 
dominat 85 de minute, dar cî
teva din piesele ei... au srir- 
tîit serios. în special la finali
zare (Romîlă. 
cirlan. Cioacă, 
tuatii de gol 
Ar trebui să
lui Romilă (min. 2. 31 și 38). 
Nemțeanu (min. 6). Burdujan 
(min. 13 — din ofsaid). Simio- 
nas (min. 14 și 52). Apoi 
amintim intervențiile lui 
gaciu (min. 5. 13 si 86) 
explicăm scorul alb care 
zistat oină în prelungiri, 
sovenii au avut cîteva contra
atacuri periculoase, dar Lăcă
tuș si Bălan au 
(min. 16 și 55).

Simionaș. Cio- 
Nemteanu). Si- 

au fost destule, 
înșirăm ocaziile

să
Stin- 

ca să 
a re- 
Bra-

șutat aiurea 
iar în cîteva

'R DE TEMUT FILIP
3 (1) 
i (U

marginea ea-

foarte
— circa 

â: 4-4). 
.IP (min.
din pe- 

U (min.

Si mai 
ofensivă, reușind 
min. 35 printr-un

lonu, Bi-
Murețon, 

Leu (min.

F.C. Olt au pro

' ri*ghel)
[lon^gu),

Stoenes- 
N. Voi-
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pe fie- 
tii pu- 
p spec- 
Lună !). 
Fmației 
k -sîm- 
prtidei, 
I depo- 
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bihorenilor, la ca-
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dar și cu unele
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situații Bucu a intervenit 
cient. în prima repriză 
jucat un fotbal agreabil, 
după pauză si-au făcut loc 
vii. faulturile, obstrucțiile.

care au iscat discuții : în 
25. Burdujan a șutat de 
m. Naghi a respins de pe 
porții CU PIEPTUL (cu 
lipită) si reclamarea pe-

efi- 
s-a 

însă 
ner- 

si 
• am asistat la o luptă surdă, fă
ră orizont. Au fost si cîteva 
faze 
min.
Ia 8 
linia 
mîna 
naltyului o considerăm nejusti
ficată : ta min. 78. tasă. ta 
aglomerația din careul brașo
vean. Stefan a vrut să dega- 
ieze. a luftat si ta cădere A 
JUCAT mingea cu mîna (11 
m clar), dar arbitrul, cu mi
siune grea din cauza atmosfe- 
rii încinse, inexact în multe 
faze, ne-a spus că a lovit-o 
cu... spatele si a lăsat jocul să 
continue. Au început să curgă 
cartonașele galbene, justificat 
(Anton. Văidean și Munteanu 
putea primi chiar cartonașul 
roșu). Cînd toată lumea era 
pregătită să accente scorul de 
0—0. în min. 90 (mai precis în 
prelungirile justificate. în min. 
91 si 50 de secunde si nu in 
min. 96. cum reclama pre
ședintele clubului brașovean), 
la o lovitură liberă de pe stin
gă — un corner scurt — Si- 
mionas a trimis înalt In eareu, 
Florean a recentrat, cu capul, 
de pe dreapta si URSU a în-

PLOUAT GOLURIA
s.c 
F.C,

BACĂU 
ARGEȘ

5 (3)
2 (0)

Aug u»t"; toren moale:Stadion ..23 _ .
timp noroi, spectatori — circa 5 000. 
Șuturi: 17-9 (pe poartă: 10-4). Cer
nere: 6—6. Au marcat: C. SOLOMON 
(min. 24), ȘOIMAN (mia. Z7. 54 șl 
60), PENOFF (min. 45), rwpecthr IO- 
VANESCU (min. 47 din 11 ■) și
NICA (min. 74).

SC. BACAU: MANGEAC - Andrieș. 
Cărpucl. ARTENI, Vlecreonu - G SO
LOMON, PENOFF (min. 65 Mareș), 
Adolf (min. 80 Blsel) - ȘOIMAN, 
Antohi, I. Solomon.

F.C. ARGEȘ: Cristian - VOICU, Stan
ca, Roman (min. 27 Grigoraș), Badea 
- Tome. IOVĂNESCU. Jureă - D. 
Zamfir (min. 65 Moromete), Ralea, 
NICA.

A arbitrat foarte bine O. Ștreng; 
la Hnle: I. Medveș șl C Pădurărlțel 
(toți din Oradea).

Trofeul Petschorschî : 10. la speran
țe: 1-1 (0-0). _______________

Spectatorii care s-au încu
metat să vină la stadionul bă
căuan lsi vor aminti, multă 
vreme. cu plăcere de acest 
meci, de o rară frumusețe, si. 
pe deasupra, cu șapte Roluri, 
în ciuda terenului moale, ju-

rea lui Panou (min. 30) și „bara" 
iul Bututei (min. 36).

In repriza secundă, perioade 
îndelungate jocul a fost echili
brat, eonstănțenii, impulsionați 
de talentatul Hagi, s-au apro
piat mal des de poarta lui Jlpa, 
iar In min. 57 bara ■-* opus re
ducerii scorului la „bomba" ex
pediată, de la 30 de m., de Za
hiu. In iuta. 7L, dup* executare* 
celui de *1 doilea earner din a- 
oest minut la poarta lui Laacu, 
Toma * centrat de pe partea 
stingă șl PANOU s-a înălțat pes
te buchetul de apărători cons- 
tănțenl șl * trimis, eu capul, in 
plasă : 4—0.

Pompiliu VINIILA

INTR-UN DECOR DEZOLANT
„POLI" TIMIȘOARA 0
JIUL 0

Stadion „1 Mai"; teren bun; Hmp 
umed, rece; spectatori — circa 600. 
Șuturi: 6-6 (pe poartă: 3-2). Come
rs: 4—5.

POLITEHNICA: Suclu — Ștefanovid, 
MIȚAR, Mibal, Morar - Manea, Ro
taru, T. Nicoloe - ANGHEL. Petres
cu. Lehman (mln. 83 Vfătânescu).

JIUL: Cavei - V. Popo, RUSU, Vi
zitiu, P. Grlgore - Mula, M. Marian, 
Dina - Stana. DOSAN (min. 61 Șu- 
mulanschl), Oorfiscu (min. 75 Băluțâ).

A orbltrat bine L Veleai Io Hnle: 
Q Bîtlon șl M. Floreo (Soți din Cra
iova).

Cartonașe galbene: ROTARU.
Trofeul PetschovscM: 10. La speran

țe: 1-0 (1-0).

La concurență cu turneul in
ternațional de handbal „Cupa 
Politehnica", disputat în loca
litate, meciul da pe Bega a 
pierdut net. Doar dteva cute 
de suporteri tn marele oval 
de beton, altAdat* neincăpă- 
tor. un fundal triat pe care are 
loc plecarea lui „Poli" în eșa
lonul secund. Fidelitatea aces
tora. dealtfel, nici n-a fost răs
plătită.

S-a jucat (de o parte și de 
alta) confuz, fazele *-au frînt

POLITEHNICA IAȘI
F.C.M. BRAȘOV

Stadion .,23 August"; teren bun, dar 
alunecos; timp închis (înainte de 
meci a plouat); spectatori - circa 
5 00C. Șuturi: 20—4 (pe poartă: 9—0). 
Comete: 15—1 A marcat: URSU (min. 
90).

POLITEHNICA: BUCU - Munteanu, 
ANTON, URSU, Cocirlan - Romilă 
(min. W CANANAU), PAVRIUC. Sl- 
mlonas. Burdujan (min. 66 FLOREAN) 
— Cioacă. Nemțeanu.

F.C.M.: ST1NGAC1U - Băl 
FAN. NAGHI Manciu - 
Gherghe, Văidean (min. 76 
vescu), Anghe* 1 * 2 * * 5 — Lăcătuș 
Bențc). Baioriîu.

cu precizie, din 
reului, in plasă. Ambiționați 
de acest dus rece, bihorenii au 
devenit mai insistenți 
incisivi în 
să egaleze în . . __
senzaționalul șut al lui FILIP. 

La acest gol. _cîțiva_ dintre ju
cătorii de la _ _ —__ _ __
testat cam nesportiv și total 
nejustificat, pretextînd că min
gea ar fi intrat în poartă prin- 
tr-o spărtură a plasei. în fi
nalul reprizei. Kun (min. 
și Grosu (min. 44) au ratat 
două bune ocazii, chiar 
marginea careului mic al 
versarilor.

După pauză, orădenii 
țează și mai mult in atac, în 
vreme ce apărarea oaspeților 
Începe să dea unele semne de 
slăbiciune. în min. 53, GROSU 
este faultat în careul advers 
și tot el transformă penaltyul 
just acordat de arbitru. Iar în 
min. 64 
creste in 
parabil al 
trarea dată 
meritată a 
pătul unui 
spectaculos, 
momente mai puțin plăcute, 
create de nervozitatea excesivă 
-și de manifestările lipsite de 
fair-play ale unora dintre ju
cători.

PETROLUL PLOIEȘTI
F.C. CONSTANȚĂ

Stadion Petrolul; teren 
necos; timp noros; spectatori — cir
ca 7 00C. Șuturi: 
13—4). Comere: 
TOMA (min. 3), SIMACIU (min. 25) 
și PANCU (mm. 28 fi 71).

PETROLUL: Jipa - BORZ, Stanciu, 
BUTUFEI, Toma — Gâlâțeanu, PAN
CU, Calin (min. 61 Țevi) - MARICA, 
SIMACIU (min. 70 Cojocaru), Llblu.

F.C. CONSTANȚA: La«cu - Lkâ 
(min. 46 Drogeanu), Dinu, Someș, 

sMănoilă Zahiu, Marinof (min. 46
I. Moldovan), GACHE, Purcârea - 
Peniu, HAGI.

A orbitiat foarte bine R. Matei; 
Ia linie: E. Pâtrașcu și Gh. Ofițeru 
(toți din Bucureșji).

Cartonașe galbene: TOMA, GALA- 
ȚEANU, PURCAREA, HAGI, MANAILA.

Trofeul Petr-chovschi: 10. La speran
țe: 4—0 (2-0).

...au fost spectatorii în timpul 
meciului, iar la terminarea jocu
lui foarte multi dintre ei au ră
mas in tribune in jurul tranzis- 
toanelor așteptând „cu sufletul la 
gură“ rezultatul partidei Politeh
nica lași — F.C.M. Brașov. Ctad 
crainicul nisei a anunțat Înscrie
rea unicului goi, au izbucnit a- 
plauze ce n-au contenit minute 
întregi. Manifestare firească, de
oarece bucuria lor nu putea fi 
deplină decât in situația în care 
victoria echipei favorite se con
juga cu aceea a studenților ie
șeni.

Petrolul a început bine, a ata
cat in trombă șl a deschis des
tul de repede scorul (In min. 3 
fundașul TOMA. a urcat plnă ta 
colțul de IC m, de unde a șutat 
năpraznlc în diagonală, expediind 
balonul la vlnelu). Ploieștenii au 
pus stăpânire pe joc, au domi
nat minute In șir, Panou (min. 
7) șl Călin (min. 3) irosind câte 
o situație de a majora avanta
jul, ceea ce n-au putut realiza 
mijlocașii Petrolului a tăcut-o 
SIMACIU, in min. Z5, elnd l-a 
infiltrat printre rigizii fundași 
centrali Dinu și Same* și. de ta 
10 m, a trimis mingea In poartă: 
2—0. Au urmat trei minute fier
binți la poarta lui Lasou, care a 
avut o intervenție salutar* ta 
„capul" lui Libiu (mta. 27). dar 
a fost învins de PANCU (min. 
28), după o lovitură liberă exe
cut its de Toma : 3—0. Pini la 
pauză am mai consemnat rata-

GLORIA REȘIȚA — ÎNFRĂȚI
REA ORADEA 2—0 (0—0) !. Citi
rea (min. 63) și Sirianu Crriin. 
81).

Meciul AURUL BRAD — ME
TALURGISTUL CUGIR s-a în
trerupt în min. 16, la scorul de 
1—1 (Cutean — min. 10, autogol, 
respectiv Zamfir — min. 13).

Relatări de la ȘL Marton, Gh. 
Mornăilă, s. Pralea, I. Lespuc, 
P. Tonea, M. Gheorghe, Z. Ko
vacs, P. Fucs și Al. Jurcă.

ETAPA VIITOARE (duminică 
26 iunie) : Someșul Satu Mare — 
C.F.R. Timișoara (1—1). înfrăți
rea Oradea — Rapid Arad (r—4), 
U.M. Timișoara — Gloria Reșița 
(1—3), Metalurgistul Cugir — F.C. 
Baia Mare (0—2), Strungul Arad 
— Minerul Cavnic (0—2), ,,U“
Cluj-Napoea — C.I.L. Sighet 
(1—0), Armătura Zalău — U.T. 
Arad (0—6). C.S.M. Reșița — Au
rul Brad (0—1), Ind. sîrmei C. 
Turzii — Olimpia Satu Mare 
O—2).

FOND TOTAL DE CÎȘTIGURI : 
378.907 LEI.

NUMERELE EXTRASE LA TRA
GEREA EXCEPȚIONALA PRO- 
NOEXPRES DIN 19 IUNIE 1983

FAZA I ; EXTRAGEREA I : 24
2 18 28 25 33 46 26; EXTRAGEREA
A B-a : 14 6 32 30 16 29 33 10 ;
EXTRAGEREA A IlI-a : 38 33 44
5 1 15 31 40.

FAZA A II-a : EXTRAGEREA 
A IV-a: 41 34 1 37 18 33; EXTRA
GEREA A V-a : 21 45 27 16 12 31; 
EXTRAGEREA A VI-a ! 9 20 33 
18 4 5.

FOND TOTAL DE CÎȘTIGURI : 
1.288.103 LEI.

A arbitrat satisfăcător M. 
la linie: D

Aiente;
Vctran și R. Gmpeonu 

(toți din Arod). w
Cartonase galbene; SIM'ONAȘ. AN

TON. SPIREA, VA?DEAN, MUNTEANU.
Cartonase roșii : BATACLIU (mm. 

90)-
Trofeul Petschorschi: 9. La speranțe:

3-0 (8-0)

scris, tot cu capul, de la 4 m. 
Unii jucători brașoveni au re
clamat fault la portar (unde ? ; 
portarul era la un metru de 
linia buturilor). Batacliu l-a 
lovit pe arbitru cu mingea, iar 
despre ce s-a tatîmplat apoi 
spre si în vestiare, vom reveni.

Constontin ALEXE

cătorii oelor două combatante 
s-au angajat exemplar la e- 
fort. au mizat totul pe cartea 
atacului, au realizat numeroase 
faze palpitante la ambele porti. 
Cei care au dat tonul ofensi
vei au fost localnicii (în deo
sebită vervă de joc), care au 
atacat variat si eficace. în
scriind nu mai puțin de 5 go
luri în poarta lui Cristian. 
Două ..bombe" ale lui Penoff 
(min. 16) și C. Solomon (min. 
22) aveau să anunțe deschide
rea scorului, care s-a produs 
in min. 24 : C. SOLOMON a 
executat o lovitură liberă, de 
la 18 m, puternie, pe jos. min
gea a deviat dintr-un apărător 
argeșean și Cristian a rămas 
fără replică. Peste trei minu
te, o fază de o rară frumuse
țe avea să mărească avantajul 
băcăuanilor : C. Solomon a pă
truns pe partea dreaptă, i-a 
pasat inapoi Iui SOIMAN si a- 
eesta a înscris, imparabil. Ia 
vlnelu. Ofensiva gazdelor conti
nuă și Antohi (min. 36-și 39) iro
sește două mari ocazii de gol. 
Piteștenii inițiază în ultimul 
minut al reprizei un contra
atac periculos, dar Nica, sin
gur în careu, nu-1 poate în
vinge pe Mangeac. In schimb, 
reușește PENOFF. după numai 
eîteva secunde, Ia poarta cea
laltă, cind inscrie al treilea gol 
a! echipei sale.

Abia reluat jocul, oaspeții re
duc din handicap. în 
prin IOVĂNESCU, din 
de la 11 m acordată 
tul comis de Arteni 
lui Ral ea. Se mizează 
cartea atacului, fundașii am
belor echipe comit greșeli ta 
lanț si golurile... curg în con
tinuare. Marchează ȘOIMAN, 
de două ori (min. 55 și 61), 
apoi NICA (min. 75) pecetlu
iește scorul.

min. 47, 
lovitură 

Ia faul- 
asupra 

totul pe

Gheorghe NERTEA

la mijlocul terenului, aparițiile 
la finalizare au fost rare și 
lipsite de vigoare. Nici măcar 
formațiile n-au fost în pleni
tudinea forțelor. „Poli" s-a 
sacrificat retrăgind, se pare, 
încrederea unor titulari, ele
ment de criză într-o echipă cu 
bilanț negativ, iar Jiul și-a 
permis pur și simplu luxul să 
obțină un punct in deplasare 
odihnindu-și atacul I

Dar neapariția la rampă a 
unor nume cunoscute (Giu- 
chici. Șerbănoiu. Bozeșan — la 
gazde ; Șumulanschi, Băluță, 
folosiți doar in final, si Varga 
— la oaspeți) a accentuat pla
fonarea jocului.

Rare au fost fazele la care 
puținii spectatori au mai tre
sărit : min. 8 — șut Manea 
din 9 m, respins de Caval ; 
min. 15 — Petrescu, jucător 
puternic, cu tehnică nefinisată 
însă, bine deschis de Anghel. 
ratează de la zece metri ; min. 
17 — șut în bară al lui Dina : 
min. 80 — Vizitiu execută o 
lovitură liberă de la 25 m și 
oferă lui Suciu prilejul unei 
robinsonade frumoase, „salvîn- 
du-l“ astfel pe... fotoreporte
rul V’.r'n !

Ion CUPEN

I (0) 
0

IERI, ÎN DIVIZIA „fi“
SERIA I --------- -----------------------------

GLORIA BUZĂU — DUNĂREA 
C.S.U. GALAȚI 4—1 (2—0) : Pe- 
trache (min. 17), Dumltrache 
(min. 44), Zahiu (min. 46), Pro
dan (min. 50), respectiv Balaban 
(min. 43 din 11 m).

PRAHOVA PLOIEȘTI — C.SJH. 
SUCEAVA 2—1 (2—1) : Vili (min. 
7), Florian (min. 44), respectiv 
Cașuba (min. 42).

CEAHLĂUL P. NEAMȚ — GLO
RIA BISTRIȚA 1—0 G—0) : Va- 
•illu (min. ta).

VIITORUL MECANICA VASLUI 
— DELTA TULCEA 1—1 (0—1) :
Amarandei (min. 62 din 11 m) 
pentru Viitorul. Bănescu (tain. 
10) pentru Delta. Meciul s-a dis
putat la lași, deoarece terenul e- 
chipei Viitorul a fost suspendai

C.S.M. SF. GHEORGH3 — DU
NĂREA CĂLĂRAȘI 2—0 (1-0) ; 
Siklodi (mm. 39) și Răduleseu 
(min. 75 din li m).

I-M.U. MEDGIDIA — VIITO
RUL GHEORGHENI 4—0 (2—0) :
Constantin (min. 18. 38 și 48) și 
Catrina (mîn. 69).

OȚELUL GAL.ATI — C.S. BO
TOȘANI 4—1 (3—1) : Savin (mta. 
15). Pachlțeanu (mta. 22 șl mta 
63 Om 11 mi, Popescu n (min. 
25), respectiv Dumitru (mia 40 
din 11 m).

UNIREA DINAMO FOCȘANI — 
MINERUL GURA HUMORULUI 
1—0 (0—6) : Mangalagiu (min. 70).

C.SAI. BORZEȘTI — F.C3L 
PROGRESUL BRAILA 2—1 (1—«); 
Gruber (mta. 29). Pandichl (min. 
88), respectiv Petra eh e (mta. 73).

SERIA A ll-a
AUTOBUZUL BUCUREȘTI — 

IJ». ALUMINIU SLATINA 4—0 
(2—0) : Culea (mta. ta și 56), 
Cursaru (min. 44) și Naghl (mta. 
49).

METALUL BUCUREȘTI — CAR- 
PAȚI M1RȘA 3—0 (1—0) : Bariu 
(mta. 213, Tănase (min. M) și 
Giugîumlcă (min. *0).

PRECIZIA SACELE — PANDU
RII TG. JIU 0—1 (0—0) : Mtadta 
(mta. 75).

DINAMO VICTORIA BUCU
REȘTI — UNIREA ALEXANDRIA 
*—0 (3—0) : Frincu (mta. »,
Ivan (mta. 27), $1 Mana (min. 
20).

ROVA ROȘIORI — AUTOMA
TICA BUCUREȘTI 1—0 (1—0) : 
Drăgan (mta. 44).

C.S.M. DROBETA TR. SEVE
RIN — PROGRESUL VULCAN 
BUCUREȘTI 0—0.

ȘOIMII IPA SIBIU — CHIMI
CA tîrnăveni <—o (2—o> : coi- 
dea (mta. 5), Barna (mta. 9) șl 
Frățilă (min. 65 șl 73).

GAZ METAN MEDIAȘ — ME
CANICA FINA STEAUA BUCU
REȘTI 2—1 (0-1) : Harplt» (min. 
75), Moraru (mta. 85 din 11 m), 
respectiv Moș (mta. 42, autogol).

LUCEAFĂRUL BUCUREȘTI — 
RAPID BUCUREȘTI 0—S (0—2) 
— s-a disputat ta ziua de 16 iu
nie.

Relatări de la G. Octavian, A. 
Soare, V. Secăreanu, Nlc. Toka- 
cek, T. Negulescu, M. Focșan, I. 
Boțocan și M. Țacăl.

SERIA A lila
UJH. TIMIȘOARA — F.C. BA

IA MARE 0—2 (0—2) : Koller 
(min. 5) și Dragomirescu (min. 
42).

U.T. ARAD — C.SJM. REȘIȚA 
•—1 (0—0) : Jacotă (min. 50).

C.I.L. SIGHET — C.F.R. TIMI
ȘOARA 1—0 (0—0) : Laiș (min.
82).

MU“ CLUJ-NAPOCA — ARMA
TURA ZALĂU 2—0 (0—0) : I. Mu- 
reșan (min. 61) și Ciocan (min. 
75).

IND. SIRMEI C. TURZn — MI
NERUL CAVNIC 3—1 (2—0) : Io- 
nuț (min. 7), Veaa (min. 30), Ma- 
teiaș (min. 73), respectiv Uln 
(min. 67).

RAPID ARAD — OLIMPIA SA- 
Tu MARE 3—2 (2—0) : Leșean
(mdn. 30), Bathori (min. 33, au
togol). Bora (min. 63), respectiv 
Bolba (min. 56), Pinter (min. 80).

SOMEȘUL SATU MARE — 
STRUNGUL ARAD 2—0 (1—0) î
Patachl (min. 14 și 85).

FINALA JUNIORILOR, AMÎNATĂ
Din cauza timpului nefavorabil 

(ploaia căzută din abundență a 
înmuiat dm pul de Joc), finala 
Campionatului republican de ju
niori I dintre echipele Corvinu! 
Hunedoara șl Chimica Tîrnăveni 
nu s-a m<ai putut disputa In des
chiderea partidei derby a Di
viziei ,,A“ dintre Dinamo și Uni
versitatea Craiova. Meciul va fi 
reprogram at, ori in deschidere la 
una dintre semifinalele Cupei, 
ori chiar La finala acestei mari 
competiții, care va încheia sezo
nul oficial.

UHIMMIUnA Dl STAI 1010 PlM>M)M>0lH WtOU'lt WA
REZULTATELE CONCURSULUI 

PRONOSPORT 
DIN 13 IUNIE 1383

I. Gloria Bz. — Dunărea Ga
lați 1 ; II. Prahova Ploiești — 
C.S.M. Sv. 1 ; IU. C^.M. Bor
zești — F.C.M. Brăila 1 ; IV. 
Ceahlăul — Gloria Bistrița 1 ; 
V. Metalul Buc. — Carpați M5r- 
șa 1 ; VI. Șoimii Sibiu — Chl- 
miica 1 ; VII. Drobeta Tr. Sev. — 
Progresul X ; VUL Autobuzul — 
I.P. Aluminiu 1 ; IX. Rapid Arad 
— Olimpia S.M. 1 ; X. C.I.L. Si
ghet — CJ.R. Tim. 1 ; XL „U“ 
Cluj-N. — Armătura 1 ; XU. 
U.T.A. — C.S.M. Reșița 2 ; XHI. 
U.M.T. — F.C. Baia Mare 2 ;

Relatări de la D. Soare, A. 
Cristea, C. Rusu, Al. Nour, Gh. 
Brlotâ, K. Avram, T. Siriopol, 
FI. Jeebeanu și Gh. Grunzu.

1. DUNAREA CSU 32 20 6 6 69-28 44
2. Gloria Buzău 32 17 4 11 53-37 33
3. Oțelul Galați 32 15 6 11 54-37 34
4. C.S.M. Suceava 32 15 4 11 35-33 36
5. Gloria Bistrița 32 14 1 15 54-35 33
4. F.C.M. Prag. Br. 32 16 1 15 53-50 33
7. C.S. Botoșoni 32 15 3 14 42-34 33
3. Ceahlăul P.N. 32 15 3 14 45-41 33
9. C.S.M. Borzești 32 14 5 13 36-39 33

10. Dunărea Căi. 32 14 4 14 42-'9 32
11. Prahova FI. 32 13 5 14 44-41 31
12. Unirea D. Foc. 32 13 4 15 35-45 30
13. C.S.M. St. Gh. 32 12 5 15 36-40 29
14. Delta Tulcea 32 13 3 16 33-57 29
15. Min. G.H.") 32 14 2 16 42-60 28
14. Viii. M. Vaslui 32 10 6 16 32-45 26
17. I.M.U. Medgidia 32 10 5 17 40-54 25
1». Viit. Gheorgheni 32 9 5 18 27-57 23

*) Echipă penalizată cu două puncte.

ETAPA VIITOARE (duminică
24 Iunie) : Dunărea Călărași — 
Gloria Buzău (0—2). Prahova 
Ploiești — C.S.M. St. Gheorghe 
(I—0). Gloria Bistrița — Delta 
Tulcea (0—1). Minerul Gura Hu
morului — Viitorul Gheorgheni 
(0—1). CeahLăul P. Neamț — 
F.C.M. Progresul Brăila (0—4), 
Oțelul Galați — Viitorul Meca
nica Vaslui (1—0). C.S. Botoșani 
— Dunărea CSU Galați (0—4), 
C.S.M. Suceava — I.M.U. Medgi
dia (I—1). Unirea Dtaamo Foc
șani — C.S.M. Borzești <0—n.

•) Echipă penalizatâ cu patru puncte.

1. RAPID BUC 32 25 4 3 64-19 542. I.P. Aluminiu 33 16 7 10 47-35 39
X Dinamo Victoria 32 16 6 10 48-35 38
4. Minerul Motru 32 16 2 14 55-55 34
X ROVA Roșiori 33 15 4 14 34-36 34
8. Carpați Mirșa 32 14 4 14 51-42 32
7. Unirea Alei. 32 14 4 14 41-39 328. Gax metan 32 13 6 13 31-39 32
9. Metalul Buc 32 14 3 15 46-38 31

10. Progr. Vulcan*) 33 14 7 12 45-42 31
11. Șoimii Sibiu 32 12 7 13 41-44 3112. Chimica Tim. 32 14 3 15 33-39 31
IX Automatica 32 13 5 14 31-38 31
14. Pandurii Tg. Jiu 32 13 4 15 45-39 30
IX Autobuzul 32 12 6 14 35-36 30
18. Mecanica finâ 32 9 8 15 37-44 26
17. C.S.M. Drobeta 32 7. 7 18 24-44 21
18. Precizia Sâcele 33 8 3 22 30-74 19

ETAPA VIITOARE (duminică 
26 iunie) : Mecanică fină Steaua 
București — Chimica Tîrnăveni 
(0—1), Rova Roșiori — Luceafă
rul București (1—1), Rapid Bucu
rești — C.S.M. Drobeta Tr. Se
verin (1—1), Carpați Mirșa — 
Autobuzul București (0—1), Pro
gresul Vulcan București — Pre
cizia Săcele (1—1), Gaz metan 
MedLaș — Unirea Alexandria 
(1—<I), Șoimii IPA Sibiu — Meta
lul București (0—2), Automatica 
București — Minerul Motru (1—2), 
Pandurii Tg. Jiu — Dinamo Vio 
toria București (0—2). I.P. Alu
miniu Slatina stă.

1. F.C. BAIA MARE 32 20 5 7 78-26 45
X U.T.A. 32 17 7 8 59-23 41
3. „U“ Cluj-Nap. 32 18 3 11 53-22 39
A Ind. sîrmei 32 16 3 13 46-36 35
5. Armatura Zalâu 32 17 1 14 39-57 35
6. C.S.M. Reșița 32 14 6 12 47-39 34
7. Olimpia S.M. 32 14 5 13 58-47 33
8. Minerul Cavnic 32 15 2 15 64-48 32
9. Gloria Reșița 32 14 4 14 39-59 32

10. Aurul Brad 31 13 5 13 40-41 31
11. Someșul S.M. 32 14 3 15 51-54 31
IX Rapid Arad 32 13 4 15 49-53 30
13. C.I.L. Sighet 32 13 3 16 44-49 29
14. C.F.R. Timisoara 32 12 5 15 43-50 29
15. Metalurg. Cugir 31 12 5 14 38-55 29
16. U.M. Timișoara 32 10 5 17 35-61 25
17. Strungul Arad 32 10 4 18 30-55 24
18. înfrățirea Or. 32 8 4 20 26-64 20



In turneul international de polo de la Neapole

Turneul international de polo 
de la Neapole, desfășurat săp- 
tămina trecută, a evidențiat 
forma bună în care se află 
selecționata noastră universi
tară. care a încheiat 
rea — fără înfringere, 
victorii si un egal — 
secund, ceea ce este 
rător, în perspectiva 
telor Jocuri Mondiale 
Iești.

— Intr-adevăr, eebipa a avut 
• comportare dătătoare de spe
ranțe, ne spunea antrenorul 
federal Anatol Grințescu (care 
pregătește formația împreună 
eu Iuliu Capșa și Cornel Rusu),

tntrece- 
cu patru 
pe locul 
îmbucu- 
apropia-
Studen-

intr-e companie pu.e. .. 
Italia și Olanda sint calificate, 
ea *i reprezentativi noastră 
națională, pentrn turneul pri
melor opt formații ale conti
nentului (Roma, 20—27 august), 
iar lotul rtudențese al 
lor se numără printre 
sării de la Edmonton, 
de fapt, două motive 
optimiști : primul — 
du-ne la Universiadă, 
doilea, la C.E., 
eomponentilor acestei .eleețio- 
nate nd în prima echipă
a Ro

gazde- 
adver- 
Avem. 

si fim 
findin- 
iar aJ 

majoritatea

su- 
nu- 
sint 

cu

— Care au fost atuurile po- 
loistilor noștri ?

In meci amical de popice

ROMANIA R.D. GERMANA 1-1

interesante.

MANGALIA NORD, 19 (prin 
telefon). Pe arena de bowling 
din cunoscuta stațiune Neptun 
l-au înUlnit duminică, într-un 
meci amical intortări. selecțio
natele mascul ine și feminine de 
popice (seniori) ale României 
Si R. D. Germane.

Partidele au fost
la bărbați victoria revenind 1* 
scor formației țării noastre, iar 
la femei, după o luptă pasio
nantă. rezultatul a fost favora
bil jucătoarelor oaspete. “ 
iată rezultatele tehnice 
bărbați : România — 
Germană 5 438—5 246 
femei 2 446—2 465 p d ; 
neral : 1—1.

La bărbați, cei sase . _
români au evoluat bine, și au 
format o echipă omogenă : trei 
dintre ei — Iuliu Bice — 951. 
Ilie Hosu — 915 si Iosif Tl»- 
mănar — 915 — au depășit gra
nița celor 900 p d, cifră care re
prezintă, chiar si pe arenă pro
prie, un rezultat de valoare.

La femei, doar jumătate din

Dar
- ta

R. D. 
pi; ta 
scor ge-

jucători

echipă a mers bine, restul ju- 
cătaarelor «u fost imprecise, 
nai ales la manșele de „Izo
late*. din cere cauză s-a pier
dut partida. S-au evidențiat 
doar Maria Zsizsfk — 443, E-
I. .. Pană — 437 și Silvia Be- 
rinde — 412.

.filmul' partidelor — MAS
CULIN (în ordinea intrării pe 
plate) : Al. Naszodi — U.
Steffen KT—N2. St Boariu — 
a Maehur 898—865. L Hosu —
J. Barthel >15—812. Gh. Sil
vestru — W. Oestereieher 892— 
892, L Biee — K- Meissner 
951—89!. I. Tlsmănar — H. 
Wdstcrhoff 915—883 ; FEMI
NIN : Maria Zsizsik — Sabine 
Cyljax 443—384, Elena Aa- 
dreeseu — Elke Frits 389—488. 
Vasili ca Pințea — Gudrun 
Fiedler 388—399, Margareta Că- 
tineaau — Edda Schumann 
385—MC Sena Pană — Brigit 
HOnger 437—449. Silvia Berin- 
de — Ursula Hubner 412—396.

— Disciplina taelcă. dărui
re». un plus de maturita;e. Ei 
au arătat o bună pregătire fi
zică si au rezolvat in procen
taj apreciabil, situațiile de 
perioritate și inferioritate 
merică. Considerațiile 
valabile pentru partidele
cele două echipe ita’iene (in 
prima reapărind si celebrul De 
Magistris). cu Olanda — fru
moasă revanșă după înfrinje- 
rea de la Bruges — si eu Aus
tralia. • anume deconectare 
intervenind in meciul cu Bul
garia.

— Remarcări ?
— Portarul Tudor. 

Hagiu. Moiceanu. 
evoluții inegale 
E. Ionescu. S- 
trăs. in vreme 
Ciobăniue Cr. 
sub posibiliUtL 
mlon a fost reservă. O men
țiune si pentru prestațiile com
patriotului nostru, arbitrul Roit 
Silh».

Să le dorim poloiștilor noștri 
succes la Universiadă !

Geo RAETCH1

Gordan, 
Fejer. Cu 
Ungu.-eanu, 

Popescu. Cos- 
ee Ardeleanu. 

Dan aa jucat 
Portarul Si-

Ioan CIOBOATA, coresp.

• Elena Lina invinaai arc
R. D. Germane

LUBLIN — In prima zi a tra- 
dițlonaluliii concurs internațio
nal „Memorialul Kuszocinski", 
sportiva româncă Elena Tări(ă- 
Lina a ciștigat proba de 800 m 
cu timpul de 2:01,01. Pe locul doi 
s-a clasat o alta atletă româncă. 
Mitica Junghiatu, cronometrată 
ta 2:01,99.

Alte rezultate: masculin: pră
jină: Kozakiewicz (Polonia) 5,55 
m; 1 500 m: Lopez (Spania)
3:39.71; greutate: Sarul (Polonia) 
20.96 m; feminin: înălțime: Da
nuta Bulkoska (Polonia) 1,90 m; 
200 m: Luiza Forrer (Cuba) 23,56.

KARL MARX- STADT. Timpul 
foarte rece a influențat rezulta
tele înregistrate in cadrul cam
pionatelor R.D. Germane. Iată 
citeva - ■ 
too m:________________ __
Sabine Busch 50,26. 800 m: Chris
tine ..——— -
SchrSder 2:00,73. 4X100 m: Motor 
Jena 43,22. 4X400 m: " “ 
brandenburg 3:32,99. 
Heike Daute 7,01 m.
Scf.ima 6.74 m, înălțime: Susanne 
Helm 1,91 m. Heike Grabe 1,88 
m. disc: Gisela Beyer 69,02, Mar
tina Opltz 69,00 m. suliță: Antje 
Kempe 66,« m. Petra Felke 67.50 
m: BÂRBATl: »*> m: Prenzler

Germane.
dintre acestea: FEMEI: 

Marita Koch 21,82, 400 mt

Wachtel 1:59.89, Anke

S.C. Neu- 
lungime: 
Christine

COMPETIȚII CICLISTE
• După cea de a 4-a etapă 

a Turului Elveției tu clasamen
tul general individual conduce 
Peter Wlnnen (Elveția) cu 21h 
3223,0. urmat la 1 minut de 
compatriotul său Daniel Gisin- 
gec. Liderul clasamentului ge
neral a dstlgat această etapă 
(Altstatten — Davos. 232 km) 
în 6h 53:38.0.
• Prima etapă a 

Iugoslaviei, disputată pe dis
tanta de 182 km între Borova 
si Banja Luka.. a revenit ru
tierului cehoslovac Novosad cu 
timpul de 4h 16 .-05,0. urmat de 
iugoslavul Zavbi si de sovieti
cul Saitov.
• Cunoscutul alergător fran

cez Bernard Hinault a anuntat.

la Paris, că anul acesta nu va 
participa la Turul Franței, fiind 
in continuare suferind de ten- 
dinită I
• Cea 

Turului 
distanta 
D’ostra
italianului 
57:20,0.232 km)

Turului

AURUL BAIA MARE, PENTRU A 5-a OARĂ CAMPIOANĂ
(Urmare din pag. I)

susținut de un jucător de nă-; 
dejde — Alexandru Naszodi 
(893 si 908 p.d.). iar în ultimele 
două schimburi evoluind Iullu 
Bice (934 și 913 p.d.) și Ste- 
lian Boariu (872 și 883 p.d.), 
oameni de bază și la echipa 
națională (la care s-a mai a- 
dăugat forma de zile mari a 
veteranului formației. Gheor- 
ghe Vuță, în meciul retur — 
908 p.d.). Aurul Baia Mare și-« 
asigurat, grație omogenității *1 
puterii de concentrare a ju
cătorilor în momentele dificile, 
participarea la finala C.C.E. din 
acest an.

Dacă majoritatea celor 8 e- 
chipe calificate în turneul fi
nal n-au putut, din cauza unor 
deficiente de ordin tehnic, să 
stăpînească pistele de joc, ele 
au arătat. în plus, o insufi
cientă pregătire fizică. înre-

gistrind o scădere de randa
ment In partida retur. Astfel, 
Chimpex Constanța a cobortt , 
da la 5 220 Ia 5124. Ele.-tro- 
mureș Tg. Mureș de la 5187 
la 5182. Metalul Hunedoara de 
la 4 968 la 4 979, în timp ce 
Aurul Baia Mare a avut o evo
luție 
p.d.

O
care _ _ ...___ ____
rezultatele unor echipe a fost 
jocul la intimplare, practicat 
de multi popicari care — Hp- 
tiU de siguranță — au tras in 
manșele „pline* la primul po
pic. in speranța că bila va 
devia într-una din „ulițele* 
alăturate. Or, acționind hazar
dat. fără precizie, au „spart* 
exasperant, iar în manșele ,J- 
zolate* au ratat nepermis de 
mult. Pe lingă faptul că fi
guri alăturate de două-trei și 
patru popice erau adesea re
zolvate din tot atitea aruncări

ascendentă 5 250—5 341

la Lublin ® (ampiosiaklc
și S. II. A.

de a treia etapă a 
Italiei (amatori) pe 
Recanati si Pianello 
(158 km), a revenit

Quatrini in 3h

ȘAHIȘTI ROMÂNI
In Întreceri

altă carență 
•-a reflectat

de pregăt re 
pregnant în

(și nu dintr-o singură 
cum este normal), au 
meroase situațiile în 
cătorii au lansat In... 
cordurile de bile irosite la ..sin
guratice* 11 dețin Progresul 
Oradea, cu 32—33 și Metalul 
Hunedoara — 33—33 ,bile
goale* în cele două evoluții, 
exact dublu rft ratează echi
pele temeinic pregătite.

20. VI.

ECHIPA DE JUDO NITRAMONIA FĂGĂRAȘ

PE LOCUL II LA TURNEUL DE LA POZNAN
La Poznan a avut loc tradi

ționala competiție internațio
nală de judo pe echipe dotată 
cu ..Cupa Etro“. La ediția din 
acest an. a Xl-a. valoroasa for
mație Nitramonia Făgăraș (an
trenor Gheorghe Gujbă) a avut 
o comportare remarcabilă si- 
tuindu-se în final pe locul se
cund «i 32,5 puncte, după O- 
limpia Poznan. 37 p. Din e- 
chipa făgărăseană semimijlo- 
ciul Mircea Frătică a repurtat

victorii în toate partidele pe 
care le-a susținut de-a lungul 
turneului. Dealtfel. Mitcea Fră- 
ttoă a si cucerit primul loc. 
primind din partea organizato
rilor o frumoasă cupă.

eh

lovitură, 
fost nu- 
care ju- 
gol. Re-

AGENDA

Înaintea ultimei runde. in 
turneul international feminin de 
șah de la Plovdiv conduce Ka- 
soșviU (U.R.S.S.) cu 8,5 punc
te. urmată de Savova (Bulga
ria) 8 puncte. Bojadzieva (Bul
garia) 7.5 puncte. Măriei (Iugo
slavia). Heinze (R.D. Germa
nă) cu cite T puncte. Ligia 
Jlcman (România) 6,5 puncte si 
o partidă întreruptă, etc.

★
In turneul international 

șah „Cupa Prieteniei* de 
Pernik (Bulgaria), după 8
de conduce maestrul iugoslav 
Birkovid cu 5,5 puncte, urmat 
de Grigorov (Bulgaria) —, 5 
puncte. Iuliu Armas (România) 
ocupă locul 3. cu 4.5 puncte.

de 
la 

run-

SĂPTĂMÎNII
CICLISM: Continua Turul 
Turul Italiei — amatori 
de la Wimbledon (pînâ 
CĂLĂRIE: Turneul hipic 
ta 26. VI). 
FOTBAL: Meci amicai, _____ _______
în cadrul preliminariilor olimpice. Danemarca ________

23.VI. BOX: Meci pentru campionatul mondial (W.B.A.) ta categoria 
super musca la Șendai (Japonia), între JWro Watanabe (Japo
nia) ți Roberto Ramirez (Mexic): ATLETISM: Memorialul Rosicki, 
la Praga.
ATLETISM: Jocurile Balcanice ale senibrilor, la Izmir (pînâ la 
26.VI); Concurs internațional ta Paris; AUTOMOBILISM: Raliul 
Noii Zeelande (se încheie la 29.VI).
MOTOCICLISM: Marele premiu al Olandei, ta vitezâ, la Assen; 
ATLETISM: Meciul S.U.A. — R.D. Oermanâ, ta Los Angeles; 
BOX: Meciul pentru titlul mondial (W.B.C.) ta categoria pană, 
ta San Juan în Porto Rico, între Juan Laporte (Porta Rico) 
și Johnny La Rosa (S.U.A.).
AUTOMOBILISM: Marele premiu al Marii Britanii, la formula 
2, la Donington; Marele premiu al Italiei, la formula 3, la 
Monza; MOTOCICLISM: Marele premiu al Statelor Unite, la 
motocros; ATLETISM: Concurs Internațional, ta Edlmburg; PEN
TATLON MODERN: „Cupa Europei", ta București (pînâ la 
30. VI).

21. VI.

27. VI.

24.VI.

25.VI.

26. VI.

Elveție! (se încheie la 24.VI); Continua 
(se încheie ta 25.VI); TENIS: Turneul 
la 3. VW).

internațional de ta Aachen (se încheie

Sued ic — BrazlMa. la Gotvborg; Mac' 
Finlanda.

CAMPIONATE

GERA. în bazinul din localita
te se desfășoară campionatele de 
Înot ale R.D. Germane. Cu acest 
Prilej, ta afara unul buchet de 
rezultate excelente, au fost ta- 
reglstrate șl trei recorduri euro
pene. Astrid Strauss (14 ani) a 
realizat noi recorduri la 400 m 
liber cu 4:08.25 șl la 800 m liber 
eu 8:29,61. Vechile recorduri e- 
rau deținute de Ines Diers (RDG) 
cu 4:08,56 din 1981 si. respectiv, 
Anke Sonnenbrodt (RDG> cu 
9:91,07 din 1983 de la 1 aprilie. 
Pentru a opta oară consecutiv 
Jorg Wolthe a corectat recordul 
continental la 100 m liber cu 
performanța de 49.58 s. Prece
dentul său record era de 49.60 s 
de la campionatele mondiale de 
la Guayaquil din 1982.

U.R.S.S. (et. a 14-a) : Metallst
— Spartak 1—2. TSKA — Nistru 
1—6. Jalglrla — Nipru 2—1, Nefd
— Dinamo Tbilisi 3—2, Ararat — 
Zenit 1—1. Kutaisi — Pahtakoc 

1—1, Dinamo Kiev — Dinamo 
Moscova 1—1, Torpedo Moscova
— Cernomoret 0—1, Dinamo
Minsk — Sahtior 2—6. In clasa
ment : 1. Cernomoret 11 o : 1. 
Dinamo Minsk 17 p " - - • ■
17 p ; 4. Spartak ' 
II p.

AUSTRIA (et. a 
GAK J—S. Admira 
Vlena 2—0. Vlena 
6—9, Rapid — Union Weis 1—0 
SSW Innsbruck — Etsenstadt 1—0 
Neusiedl — Austria Klagenfurt 
4—9, Austria Vlena — Austria 
Salzburg 2—0, Sturm Graz —
Voest Linz 2—0. In clasnm-nt ;

1. Rapid 46 p ; 2. Austria Viena 
46 p ; 3. SSW Innsbruck 38 >

SUEDIA (et. a 9-a) : Gaelve — 
Oergyte 1—1. IFK GSteborg — 
Haecken 5—0, Halmstadt — Elfs- 
borg 3—3. Hammarby — Brage 
0—1, F.F. Malmoe — Oester 0—0, 
M aellby — AIK Stockholm 0—6. 
In clasament : 1. f.f. Malmoe 
13 p; î. Oester 12 p; 3. Hammor- 
by "u P

3. Jalgiris
16 p ; 5. Zenit

29-a): I.ASK — 
Wacker — SC 
— Simmerlne

DE PRETUTINDENI

• La Basel a avut loc cel de 
al treiea meci pe care selecțio
nata Braziliei. în noua el formu
lă șt sub conducerea lui Carlos 
Alberto Pameira. n susține ta 
cadrul tumeulut său european. 
Cu acest prilej brazilienii au în- 
rtlnlt reprezentativa Elveției de 
care au disous cu 2—1 (0—1),
orin punctele marcate de So
crates si Careca, resoectiv Egtl.

Ultimul meci al turneului 
miercuri cu Suedia.

a Aflată în turneu In Cana
da echipa Scoției a învins la Ed
monton selecționata țării gazdă 
cu 3—0 (2—6).
• Cowans, unul din cei mai 

buni atacanți ai echipei engleze 
Aston Villa (a evoluat și la 
București, în meciul cu. Dinamo), 
a fost transferat la Napoli.

• Intr-un Joc disputat la Tel 
Aviv. selecționata Israelului a 
învins pe F.C. Liverpool, cam
pioana Angliei, cu 4—3 (2—1).
• Un caz curios: cunoscutul 

fotbalist Italo-nord-american, Chi- 
naglia, deși are 36 de ani, va 
continua sl joace la Cosmos 
New York, fiind în același timp 
— ae pare — si președintele clu
bului italian Lazlo din Roma!
• în cadrul unei anchete la 

care au participat antrenori și 
jucători din campionatul elvețian, 
internaționalul Lucien Favre, de 
la Servette Geneva,’ a fost de
semnat cel mal bun fotbalist din 
această țară în sezonul recent 
încheiat.

20.61. 400 m:
knebcl 45,53, 
necht 1:47,97. 
3:37,38, 5000 m;
lungime: Nowak 
me 
yer 21,44, 
disc; Schult 66,34 m, 
chel 88,12 m, ciocan: Steuk 
m. Haber 77,00 m, 20 km marș; 
Kowalsky 1.21:52.

INDIANAPOLIS. In Capitala 
statului Indiana au avut loc fi
nalele campionatelor Statelor U- 
nite. Rezultate: BARB ATI: 100 
m; Lewis 10,27 (vint favorabil), 
10000 m: Salazar 28:11,54. 110 mg: 
Foster 13,15, Turner 13,48 (vint 
contrar!), greutate: Lăut 21.71, 
Akins 21,52 m, Lehmann 21,25 m, 
FEMEI: 100 m: Evelyn Ashford 
11,24. Diane Williams (vînt con
trar). 5000 m: Judi St. Hilaire 
16:02,16, 10 km marș: Susan
Westerfield 50:51,91, 100 mg: Be
nita Fitzgerald 12,97, lungime: 
Carol Lewis 6,91 m. Jennifer 
Inniss 6,85 m, înălțime: Louise 
Ritter 1,93 m, Pam Spencer 1.93, 
Joni Huntley 1,9C m. disc*. Leslie 
Deniz 62,86 m, suliță: Karin
Smith 57,20 m.

LAPPEENRANTA, în localitate 
are loc meciul triunghiular Fin
landa — Marea Britanie — Elve
ția. Cel mai bun rezultat: Tiina 
l.illak 73,92 m la suliță, 
zultate: —
13,67 m, 
2,20 m, 
7,71 
13:29,62, ________
3:43,08. 100 m: Christie (MB)

BAR LE DUC. In acest 
din estul Franței au avut 
semifinalele „Trofeului Lugano* 

(20 km): 1. Lelievre
1.28:39,4 2. Martens

1.29:42,5 — record, 3.
(Franța) 1.30:39,9; echi- 

R.F.G.
4. Elveția

Schonlebe 45.50. 
800 m: Wagenk- 
1509 iu: Busse

Kunze 13:3-5,99.
7,83 m. înălți- 

Sam 2,24 n». greutate: Be- 
Timmermann 21,08, 

suliță*. Mi- 
78.22

ni:
ni:

m.

Alte
110 mg: Bryggare 
înălțime: Dalhauser 
lungime: Bernhard 
5000 m: Vainic 

1500 m: Turnbull

la marș 
(Franța) 
(Belgia) 
F esselier 
ne: 1. Franța 41 p, 
30 p, 3. Belgia 27 p.
15 p.

1.
2.

2.

re- 
<F) 
(E) 
<E) 
<F) 

(MB) 
10,46.
oraș 
loo

•TELEX•
BASCHET. In cadrul calei, 

de a 4-a etape a turneului mas
culin de la Sao Paulo s-au în
registrat rezultatele : Argentina 
— Marathon Oil (S.U.A.) 108—03 
(49—48), Brazilia — Iugoslavia 
87—77 044—41).

BOX. • In localitatea La Ro
che sur For on (Franța) s-a dis
putat meciul pentru titlul euro
pean la cat. muscă dintre fran- 
cezul Antoine Montero Si spa
niolul Mariano Garda. ■ Victoria 
a revenit lui Montero prin -opri
rea meciului în repriza a 9-a.

HOCHRI PE 
med retur din 
pet Cupelor :

ROTILE a In 
semifinalele Cu- 

Benfica Lisabona 
— Haga HE 3—2 (1—1). Meciul 
a avut loc la Haga. In tur. Ben
fica rfșilgase cu 9—2.

ÎNOT • în concursul de no
tație de la Mission Viejo (Cali
fornia), cunoscuta înotătoare 
americană Tracy Caulkins a cîș- 
tigat cinci probe: 209 m liber — 
2:04,16 ; 200 m spate — 2:18,42;
100 m fluture — 1:02,46; 100 m 
bras — 1:13.15 și 400 m mixt — 
4 :48,20.

RUGBY, • L*a Wellington a 
avut loc al doilea test-meoi din
tre echipa Noii Zeelande (AH 
Blacks) și formația „Leilor Bri
tanici*. Victoria a revenit gazde
lor cu 9—0 
transformat 
deapsă.

(9—0) prlntr-un eseu 
și lovitură de oe-

In turneul feminintenis. •
de la Eastbourne victoria a re
venii Martinet Navratilova care 
a Învins-o In finală de Wendy 
Turn bull cu 6—1, 6—1. In semifi
nale : Navratilova — Garrison
6—2, 6—3 șl Turnbull — Austin 
6—1. 1—o (ab) • în turneul de 
la Bristol (masculin) finala se 
va juca intre Tom Gullikson și 
Johan Kriek, învingători în se
mifinale asupra lui R. Krishnan 
(6—4, 7—6) șl, respectiv, L- Bour
ne (6—1. 1—6. 7—5).

GM. DE JUNIORI
In Mexic, la Guadalajara, s-a 

disputat jocul dintre echipele 
Poloniei sl Coreei de Sud. con- 
(tnd pentru locul HI al actualei 
ediții a C.M. de juniori. La ca
pătul unul meci foarte echilibrat 
Polonia a învins cu 2—1 (0—0,
1—1), după prelungiri. Au mar
cat: Krause (min. 78) sl Szce- 
zepanskl (mln. 102) — Polonia.
Kee Keun (min. O) — Coreea 
de Sud. Reamintim că în finală 
se tatllnesc reprezentativele Bra
ziliei sl Argentinei.

SANCȚIUNI DICTATE DE 
U.E.F.A.

Recent, la Berna. Ccmisia de 
disciplină a U.E.F.A. a dictat o 
serie de sancțiuni, pentru aba
teri constatate la ultimele locuri 
din cupele europene. Trei etape 
înispendare a primit Jucătorul 
M. Iorio (A.S. Roma). două 
etape Jose Silva (Benfica), iar 
orintre cei multi care au foșt 
sancționați cu cite o etapă oen- 
tru primirea celui de al do11 «a 
cartonaș galben se numără sl 
Costică Ștefănescu (,.U:S Craiova).
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