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S-a încheiat cea de a 65-a edifie a Diviziei „A" de fotbal

DINAMO BUCUREȘTI, A 11-a OARĂ, 

CAMPIOANĂ A ȚĂRII!
9 După un duel spectaculos, ca ți în ediția trecută, cu Universitatea Craiova, di- 
namovițtii și-au păstrat titlul de campioni naționali 9 Pe podium : UNIVERSI
TATEA CRAIOVA ți SPORTUL STUDENȚESC 9 F. C. Constanța, Politehnica Ti
mișoara și F.C.M. Brașov au retrogradat în Divizia „B" 9 Grosu (F. C. Bihor) noul 

golgeter al țârii 9 Viitorul campionat va începe la 27 august

REZULTATE TEHNICE
C.S. Tirgoviște 
Steaua
F.C.M. Brașov 
Dinamo
Corvinul Hunedoara 
F.C. Olt

— Univ. Craiova
- F.C. Argeș
— A.S.A. Tg. Mureș
- F.C. Constanta
- Politehnica lași
— Chimia Rm. Vilcea

F.C. Bihor 
Petrolul Ploiești 
Politehnica Tim.

- Sportul studențesc
- Jiul Petroșani
- S.C. Bacău

Cronicile in paginile 2—3

GOLGETERII
20 GOLURI : Grosu (6 din 11 m)..
19 GOLURI : Cîrțu (1 din 11 m), Nemțea nu (6 din 

11 m).
14 GOLURI : M. Sandu, Augustin (1 din 11 m).
12 GOLURI : Cîmpeanu (1 din 11 in), Gingu (3 din 

11 m).
11 GOLURI : Simaciu.

Văetuș a înscris imparabil cel de al doilea gol al formației campioane. Fază din meciul Di
namo — F.C. Constanța, încheiat cu scorul de 3—0. Foto : Dragoș NEAGU

Finala „Cupei României" încheie sezonul fotbalistic

UNIVERSITATEA CRAIOVA $1 POLITEHNICA TIMIȘOARA 
PROMIT PENTRU MIERCURI UN SPECTACOL ATRACTIV

La puține zile după ultima 
etapă a Diviziei „A“, întrecere 
încheiată, simbătă, cu succesul 
echipei Dinamo București, iu
bitorii fotbalului din țara noas
tră vor putea urmări — 
miercuri, pe stadionul „23 Au
gust**  din Capitală — finala 
„Cupei României**,  ediția 1982— 
83, care — sub genericul „Da- 
ciadei**  — va așeza față in față 
formațiile Universitatea Craio

va și Politehnica Timișoara. 
Este un meci așteptat, firește, 
cu viu interes.

Pe fotbaliștii craioveni ii re
comandă, desigur, performan
țele obținute de ei în Cupa 
U.E.F.A. unde, așa cum se știe, 
au ajuns pină în semifinale, in 
timp ce pe jucătorii Politeh
nicii Timișoara U „susțin**  re
zultatele realizate In ultima 
vreme, sub conducerea tin iru

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

1. DINAMO 34 17 15 2 62-25 49
2. Univ. Craiova 34 20 6 8 66-29 46
3. Sportul stud. 34 18 8 8 48-29 44
4. F.C. Argeș 34 17 6 11 50-37 40
5. Steaua 34 14 10 10 47-41 38
6. Corvinul 34 13 8 13 46-38 34
7. F.C. Olt 34 14 5 15 47-36 33
8. A.S.A. Tg. Mureș 34 13 7 14 41-42 33
9. Jiul 34 12 9 13 35-43 33

10. Politehnica lași 34 11 10 13 37-40 32
11. F.C. Bihor 34 12 8 14 56-62 32
12. Petrolul Ploiești 34 14 4 16 38-55 32
13. S.C. Bacău 34 12 7 15 43-47 31
14. C.S. Tirgoviște 34 10 11 13 36-44 31
15. Chimia Rm. Vilcea 34 12 7 15 33-43 31
16. F.C.M. Brașov 34 11 7 16 41-51 29
17. „Poli*  Timișoara 34 9 6 19 35-64 24
18. F.C. Constanța 34 7 6 21 30-65 20

lui antrenor Emerick Dem- 
brovschi.

In deschidere (după toate 
probabilitățile, in funcție de 
starea vremii) de asemenea, un 
joc atractiv : Corvinul Hune
doara — Chimica Tirnăveni. in 
finala campionatului republican 
al juniorilor.

Ora Începerii finalei va fi 
stabilită astăzi.

ILIE MIVTl

KRISTIANSUND, 3 (prin 
telefon). Duminică seara s-au 
încheiat. în localitate, între
cerile campionatelor mondiale 
de lupte greco-romane ale ju
niorilor (18—20 de ani), care 
au reunit în disputa pentru 
titluri și medalii tinerele „spe- 
ranțe“ ale acestui sport din 16 
țări : Bulgaria, Iugoslavia,
R. D. Germană. R. F. Germa
nia, Elveția, Uniunea Sovie
tică, Cehoslovacia, Polonia, 
Suedia, Finlanda, S.U.A., Da
nemarca, Franța, Olanda, 
ROMANIA și. bineînțeles, din 
țara gazdă — Norvegia.

La această ediție a „mon
dialelor*.  printre competitor.' 
s-au aflat si trei juniori ro
mâni : Ilie Miuți (48 kg). So
rin Hcrțea (82 kg) și Ion Gri- 
goras (100 kg). însoțiți de an
trenorul Simion Popescu, ti
neri componenti ai lotului 
nostru olimpic pregătit de co
lectivul tehnic coordonat de 
antrenorul emerit Ion Cor- 
neanu. Doi dintre ei — ILIE 
MIUȚI (Pandurii Tg. Jiu) și 
ION GRIGORAȘ (Dinamo

„Internaționalele" de lupte — ediția XXII

SPORTIVII ROMÂNI-14 LOCURI I
După ce sîmbătă, în două 

reuniuni, întrecerile din cadrul 
Concursului international de 
lupte greco-romane și libere al 
României — ediția a XXII-a 
— au făcut o exigentă selecție 
în rindurile participantilor, la 
toate categoriile de greutate, 
duminică dimineața au fost 
programate finalele pentru lo
curile 1—2 și 3 care, o spunem 
de la început, ne-au arătat a- 
devărata frumusețe a acestui 
sport Firește, au urcat pe po
diumul de onoare cei mai va
loroși dintre concurenți. dar 
meritul pentru reușita deplină 
a acestei competiții tradiționale 
revine în aceeași măsură tutu
VASILE ANDREI - VICTORIE CATEGORICA ÎN FATA CAMPIONU

LUI MONDIAL ROMAN WROCZLAWSKI (POLONIA)

Finală scontată la categoria 
100 kg : Vasile Andrei (Româ
nia) — Roman Wroczlawski 
(Polonia). Meci de mare atrac
ție. considerat de toți specialiș
tii prezenți In sala Floreasca 
drept _derby"-ul reuniunii de 
ieri dimineața. Pentru că iubi
torii sportului Iși aminteau, 
desigur, că anul trecut cei doi 
luptători și-au disputat titlul 
mondial, la Katowice, victoria 
revenind atunci, la limită, spor
tivului polonez. A fost o mare

ION GRIGORAȘ
București) — au reușit ex
celenta performanță de a cu
ceri titlurile de campioni ai 
lumii și medaliile de aur. Toa
te felicitările acestor absol
venți ai scolii românești de 
lupte greco-romane. antrenori
lor și cluburilor lor. Cel de al 
treilea reprezentant al țării 
noastre. Sorin Herțea (Dina
mo București) s-a clasat pe 
locul 6.

CLASAMENTE FINALE (Ia oa- 
goriile ale căror întreceri s-au 
încheiat pînă la ora convorbirii 
telefonice) : cat. 48 kg : 1. ILIE 
MIUȚI (România), campion mon
dial, 2. I. Samtael (U.R.S.S.), 3. 
L. Roeningen (Norvegia) ; 57 kg :
1. .lize Sutsukov (U.R.S.S.) 
campion mondial, 2. P. Mladenov 
(Bulgaria), 3. A. Sike (Ungaria); 
68 kg : 1. Mariuz Przigoda (Po
lonia), campion mondial, 2. M. 
Saetre (Norvegia), 3. M. Korn- 
bekk (Suedia) ; 82 kg : 1. Ser- 
ghei Popov (Bulgaria), campion 
mondial, 2. J. Halemy (Ceho
slovacia). 3. H. Strauss (R.F. 
Germania) . .6. Sorin Her'ca 
(România) : 100 kg : 1. ION
GRIGORAȘ (România), camion 
mondial, 2. T. Jekov (Bulgaria), 
3. O. Plugnikov (U.R.S.S.).

ror celor aproape 150 de spor
tivi din 12 țări reprezentate. 
Revenind la întrecerile pro- 
priu-zise, ne face plăcere să 
consemnăm faptul că. într-o 
companie deosebit de puterni
că. luptătorii români au cuce
rit 14 titluri — 8 la greco-ro
mane și 6 la „libere**  — domi- 
nind, cum se vede, ediția din 
acest an a „internaționalelor**.  
Sâ notăm, de asemenea, fru
moasa impresie pe care au lă
sat-o, prin evoluții de bun ni
vel tehnic, sportivii din Uniu
nea Sovietică. R.P.D. Coreeană, 
S.U.A. și R.F. Germania. Și 
acum, despre finale..

surpriză, mai ales pentru cei 
care știau că scorul intilniri- 
lor directe era... 3—0 (!) în fa-

Dan GARLESTEANU 
Costin CHIRIAC

(Continuare in pag ?-î)

AZI, START 
iN „ZONELE*  DE BOX

Ceremonia de deschidere a celei de a 
12-a ediții a Jocurilor Mondiale Universi
tare de vară a avut loc pe stadionul 

din localitate, în prezenta a 61 000 de specta-„Commonwealth**
tori. Deasupra tribunelor fluturau drapelele României. Canadei 
și Japoniei, țări gazdă ale edițiilor 1981. 1983 și 1985 ale Univer
siadei. Onoarea de a deschide

revenit sportivilor noștri, îna
mion. Participantii au fost sa
lutați de dr. Primo Nebiolo. 
președintele Federației Inter
nationale a Sportului Univer
sitar. care a subliniat în alo
cuțiunea sa semnificația tradi
ționalei întreceri. Jocurile au 
fost deschise de prințul Char
les. după care doi sportivi ca-

Jocurile Mondiale Universitare de vară

LA EDMONTON A ÎNCEPUT „CURSA MEDALIILOR"

coloana delegațiilor participante 
frunte fiind poloistul Mihai Si-

Inadieni. înotătorul Graham 
Smith si voleibalista Tracy 
Mills, au aprins Flacăra Uni
versiadei In acordurile marșu
lui studențesc ..Gaudeamus 
Igitur“. Jurămîntul a fost de
pus de atletul Ian Newhouse 
si săritoarea de la trambulină 

Silvie Bernier. reprezentanți 
ai tării gazdă. A urmat un 
frumos program.

Si acum, primele relatări de 
la întrecerile la care au luat 
parte sportivii români...

riorctistul Kuhl — in iinalâ
O comportare bună a avut 

in prima zi floretistul Petru 
Kuki. vicecampion mondial 
universitar la București, care 
si-a cîstigat dreptul de parti
cipare în finala de 8 (progra
mată duminică seara, cînd a- 
casă la noi va fi trecut de 

miezul nopții), după un con
curs care a reunit 38 de spor
tivi din 23 de țări. El i-a în
vins. în grupele preliminare, 
în primul tur ne Balbakir 
(Algeria). Kimura (Japonia). 
Faviel (Cuba). Ribout (Franța), 
iar în turul al doilea a trecut 
de americanul Massialas. nige
rianul Ilammou. sovieticul So
mov și neozeelandezul Kcll,

Hristache NAUM

Edmonton. 3 iulie

(Continuare In pao s 4-a)

Incepind de azi și pină la 
sfirșitul săptâminii. in patru 
orașe din tară se va desfășura 
faza de zonă a campionatului 
national de box pentru se
niori. întrecerile se anunță 
deosebit de interesante, avin- 
du-se în vedere că vor urca 
treptele ringului cei mai buni 
boxeri ai țării la fiecare ca
tegorie de greutate, aspiranți 
la titlurile de campioni ce 
vor fi decernate cu prilejul 
turneului final din 8—15 au
gust, de la Constanta. Vor ob
ține dreptul de a participa la 
ultima fază a campionatului 
finaliștii fiecărei categorii de 
greutate de la ..zone". Deci, 
de azi. la Brăila. Craiova. 
Iași si Timișoara, candidații la 
centurile de campioni’ ai tării 
îsi încep greul drum al ca
lificării care, ca de fiecare 
dată, a constituit un examen 
dificil pentru fiecare pugi
list.



SORIN MATEI - 2,30 in NOU RECORD 
NAȚIONAL LA ÎNĂLȚIME

Campionatele de atletism ale 
municipiului București, pe sta
dionul din parcul sportiv „23 
August". competiție rezervată 
seniorilor, tineretului si ju
niorilor de cat. I... Avind in 
vedere marele număr al at- 
leților care activează In Bucu
rești. in atitea unități sporti
ve. ar fi fost de așteptat ca 
întrecerile să se ridice chiar la 
nivelul campionatelor națio
nale. de la 22—23 august. la 
care. reamintim. acordarea 
titlurilor este condiționată de 
îndeplinirea. în concurs, a •- 
numitor performanțe — în 
treacăt fie spus — foarte pre
tențioase. Din acest punct de 
vedere. campionatele munici
pale au fost în suferință I 
Din fericire, au existat și

bune comportări le-au avut 
Daniela Costian (Dinamo) 
55,62 m la disc (ea se arată o 
posibilă candidată la o meda
lie la C.E. de juniori din 
Australia), Carmen Sirbu 
(CSȘ 4) 5,95 m la lungime 
Camelia Boaeă (CSȘ 4) 14,0 la 
100 mg. Octavia Nit (CSȘ 190) 
1.80 m la înălțime.

Andi VILARA, corcsp.
Din agenda competițională a 

lunii iulie trei concursuri re
țin în mod deosebit atenția. 
Este vorba de finala campiona
telor republicane individuale 
de seniori, programată in ca
drul marii competiții naționale 
„Daciada" ți campionatele repu
blicane de tineret. Ambele com
petiții vor avea loc intre 22 și 
24 iulie pe Stadionul „23 Au
gust" din Capitală.

O săptămină mai tirziu, ace
lași stadion va fi gazdă a în
trecerilor din cadrul Jocurilor 
Balcanice pentru juniori și ju
nioare, ultima repetiție Înain
tea campionatelor de juniori 
care se vor desfășura in Aus
tria, intre 25 și 28 august.

PUNCT FINAL ÎN DIVIZIA „A“ DE POPICE
• Echipele clasate pe locurile 916 $i noile

pr»moratc
După ce echipele fruntașe ale 

campionatului Diviziei „A", edi
ția 13S2/S3, au participat la tur
neul final pentru locurile 1—6 
(campioane devenind, după cum 
se știe, echipele Voința Tg. Mu
reș la temei — cîștigătoarea tit
lului si in campionatul prece
dent și prima clasată in turneul 
final al „Cupei campionilor eu
ropeni- ’32 și Aurul Baia Mare 
la bărbați) acum s-an întrecut 
formațiile situate pe locurile
5—8 în cele patru serii (bărbați 
și femei) pentru stabilirea ocu
pantelor locurilor »—M ale com
petiției. Aceste echipe au susți
nut pe arena din Mangalia Nord 
cite două jocuri, stabilind urmă
toarea ordine în clasamentul ge
neral : FEMININ : 9. Vo
ință Ploiești 4715 pd, 19. Voința 
Oradea «712, 11. Laromct Bucu
rești 4S47, 12. Voința Timișoara 
4569, 13. Metrom Brașov 4550, 14. 
U.T. Arad 4533, 15. Voința O dor
ii ei 4456, ÎS. Rapid București 
4443 (!) — poziție inexplicabil de 
slabă a feroviarilor ; MASCU
LIN : 3. Gloria București 10349, 
10. Olimpia București 9903, 11. 
C.F.B. Timișoara 3933, 12. Metalul 
Roman 3561, 13. Tehnoutilaj Odor- 

hei 9901 14. Constructorul Tg. 
Mureș 9*67,  15. Chimica Tirni-

In Divizie
veni 9804, 18. Carpați Sinaia
9634.

Au retrogradat din campionat : 
Voința Constanța, Frigul Bucu
rești, Voința Craiova, Bradul 
Vama (f), Petrolul Cîmpina. Ra
finorul Ploiești, Unio Satu Mare 
șl Voința Tg. Mureș (ml.

★
Tot la Mangalia Nord s-au în

trecut in ultimul act al califică
rilor și cele 24 de echipe, femi
nine și masculine, care candi
dau la promovarea în Divizia 
,A“, campionatul ediției 1983/84. 
bi etapa anterioară finalei au 
concurat nu mal puțin de 48 die 
echipe masculine șl 36 feminine. 
In urma rezultatelor obținute la 
turneul final de calificare, au 
promovat în Divizie : Construc
torul Gherla (4323 pd in două 
Partide), C.F.R. Tg. Mureș (4740), 
Carpați Sinaia (4573) șl Olimpia 
București (4499) — la feminin,
industria sîrmei Cimpia Turzii 
(10107), Minerul Cavnic (10101), 
C.F.R. Constanța (10016) și Laro- 
met București (9921), — masculin. 
In cazul echipei Minerul Cavnic 
există o contestație care urmează 
să fie judecată de F.R.P. (T.R.).

INTERNAȚIONALELE" DE LUPTE
(Urmare din pag. 1)
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(Urmare din pag. 1)

Borin Matei trece cu ușurință 
la 2.30 m... Foto : D. NEAGU 

citeva performante de excep
ție, cu rezonanță internațio
nală...

Dinamovistul Sorin Maici, 
cu patru zile înainte de a îm
plini 20 de ani, ți-a văzut îm
plinit visul de a fi primul să
ritor din țara noastră care a 
trecut, la înălțime, peste șta
cheta ridicată la 2,30 m. Deci, 
un nou record national ! După 
ce la ultimele concursuri So
rin a încercat, de fiecare dată, 
această înălțime, devenită in 
ultimii ani granița de unde 
Începe consacrarea internațio
nală. iată că sîmbătă el a 
izbutit, sj încă cu rezerve de 
centimetri. Avem convingerea 
că elevul antrenorului Gheor- 
ghe Teșu va mai adăuga cu- 
rînd noi centimetri noului său 
record. Să amintim că vechiul 
său record data din 1982. de la 
12 iunie, de la Pitești, și mă
sura 2,28 m.

Un alt rezultat valoros este 
și cel de 20,34 m la aruncarea 
greutății, al craiovencei Mi- 
haela Loghin.

Alte cifre demne de a fi 
subliniate ni se par cele rea
lizate de : Nicolae Bîndar (Di
namo) 73,28 m și Adalbert Me- 
heș (Dinamo) 70,66 m — re
cord personal, la aruncarea 
ciocanului. Daniel Albu (Steaua) 
2,20 la înălțime. Iosif Nagy 
(Steaua) 62,60 m la disc. So
rin Tirichiță (Metalul) 17,55 m 
— record personal la greutate. 
C-iin Roșu (Steaua) 3 :47,0 la 
1 500 m. Zsolt Gyongyossi 
(IEFS) 14,2 la 110 mg.

Dintre juniori, cele mai

MECI 

INTERNAȚIONAL 

DE RUGBY
Multipla campioană naționa

lă de rugby juniori, C.S.Ș. Lo
comotiva București, susține 
marți un meci internațional în 
compania formației TJ Praga, 
Jocul se dispută pe stadionul 
Giulești, cu începere de la 
ora 17.

voarea lui Andrei. Am așteptat, 
acum, cu toții reintilnirea celor 
doi semigrei, sperind că Andrei 
își va lua o binemeritată re
vanșă. Și, intr-adevăr, imediat 
după gong, Andrei și-a impus 
autoritar lupta, punctînd spec
taculos, fără a-i lăsa campio
nului mondial nici o speranță, 
mai ales după finalizarea a 
două centurări laterale, fără 
replică, îndelung aplaudate de 
spectatori (ieri, in număr spo
rit la „Floreasca"). Era 4—0 și 
Andrei avea la sfîrșitul repri
zei un avantaj copios. Dar, 
pentru că si în lupte se pot 
intimpla multe răsturnări de 
scor, la reluare Andrei a con
tinuat să-și domine clar ad
versarul. adăugind alte 3 punc
te, iar în min. 5:26 Wroczlaw- 
ski, în evidentă inferioritate, a 
fost descalificat pentru pasivi
tate. Așadar, șirul victoriilor 
lui Andrei continuă-..

Ne mai îngăduim o „abate
re" de la ordinea clasică a ca
tegoriilor de greutate, pentru 
a sublinia și o altă evoluție de 
excepție : succesul realizat de 
Constantin Alexandru (52 kg) 
in fata sovieticului Temiz Ka- 
zarașvili, campionul mondial 
de la Katowice. A fost mai 
mult decît o victorie consem
nată statistic în foile de ar
bitraj. Ni s-a părut că multi
plul nostru campion mondial 
și european a obținut. înainte 
de toate, o mare victorie asu
pra lui însuși. El a reușit un 
final de o valoare greu de e- 
galat. Condus cu 0—2. Ale
xandru a găsit, la numai un 
minut după începerea meciului, 
o soluție la care poate ajunge 
doar un mare maestru :el a si
mulat un atac, pentru ca, atunci 
cînd nimeni nu se aștepta, să 
schimbe „priza", finalizînd un 
„tur de cap", care l-a pus pe 
Kazarașvili în imposibilitate de 
a schița măcar o mișcare pen
tru a evita „tuș“-ul. Și astfel, 
un alt campion mondial a fost 
întrecut, ieri, în sala Floreasca,

de un sportiv român de care 
am fost și sintem mîndri.

La 48 kg s-au întîlnit Nicolae 
lordache și Ion Scuturici, in
tr-un meci foarte disputat. în
cheiat cu victoria primului la 
limită : 6—5 p. Finală româ
nească și la 57 kg : Nicolae 
Zamfir — Sandu Dumitru. Net 
superior. Zamfir a ciștigat in 
min. 4:15, cînd scorul era 13—1. 
Apoi, la 62 kg. Canstantin Uță 
l-a învins prin descalificare pe 
Gheorghe Savu. iar la 68 kg. 
Ștefan Ne gri șan a dispus la 
puncte de Ion Tecuceanu. Cam
pionul nostru Ștefan Rusu (74 
kg) a fost net superior de-a

- EDIȚIA XXII
și european Martin Knosp 
(R.F. Germania) La 82 kg 
Constantin Mârăscu l-a între
cut la limită (1—0) Pe Gheor
ghe Fodore. Radu Ciprian (90 
kg) a fost învins la puncte de 
Bill Scherr (S.U.A.)- Alte două 
victorii ale sportivilor noștri : 
Aurel Fanait (100 kg) b.p. M. 
Zabczyk (Polonia) și Andrei 
Ianko (+100) b.t. (min. 1:12) 
B. Thomas (S.U.A.).

Clasamentele finale, GRECO- 
ROMANE : cat. 43 ltg î L Nico
lae Iortache (România), 2. M. 
Scherer (R.F. Germania), 3. K. 
Mudrckî (Polonia) : 52 kg : 1.
Constantin Alexandru (România),

Vasile Andrei îl ridică pe campionul mondial Roman Wroczlawski 
(Polonia) după care va finaliza, in serie, două centurări laterale 

Foto : N. DRAGOȘ

lungul întregii competiții, in
clusiv în finala cu K. Helbing 
(R.F. Germania), pe care I-a 
depășit categoric, cu 8—2. 
Gheorghe Minea (82 kg) a ce
dat la puncte în fața unui ad
versar mai bun, iugoslavul K. 
Kopas. în fine, la „grea". Ro
man Codreanu, eu un plus de 
pregătire fizică față de perioa
da anterioară, a încheiat pe 
primul loc, depășindu-1 pe so
vieticul N. Bartasvili, prin des
calificare (scorul era 2—0).

AUREL NEAGU - CEL MAI SPECTACULOS 
SUCCES LA „LIBERE"

Ciștigător al seriei sale. Au
rel Neașu (57 kg) ne-a făcut 
tuturor o impresie plăcută dar, 
mărturisim, am așteptat eu 
destule emoții finala cu invin-

ADMINISTRAȚIA DE STAT L0I8-PR0A0SP0RT ENF8RMEAZĂ
NUMERELE EXTRASE LA 
TRAGEREA EXCEPȚIONALA 

„LOTO" DIN 3 IULIE 1983

FAZA I

Extr. I : 40 79 29 32 13 28 
85 11 8 86 26 14 ;

Extr. Il-a : 78 22 20 46 27 
43 90 47 15 87 10 61 :

Extr. IlI-a : 29 90 41 24 16 
2 68 82 56 17 62 10 ;

Extr. IV-a : 38 6 65 21 89 
40 54 44 80 1 59 47.

FAZA A U-a

Extr. V-a : 81 72 80 70 58 24;
Extr. vi-a : 16 17 4 28 22 66;
Extr. Vil-a: 41 1 46 61 2 5.
FOND TOTAL DE CÎȘTI- 

GURI : 1.421.451 lei.

REZULTATELE CONCURSU
LUI PRONOSPORT 
DIN 3 IULIE 1983

I. Prahova — Metalul Plo- 
peni X : II. Chimia Brazi — 
Carpati Sinaia 1 t III. Poiana 
Cîmpina — A.S.A. Mizil 2; IV. 
Olimpia Rm. S. — Gloria Foc
sani 1 ; V. Glenda Buzău — 
Chimia Buzău 2 ;VL Met. Bu
zău — Carpati Nehoiu 1 : VII. 
Cimentul — Metalul Mangalia 
1 : VIII. Portul Constanta — 
I.M.U.M. 1 ; IX. I.P. Alumi
niu Slatina — ROVA 1 : X. 
Unirea Alex. — Chimia Tr. M. 
1 : XI. Precizia Săcelc — Ni- 
tramonia X; XII. Tractorul — 
Torpedo Zărnești 1 : XIII. 
C.I.L. Sighet — Min. Cavniș 1.

FOND TOTAL DE CÎSTI- 
GURI : 223.793 LEL

gătorul din cealaltă serie, O 
Ho» Kin (R.P.D. Coreeană), 
o adevărată „mașinărie" de 
înaltă tehnicitate. O (pune si 
faptul că acest luptător a fost 
pus de arbitri de 3 ori in par
ter. dar fără a putea fi clintit 
de experimentatul nostru spor
tiv. Cu toate acestea. Aurel 
Neagu a încheiat repriza în a- 
vantaj (3—2), după care a fost 
egalat și chiar condus cu un 
punct, pentru ca în ultimul 
minut luptătorul nostru să în
toarcă rezultatul în favoarea 
sa, obținînd cea mai spectacu
loasă dintre victoriile repre
zentanților noștri la „libere".

Scontat, la 48 kg și 52 kg 
au ciștigat oaspeții, prin Adam 
Cnestas și. respectiv. Randi 
Willingham (ambii din S.U.A). 
La 62 kg, Traian Marinescu l-a 
întrecut Ia puncte pe Aurel 
Șutea, după care Costin Dă- 
năilă a repurtat o aplaudată 
victorie, tot la puncte, (6—1) la 
Pak Ciong Zin (R.P.D. Co
reeană). Americanul Dave 
Schultz (74 kg) a dispus Ia 
puncte de campionul mondial

2. T. Kazarașvili (U.R.S.S.), 3. 
K. Ciaklamov (Bulgaria) ; 57 kg:
1. Nicolae Zamfir (România), 2. 
J. Svadlenak (Cehoslovacia), 3.
A. Lachkar (Maroc) ; 62 kg : 1. 
Constantin Uță (România), 2. 
P. Passarelli (R.F. Germania), 3.
B. Laksari (Maroc) ; 68 kg : 1.
Ștefan Negrișan (România), 2. 
T. Sipila (Finlanda), 3. S. Barcj 
(Polonia) ; 74 kg : L Ștefan Rusu 
(România), 2. K. Helblng (R.F. 
Germania). 3. I. Ranghelov (Bul
garia) ; 82 kg : 1. Karol Kopas 
(Iugoslavia), 2. Gh. Minea (Ro
mânia), 3. Z. Hubidze (U.R.S.S.); 
90 kg : 1. Temur Abhazava
(U.R.S.S.), 2. C. Maioros (Iugo
slavia), 3. P. Dicn (România) ; 
I*»  kg : L Vasile Andrei (Ro
mânia), 2. K. Wroczlawski (Po
lonia), 3. VI. Bojko (Cehoslova-' 
da) ; +100 kg : 1. Roman Co-
drcanu (România), 2. N. Bartaș- 
vili (U.R.S.S.), 3. J. Heroman- 
skl (Polonia). LIBERE: cat. 48 
kg : 1. Adam Cnestas (S.U.A.),
2. Kim Ciol iR.P.D. Coreeană),
3. N. Hîncu (România) ; 52 kg :
1. Bandy Willingham (S.U.A.), 2. 
Li Ciol (R.P.D. Coreeană), 3. F. 
Niebker (R.F. Germania) ; 57 kg: 
L Aurel Neagu (România), 2. 
O Hoa Kim (R.P.D. Coreeană), 
3. H. Partsch (R.F. Germania) : 
62 kg : 1. Traian Marinescu (Ro
mânia), 2. Kim Sok Ku (R.P.D. 
Coreeană), 3. T. Rilei (S.U.A.) ; 
68 kg : 1. Costin Dănăilă (Româ
nia), 2. Pak Ciong Zin (R.P.D. 
Coreeană), 3. Cl. Anderson 
(S.U.A) ; 74 kg : 1. Dave Schultz 
(S.U.A.), 2. M. Konsp (R.F. Ger
mania), 3. D. Karabin (Ceho
slovacia) ; 82 kg : L Constantin 
Mârăscu (România), 2. J. Scherr 
(S.U.A.), 3. A Radomski (Polo
nia) ; 90 kg S 1. Bill Scherr
(S.U.A.), 2. C. Radu (România), 
3. J. Kucirko (Cehoslovacia) : 
100 kg : 1. Aurel Panait (Româ
nia), 2. M. Zabczyk (Polonia), 3. 
M. Luberda (Cehoslovacia) ; 
+100 Kg : 1. Andrei lanko (Ro
mânia), 2. B. Thomas (S.U.A.), 
3. P. Szemeredi (Ungaria).

In «rlcăturieo clasamentelor finale 
au fost luate in considerație numai 
rezultatele obținute de cite un singur 
sportiv de categorie din fiecare țară.'
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SUPERIORITAT
DINAMO 3 (1)
F.C. CONSTANȚA 0

Stadion Dinamo j teren bun j timp 
înnorat ; spectatori — circa 9 000. 
Șuturi : 23—9 (pe poărtâ : 12-3). Cor- 
nere : 23—2. Au marcat s MOVILA 
(min. 45), VAETUȘ min. 64), DRAG- 
NEA (mm. 87).

DINAMO : Moraru (min. 88 Efti- 
mescu) — Stredie, MOVILA, Vlad, 
Stânescu (min. 88 Serțov) — Augus
tin, Dragnea, L. MOLDOVAN - ȚAL- 
NAR, VAETUȘ, O rac.

F.C. CONSTANȚA : LASCU, - Dro- 
geanu, G. Dinu, Someș (min. 57 
Popovici), Mânâilâ — Zohiu, FUR
OAREA, Goche - MARINOFF, Penta, 
Hagi (min. 33 C. Rusu).

A arbitrat bine O. Ștreng ; la linie: 
I. Caramon (ambii din Oradea) și 
N. Bițin (Salonta), ultimul cu gre
șeli în aprecierea ofsaidului în re
priza a doua.
Cartonașe galbene : MORARU, G. 

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

Preocupați cu lipsurile din 
efectiv (Mulțescu, Al. Nicolae 
— suspendați pentru cumul de 
cartonașe galbene. Dinu, I. 
Marin, Custov și Dudu Geor-
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POȚI SĂ L
...Asta s-ar fi intimplat la 

Tirgoviște dacă ar fi ciștigat 
Universitatea Craiova. Dar cra- 
iovenii au părăsit terenul în
vinși. Au ieșit de pe gazon eu 
un gust amar pentru că, după 
spectacolul oferit, ar fi meritat 
un scor egal. Doar pentru asta 
păreau că au jucat. Dar cînd 
remiza ii mulțumea pe toți, pe 
cei de pe gazon și din tribu
ne, a intrat in teren un tînăr 
neavizat — TURCU — și in 
minutul în care a călcat gazo
nul (un caz la o mie) a reluat 
în gol centrarea lui K4II0 și 
tabela avea să... înghețe Ia 3—2 
pentru gazde. Un final in care, 
zicem noi, proverbul cu „soco
teala de acasă nu se potrivește 
cu cea din tîrg" s-a adeverit.

In ansamblu, Universitatea, 
prin pase, prin combinații, prin 
joc, și-a arătat superioritatea 
(și clasa). Gazdele, prin tra
valiu, un plus de ambiție și 
teama de... retrogradare, egalau 
ostilitățile. Doar tribunele, cei 
peste 20 000 de spectatori, e- 
rau conectate la tensiunea 
înaltă a situației precare a e- 
chipei favorite. Spectatorii s-au

WLGETERUL N
F.C. BIHOR 2 (1)
SPORTUL STUDENȚESC 0

Stadion F.C. Bihor ; teren exce
lent ; timp frumos, dar cu ploaie 
după pauză ; spectatori - circa 
10 000. Șuturi : 8-12 (pe poartă :
>-3). Comere : 4-5. Au marcat :
GEORGESCU (min. 23), ZARE (min.
68).

F.C. BIHOR : Balasz - DIANU, 
SZOCS, Zare, Nițu - Biszok, Mure- 
șan, GROSU — FILIP, Georgescu, D. 
Nicolae (min. 60 lie, min. 75 Har- 
șani).

SPORTUL STUDENȚESC : Speriata 
— M. Marian, Cazan, lorgulescu, 
MUNTEANU II - ȘERBANICA (min. 
70 Burchel), CHIHAIA, Pană — FI. 
Grigore, Te-rheș (min. 64 Lata), Bucu- 
rescu.

A arbitrat bine N. Rainea (Bîrlad) ; 
la linie V. Titorov (Drobeta Tr. Se
verin) și G. Porumboîu (Vaslui).

Trofeul Petschovschi 10.
La speranțe : 3—2 (1—1).

Un meci plăcut, „în afara 
punctelor", dominat de aștep
tata premiere a golgeterului 
Grosu (performanță cu totul 
deosebită din partea unui ju
cător cîndva... rebutat) și de 
nerăbdarea cu care Rarșani-
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VICTORIE C
Cu gindul la un insucces lo

cal la Tirgoviște. F.C.M. Bra
șov a sperat că se va salva în 
ceasul al 12-lea. De aceea a 
mizat totul pe ofensivă si a 
forțat ca să termine învingă
toare la o diferență cit mai 
mare de goluri.

Desfășurarea celor două re
prize a fost asemănătoare : 
brașovenii s-au avîntat in a- 
tac, au neglijat jocul în apă
rare si,de aceea au primit cite 
un gol, încheind fiecare repri
ză la același scor (3—1) A.S.A. 
Tg. Mureș a încercat, cit de 
cit. să stăvilească iureșul gaz
delor. însă fundașii au gafat 
de Citeva ori și, firesc, fiecare 
greșeală a foșt sancționată.

Deși, chiar din start. bra
șovenii au at.acat și au fost la 
un pas de a deschide scorul 

, (Bența — min. 5, șut pe lingă 
poartă), oaspeții au fost cei 
care au schimbat prima oară 
tabela de marcaj. Aceasta s-a



Divizia „A", etapa a 54 a

MPIONILOR
intii Purcărea (min. 31) după 
o combinație cu Zahiu si apoi 
Peniu (min. 44). dar acesta din 
urmă se afla in poziție de „a- 
fară din joc". De-abla în ul
timul minut al primei reprize, 
la al treilea corner consecutiv 
executat de Țălnar, MOVILĂ 
deschide scorul cu un șut foar
te puternic. După pauză, lip
sită și de aportul lui Hagi 
care, accidentat, părăsise te
renul, F.C. Constanța ra
reori mai ridică probleme par
tenerei sale de joc, care domi
nă cu autoritate și mai Înscrie 
prin VĂETUȘ (min. 44), cu 
capul, după o combinație Au
gustin — Tâlnar, urmată de o 
centrare precisă a acestuia din 
urmă și DRAGNEA (min. 88), 
tot cu capul. De notat că în 
min. 83 Tălnar a trimis balo
nul în stîlpul din stingă Iui 
Lascu.

Superioritate clară a dinamo- 
vistilor, care au ratat insă ne- 
permis de mult pentru niște ju
cători cu experiența lor-

circa 20 000. Șuturi : 15—12 (pe
poartă : 7—3). Cornere : 6—4. Au
marcat : PETRE (min. 42). SA VA 
(min. 70). TURCU (min. 77), .«spec

Mireeo TUDORAN

> URMĂ ?
C.S. TiRGOVIȘTE 3 (H
UNIV. CRAIOVA 2 (1)

Stadion Municipal ; teren foarte
bun ; timp frumos ; spectatori -

DUMITRE5CU, Ene, Niculescu - 
Aelenei (min. 67 Sava), CONSTAN
TIN, Kailo - GREACA, V. Radu, 
Petre (min, 77 Turcu).

UNIVERSTATEA : Lung - NEGRILĂ, 
Tilihoi, Ștefănescu, Ungureanu - Ți- 
cleanu, GEOLGAU, Bălăci (min. 26 
A. POPESCU), Irimescu (min. 61 Bicu) 
— Comătaru, Cirțu.

A orbitrot bine V. Antohi ; Io linie: 
St. Rotărescu (ambii din lași) ți FI. 
Popescu (Ploiești).

Trofeul Petschovsehi : 10.
La speranțe : 1—0 (0—0).

tiv NEGRILA (min. 43) și CIRȚU
(min. 62).

C.S. TÎRGOVIȘTE : Mia - Agiu,

aplauzele stadionului și sub 
zimbetele cam forțate ale ad
versarilor care, probabil, se 
gindeau la finala Cupei, de 
miercuri.

Constantin ALEXE

A CREAT
întotdeauna, Grosu însuși a pă
rut complexat de acest trata
ment preferențial și a renunțat 
curînd la golul pe care și-l do
rea, dar pe care nu vroia — era 
evident — să-l marcheze for- 
țînd desfășurarea firească a lu
crurilor. în continuare, stu
denții, mult mai prezenți în 
fața porții, au încercat egala- 
rea, dar formula cu Terheș in 
locul lui M. Sandu (accidentat) 
s-a dovedit neproductivă, pa
sul lung al băimăreanului ne- 
acordindu-se cu „frecvența" lui 
FI. Grigore sau Bucurescu. In 
min. 68, bihorenii aveau șă 
majoreze scorul printr-un gol 
„creat" de golgeterul Grosu, 
care i-a deschis un frumos cu
loar lui ZARE. A urmat „sfer
tul de oră" al lui Harșani, „pi
ticul" de 1,80, cu o structură 
atletică „spre Cămătaru". In 
minutul 91, Grosu a primit 
„Cupa golgeterului", in mijlo
cul sutelor de copii care au 
invadat terenul pentru a atin
ge tricoul „omului care aduce 
goluri".

loan CHIRILA

TARDIVA
F.C.M. BRAȘOV 
A.S.A. TG. MUREȘ

Stadion Tineretului ; 
cos ; timp noros ; 
circa 3 000. Șuturi 
12—5). Corners : 
GHERGHE (min. 13, 
CRAMER (min 66).

64

6 (3) 
2 (1) 

teren alune- 
spectatori — 

; 23-6 (pe poartă ; 
7—4. Au marcat : 

18, 39 fi 89), 
. . MANCIU (min.
79), respectiv BOLDNI (min. 9) și 
BIRO I (mm. 57).

F.C.M. BRAȘOV : Popa - BĂLAN, 
V. Ștefan (min. 61 Panache). Maghi, 
Manciu - ȘULEA, Spirea, GHERGHE
- Lăcătuș, Bența, Vă idea n (min. 
Cramer).

A.S.A. TG. MUREȘ : Biro I! 
Costin, Jenei, Ispir, Gall - Both 
C. Ilie, BOLDNI (mm. 46 Biro .
- Ciorceri, Fonici, . Cernescu (min. 
61 Dumitrescu).

A arbitrat foarte bine I. Igna ; la 
linie : I. Ferenczi (ambii din Timi
șoara) și L. Voros (Reșița).

Cartonașe galbene : SPiREA. 
Trofeul Petschovsehi : 10. 
La speranțe > 0-3 (0-0).

căluș) și GHERGHE (min. 
89. după executarea unei lo
vituri de colt).

Pompiliu VI NT! LA

II. 
I)

Cu toată opoziția lui Cristian — care, cu o clipă mai devreme, 
respinsese balonul, la un șut al lui Cimpeanu — el nu-l va pu
tea împiedica pe Turcu să pecetluiască scorul la 2—0 in partida 
Steaua — F. C. Argeț Foto : I. BĂNICA

SCOR DESCHIS MULT PREA.. REPEDE!
în lipsa unei mize anume, a 

fost un joc mai mult de orgo
liu, dorind să încheie sezonul 
cu o victorie și cu o prestație 
pe placul suporterilor, 
se avînta în terenul

tiune : Eduard a
ac- 

în 
dc 

defensivei piteștene, 
cu un șut sec,

Steaua 
__  advers, 

punctînd de Ia prima ei 
centrat 

careu și TURCU. profitind 
ezitarea
a înscris cu un șut sec, din 
mijlocul suprafeței de pedeap
să. Golul, marcat atit de re
pede. le-a dat gazdelor aripi 
în plus ; în min. 8. la o lovi
tură liberă executată abil de 
Cimpeanu. pe Cristian l-a sal
vat una din bare ; în min. 12, 
portarul oaspeților a respins în 
extremis. la șutul lui Iovan. 
infiltrat în careu pe un cu
loar larg cit... bulevardul Pau- 
lista. De la F. C. Argeș, doar 
Roman, cu resurse pentru nor
ma dublă. își făcea exemplar 
datoria : marcaj strict Ia 
versarul direct (Balint), pion 
avansat in clipa următoare, 
cum a fost și atunci. în min. 
17, cînd a expediat ba
lonul în stîlpul sting. Aceasta 
fusese prima 6i.„ ultima fază 
realmente periculoasă. înche
gată de oaspeți la poarta lui 
Iordache timp de o jumătate 
din meci. Steaua. în schimb 
șt-a creat în continuare situații 

majora scorul. 
Eduard 
(min. 39).
si T. 

risipit

ad-

favorabile de a 
pe care, însă.
36), Cîmpeanu 
Popa (min. 41) 
(min. 44) le-au 
antrenament.

In linii mari, ____
același aspect si după 
ofensiva bucureștenilor, 
clanșată și susținută de 
de fund, mentinînd sub „„ 
siune poarta lui Cristian. O 
ofensivă sterilă, spre dispera
rea tribunelor care. în min. 
6/. la una din „contrele" pl- 
teștenilor. au fost supuse la

(min. 
Șt. 

Stoica 
ca la...

jocul va avea 
pauză, 

de- 
Knia 
pre-

Lipsită de 7 titulari (Bucu. 
Ursu, Ciocîrlan, Anton, Simio- 
naș. Nemteanu. Cioacă „retrași" 
după penultima etapă, pentru 
a întimpina cu forte proaspete 
apropiatul turneu din Franța), 
Politehnica Iași n-a rezistat in 
fața Corvinului, care a dorit o 
despărțire amiabilă de publi
cul său, care îi reproșa eșecul 
din Cupă în fața unei echipe

4-0 (2-0).

Și pentru că orice 
iartă dacă-i oferi

2 n j
0

ANGHE- 
Eduard 

Mmea), 
’ MA-

STEAUA 
F.C. ARGEȘ

Stadion Steaua ; ___
timp frumos ; spectatori 
12 000. Șuturi : 20-6 (pe 
11-3). Cornere : 15-3. A
TURCU (min. 1 și 88).

STEAUA : IORDACHE - 
UNI, IOVAN, BELODEDICI, 
— Balint, I. Stoica (min. 77 
Mureșan (min. 24 Șt. Popa), 
JARU - Cimpeanu, TURCU.

F.C. ARGEȘ : CRISTIAN - VOICU, 
Moiceanu, Stancu. Badea (min. 85 
Moromete) — Ignat (min. 66 Toma), 
lovănescu, ROMAN — JURCA, Rotea, 
Nice.

A arbitrat bine M. Axente ; k> li
nie : D. Vâtran, R. Cimpeanu (toți 
din Arad).

Cartonașe galbene : IOVĂNESCU, 
STANCU.

Trofeul Petschovsehi : 10.
La speranțe : 3—2 (1—1).

teren excelent ; 
circa 

poartă : 
marcat

grea încercare : lansat pe un 
culoar libec. Jurcă a pătruns 
în careu și a șutat puternic, 
înșelător ; deși complet .Jic- 
încălzit". Iordache a tăcut apel 
la marea lui artă si a scos in 
extremis. Apoi, trei minute 
mai tîrziu. „zborul" lui. de pe 
linia porții spre mijlocul ca
reului. Ia centrarea lui Voicu. 
a fost „bisul“-i-âsplată ve
nit din partea „tribunelor". 
Abia acum. parcă, realiza 
Steaua cit de fragil îi este a- 
vantjiui pe tabela de scor. Și 
a apăsat, o dată în plus. pe 
accelerator. Numai două au 
fost, insă, fazele ei notabile : 
ratarea lui Turcu (în min. 80) 
din interiorul... careului mic și 
golul aceluiași TURCU. înscris, 
in min. 88, cu contribuția în
semnată a lui Cimpeanu. Dacă 
știau, suporterii Stelei veneau 
la stadion doar pentru prima 
și ultimele secvențe ale jo
cului !

Gheorghe NICOLAESCU

UN VERITABIL MECI AL TINEREȚII
meci precipitat, dezordonat in 
cîmp, dar înfrumusețat real
mente de frecvența mare la fi
nalizare, de cele 7 goluri con
semnate : min. 13, DUMITRA- 
CHȘ, cu capul, din arcuirea 
care i-a adus faima ; min- 51, 
MUNTEANU, după o cursă de 
50 m, cu șut din unghi închis, 
cînd toată lumea se aștepta la 
o centrare ; min. 56 V. STOICA 
(o extremă care s-a Întors a- 
casă de Ia Aurul Brad), direct 
din corner, executat împotriva 
tuturor regulilor, pe jos. la fi
rul ierbii; min. 62 NICȘA, a 
flat într-o mare aglomerație In 
preajma careului mic ; min. 77 
PAVELIUC, dintr-o pasă ideală

DOAR 45 DE MINUTE SPECTACULOASE

la-

O partidă de sfirșit de cam
pionat, între două echipe lip
site de griji in privința 
tiei lor in clasament 
și fotbalul practicat de ele 
prezentat caracterul unei < 
pute mai puțin încordate. 1 
ma repriză a oferit. în 
secință. un fotbal cu 
spectaculoase, cu patru 
intr-un cuvint un joc 
bil. plăcut, urmărit cu 
res. In al doilea ..act" 
cerea a scăzut mult.

Din start s-a remarcat 
borioasa activitate a mijloca
șilor formației-gazdă. cu pre
cădere Popeseu si Eftimie. cu 
adevărat ..pistoane" ale echi
pei. F, C. Olt a deschis re
pede scorul, in min. 9 ; Pițurcă 
a pătruns, in stilul său perso
nal. spre poarta lui Pavel, a 
pasat Iui STATE, care a șutat 
în bară, mingea i-a revenit și 
a trimis-o de data aceasta in 
plasă: 1—0. Numai trei mi
nute după aceasta, gazdele ah 
marcat din nou : tot Pițurcă 
s-a aflat Ia originea golului 
al doilea. El l-a lansat pre-

ci tua- 
asa că

• 
dis- 
Pri- 
con- 
faze 

goluri, 
agrea- 

inte- 
între-

0 UTILA REPETIȚIE PENTRU MIERCURI
Rafala de ploaie care s-a 

dezlănțuit in clipa in care ju
cătorii au ieșit Ia „încălzire" 
a făcut ca terenul să musteas
că de apă, dar jueăiorii nu au 
părut incomodați de starea ga
zonului. Cei aproximativ 4 000 
de spectatori (la meciul ante
rior cu Jiul au fost doar câte
va sute I), atrași de... finalista 
Cupei României, ..Poli”, au a- 
sistat la o întilnire foarte plă
cută. S-a jucat deschis de 
ambele părți și fazele, nume
roase, au alternat la ambele 
porți. S-au înscris 5 goluri și 
s-au ratat zeci de alte situații, 
una mai clară decit alta. Timi
șorenii au început puternic, 
conștienți fiind că acest „meci 
de adio" din Divizia „A" În
seamnă de fapt ultima repeti
ție dinaintea marii finale, de 
miercuri, cu Universitatea 
Craiova.

Nu trecuseră decit 25 de 
minute de la începutul parti
dei și „Poli" conducea cu un 
scor de forfait. Au ratat mai 
intii Petrescu (min. 7), Vlătă- 
nescu (min.. 9), apoi Șoșu a 
expediat o „bombă" în „trans
versala" porții lui Suciu, pen
tru ca, în min. 14, BOZEȘAN 
să deschidă scorul, reluind 
spectaculos, cu capul, sub ba
ră, mingea centrată de Leh
mann. In min. 20, incursiunea 
lui Anghel s-a încheiat cu o 
centrare ideală l»e jos și RO
TARIU a înscris plasat pe sub 
Mangcac. In sfirșit, în min. 25, 
la un corner, PETRESCU a re

UN JOC LINIȘTIT Șl SPORTIV
PETROLUL PLOIEȘTI 
JIUL PETROȘANI

Stadion Petrolul ; teren alunecos ; 
timp bun ; spectatori — arca 10 000. 
Șuturi : 18-3 (pe poartă : 6-2). Cor
nere : 12-2. A marcat CALIN (min. 
43).

PETROLUL : JIPA - Bora. STAN- 
au. BUTUFEI. Ton»a (min. «3 Bc- 
roicnu) — Gălățeanu, Cojoccru, CA
LIN. Pancu — Simaciu, Țevi (min. 
73 O. Grigore).

JIUL : CAVAI - V. Popa, Neagu. 
Vizitiu (min. 46 M. Popa), P. Gri
gore — Varga, SZEKELY, Stana (min. 
76 Dino). M- Marian — Stornescu, 
BALUȚA.

A arbitrat foarte bine D. Petrescu ; 
ia linie : P. Balaș și L Pantea 
din București).

Trofeul Petschovsehi : 10.
La speranțe : 6—0 (2—0).

1 (D
0

(toți

Sîmbălă. la Ploiești, a fost 
un meci oarecare. Scăpate de 
orice emoție, lipsite de „di- 
dirijorii" lor (Marica și Șumu- 
lanschi, suspendați), cele două 
echipe au făcut un simplu act 
de prezență, alergînd pe tere
nul alunecos cu gindul la... zi
lele de plajă de Ia mare. Gaz
dele au dominat, ca mai toate 
gazdele, oaspeții au contraata- 

de la Soare, care driblase în 
prealabil trei apărători hotă- 
rîți să-i bareze drumul. în fi
nal, ieșenii, cei care-și reveni
seră mereu „din pumn", nu 
mai au resurse, sînt „groggy", 
tn două minute încasează două 
goluri. în min. 85 de Ia RED- 
NIC, servit admirabil de Du- 
mitrache, în min. 87 de la PET- 
CU. căruia îi reușește un voleu 
din 8 m.

Intr-un meci al tinereții (ie
șenii cu rezerve încă necoapte, 
Corvinul îndeobște o echipă tî- 
nără), marii remarcați au fost 
doi veterani : Dumitrache ți 
Romilă.

Ion CUPEN

Dominarea teritorială 
a continuat ca de- 
întreaga durată a 
ele au ajuns Ia 3—0 
: Popeseu, lansat

cis, in adinei me, pe IAMANDI, 
care a șutat pe jos : 2—0. Pri
ma ocazie a oaspeților o În
registrăm în min. 21 cînd An- 
cuța trage în portarul Anghel. 
După șase minute. Vergu a 
avut si el o situație bună, dar 
a intervenit iarăși. salvator. 
Anghel. — 
a gazdelor 
altfel pe 
reprizei, si 
in min. 36
Pe dreapta, a centrat și PRE
DA, vrind să degajeze, a tri
mis balonul in propria poartă. 
Cu cinei minute înainte de 
pauză. Chimia a redus din han- 
dican : Preda a șutat de la 39 
m. si ANCUȚA a reluat în 
poartă balonul respins de An
ghel : 3—1. In partea a doua 
vom nota situațiile de gol ale 
F.C. Oltului : Iamandi (min. 
73), Popeseu (min. 75), Matei 
77) precum și șutul Iui Iovan 
(min. 82) Ia care a intervenit 
bine Anghel. Scorul final 
fi stabilit in min. 87 
IAMANDI transformă un 
naity acordat pentru un fault

va 
cînd 
pe-

„POLI" TIMIȘOARA
S.C. BACAU

3 (3)
2 (1)

Stadion 1 Mai ; 
timp noroi tn 
după pauză 
4 QOO. Șuturi ’ 
7—3}. Cornere : 
BOZEȘAN (min 
20}, PETRESCU ____ ______
L SOLOMON (min. 31 din 11 m) și 
URZICA (min. 48).

,tPOLI“ : Suciu — Ștefanovici, ȘER- 
BANOIU (min 46 Mitar), Șunda, 
Lehmann — T Nicolae, BOZEȘAN, 
Rotariu, ANGHEL — Petrescu (min 71 
Steop), VLATANESCU.

S.C. BACAU ? Mangeac - Andrieș, 
CĂRPUCI, Arteni. Viscreanu — MA- 
REȘ, Soșu, PENOFF - I. Solomon, 
Antohi (min 46 Elisei), Unică.

A arbitrat foarte bine M. Nicv- 
lescu ; la linie : V. Alexandru și 
P. Iliescu (toți din București).

Trofeul Petschovsehi : 10. 
la speranțe : 1-0 (0—0).

teren alunecos : 
prima repriză, soare 
spectatori - circa 
17—13 (pe poartă : 

10-6. Au marcat : 
14). ROTARIU (min. 
(min. 25), respectiv

în plasă, 
băcăuanii 
jocul, să 
terenului,

luat balonul direct 
Treziți la realitate, 
au început să lege 
„țeasă" la mijlocul 
să lanseze citeva contraatacuri
tăioase și astfel să pună pro
bleme defensivei timișorene. 
Reducerea handicapului a sur
venit în min. 31 cînd I. SO
LOMON, autorul golului în
scris din penalty, fusese faultat 
de Bozeșan în suprafața de pe
deapsă. La trei minute de Ia 
reluare, o combinație între Ma- 
reș și URZICA i-a prilejuit 
ultimului să înscrie din apro
piere.

Gheorghe NERTEA

cat din cînd în tind, insă me
ciul, fără miză, în final de sta
giune, s-a și uitat. Ce am re
ținut totuși din cele 90 de mi
nute 1 In primul rînd golul, 
marcat dc CĂLIN, in min. 43, 
eu un șut puternic de la 20 m., 
acolo unde îl deschisese, nein
spirat, fundașul petroșănean 
Vizitiu. Am mai notat și bara 
lui Pancu, din min. 22, și in
tervențiile toarte bune ale por
tarului Cavai, salvator in min. 
12, cînd a șutat Gălățeanu, de 
la 8 m., și în min. 44, cînd a 
parat „ghiuleaua" lui Călin. Au 
fost și citeva ratări „clasice” 
(Simaciu — min. 25 și, mai 
ales, min. 56 ; Pancu — min. 
46), un gest de individualism 
al lui Gălățeanu, în min. 57, 
cînd, în locul pașei ideale, a 
preferat un șut fără șansă,. și 
„seria" de ratări a lui Baroia- 
nu, cel care, în min. 85, 88 și 
— a trecut pe puțin pe lîn- 
o__  trei goluri în șapte mi
nute, cit a jucat. Replica Jiu- ---- « .—■■ mo_

89, 
gă

lui, curată, a avut trei 
mente fierbinți : min. 31, cînd 
rapidul Băluță a ajuns singur 
în careu, insă a ezitat și a 
pierdut... șutul de gol ; min. 40, 
cînd Stoinescțj a speculat ezi
tarea lui Toma (care credea 
că a fost ofsaid, însă tușierul 
P. Balaș a judecat perfect fa
za) a sprintat irezistibil, însă 
Jipa s-a opus miraculos ; min. 
61, cînd Szekely, tehnic și util, 
a prins o „bombă" la vinclu, 
însă portarul ploieștean s-a do
vedit inspirat. Faze izolate, în
tr-un meci liniștit. Și totuși 
publicul ploieștean a aplaudat 
cu fervoare în final ambele 
echipe. El nu putea uita de 
„marșul forțat" victorios pen
tru supraviețuire al echipei lut 
Viorel Mateianu și nici sporti
vitatea cu care echipa din Va
lea Jiului, antrenată de Ladiș- 
lau Vlad, și-a apărat sansa în 
finalul stagiunii.

Mireeo M lONESCU

4 (3) 
I <H

spectatori
23-13 (pe

Cornere : 4-2. Au
2 000. Șuturi :

10-5). "
STATE (min. 9), IAMANDI 
și 87, dm penalty), PREDA 
min. 36), respectiv ANCUȚA

Chivescu, EFTIMIE — State 
Constontinescu), klntandi, 

(min. 61 Balaur).
: Pavel — Baeno, Udree 
Verigeanu), PREDA, Cinco 
Alexandru, Vergu (min. 72

F.C. OLT 
CHIMIA RM. VILCEA

Stadion Viitorul Scomkești : teren 
foarte bun ; timp ploios ‘ ‘
— circa * * “ - . .

CORVINUL HUNEDOARA 5 (I) 
POLITEHNICA IAȘI 2 (0)

Stadion Corvinul ; teren bun ; timp 
favorabil ; spectatori — circa 4 000. 
Șuturi : 19—14 (pe poartă : 10-5).
Cornere : 10-2. Au marcat : DU-
MITRACHE (min. 13), V. STOICA 
(min. 56), Nicșa (min. 62), REDNIC 
(min. 85). PETCU (min. 87), res
pectiv MUNTEANU (min. 51) si PA
VELIUC (min. 77).

CORVINUL : Alexa - Bucur, Du- 
binciuc. Gătea, REDNIC - ANDONE, 
Mateuț (min. 26 Peteu), KLEIN — 
Gabor (min. 32 Nicșa), DUMF 
TRACHE, V. STOICA.

POLITEHNICA : Dohot - Oprea. 
Gheorghiu, Agachi, MUNTEANU — 
ROMILA, Pavelhjc, Cânonău (min. 
87 FI. Stoica), FLOREAN - M. Radu 
(min. 66 loneKu), SOARE.

A arbitrat foarte bine L Crăciu- 
nescu ; la linie : Gh. Constantin 
(ambii din Rm. Vil cea) șt M. Penceo 
(Roșiori).

Trofeul Petschovsehi : 10.
La speranțe :

retrogradate, 
suporter te 
goluri, Corvinul s-a lansat In
tr-o ofensivă furibundă, cu atit 
mai nemiloasă, cu cit simțea că 
adversarul este crud, fără ruti
nă, ușor de întrecut „Schimbul 
doi" al Politehnicii Iași a ac
ceptat jocul deschis, mizind pe 
o carte îndrăzneață, care să 
poată scurta distanța dintre 
banca de rezerve si teren. Ce 
a ieșit din toate acestea 7 Un

poartă : 
marcat : 
(min. 12 
(autogol, 
(mia. 40).

F.C. OLT : ANGHEL - PREPE
LIȚA, BUMBESCU. CAȚOI, Matei - 
POPESCU, ~' ----------- *
(min. 30 
PIȚURCA

CHIMIA 
(min. 46
— Iovan, 
Savu) - Udrică. TELEȘPAN, ANCUȚA.

A arbitrat bine Cr. Teodorescu ; 
la linie : N. Gogoașe (ambii din 
Buzău) și Al. Gone (Slobozia).

Cartonase galbene : PIȚURCA, IA- 
MANDI. TELEȘPAN. PREDA.

Trofeul Petschovsehi : 10.
La speranțe : o-o.

asupra Iui 
meritată a 
majoritatea 
ma“ jocului.

Popeseu. Victorie 
gazdelor, aflate, 

timpului, la „cîr-

Eftimie lONESCU



JOCURILE MONDIALE UNIVERSITARE DE VARĂ „Trofeul luaoslavia“ la handbal

ECHIPA ROMÂN IEI - PE LOCUL SECUND
(Urmare din pao 1)

acumulind patru victorii in a- 
ceastă fază, ca si italianul 
Numa, în fata căruia a cedat. 
După ce l-a depășit în elimi
nări directe ne canadianul Ro- 
cheleau. cu 10—3. Kuki a pier
dut (5—10) la francezul Leme- 
naser. dar s-a mobilizat e- 
xemplar în recalificări învin- 
gîndu-1 pe francezul Cerboni 
cu 10—3. Pe tabolul final re
prezentantul nostru este pro
gramat ..în sferturi" în dispu
tă cu italianul Angelo Sturi, 
un mai vechi adversar al său. 
la C.M. de la Clermont Fer
rand si la Universiada ’81. 
ambele întilniri fiind cîstieate 
de Kuki. Dacă rezultatul îi va 
fi favorabil si acum, el va 
..trage" în semifinale cu în
vingătorul dintre Robak (Po
lonia) — Numa (Italia). Cei
lalți finalisti sint sovieticul 
Svetov, italianul Borella. cu
banezul Diaz si francezul Le- 
menager. Să sperăm că vom 
putea transmite vestea unui 
rezultat bun în numărul viitor 
al ziarului...

Baschetbalistele la prima
rictorlc

La prima lor evoluție oficia
lă, componentele echipei noas
tre de baschet au întrecut for
mația R.F, Germania cu 82—69 
(48—33). Ele au început meciul 
in forță, avind la un moment 
dat un avantaj de 18 puncte. 
Au înscris Fall 30. Bădinici 29, 
Ciobăneau 16, Grigoraș 8, Borș 
3. Stoiehiță 3. Tocată 2, cele 
mai multe puncte ale echipei 
R.F. Germania fiind marcate 
de Wayment 20 și Neumann 17. 
Au arbitrat Weiland (Canada) 
și Rodriguez (Cuba).

Din această grupă „C*  s-au 
calificat pentru seriile semifi
nale echipele României și R-F. 
Germania, cea de a treia com
ponență anunțată inițial — 
formația Perului — nemaipre- 
zentîndu-se la Edmonton. De 

notat că fetele noastre vor „ur
ca" în semifinale cu victoria 
la care n-am referit.

«•docuo >> odmmm.oLo .-oo ’«ril Bucinejn m. ». Como <», Mia i. <ol sonlrol» li n n H II 58 S4 :o-„o >10 2» < mUnirbm 8» >
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lâ gimnastici băieți,

cșlrpldin lindlrlc pc aparate
întrecerile de gimnastică au 

fost inaugurate de concursul 
masculin pe echipe și indivi
dual campus. Trebuie spus din 
capul locului că aranjamentele 
de culise, uneori de-a dreptul 
penibile, nu ne-au ocolit. Să 
recunoaștem insă că selecționa
ta noastră universitară a făcut, 
in general, un concurs „cumin
te". corect, dar fără strălucire. 
Formația României s-a clasat 
pe locul al 6-lea in concursul 
pe echipe, iar la individual

• TELEX•
CICLISM • Proba de 1 000 m 

cu start de pe loc din „Cupa 
Europei*  pe velodrom, la Zu
rich, a fost oiști gală de Emanuel 
Raascti (R.D.G.) cu 1:05,330. • 
Etapa prolog a celui de-al 40- 
lea Tur al Poloniei a fost ciști- 
gatâ de sovieticul Serghei Kri- 
voșeev, 2,8 km in 4:11,59. Prima 
etapă, Varșovia — Piotrkow Tri- 
bunalski (184 km) a revenit po
lonezului Tadeusz Krawczuk in 
4h03:3t. în clasamentul general 
oor.duc Ladislaw Wrona (Polonia) 
4h07:39, urmat în același timp 
de Krawczuk.

MOTOCICLISM • Proba de 
125 cmc a Marelui premiu de 
viteză al Belgiei, pe circuitul de 
la Spa-Francorchamps, a fost 
oiști gată de Eugenio Lazzarini 
(Italia), cu o medie orară de 
146.361 km. In clasamentul C.M. 
conduce Angel Nieto (Spania) 
87 p, urmat de Lazzarini 67 p.

POLO • Turneul de la Puerto 
de la Cruz a fost cîștigat de 
Spania 14 p, urmată de Tara Ga
lilor 12 p, Israel 10, Belgia și 
Scoția 5 p, Elveția și Norvegia 
4 p, Finlanda 2 p. în ultima zi : 
Elveția — Scoția 7—4, Norvegia 
— Belgia 15—15 Israel — Fin
landa 13—6, Spania — Țara Ga
lilor 25—6.

RUGBY • Echipa „Leilor bri
tanici", aflatâ în Noua Zeelandă, 
a susținut la Dunedin al treilea 
meci-test în compania selecțio
natei „All-Blacks“. Gazdele au 
cîștigat cu 15—8 (6—4). Allan 
Hewson a înscris 11 puncte (3 
lovituri de pedeapsă și o tran
sformare).

VOLEI O La Tokio echipa fe
minină a Japoniei a întrecut 
S.U.A. OU 3—2 (—14. —2. 9. 10
15), obținînd a patra vi-ctorie în 
cinci în.tîlnirl. 

compus rezultatele au fost cu 
mult sub așteptări. Totuși, Emi- 
lian Nicula s-a distins la bară 
fixă, unde va intra in finalele 
Pe aparate cu un excelent 9,90, 
ca și canadianul Chartraud. 
Alți doi gimnaști români vor 
fi prezenți în aceste finale : 
Levente Molnar la inele — 
9,80 — în prima zi (aceeași 
notă au mai primit-o ameri
canul Hartung si sovieticul Po
gorelov) și la cal cu minere
— 9,65 (Korolev are 9,85, Po
gorelov 9,80, Martinkov 9,70) ; 
Valentin Pintca la sărituri — 
9,75, cu cinci sutimi mai puțin 
decît Lou (R.P. Chineză) și 
Lung (Canada).

Titlul la individual compus 
a revenit sovieticului Iuri Ko
rolev, deținător și al titlului 
de campion mondial absolut. 
Dar iată clasamentele :

Echipe — masculin : 1.
U.R.S.S. 174,80, 2. R.P. Chineză 
173,20, 3. S.U.A. 172,60, 4. Japo
nia 172,40, 5. Canada 171,35, 6. 
România 170,80, 7. Italia 168,35, 
8. Cuba 167,85, 9. Ungaria 167,70, 
10. Franța 167,65 etc.

Individual eompus — mascu
lin : 1. Iuri Korolev 58,30, 2. 
Vladimir Artiemov 58,20, 3. A- 
lexandr Pogorelov 58,10 — toți 
U.R.S.S.... 15. Levente Molnar
56.95.. .. 19. Valentin Pintea
56.80.. . 21. Emîlian Nicula 56,60 
...27. Octavian Ionașiu 55,75.

liitoarclc emoții
A fost efectuată tragerea la 

sorti in turneele de tenis. La 
feminin (28 de concurente) fa
vorita „numărul 1*  este Lucia 
Romanov, care va juca direct 
în turul al doilea. In schimb, 
sora sa. Maria, va intîlni în 
primul tur — care va avea loc 
luni 4 iulie — pe Canapi (I- 
talia). La băieți, unde sint în
scriși 37 de tenismani. favori
tul „numărul 1" este canadia
nul Wostenholm», sovieticul 
Borisov fiind .numărul 2“. 
Laurențiu Bucur (numărul 7 
pe tablou) va juca in turul doi 
cu nigerianul Sadic. iar A- 
drian Mareu cu americanul 
Goldie.

Am iâceput, deci, să vă pre
zentăm cele mal apropiate e- 
voluții românești. Emoții vom 
mai avea pentru luni și la 
gimnastică băieți — unde, după 
cum arătam mat înainte, avem 
patru prezențe in finalele pe 
aparate (ele vor începe la ora 
locală 19,30), la ciclism — 
Gheorghe Lăutaru participind 
la proba de 1090 m cu start 
de pe loc (ora 14) și la seriile 
de urmărire individuală. 4 000 
m (ora 19). la inot — Carmen 
Bunaciu la 100 m spate, dimi
neața (ora 9) in serii, seara 
(ora 19) în finală și la scrimă
— la ora 19 avind loc finala 
la floretă feminin, ir. care spe
răm să fie prezente și sportive 
românce.

PE PISTELE DE ATLETISM
BIRGMINGHAM. Meciul de otietisa 

(numai probe de alergări) s-a în
cheiat cu victoria Angliei 143 p, ur
mată de Polonia 105 p, Belgta 74 p 

Austria 52 p. Rezultate : IM ■ : 
Watson (Anglia) 10,32. Woronin (Po
lonia) 10,41, 200 m : Bennett (An
glia) 21.33, 400 ■ : Moseley (An
glia) 46.14, MS ■ : Cook (Anglia) 
1:48,42. 15M te : Ovett (Anglia)
3:42,17. 3 OM ■ : Martin (Anglia)
7:56.76, 110 mg : Rutkowski (Polo
nia) 13,78, 400 mg : Tommelein
(Belgia) 51.12, 3 OM m ob«toc©le :
Fell (Anglia) 8:29,80. 4i«M ■ : An
glia 367.51

AGENDA SÂPTĂMlNII
4. VII CICLISM : continuA Tuni’ Franței (se încheie la 24 

iulie) ; TENIS : Turnee interna ți onaie masctiLne ia 
Newport și Gstaad (ploi Ia 10.VID ; Primul tur al 
„Cupel Galea*  pentru juniori la Gydr. Porto și Izmir ; 
UNIVERSIADA : Continuă întrecerile de la Edmonton 
(plnă la 11. VII).

6. VII FOTBAL : Tragerea la sorți In cupele europene, la
Geneva ; ATLETISM : Concurs .ntemațîonaC, la
Helsinki.

7. vn BOX : Meci pentru titlul mondial (WBC) la cat.
ușoară, la Osaka, între Bruce Curry (S.U.A.) și H:de- 
kazu Akai (Japonia) : FOTBAL : Tragerea la sorți, la 
Geneva, în campionatul european de juniori.

8. VII TENIS: Meciuri în Cupa Davls, In grupa m:1 ./.â
(sferturi de finală) : Australia — România. No’Jhî 
Zeelandă — Suedia. Italia — Argentina și Franța — 
Paraguay ; meciuri zona europeană (semifinale), ir. 
grupa „A“ : Austria — Ungaria, Bulgaria — Iugo
slavia. grupa ,.B“ : R.F.G. — Israel, Elveția — Olanda.

9. VII BASCHET : Campionatul european de junioare, i..
Italia (pînă la 16.VII).

10.vn BOX : Meci pentru titlul mondial (WBC) la cat. super 
semi-mijlocie, la Atlantic City, Thomas Earns (S.U.A.) 
— Murray Sutherland (M. Britanie).

Alte rezultate
BASCHET MASCULIN : Canada

— Angola 130—42 (59—15), Cuba
— Hong Kong 128—48 (56—30),
Israel — Mexic 99—71 (46—34),
Australia — Finlanda 67—64 
(28—33), S.U.A. — Peru 134—25 
(70—12), Australia — Japonia 
88—66 (38—33), Angola — lor-
dania 70—55 (43—22), Liban —
Peru 104—87 (52—41) ; BASCHET 
FEMININ : Canada — Japonia 
108—66 (54—30), S.U.A. — Hong
Kong 134—23 (67—11), R.P. Chi
neză — M. Britanie 91—35 (40— 
19) ; POLO — gr. A : S.U.A. — 
Cuba 8—6 (1—1, 2—2, 3—2, 2—1), 
Canada — Australia 14—5 (3—1,
5—2, 2—2, 4-6) ; VOLEI FEMI
NIN : R.P. Chineză — Guatemala 
3—0 (1, 2, 0), S.U.A. — Franța 
3—1 (8, 5, —3, 10), Mexic — Ita
lia 3—1 (11, 11, —10, 8), Japonia
— Liban 3—0 (3, 0, 2) ; VOLEI
MASCULIN : Belgia — Paraguay 
3—0 (1, 9, 5), Cuba — Franța
3—1 (—11, 8, 9, 9), Ralia — Ku
weit 3—0 (9, 5. 3), Canada —
Ruanda 3—0 (4, 2, 0), R.P. Chi
neză — Mexic 3—0 (5, 8, 7) ;
ÎNOT : 100 m liber f. — 1. Irina 
Tarfcșeva (U.R.S.S.) 58,15, 2. An
nettes Kraus (Olanda) 58,27. 3.
Tammy Thomas (S.U.A.) 58,45 ;
400 m mixt — 1. Irina Ghera- 
simova (U.R.S.S.) 4:52,27, 2.
Cinzta Savi Scarponi (Italia) 
4:55,77, 3. Christy Wood ger 
(S.U.A.) 4:56,70 ; 200 m liber m
— 1. Lawrence Hayes (S.U.A.)
1:51,19, 2. Aleksei Filonov
(UJLS.S.) 1:51,90, 3. Alex Bau
mann (Canada) 1:51,97 ; 100 m
braa m — 1. Shigetiiro Takahasi 
(Japonia) 1:04,13, 2. Iuri Kis
(U-R_S_S.) 1:04.21, 3. Peter Evans 
(Australia) 1:04,32.

WIMBIEDO^ ’83 ȘI-A 
ÎN FINALE

LONDRA, X Ediția din acest 
an a turneului international de 
tenis de Ia Wimbledon a avut 
o finală insolită, lui John Mc 
Enroe (favoritul nr. 2) fiindu-i 
opus neo-zeelandezul Chris

JOHN McENROE

Lewis, al 91-lea jucător in cla
samentul mondial. Acesta a 
dispus, în semifinale, de KeTin 
Cur ren (Învingătorul lui 
Connors ’> cu 6—7, 6—4. 7—6, 
6—7, 8—6 după 3h45 de joc.

HOUSTON Spriateruf S- 
în iungiae a=»er-caa Cari Lewis 
lipsi de pe de-a kmgui iwtregiî
uni Mie. ArtetJ Oteerfacm resimte 
efectele obose in urma numeroa
selor concursuri la ca-e a partici
pat in moi ți iunie. Lew s a oncn- 
}at că iși va face reintrarea cu 
prilejui eampionate'or mood o e de 
a Helsinki <7—14 ougust).

RIO DE JANEIRO Concurse: jv 
•ernațjoncl de ma'ctor o fost oști- 
jot de oustroltonul Laurie Wh tty în 
2h15:31, urmat ae mexicanul Corios 
Victorina in 2h15:45. La fenvnin oe 
primul loc s-a clasat Charlotte Teske 
(R.F. Germanic) in 2M0.0C.

Competiția internațională de 
handbal masculin dotată cu 
„Trofeul Iugoslavia" a conti
nuat în orașul Kragujevac. In 
cea de a treia rundă, selecțio
nata României a învins cu sco
rul de 20—18 (16—9) • reprezen
tativa de tineret a Iugoslaviei, 
Meciul, cu excepția ultimelor 
minute, a fost la discreția ju
cătorilor români, în ciuda fap
tului că tinerii handbaliști iu
goslavi au opus o dîrză rezis
tentă.

In etapa a patra, meciul ve
detă a fost cel dintre echipele 
României si Poloniei, ambele 
neînvinse. La capătul unei 
întreceri foarte dîrze și echi
librate. echipa noastră a ob
ținut o nouă si prețioasă vic
torie, menținîndu-se In acest 
fel neînvinsă în fruntea cla
samentului, înaintea ultimei

Turul Franței :

JEAN-LOUIS GAUTHIER ESTE NOUL LIDER
Fontaine au Pire. Caravana 

„Marii bucle" a acoperit pri
mele două etape ale acestei e- 
diții jubiliare, a 70-a a Turu
lui Franței, Simbătâ a avut loc 
prima etapă, de 163 km. între 
Nogent sur Marne — Creteil în 
care s-a rulat foarte rapid. Fi
nișul și l-a disputat un pluton 
de 20 de concurenți. cronome-

DESfMNAT LAUREAIII 
„SCURTE-...
Finala a fost o simplă forma
litate pentru campionul ame
rican. învingător în numai 
lh25, la scorul de 6—2, 6—2, 
6—2. John McEnroe (24 ani) 
recucerește astfel titlul pe care 
l-a deținut și în anul 1961. O 
finală „scurtă" și in proba fe
minină de simplu, în care 
Martina Navratilova devine 
pentru a 4-a oară campioană 
(precedentele victorii in 1978, 
1979 și 1982). Invingind pe ju
nioara de 18 ani Andrea Jae
ger, cu 6—0. 6—3. Cei doi lau- 
reați ai probelor individuale au 
mai cucerit cite un titlu și lâ 
dublu. John McEnroe, in pe
reche cu Peter Fleming, reedi
tează succesele din 1979 si 1961, 
invingind in finala de dublu 
bărbați cuplul fraților fim și 
Tom Guliikson, la scorul de 
6—4. 6—3, 6—4. La dublu fe
mei. finală : Martina Navrati
lova, Pam Shriver — Rosemary 
Casals, Wendy Turnbull 6—2. 
8—2-

Rezultatele bune au fost ob
ținute. in ultimele zile ale în
trecerilor. de tinărul jucător 
român Mihnea Năstase. In 
proba de dublu a turneului de 
juniori. Mihnea Năstase și fin
landezul Olli Rahnastoo s-au 
calificat in finală. dispun ind 
cii 6—7. 6—3, 8 6 de cuplul 
Nevaeek (Cehoslovacia) — 
Teufelberger (Austria). Finala : 
M. Kratzman. S. Toni (Austra
lia) — M. Năatase, O. Rah- 
nasiM 6—i 6—4.

CAPI DE SERII 
iN CUPELE EUROPENE

BERNA (Agerpres). — în ve
derea tragerii la sorți a me
ciurilor primului tur al cupelor 
europene. Secretariatul U.E.F.A. 
a stabilit capii de serie in cele 
trei competiții. In C.C.E. 
Himbarg. Liverpool. Standard 
Li*ge.  Ț.S.K.A. Sofia. Nantes. 
Ajax Amsterdam. Benfiea Li
sabona, GHeborg, Bohemians 
Praga.

In „Capa cupelor" F.C. Kdln, 
Aberdeen, Barcelona, Juventus 
și Bev eren.

în „Cupa U.E.F.A.- sint 7 
capi de serie.

Tragerea la sorți va avea loc 
miercuri 6 iulie, in saloanele 
hotelului „Intercontinental" din 
Geneva.

JUVENTUS A CIST1GAT 
„MUNDIALITO*

Simbătâ seara pe stadionul 
„Giuseppe Meazza" din Milano 
s-a încheiat turneul „Mundia- 
lito*.  rezervat unor echipe de 
club. în meciul decisiv s-au în- 
tilnit Juventus și Flamengo. 
Victoria a revenit formației 

etape. Iată și rezultate din 
etapa a IV-a : România — Po
lonia 18—17 (10—9), Iugosla
via — Iugoslavia tineret 27—23 
(13—10) și Norvegia — R. F- 
Germania 18—15 (9—7).

Etapa finală a programat 
meciul derby dintre primele 
selecționate ale Iugoslaviei $1 
României. Jucînd mai slab ca 
in partidele precedente, repliin- 
du-se greoi, ceea ce a dat po
sibilitatea rapizilor jucători iu
goslavi să declanșeze multe 
contraatacuri, echipa noastră a 
pierdut cu 16—24 (8—12). Să 
mai notăm că din cele 7 a- 
runcări de la 7 m de care a 
beneficiat formația română a 
ratat 4 !

Astfel, primul loc a fost o- 
cupat de echipa țării gazdă cu 
9 p, urmată de România cu 8 p.

trai în 3.49:38. Potrivit insă re
gulamentului competiției pri
mii clasați au primit bonifica
ții de timp : 1. Frits Pirard (O- 
landa) 3.49:08 (medie orară 
42,59 km), 2. Jean-Louis Gau
thier (Franța) 3.49:18, 3. Pascal 
Jules (Franța) 3,49.28, 4. Pa
trick Bonnet (Franța) 3.49:38 
etc. Purtătorul tricoului galben, 
belgianul Eric Vanderaerden, a 
sosit al 17-lea. in timpul plu
tonului, adică 3.49:38 astfel că 
el a continuat să poarte tri
coul liderului și duminică. în 
etapa a doua- Este vorba de 
etapa Soissons — Fontaine au 
Pire care a măsurat 100 km și 
a fost rezervată contra-timpului 
pe echipe. Clasamentul a fost 
următorul : 1. Mcrcicr 2.18:59 
(media orară 43,170 km). 2. Peu
geot 2.19:16, 3. Aernoudt
2.19:16, 4. Raleigh 2.19:42. 5.
Wolber 2.21:10, 6. Sem 2.21:15, 
etc.

Gra(ie importantei bonificații 
accidată componi-nților forma
ției ciștigătoare (3:45,0), ciclis
tul francez Jean-Louis Gau- 
thier a trecut pe primul loc în 
clasamentul general cu 3 h 52:58, 
urmat de Joop Zoetemelk (O- 
landa) la 2 sec., Pierre le Bi- 
gaut (Franța) la 4 sec. • etc.

Astăzi are loc etapa a treia. 
Valanciennes — Roubaix, 
’49.5 km.

TURNEUL DE ȘAH

DIN POLONIA
VARȘOVIA (Agerpres). — 

In turneul international fe
minin de șah de la Piotrkow 
Tribunalski. după 10 runde 
conduce maestra poloneză 
Joana Jagodzinska — 6.5 
puncte urmată de Baumstark 
(România). Wagner (R.D.G.). 
Brusztman (Polonia) — 6
puncte fiecare, Sosznpwska 
(Polonia) — 5.5 puncte etc.

Rezultate din runda a 10-a : 
Sosznowska — Roek 0—1 ; 
Maziarka — Ghindă 1—0: J. 
Khadlikar — Wagner 0—1 ; 
Jagodzinska — Nagrodska 1—0. 
Baumstark a avut zi liberă.

Italiene cu 2—1 (1—1), care a 
ciștigat turneul. Intr-un alt 
joc, în derby-ul milanez, A C. 
Milan — nou promovată in 
prima ligă — a întrecut cu 
2—1 (1—0) pe Internazionale. 
Cel mai bun jucător al învin
gătorilor a fost Serena, autorul 
celor două goluri. La aceste 
ultime jocuri au asistat 80 000 
de spectatori.

Iată clasamentul final :
1. Juventus
2. Flamengo
3. Penarul
4. A.C. Milan
5. Internazionale

4 2 2 0 5—3 8
4 2 11 6—4 5
12 11 3—3 5
4 12 1 5—5 4
4 0 0 4 3—7 0

• In timp ce se desfășoară 
„Universiada" de la Edmonton, 
in citeva orașe din Canada au 
loc mai multe turnee de fot
bal Ia care participă peste 500 
de formații cu aproximativ 
8 000 de jucători,, pentru toate 
categoriile de vîr'stă (copii, ju
niori. tineret, seniori). Benefit 
ciile realizate in urma acestor 
meciuri vor fi donate cercetări
lor medicale. La turneu parti
cipă formații din Europa. Ca
nada. din America de Nord șt
de Sud.


