
UN STRĂLUCIT SUCCES AL CANIIIȘTI1IIII SI CAIACIȘTILOR ROMÂNI
IA CAMPIONAEELT MONDIAEE DE EA EAMPERE: 9 MEDALII (3 DE AUR)!

IVAN PATZAICHIN — TOMA SIMIONOV

ZEAR AL CONSILIULUI NATIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICA Șl SPORT

ANGELIN VELEA — IONEL LEȚCAIE — IONEL CONSTANTIN — NICOLAE FEDOSEI
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„FLOTILA
DE AUR“ A. VELEA, I. LEȚCAIE, I. CONSTANTIN Șl N. FEDOSEI (caiac 4),f

NU SE DEZMINTE
Ne-am obișnuit să le 

spunem caiaciștilor și 
canoiștilor din echipa 
noastră „flotila de aur". 
Acest renume, cîștigat de 
cîteva generații de mari 
campioni ai podelei și 
pagaei, și care pălise de 
cîțiva ani, este recîști- 
gat, iată, pe apele lacu
lui finlandez Kaukajarvi 
de la Tampere. Bilanțul 
cu care sportivii 
se întorc acasă — 3 me
dalii de 
gint și 3 de bronz - este 
peste realizările 
Belgrad (1982), 
gham (1981), 
(1980 - Jocurile Olimpi
ce) sau Duisburq (1979). 
Bilanțul 
este cu 
curator 
titluri mondiale au 
cucerite în trei 
olimpice I Cu un 
intea J.O. de la 
geles, „recolta" 
lacul Kaukajarvi 
natură să ne dea mari 
speranțe olimpice I

noștri

aur, 3 de ar-
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BRAVI CAMPIONI Al LUMII LA PROBE OLIMPICE!
• MEDAUAȚI CU ARGINT: 1. Patzaichin-T. Simionov (C 2 - 
10 000 m), C. Olaru (C 1 -1 000 m) și Gh. Titu (C 1-10 000 m)
• MTBALIAÎI CU BRONZ: Maria Ștefan (K 1), Agafia Buhaev, 
Tecla Borcănea, Maria Ștefan și Nastasia lonescu (K 4)

Gurei (C 2 - 500 m)
(canoe dublu 10 000 m), Cos- 
tică Olaru (canoe simplu 1000 
m) si Gheorghe Titu (canoe 
simplu 10 000 m). iar medalii 
de bronz Maria Ștefan (caiac 
simplu), Agafia Buhaev — 
Tecla Borcănea — Maria Ște
fan — Nastasia lonescu (caiac 
4) și Dumitru Betiu — Feodor 
Gurei (canoe dublu 500 
Pentru acest bilanț, care 
înscrie ca una din cele 
frumoase' performanțe din ul
timii ani ale flotilei caiacului 
și canoei românești, ii felici
tăm pe sportivii medaliați, clu
burile lor Steaua, Dinamo și 
Farul, precum și colectivul de 
tehnicieni care a pregătit lo-

și D. Bețiu - F.
Cea de a 16-a ediție a cam

pionatelor mondaile de caiac- 
canoe. desfășurată pe apele 
lacului Kaukajarvi din Tam
pere. s-a încheiat cu un stră
lucit succes al caiaciștilor si 
canoiștilor noștri, care în fi
nalele de simbătă și duminică 
au cucerit 3 titluri de cam
pioni ai lumii, 3 medalii de 
argint si 3 de bronz. Victoriile 
culorilor noastre au fost ob
ținute de canoiștii Ivan Pat- 
zaichin — Toma Simionov, la 
canoe dublu 1 000 m, Costiză 
Olaru, la canoe simplu 500 m 
si echipajul de caiac 4 — 1 000 
m, alcătuit din Angelin Velea 
— Ionel Lețcaie — Ionel Con
stantin și Nicolae Fedosei. Me
dalii de argint au obținut Ivan 
Patzaichin — Toma Simionov

m). 
se 

mai

(Ccntinuare tn vag a 4-a)

La C.E. de tenis de masă pentru cădeți și juniori

3 MEDALII DE AUR Șl 4 DE BRONZ
CUCERITE DE SPORTIVII ROMANI

Clga Nemeș, dublă campioană de Junioare și Otilia Dădescu, campioană la cadets

OLGA NEMEȘ OTILIA BADESCU

Fetele noastre au obținut un 
•plendid succes Ia Campiona
tele europene de tenis de masă 
pentru cădeți si juniori de la 
Stockholm, cucerind incă 3 
titluri si medaliile de aur : 
Olga Nemeș, la simplu junioa
re si la dublu mixt juniori (cu 
suedezul Jorgen Persson), și O- 
tilia Bădescu, la simplu cadete. 
Au mai fost obținute si 2 me
dalii de bronz la dublu ju
nioare (Olga Nemes cu finlan
deza Eva Malmberg) și dublu

(Continuare in pag. a 4-a)

COSTICA OLARU

ALTE SUCCESE ALE SPORTIVILOR NOȘTRI
0 Echipa feminină a României — pe primul loc 

la Balcaniada de înot

0 Ileana Pîrjol, campioană balcanică la săritura de la 

platformă

0 La Jocurile Balcanice de atletism pentru juniori, 
tinerii atleți români — 8 locuri I

0 București — Franța 25—22 la handbal masculin
Amănunte, in pag. 2—J



întrecerile luptătorilor greco-romane

BUCUREȘTENII AU DOMINAT FINALELE
• Dinamo 7 titluri IDupă un „maraton" cu pes

te... 300 de meciuri, finis, ieri, 
la sala Floreasca. în cainpio- 

. nateie naționale si ale „Da- 
ciadei" — ediția 1983, Ia lup
te greco-romane, competiție 
care a reunit 185 de sportivi 
din municipiul București și 
din 25 de județe ale țării. Poa
te că numărul concurenților a 
fost prea mare, dar întrecerile 
preliminare, mai ales cele de 
simbătă, au făcut o triere va
lorică exigentă, astfel încît la 
finalele pentru locurile frun
tașe au rămas, intr-adevăr, la 
toate categoriile de greutate, 
cei mai bine pregătiți luptă
tori. Cursa pentru cucerirea 
titlurilor, am putea-o numi o 
„gală a vedetelor", a dat un 
net cîstig de cauză bucurește- 
nilor. învingători in toate cla
samentele finale. De remarcat

se. după o ambițioasă evoluție, 
cu dorința de a-i convinge pe 
antrenorii lotului reprezentativ 
că... nu si-a spus Încă ultimul 
cuvint. El l-a Învins, intr-o 
finală de mare spectacol, pe 
slătineanul C.
8—1 p. făcînd o adevărată de
monstrație de virtuozitate teh- 
nico-tactică. Campionul mon
dial al juniorilor, Hie Minți, 

după 
N. 
au 
lui 
cu

Scuturici cu

s-a clasat pe locul 3. 
succesul realizat in fata lui 
Onica (10—6 p). Spectatorii 
aplaudat călduros victoria 
Berceanu. O facem și noi._
bucuria revenirii lui Berceanu 
la 34 de ani in elita categoriei 
pe care a dominat-o pe plan 
mondial atîtia ani. Bravo. Ber
ceanu !... Aceleași cuvinte de

Constantin Uță — Ion Dulică : 7—2 la puncte, victorie care-i va 
aduce dinamovistului primul loc tn clasamentul categoriei 62 kg 

Foto: Dragoș NEAGU
aduce dinamovistului primul loc

excelenta evoluție a dinamo- 
viștilor — câștigători a 7 titluri 
(!), celelalte fiind obținute de 
reprezentanții cluburilor Steaua 
(2) șj Progresul (1). Ceea ce

Clasamentele
pe categorii

Primul clasat la fiecare 
categorie de greutate este campion al țării și al „Da- 
ciadei*4 pe anul 1983.

Cat. 48 kg: 1. Gheorghe 
Berceanu (Steaua), 2. C.
Scuturici (Alumina SLatina), 
3. Die Miuți (Pandurii Tg. 
Jiu); ©at. 52 kg: 1. Con
stantin Alexandru (Stea
ua), 2. C. Chiriță (Dinamo), 
3. M. Cișmaș (Ceahlăul P. 
Neamț); cat. 57 kg: 1. Ni
colae Zamfir (Dinamo), 2. 
C. Filipov (C.S.M. Rădăuți), 
3. FI. Diaconescu (Lupte 
club Dacia — Pitești); 62
kg: 1. Constantin Uță (Di
namo), 2. I. Dulică (L.C. 
Dacia Pitești), 3. P. Cărare 
(Dunărea Galați); cat. 68 
kg: 1. Ion Tecuceanu (Di
namo), 2. A.' Arghira
(C.S.M. C. Lung Muscel), S. 
A. Vandolhip (Ceahlăul P. 
Neamț); 74 kg: 1. Ștefan 
Rusu (Dinamo), 2. D. Obro
cea (Alumina Slatina), 3. 
M. Huțuleac (Metalul Ră
dăuți); cat. 82 kg: 1. Sorin 
Herțea (Dinamo), 2. Gh. 
Minea (Dinamo), 3. A. Sza
bo (L.C. Dacia — Pitești); 
cat. 90 kg: 1. Aurel Glonț 
(D’namo), 2. I. Răduțescu 
(Alumina Slatina), 3. P. 
Dicu (Dinamo); cat. 100 kg: 
1. Vasile Andrei (Progre
sul Buc.), 2. Gh. Panaite 
(S.C. Bacău), 3. 
naș (Dinamo) ; 
kg: 1. Victor 
(Dinamo), 2. R. 
(C.S. Arad), 3.
(C.S.M. Delta Tulcea).

CLASAMENTUL PE JU
DEȚE: 1. Municipiul Bucu
rești 99 p, 2. Argeș 25. 3. 
Olt 17. 4. Arad 14, “ “
cea va 11. 6. Tulcea

sinceră prețuire pentru Con 
stantin Alexandru (cat. 52 kg), 
firește, nu numai pentru ,.tus“- 
ul spectaculos realizat în fi
nală cu C. Chiriță (pe care, 
dealtfel. H conducea la puncte 
cu 8—0), ci pentru eforturile 
lui cu totul remarcabile de a 
obține titularizarea în echipa 
reprezentativă. Desigur, si pen
tru cel de al... 10-lea titlu de 
campion ! Nicolae Zamfir (cat. 
57 kg) s-a plimbat . cum se 
spune, pînă in ultimul meci, 
cel cu redutabilul Clim Fili- 
pov, obtinînd victoria si în fata 
acestuia, dar mai greu (2—0 p).

Pe locul 3 — pitesteanul Flo
rin Diaconescu, mai activ decit 
stelistul Constantin Ivan, in
tr-un meci cu multe acțiuni 
tehnice (15—9 p). După ce a 
condus întreaga întîlnire. Con
stantin Uță (62 kg) a terminat 
învingător meciul decisiv pen
tru cucerirea titlului, disputat 
in compania lui Ion Dulică, pe 
care l-a întrecut la puncte 
(7—2). La cat. 68 kg. in ab
sența lui Stefan Negrișan — 
cel mai bun sportiv al cate
goriei s-a dovedit a fi Ion Te- 
cuceanu. După Ce i-a delectat 
pe spectatori (poate si pe... an
trenori) cu „tuș“-uri de cîte- 
va... secunde (1). marele nostru 
campion Stefan Kusu (cat. 74 
kg) a terminat, tot înainte de 
limită, finala cu D. Obrocea, 
pe care l-a învins prin supe
rioritate în... min. 2. Este greu 
(poate imposibil) de găsit pe 
plan intern, la ora actuală, un 
adversar pentru Stefan Rusu I 
„Secundul" Iul Draica (acci
dentat). Sorin Herțea (cat. 82 
kg), a confirmat așteptările de-a 
lungul competiției, iar în „fi
nala dinamovistă" si-a întrecut 
colegul de club. Gheorghe Mi- 
nea, cu... 1—0 ! Este primul 
titlu cucerit de Sorin Herțea I 
Aurel Glonț (cat. 90 kg) a ofe
rit surpriza campionatelor. Du
pă ce. în primul tur. l-a în
vins pe Ilie Matei (!). Glonț a 
realizat alte victorii prețioase, 
iar in finala cu Ion Răduțescu 
tânărul dinamovist s-a întrecut 
pe sine, cîștigînd detașat, prin 
superioritate. Să reținem că si 
Aurel Glonț intră pentru pri
ma oară în posesia titlului 1 
Alături de Ștefan Rusu. Vasile 
Andrei (cat. 100 kg) a fost u- 
nul din luptătorii care ni s-au 
părut a nu avea nici un fel 
de emoții în această competiție. 
Ne gîndeam că, poate, Gheor
ghe Panaite... Dar băcăuanul a 
pierdut sl el categoric, finala, 
cu 9—4, după ce era condus 
cu 9—0. Finală previzibilă la 
cat. +100 kg, disputa dintre 
Roman Codreanu si Victor Do- 
Iipscbi s-a încheiat cu vic
toria meritată a ultimului, în
vingător prin descalificarea ad
versarului într-un meci în 
care, ca si în întîlnirile susti-

• nute anterior, a manifestat mai 
multă combativitate. Lectura 
clasamentelor de mai jos va 
întregi, credem, concludent cro
nica acestor frumoase finale...

LUCIA ROMANOV. FLORIN SEGARCEANU

Slmbătă și duminică, frumoase spectacole de tenis

LUCIA ROMANOV Sl FLORIN SEGARCEANU
AU CÎȘTIGAT TITLURILE

Dan GARLEȘTEANU

BRAȘOV, 31 (prin telefon). 
Dacă privitorului aflat în tri
bunele frumoasei arene de te
nis brașovene, din parcul Di- 
namoo, nu i-au fost oferite prea 
multe momente de real spec
tacol în zilele premergătoare 
finalelor, la acestea el a fost 
pe deplin răsplătit. Meciurile 
care au decis pe campioni s-au 
ridicat, aproape în totalitate, la 
un apreciabil nivel tehnic și 
spectacular, au dat ca învin
gători pe cei mai buni.

Sîmbătă a fost, fără îndo
ială. „ziua fetelor". Finale a- 
tractive. la simplu și dublu, în 
probele feminine. Două ore de 
tenis bun ne-au oferit Lucia 
Romanov și Daniela Moise, pri
mele favorite. în această ordine, 
ale întrecerii. Ordinea a fost 
respectată integral, Lucia in- 
trînd în posesia titlului, deținut 
anul trecut de sora ei, Maria. 
Puțin a lipsit însă ca titlul de 
campioană1 să nu rămînă „în 
familie". Așa cum a arătat pri
mul set. credeam chiar că Dana 
este cea care va merita laurii. 
Tînăra stelistă, cu loviturile 
ei tari de pe ambele părți, cu 
mobilitate deosebită în teren, 
părea să nu mai poată fi în
trecută de mai marea abilitate 
tactică si știința de joc ale 
adversarei sale. „întoarcerea" 
s-a produs totuși de la mij
locul setului doi, cînd Daniela 
Moise îsl pierde primul ghem 
la serviciu (2—2 în loc de 
3—1...), ca de aici încolo Lu
cia Romanov să pună defini
tiv stăpînire pe partidă. Lucia 
Romanov (Politehnica Bucu
rești) — Daniela Moise (Steaua) 
2—6, 6—3, 6—3.

Tot atît de interesantă ca 
desfășurare a fost jntîlnirea 
decisivă a dublurilor feminine.

Da
ma! 
(dar

Prilej de revanșă pentru 
niela Moise, asociată cu 
rutinata Florența Mihai 
mult mai puțin inspirată în 
acest meci, mal ales la ghe
murile de serviciu), cele două 
jucătoare cucerind o meritată 
victorie. învinse, surorile Ro
manov, tot atît de sudate în 
cuplu ca si altă dată, dar mai 
puțin rapide în execuții, mai 
vulnerabile în defensivă. Setul 
al doilea, lung și aprig dis- 

priso- 
Mihai 
Moise 
Maria 
Bucu-

putat, a demonstrat cu 
sintă aceasta. Florența 
(Progresul), 
(Steaua) —
Romanov (Politehnica 
rești) 6—3, 9—7.

Deoarece nu am avut
să vedem ultimele schimburi 
de mingi în finala de dublu 
bărbați (desfășurată paralel), 
ne-am adresat arbitrului întîl- 
nirii, „veteranul" tenisului nos
tru. Arnulf 
competenta 
caracterizat astfel partida, 
cîteva cuvinte : „Un joc 
dublu satisfăcător, cu 
echilibrată in primele 
seturi. Dacă ar trebui 
note jucătorilor, Florin 
ceanu merită 9, apoi
Mareu 8, iar pentru Cristinel 
Ștefănescu și Andrei 
m-aș <

Daniela 
Lucia Si

șansa

Schmidt, care cu 
sa cunoscută a 

în 
de 

luptă 
două 

să dau 
Segăr- 
Adrian

In ultimele reuniuni ale campionatului

ALTE 10 RECORDURI VALOROASE LA HALTERE

I. Grigo- 
cat. +100 
Dolipschi 
Codreanu 

S. Rutlcov

5. Su- 
9.

de puțin.nu înseamnă, cituși
că ci au cîștigat fără emoții, 
luptătorii din Argeș, Olt. Arad. 
Suceava, Tulcea etc. oferin- 
du-le o,replică deosebit de vi
guroasă. Și acum, cîteva cu
vinte despre meciurile desfă
șurate ieri pentru locurile 1—2 
și 3—4...

Gheorghe Berceanu (48 kg) 
din nou campion ! După o 
„serie" de victorii spectaculoa-

CONSTANȚA, 31 (prin tele
fon). După reuniunile de joi și 
vineri, campionatul republican 
de haltere pentru seniori, des
fășurat în lpcalitate sub , egida 
marii competiții naționale „Da- 
ciada", și-a desemnat, sâmbătă 
și duminică, cîștigătorii și la 
celelalte categorii de greutate. 
Dacă la primele trei categorii 
am înregistrat trei recorduri, 
în următoarele au fost realiza
te alte 
aparțin 
juniori, 
sub 20 
cîțiva atleți autentici, cu fru
moase perspective, în frunte cu 
Constantin Urdaș (antrenor 
Mihai Constantinescu), Vlad 
Nicu, Petre Tufă (antrenor 
Gheorghe Gospodinov) și DorcI 
Mateeș (antrenor Mugur Saran- 
ciuc). ale căror performanțe 
sînt competitive și pe plan in
ternațional. Ne bucurăm, de a- 
semenea, că si generația celor 
maturi, de acum cu cărți 
vizită. 
Virgil 
pauză 
tă de 
fața colegului său mai ____,
Gelu Radu (care a concurat la 
o categorie superioară), dar și 
acesta din urmă în excelentă 
formă. Remarcabile sînt de ase
menea progresele lui Vasile 
Groapă (antrenor Ștefan A- 
chim) și Ștefan Tașnadi (antre
nor Spiridon Herghelegiu) care 
au îmbunătățit recordul țării 
la total cu nu mal puten de 10 
kg. Un salt deloc neglijabil l-a

: 1.

10, dintre care unele 
unor foarte talentate 
Din generația ttnără, 

de ani, s-au remarcat

de 
s-a comportat onorabil. 
Dociu, după, o lungă 
și doar o perioadă scur- 
pregătire s-a impus în 

ttnăr,

avut și Vasile Iiie (antrenor 
Lisias Ionescu). Sperăm că dru
mul ascendent pe care se află 
mulți dintre halterofilii noș
tri va fi continuat și confir
mat la C.M. de la Erevan 
octombrie) și îndeosebi la 
de la Los Angeles.

IATĂ PRIMII CLASAȚI 
categoria ușoară (67,5 kg)
Virgil Dociu (Steaua) 312.5 kg, 
2. Gelu Radu (A.S.A. Tg. Mu
reș) 307,5 kg, 3. Andrei Socaci 
(Unirea Alba Iulia) 275 
smuls: 1. Dociu 137,5 kg, 2. 
du 132,5 kg, 3. Socaci 125 kg ; 
aruncat: 1. Radu 175 kg, 2. 
ciu 175 kg — la a 4-a încerca
re 176,5 kg, — record (v-r. 176 
kg), 3. Socaci 150 kg. Categoria 
semimijtocie (75 kg): 1. Gheor
ghe Dinu (Steaua) 325 kg, 2. 
Gheorghe Iuga (CHIMPEX 
Constanța) 310 kg, 3. Doru A- 
gache (Olimpia Buc.) 300 kg ; 
smuls : 1. Dinu 150 kg, 2. Iuga 
140 kg, 3, Agachi ista kg ; a- 
runcat ; 1. Dinu 175 kg, 2. Iuga 
170 kg, 3. I. Dumitrescu 
(CHIMPEX) 170 kg. Categoria 
mijlocie (82,5 kg): 1. Constan
tin Urdaș (Olimpia Buc.) 362,5 
kg — record (v.r. 360 kg), 2. 
Tiberiu Kișkallo (C.S.M. Cluj- 
Napoca) 337,5 kg. 3. Doru Pap 
(CHIMPEX) 325 kg. 4- Gheor
ghe Costică (Steaua) 325 kg : 
smuls : 1. Urdaș 162,5 kg — re
cord (v.r. 158,5 kg), 2, Pap 
152,5, 3. Kișkallo 152,5 
aruncat : 1. Urdaș 200 kg, 
Kișkallo 185 kg, 3. Costică 
kg. Categoria semigrea (90 
1. Vlad Nicu (Rapid Buc.)

kg ; 
Ra

Do-

185 
kg)
365

kg, 2. Dumitru Petre
352.5 kg, 3. Tiberiu 
(C.S.M. Cluj-Napoca) 
smuls: 1. Nicu 165 kg,
162.5 kg, 3. M. Purdilă
145 kg ; aruncat: 1. Nicu 200 kg 
— la a 4-a încercare 208 kg — 
record (v.r. — 207,5 kg), 2. Pe
tre 190 kg, 3. Roman 180 kg- 
Categoria grea-ușoară (100 kg). 
1. Vasile Groapă (Steaua) 382,5 
kg — record (v.r. 372,5 kg), 2. 
Vasile Ilie (CHIMPEX) 370 kg, 
3. Petre Tufă (Rapid Buc.) 320 
kg ’— record juniori II; smuls: 
1. Ilie 170 kg, — la a 4-a Încer
care 175,5 kg — record (v.r. 
170 kg), 2. Groapă 167,5 kg, 3- 
Tufă 140 kg ; aruncat: 1. Groa
pă 215 kg — record (v.r. 212,5 
kg), 2. Ilie 200 kg, 3. Tufă 180 
k^ — record juniori II. Cate
goria grea (110 kg): 1. Ștefan 
Tașnadi (Clujeana) 390 kg — 
record (vr. 380 kg) — tot el a 
cîștigat la smuls cu 175 kg — 
record (v.r. 170 kg) și la arun
cat 215 kg — record (v-r. 213 
kg). L. Mihai (CHIMPEX) și 
N. Cezar (Steagul roșu Brașov) 
au ieșit din concurs după trei 
ratări. Categoria
(+110 kg). 1. Teodor 
(Steaua) 362,5 kg,
Csata (Clujeana) 302,5 kg, 
Alexandru Cristea (Rapid 
rad) 300 kg ; smuls. 1.
162,5 kg, 2. Csata 130 
Cristea 130 kg; aruncat: 
pa 200 kg, 2. Csata 172,5 
Cristea 170 kg.

(Steaua) 
Roman 

325 kg, 
2. Petre 
(Steaua)

supergrca
Popa 

2. Ștefan 
3.

A- 
Popa 

kg, 3.
1. Po-
kg, 3.

Ion OCHSENFELD

.2 ‘ ' i Dîrzu,
opri Ia nota 6. Ultimul 

mi s-a părut puțin sub va
loarea sa obișnuită". Trans
criem rezultatul : Florin Se- 
gărceanu, Andrei Dîrzu (Dina
mo București) — Adrian Mar- 
cu, Cristinel Ștefănescu (Steaua) 
4—6. 8—6, 6—2, 6—3.

Poate nici o dată nu a în
șelat mai. mult lectura unor 
cifre de scor ca la această 
finală. Florin Segărceanu — 
Dumitru Hărădău, desfășurată 
în însorita dimineață de du
minică. Victoria primului, 3—0, 
n-a fost atît de ușor cucerită 
cum ar vrea să ne convingă 
acel 6—1, repetat, din primele 
două seturi. Cel dintîi a avut 
4 ghemuri cu departajare de 
egalitate, si a durat 
trei sferturi de oră, iar 
doilea am cronometrat un 
ghem de 23 de minute 
de 11 ori egalitate !), ... .
disputate acerb, cu mare anga
jament de voință de ambele 
părți. De fapt, nu ne-am în
doit nici un moment că 
cîstiga Segărceanu. cu 
său 
repertoriu, ajutat și 
rea tinereții. Dar 
Hărădău n-a vrut să 
mic fără luptă, s-a 
îndîrjire și de cea 
șansă. A fost „decimat", mai 
ales, de stopurile adversarului 
(reușite în proporție de 90 la 
sută), de voleurile acestuia, 
mai rare dar fără greșeală, de 
varietatea efectelor în lovitura 
sa de stingă. Așadar, dinamo- 
vistul reeditează victoria din 
1979, cînd a cucerit primul său 
titlu de campion la seniori. 
După aproape două ore si ju
mătate de joc : Florin Segăr
ceanu (Dinamo București) — 
Dumitru Hărădău (Steaua)
6— 1, 6—1, 6—3.

Frumoasă luptă si în 
mele meciuri de dublu 
fără obișnuitele momente 
relaxare. Au jcîștigat Florența 
Mihai — Florin Segărceanu cu 

„ 11—9, 6—4, în fata perechii 
Daniela Moise — Adrian Mar- 
cu (Steaua). Cîștigătorii au 
remontat un handicap mare în 
primul set. de la 0—4 și 2—5. 
Rezultatele semifinalelor : Flo
rența Mihai, Florin Segărcea
nu — Lucia Romanov. Dumi
tru Hărădău 6—1. 6—2, Da
niela Moise. Adrian Marcu — 
Maria Romanov (Politehnica 
București), Mihai Șovar (Steaua)
7— 5, 6—4.
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FOND TOTAL DE CIȘTIGURI
2.492.699 lei.

POLITEHNICA IAȘI - 
REAL CLUB CELTA V1GO 

1-0 (0-0)

prima parte a 
Chimia are... va- 
emoțiile retro- 
să schimbăm a- 

de joc, să practi-

53; Extr. a V-a: 68 
14 30 17 61; Extr.

plină dominare a gazde- 
oaspeții au reușit să în- 
prin RICHTER, 

a tîșnit. l-a lăsat

Extr, a
63 55 6; 
26 66 88
82 50 33 
a Vl-a:

(B) 1:61,89.
(R) 
(G) 
Ni-
(R)

Dialoguri cu antrenori divizionari „A“

p. 
634,30 ; 
568,05 ; 
4. C. 
conți -

S-a încheiat Balcaniada de înot din Iugoslavia

Voința 
Man ga
in. Ci

RIJEKA, 31 (prin telefon). 
Sîmbătă și duminică au avut 
loc ultimele reuniuni în cadrul 
ediției 1983 a Balcaniadei îno
tătorilor seniori. Intre protago
niștii competiției s-a aflat și 
sportiva noastră Anca Păirășco- 
iu. Eleva lui Gheorghe Dime- 
ea a câștigat două probe in
dividuale. ambele cu noi
corduri : după ce sîmbătă a 
terminat învingătoare la 400 m 
liber cu 4:16,03 — record na
tional de senioare și junioare 
(vechiul record ii aparținea cu 
4:18,39) și record balcanic, băi- 
măreanca a reușit sîmbătă 
o Întreacă, la 200 m spate. 
Carmen Bunaciu — 2:14,73 
record national de junioare_ si
record balcanic, fată de 2:18,13. 
timpul dinamovistei clasată pe 
locul 2.

Un nou record balcanic a În
soțit si succesul Gabrielei Baka 
la 200 m fluture — 2:19.43, a 
doua sosind Adina Schuster, cu 
2:23.11. Și ștafeta noastră fe
minină de 4X100 m mixt (Bu
naciu, Pănulescu, Baka, Pă- 
trășcoiu) a urcat pe prima 
treaptă a podiumului, cronome
trată în 4:26,04.

Două noi recorduri naționale 
de seniori au fost stabilite In 
proba de ștafetă masculin 4X 
100 m liber (Vlșan, Plev, Mu- 
șat, NegTea) cu 3:35.91 (v.r. 
3:37,75) — locul 2 si la 200 m 
fluture, ta care FL Vișaa a 
înotat în 2:06,1 (vx 2:06.7). o- 
cupînd locul 4. Alte poziții 
fruntașe : Gabriela Baka — fo-

m), Daniela Costin (disc) și Petra Mihalache (hepta- 
au stabilit noi recorduri naționale
Dobrivoi Stanlsavllevici (Iugosla
via) 11,08; 400 m: Ștefan Petkov 
(Bulgaria) 48,57 , 2. Nioolaos A- 
damou (Grecia) 48,65, 3. Liviu
Costinescu (România) 49,06, 4.
Dumitru Paraschlv (România) 
49,21, 5. Zoran Mllekovică (Iugo
slavia) 49,37 6 Matheos Kalsidis 
(Grecia) 49,39: 1 500 m: Deian
Ignatov (Bulgaria) 3:49,2:, 2. Re
mus Răcâșan (România) 3:49,44.
3. Zoltan Fekete (România) 3 32.04.
4. Serafim Pallkaris (Greda)
3:52,49, 5. Junuz Junuzi (Iugosla
via) 3:53,43, 6. Christos Panaioto- 
poulos (Grecia) 3:54,27; 10 km 
marș: Dimitrios Orfanopoulos'
(Grecia) 47:17,8, 2. Panalotis Giu
lia (Grecia) 30:16,9, 3. Laurențiu 
Simlon (România) 51:M,2; 400 mg: 
Athanasios Kalogiannls (Grecia) 
51,67, 2. Tihomlr Todorov (Bul
garia) 52,22, 3. Branhnir Bogda
nov (Bulgaria) 52,32 4. Miltladls
Slopts (Grecia) 54,26, 5. Nicolae 
Min du (România) 54,64, 6. Liviu

0 mare speranță a atletismului 
Foto : Ion MIHAlCA
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Galancea (România) 55,14; lungi
me: Viaceslav BabaJievski (Bul
garia) 7,58 m, 2 Andrej Martnko- 
vlcl (Iugoslavia) 7,58 m, J. Da
niel Petkov (Bulgaria) 7,3a m 4. 
Michael Filan darakis (Grecia) 7,36,
5. Gabriel Băra (România) 7,22 m.
6. Tomo Rugelj (Iugoslavia) 7.16 
m; disc: Steii că Turbă (România) 
53,50 m, 2. Valeri Ciudomlrov 
(Bulgaria) 52,20 m, 1. Perie Kra- 
mouski (Bulgaria) 51,66 m, 4. An
elor Nachairas (Grecia) 50,24 m.
5. Igor Primlc (Iugoslavia) 49,64.
6. Christos Papadopoulos (Grecia) 
47,46 m; prăjină: Nikolai Nlkolov 
(Bulgaria) 4,80 m, 1. Ștefan Stol-

REZULTATELE CONCURSULUI 
PRONOSPORT 

DIN 31 IULIE 1983
Portul Constanța — 

Constanța li; n. Metalul 
11a — I.M.U. Medgidia X. 
mentul Medgidia — Rapid Fetești 
X; IV. Olimpia Rm. Sărat — Me
talul Buzău 1; V. Gloria Focșani 
— Chimia Vlct. Buzău X; VI. 
Carpați Sinaia — Metalul Plopenl 
1; VU. Prahova Ploiești — A.S.A. 
Mizil 1; VIII. Sportul muncit. Ca- 

cui 2 la 400 m mixt. M. Man- 
dache — locul 2 la 200 m spa
te b. Eniko Palencsar — lo
cul 2 si Teodora Hauptricht — 
locul 3 la 800 m liber, E. Nan 
— locul 2 la 1 500 m, Eniko 
Palencsar — locul 3 la 400 m 
liber.

Comportarea general bună a 
Înotătoarelor noastre a per
mis echipei României să o- 
cupe local I In clasamentul fe
minin, eu 184 d (a doua : Gre
cia 123 p). ta clasamentul ge
neral în frunte fiind Bulgaria 
295 p. urmată de România 285 
p. în schimb, la masculin, re
prezentanții noștri s-au clasat 
doar pe locul 4, cu 101 p (pri
mul loc — Bulgaria 173 p).

★ *■
SKOPLJE. 31 (prin telefon). 

In prima zi a întrecerii sări
torilor In apă din Balcani, 
sportiva româncă Ileana Pîrjol 
a dominat net disputa la plat
formă. Cu o constanță remar
cabilă — execuții numai peste 
nota 8 —. aa a terminat în
vingătoare cu un punctaj de 
420,35. Pe locul doi s-a situat 
o altă reprezentantă a tării 
noastre. Cristina Szakacs — 
389,95 p. Iar a treia a fost Iad- 
mila Gheorghieva (Bulgaria) 
374,10. în Întrecerea masculină 
la trambulina de 3 m : 1. 
Gheorghiev (Bulgaria)
2. R. Radeev (Bulgaria)
3. C. Cherciu 447,30 ; 
Pop 435,20, Competiția 
nuă luni.

cev (Bulgaria) 4,60 m, 3. Evange
los Dalatsis (Grecia) 4,60 m, 4. Di- 
m&rioe Siaklanakis (Grecia) 4,60 
m, 5. Matjaz Ce poc (Iugoslavia) 
4.60 m, 6. Jan Gagiu (România) 
4,50 m; suliță : Stelios Frandakis 
(Grecia) 68,48 m. 2. Dumitru Fri- 
jan (România) 63,76 m, 3. Jan Un- 
gureanu (România) 61,70 m, 4. 
Tralan Pătru (România) 61,32 m,
5. Metin Altin tas (Turcia) 51,94 m; 
ciocan: Valentin Ignatov (Bulga
ria) 66,06 m. 2. Plamen Minev 
(Bulgaria) 60,64 m, S. Nicolae Gri- 
goraș (România) 59,26 m, 4. Mir
cea Fazekaș (România) 57,82 m,
5. Ovidiu Grindean (România) 
57,58 m, 6. Gheorghe Ciobanu 
(România) 54,62 m.

Rezultatele de duminică. FETE: 
200 m : Mallnkova (B), 23,93, Io- 
vaceva (B) 24,15, Chlndea 
24,44, Ienculescu (R) 24,48 ; 
m : Margareta Keszeg (R) 2:03,37 
— record de junioare, Dimitrova 
(B) 2:03,45, Beclea (K> 2:03.63,
Clolovld (I) 2:03,66, Konsza (R)
2.-65,22  : 100 mg: Valkanova (B) 

Stereva (B) 13,90, Petricanu 
14,31, Boacă (R) 14,68, Onlță 
14,72 : înălțime : Malesev (I) 
m, Mursld (I) 1,78 m, Isaeva 
1,78 m, Boianova (B) 1,74 m. 
Si Paloșanu 1,70 m: greutate: 

Llvla Simon 16,88 m, Samoilă (R) 
16,35 m, Todeva (B) 15,71 m
disc : Daniela Costian (R) 59,30 
m — record de junioare, Gheor
ghieva (B) 51,94. Zefova (B) 49,80, 
Simon 48,78 ; suliță : Sefkedova 
(B) 53.70, Nikolova (B) 50,70, Zl- 
vanov (I) 49,96 m, Popescu (R) 
40.62 ; heptatlon : Petra Mlhala- 
che (R) 5 847 p — record de ju
nioare, Mltkova (B) 5 458 p, Po
dar (R) 5 415 p; 4X460 m : Bul
garia 2:34,73, România 2:39,11, Iu
goslavia 2:40,92, 4. Greda 3:52,56,
6. Turda 4 rttt.»6. BĂIEȚI : !00 m:
Vandov (B) 11.31. Rugelj (I) 21.68. 
Sudu (R) H.69, Margău (R) 21,89; 
100 m : Tralanov
Stolanov (B) 1:61,64. Iacoban 
131.78 ; 5 000 m : Pontikis 
14 .-44,41. Erdinsd (B) 14 31,79,
eoară (R) 14 37.86: Dobre __
14:59.93 : 2 000 m ob : Strasllov
(B) 5:40.4. Popescu (R) 5:40,7.
Bancev (B) 5:43.9 ; 119 mg: Geor
ge Boroi (R) 14,74, Kolar CD 
14,85. Oatu (R) 15,12 : tnâlțlme : 
Peev (B) 2,18 m. Katsaros (G) 
2.15 m, Marsselos (G) 3,12 m... S. 
Bradacs (R) 2.08 m : triplu : Ma- 
rlnkovid (I) 15,99, Tandanozls (G) 
15,84 m. Kourmusis (G) 15,53 m. 
Ciobanu (R) 15.48 m ; greutate : 
Strangov (B) 17,81 m, Ralcev (B) 
16,90 m, Petrld (I) 15,87 ..3. Mi
ri că (R) 14,66 m ; decatlon :
Lculoudis (G) 7 026 p, Petrov (B) 
6 388 p. Jakab (R) 6 76Î p, 4X10C 
m : Bulgaria 3:13.45. Iugoslavia 
3:15,73. România 3:17,44).

nacal — Unirea Alexandria 1; IX. 
Progresul Corabia — ROVA Ro
șiori 1; X. Chimia Or. Victoria — 
Tractorul Brașov 2; XI. Mobila 
Codlea — Nltramonla Făgăraș 1; 
Xtr. Precizia Sâcele — Torpedo 
zâmeștl 1; XIII. CJJL. Sighet — 
Bradul Vlșeul de Sus 1.

FOND TOTAL DE dȘTIGURI : 
197 531 LEI
NUMERELE EXTRASE LA TRA
GEREA EXTRAORDINARA LOTO 

A VERII DIN >1 IULIE 1983
Extragerea I: 91 83 83 13 71 39

Real Club Celta Vigo, o for
mație care a activat pînă în 
această vară în prima divizie 
a campionatului Spaniei, și-a 
început turneul ta tara noas
tră evoluînd. sîmbătă după- 
amiază. la Iași, ta compania 
Politehnicii. Deși ambele echi
pe se află la începutul pre
gătirilor. ele au oferit un joc 
plăcut, deseori aplaudat de cei 
peste 5 000 de spectatori. Po
litehnica a avut mai mult timp 
inițiativa, a combinat frumos 
la mijlocul terenului, a creat 
situații favorabile de a marca, 
dar a finalizat doar una dintre 
ele. Spaniolii, cu o bună teh
nică individuală, au inițiat 
contraatacuri rapide. însă ac-, 
tiunile lor au fost destrămate 
de apărarea echipei gazdă.

în prima repriză. Politehnica 
a stăpînit mijlocul terenului si 
în min. 5 a fost la un pas 
de a deschide scorul ț Burdu
jan a făcut un slalom printre 
jucătorii spanioli, a ajuns la 
marginea careului de 16 m, a 
pasat balonul lui Sertov. care 
a șutat puternic și portarul Ja
vier l-a reținut cu destulă di
ficultate. După 20 de minute, 
oaspeții au ratat o mare oca
zie. A. Gomez luftînd la numai 
8 m de poartă I

După pauză, antrenorii I. Ma- 
rica si. respectiv Cid Luis 
Carriga au efectuat multe 
schimbări în cele două formații, 
Si noii introduși au reușit să 
mențină un ritm alert, să com
bine frumos. în această parte 
a întâlnirii jocul a fost mal e- 
chilibrat și spaniolii s-au a- 
propiat mai des de poarta Po
litehnicii. Dohot. ta min. 63, 
rezolvând cu siguranță o si
tuație critică creată de Casti- 
neiras. După un minut s-a în
scris unicul gol al partidei : 
Simionaș a executat excelent 
o lovitură liberă de la aproxi
mativ 30 m si RADU, cu 
capul, a trimis balonul în pla
să : 1—0. Pînă ta final studen
ții au acționat bine, dar n-au 
reușit să obțină decit cîteva 
lovituri de colt.

A arbitrat foarte bine V. 
Antohi (Iași).

POLITEHNICA : Bucu
Sigmirean. Anton. Ursu. Mun
tean u — Paveliuc. Gheorghiu. 
Cioacă. Burdujan — Sertov. 
Radu. Au mai jucat : Dohot, 
Cimpeanu. Cănănău. Ilovan. 
Preda. Bopa. Iliescu. Simionaș, 
Bandac.

REAL CLUB CELTA : Javier 
— Lomos. Vedno. Mercader. 
Menendez — A. Gomez, Amo
ros, Martinez. Fernandez — 
Perez. J. Gomez. Au mal ju
cat : Bautista, AJvelo, E. Go
mez. Angel, Castlneiras.

„CUPA DROBETA 2 000"
A 8-a ediție a competiției 

dotată cu „Cupa Drobeta 2 060 
disputată vineri șl duminică 
pe Stadionul municipal din 
Drobeta Tr. Severin, a fost 
câștigată de echipa Iugoslavă 
F. C. Majdanpek. în prima zi 
s-au înregistrat următoarele 
rezultate : F. C. Majdanpek — 
C.S.M. Drobeta Tr. Severin
5—4 (1—0 ; 1—1). după execu
tarea penalty-urilor. ta timpul 
regulamentar marcând Iordache 
(min. 39) sl Minele! (min. 88) ; 
Corvinul Hunedoara — F. C. 
Timok Zajeear (Iugoslavia) 3—1 
(1—1). Au marcat : Mateuț 
(min. 23 și 74) și Petcu (min. 
89). respectiv VIedeoviei (min. 
38). Duminică, ta partida pen
tru locurile 3—4 C.S.M. Drobe
ta Tr. Severin a dispus de 
F. C. Timok eu 3—0 (1—0) prin 
golurile marcate de lordaebe 
(min. 18). Olteana (min. 50) și 
Piticu (min. 55 — din lovitură

50 16 39 71; Extr. a IX-a: 37
65 67 54 66 38 M 17 35; Extr.
X-a: 27 34 12 77 69 22 81 40
70; Extr. a Xl-a: 46 25 6 28 
61 60 34 87 7; Extr. a Xn.a:
40 45 1 26 41 38 58 88 30.

de la 11 m) ; în „finala ipare" 
F. C. Majdanpek — Corvinul
2—1 (0—0). Oaspeții au deschis 
scorul în min. 53 prin Alexici, 
Dumitrache a egalat în min. 
63. dar, în min. 88. Bobojevici 
a înscris golul care a adus e- 
chipei iugoslave trofeul. 
Manafu — coresp.).

F.C.M. BRAȘOV - 
DUNĂREA C.S.U. GALAȚI 

3-2 (2-0)

Meci plăcut, terminat cu vic
toria gazdelor, care au Înscris 
prin Cramer (min. ÎS si 62) și 
FI. Vasile (min. 33). pentru gă- 
lăteni mardnd Borali (min. 65 
și 89). (C. Gruia — coresp.).

VORWARTS FRANKFURT PE 
ODER A JUCAT SIMBĂTĂ Șl 

DUMINICA LA CLUJ-NAPOCA

Echipa Vorwărts Frankfurt 
pe Oder, din R. D. German'S, 
participantă în Cupa U.E.F.A., 
a susținut, sîmbătă si ieri, două 
meciuri amicale la Cluj-Napo
ca. Astfel, sîmbătă. oaspeții au 
întîlnit formația „U“ de care 
au dispus cu 3—1 (0—0), după 
un med cu un final impre
vizibil. După ce clujeanul 
Bucur a deschis scorul în min. 
71, oaspeții au egalat în min.

ion osicmciKo; „ASTĂZI, MAI TOȚI FUG 
DE LINIA DE ATAC, DE LUPTA

DIRECTA CU

— Ion Oblemenco, a venit și 
rîndul Chimiei Rm. Vîlcea !

— Aș fi preferat să discu
tăm... la anul pe vremea asta !

— De ce, atunci ?
— Pentru că, zic eu, echipa 

te va plasa... in '84 in prima 
parte a clasamentului, nu pe 
locul 15, locul salvării.

— De ce, totuși, Chimia este 
astăzi la marginea clasamentu
lui ?

— Sînt mai multe cauze. In 
primul rind, eu am luat echi
pa din mers, prin etapa a 6-a 
a turului, nici nu o cunoș
team prea bine, nici nu știam 
ce pregătire a făcut. Lipsa de 
efectiv, accidentările care m-au 
obligat la improvizații, întreru
perile foarte mari de campio
nat care au dereglat progra
mul s-au conjugat. Plus cauza 
principali, randamentul sub 
posibilități al jucătorilor noștri. 
Pentru ei, stnt convins, lotul 
vUcean are disponibilități net 
superioare... locului 15 ! Ori
cum, returul a fost bun, zic eu. 
Am scos 18 puncte tn primă
vară, ceea ce înseamnă o me
die bună. Dacă n-am fi avut 
numai 13 puncte in toa/nnă, 
nu ne-am mai fi chinuit otita.

— Chimia are cel mai slab 
atac dintre echipele rămase pe 
prima scenă. Mai slab chiar 
decit cel al Timișoarei și Bra
șovului, care au retrogradat 
Cum explică „fenomenul" 
fost golgeter 1

— Cind joci cu sufletul 
gură, cum am jucat noi, 
greu să-ți 
Plus că s-au accidentat deseori 
înaintașii și mai ales dispariția 
lui Gingu 
foarte mult 
Repet insă, 
a fost sub 
adevărul. Comoditatea in jocuri, 
superficialitatea unor jucători 
cu experiență au fost obstaco
lele principale ale Chimiei.

— Fugi de nume concrete, 
însă bate la ochi „performan
ța" lui Carabageac care a în
scris numai două goluri ( !) 
Intr-un campionat...

— Așa el El, jucătorul nr. 1 
al echipei altădată, a avut o 

80 prjn Kuhlee, iar ta min. 85 
și 89 au punctat prin Sultz și 
Peitsch. Ieri, oaspeții au întîl- 
nit proaspăta divizionară .,B“ 
C.F.R. Cluj-Napoca pe care au 
întrecut-o cu 3—0 (1—0) prin go
lurile realizate de Pietsch 
(min. 5). Ilildeland (min. 68) șl 
Wundelî (min. 70). (I. Lespur 
— coresp.).
S. C. BACĂU - LOKOMOTIVE 

LEIPZIG 0-1 (0-1)

Peste 7 000 spectatori au 
prezenți pe stadionul „23 
gust" din localitate. Deși 
dominat majoritatea timpului, 
și în special în prima repriză', 
băcăuanii nu au putut obține 
victoria, datorită numeroaselor 
ratări.

In ■
lor, 
scrie 
care 
pe Elisei, l-a driblat 
geac și a înscris în 
goală.

Băcăuanii au aliniat urmă
toarea formație : Mangeac — 
Andrieș, Cărpuci, C. Solomon, 
Elisei — Chitaru, Avădanei,'
I. Solomon, Șoșu — Șoiman. 
Penoff. Au mai jucat : Viscrea- 
nu. Adolf. Artenie. (Hie IANCU 
— coresp.).

FUNDAȘII 1"
evoluție modestă. Și dacă li
derul echipei n-a prea mersi 
atunci eclipsa lui ofensivă s-a 
transmis ți formației.

— Ineficacitatea nu-î doar 
problema Chimiei. E o boală 
cronică în campionatul nostru.

— Pentru că efectivul de ju
cători tineri și valoroși este 
foarte sărac. Astăzi, mai toți 
jucătorii fug de linia de atac.' 
Cum vezi un jucător talentat, 
mai răsărit, și-l întrebi ce joa- 
că, îți spune că mijlocaș. Toți 
vor să devină mijlocași! Ceea 
ce înseamnă că se fuge de 
„bătaia" din linia de atac, de 
lupta directă cu fundașii. De 
asta avem o eficacitate scă
zută !

— Și soluția pentru rezolva
rea problemei ?

— Cind analizăm eficacitatea 
campionatului, noi ne referim 
mai mereu la prima divizie. 
Uităm insă că totul pleacă de 
la bază, de la copii ți juniori. 
Trebuie să avem curajul si 
luăm problema asta a înainta
șilor de la zero, dacă vrem si 
o rezolvăm odată.

— Știi Ia ce capitol se află 
Chimia pe... primele locuri ?

— Nu-mi mai aminti!... La 
indisciplină!... Avem o groază 
de cartonașe...

— Mai exact 43 ! Cum 
explici ?

— Toți sîntem vinovați.
eu, în primul rind. Pentru __ 
am tolerat abaterile unor ju
cători. Că n-am fost ferm tn 
măsurile luate. Cred ei reve
nirea la etapa de suspendare 
pentru două avertismente va 
contribui la reducerea număru
lui de cartonașe. Ceea ce nu 
înseamnă că asta ne scutește 
pe noi, toți cei din fotbal, de 
responsabilități sporite pe linia 
îmbunătățirii procesului de edu
cație, al disciplinei.

— Ai început pregătirile cu 
un obiectiv bine stabilit I

— Orice antrenor are planul 
lui. Ne-am propus să devenim 
o echipă de 
clasamentului, 
lente. Evitind 
gradării, sper 
titudinea față 
căm un fotbal mult mai ofen
siv. Ce altceva îți poate pro
pune un fost golgeter ? 12

— Ion Oblemenco. nu pot 
uita că ai fost cîndva o „le
gendă" a Craiovei.

— Aștept întrebarea 1
— Hajduk Split, normal !
— Joc foarte dificil. Dar Uni

versitatea Craiova a trecut de 
adversari ți mai dificili. Totul 
depinde de forma în care se 
vor afla cele două echipe la 
„ora H“. Pentru că de serio
zitatea vu care craiovenii vor 
pregăti acest dublu meci nu mă 
îndoiesc. Voi fi cu sufletul lin
gă Universitatea Craiova și in 
septembrie...

Mircea M. IONESCU



CAMPIONATELEMONDIALE DE CAIAC-CĂNOE
(Urmare din pag. 1) 

tul : Manoilă Milicin (antrenor 
principal), Gh. Simionov (ca
noe), Ștefan Tocora si Aurel 
Vernescu (caiac băieți), Ale
xandru Skurka si loan Sipoș 
(caiac fete), medicul Constan
tin Novac și asistentul medi
cal Coriolan Lalu. Le dorim 
bravilor noștri caiaciști si ca- 
noisti să repete și chiar să 
amplifice aceste succese anul 
viitor, la Jocurile Olimpice de 
la Los Angeles.

REZULTATE:
K 1 — 1090 m: 1. Rudiger Helm 

(R.D.G.) 4:00,57, î. Arturas Veta
(U.R.S.S.) 4:02,96, 3. Alan Thomp
son (Noua Zeelandă) 4:03,10, 4. 
Felix Masar (Cehoslovacia) 4:03,79,
S. Stephen Jackson (Anglia) 
4:03,86, 6. Philippe Boccara (Fran
ța) 4:04,01.

Cl — 1 000 m: 1. Vasili Bereza 
(U.R.S.S.) 4:45 75. 2. Costlcă Ola-

MARIA ȘTEFAN AGAFIA BUHAEV TECLA BORCANEA NASTASIA IONESCU
ru (România) 4:48,15, 3. Jiri Vrd
iovec (Cehoslovacia) 4:49,67, 4.
J6rg Schmidt (R.D.G.) 4:49,97, 5. 
Ulrich Eicke (R.F.G.) 4:51,18, 6.
Henning Jacobsen (Danemarca) 
4:54,27.

K1 F - 500 m: Birgit Fischer 
(R.D.G.) 2:13,75, 2. Vania Geșeva 
(Bulgaria) 2:16 25, 3. Maria Ște
fan (România) 2:17,95, 4. Eva Ra- 
kusz (Ungaria) 2:18,32, 5. Galina 
Alekseeva (U.R.S.S.) 2:1«,86, 6.

f DUMITRU BEȚIU _ FEODOR GUREI
Cathy Marino (S.U.A.) 2:19,01.

K 2 — 1 000 m: R.D, Germană 
(Frank Fischer — Andre Wohl- 
lebe) 3:45,71, 2. U.R.S.S. (Vladi
mir Parfenovici — Serghei Supe- 
rata) 3:50 28, 3. Austria (Werner 
Bachmayer — Wolfgang Hartl) 
3:51,80, 4. România (Ion Bîrlădea- 
nu — Ion Geantă) 3:54,92, 5. Sue
dia (Lars-Erik Moberg — KaUe 
Sundqvist) 3:56,44, 6. Canada
(Hugh Fischer — Alwyn Morris) 
3:57,12.

C.E. DE TENIS DE MASĂ (cădeți 'și juniori)
(Urmare din pag. I)

csdele (Otilia Bădescu, - Anca 
Cheler).La simplu junioare, Olga Nemeș 
(înfrățirea Tg. Mureș) a învins 
— în ordine — cu 2—0 pe Dogan 
(Turela), Kloppenburg (Olanda), 
Timofeeva (U.R.S.S.) și cu 2—1 
pe Bellinger (Anglia). In finală, 
Olga Nemeș — Raisa Diasjenko 
(U.R.S.S.) 2—1 (14, —18, 17). La 
dublu mixt, In semifinale, Olga 
Nemeș, Jorgen Persson — Bellin
ger, Prean (Anglia) 2—1, iar în 
finală 2—0 (15, 11) cu Pia Elias- 
son, Jan-Ove Waldner (Suedia), 
apărindu-șl titlul pe care-1 cuce
rise anul trecut.

Otilia Bădescu (MILMC—CPL 
și C.S.Ș 1 Buc.) a câștigat în 
proba de simplu cadete cu 2—0 
la Davidkova (Cehoslovacia), De 
Groot (Olanda), Komrakova 
(U.R.S.S.). cu 2—1, tn semifinală, 
la Nagy (Ungaria) șl tot ou 2—1 
(—18, 18, 13). în finală, contra 
Renata Kasalova (Cehoslovacia). 
Otilia cîștigă titlul continental ai 
cadetelor la nici 13 ani împli
niți !

In proba de dublu cadete, Oti- 
11a Bădescu șl Anca Cheler 
(MILMC—CPL) au eliminat cu 
2—0 pe Kumulainen (Finlanda), 
Reckziegel (R.F. Germania) șl De 
Groot, Keen (Olanda), dar au 
pierdut tn două seturi (—18, —16) 
tn fața sovieticelor Timina, Kom. 
rakova, obținînd bronzul.

La dublu junioare. Olga Nemeș, 
Eva Malmberg (Finlanda) 2—0 cil 
Carmen Găgeatu. Rodtea Urbano- 
vici. 2—1 cu Zatkova (Cehoslova
cia), Krsnlk (Iugoslavia), 2—9 eu 
Lăth. Svensson (Suedia) și 0—2 
ta mane luptă (15. 2« !) cu Pire-

C 2 — 1 COO m : ROMANIA (IVAN 
PATZAICHIN — TOMA SIMIO
NOV) 4:15,28, 2. RD. Germană
(Olaf Heukrodt — Alexander 
Schuck) 4:16,29, 3. Iugoslavia (Ma. 
tija Ljubek — Mirko Nisovici) 
4:17,47, 4. Polonia (Marek Libik — 
Marek Wisla) 4:17,65, 5. U.R.S.S. 
(Ivan Klementiev — Serghel O- 
sadcii) 4:25,96, 6. Cehoslovacia
(Jiri Vrdiovec — Radomir BLaztk) 
4:28,79.K 2 F — 500 m: R.D. Germană 
(Birgit Fischer — Carsta Kuhn) 
1:57,76, 2. Ungaria (Erica Geczy 
— Katalln Povaszan) 1:53,60, 3.
Suedia (Susanne Wldberg — Ag
neta Andersson) 1:59,88, 4. Bul
garia (Tvetanka Marinova — Og- 
niana Petrova) 2:02,34. 5. România 
(Agafia Buhaev — Tecla Borcă- 
neaj 2:02,89, 6. U.R.S.S. (Nell E- 
fremova — Natalia Kalașnlkova) 
2 :0O,17.

K 4 — 1 000 m: ROMANIA (AN. 
GELIN VELEA — IONEL LEȚ- 
CAIE — IONEL CONSTANTIN — 
NICOLAE FEDOSEI) 3:21,86, 1. 
R.D. Germană (Rudfger Heim — 
Peter Hempel — Harald Marg — 
Andreas Stăhie) 3:23,18, 1.
U.R.S.S. (Serghel - Kolokolov — 
Serghel Ciuhrai — Arturas Veta

— Aleksandr Vodovatov) 3:23,70,
4. Ungaria 324,84, 5. Australia
3:25,43, 6. R.F. Germania 3 2639.

K 1 — 500 m: Vladimir Parfe
novici (U.R.S.S.) 1:50,08, 2. Ian
Ferguson (Noua Zeelandă) 1:50,67,
3. Andreas Staehle (R.D.G.) 
2:00,45, 4. Thomas Suder (Ceho
slovacia) 2:00,88, 5. Zsolt Gyulay 
(Ungaria) 2:0034, 6. Guilliermo
del Riego (Spania) 2:01,26.

CI — 500 m: COSTICA OLARU 
(ROMANIA) 2.13,»,
2. Ulrich Papke 
(RJ5.G.) 2:17,43, 2.
Anatoli Volkov 
(U.R.S.S.) 211730, 4. 
Tamas Buday (Un
garia) 2119,05, 5. Jan 
Pinczura (Polonia) 
2:19,76, 6. Petr Pro- 
chazka (Cehoslova
cia) 2:23,90.

K 4 F - 500 m : 
R.D. Germană (Bir
git Fischer — Ka
thrin Giese — Cars
ta KQn — Ramona 
Walther) 1:45,40, 1. 
U.R.S.S. (Ina Sdpull- 
na — Nell Efremo
va — Natalia Kalaș- 
nllrova — Galina A- 
lekseeva) 1:48,69, 3. 
România (Agafla

Buhaev — Tecla Borcănea — Ma
ria Ștefan — Nastasia Ionescu) 
1:48,16, 4. Suedia 1:48.87, 5. Unga
ria 1:49,20, 6. Bulgaria 1:50,19.

C 2 — 500 m: Iugoslavia (Mati- 
Ja Ljubek — Mirko Nisovici) 
1:58,00, 2. U.RJS.S. (Ivan Klemen
tiev — Serghel Osadcil) 1:58,51, 3. 
România (Dumitru Bețlu — Feo
dor Gurei) 1:59,20, 4. Ungaria
(Laszlo Foltan — Istvan Vaskuti) 
2:01,65, 5. Cehoslovacia (Ales 

sak, Bdlvari (Ungaria), obținînd, 
de asemenea medalia de bronz.

Sincere felicitări tinerelor 
noastre jucătoare și antrenoru
lui Laurentiu Gheorghiu, care 
le-a pregătit pentru europene, 
ca si echipei de juniori antre
nate de Virgil Bălan (meda
lie de bronz), pentru splendi
dul bilanț cu care se întorc a- 
casă : 3 titluri europene si me
daliile de aur. precum si 4 me
dalii de bronz !

TELEX @ TELEX $ TELEX @ TELEX @ TELEX ©TELEX
AUTOMOBILISM • tn C.E. de 

rezistență care se dispută La Spa_ 
Fnanaordiampf’ pe primele locuri 
se află cinci echipaje ale firmei 
BMW, primul fiind cel compus 
din Kelleners — Grano — Cecotto 
• In „Marele Premiu al Medite- 
ranei", cursă de Formula 2, cele 
mai bune timpuri 1a circuitele de 
antrenament ie-a realizat neo
zeelandezul Mike Thackewell.

CICLISM • Olandezul Jan Raas 
a cîștigat „Criteriumul Venhul- 
zen", în Olanda, întrecind la 
sprint pe recentul învingător din 
„Turul Franței4*, francezul Lau
rent Fignon. • „Cupa Placai", 
disputată la Imola (Italia), a re
venit rutierului Marino Amadori, 
care a învins pe linia de sosire 
alți doi oompatrioțV Cassani și 
Vandi.

HALTERE • La Cairo s-a în
cheiat campionatul mondial de 
juniori, în care victoria pe echi
pe a revenit reprezentativei Bul
gariei cu 348 de puncte, ea fiind

GHEORGHE TITU

Betlacti — Petr Kublcek) 2:02,29, 
8. Bulgaria (Tvetan Gheorghlev 
— Sevdalin Ukov) 2:03,38.

KI — 500 m: R.D. Germană 
(Frank Fischer — Andre Wohl- 

lebbe) 1:47,56, 2. U.R.S.S. (Vladi
mir Parfenovici — Serghel Su- 
perata) 1:48,14, I. Canada (Hugh 
Fischer — Alwyn Morris) 1:49.58.
4. Ungaria (Otto Kovacs — Ta
mas Szelest) 1:50,73, 5. Italia (Da
niele Scarpa — Francesco Um- 
berti) 1:51.85, 6. Noua Zeelandă 
(Paul MaodonaM — Alan Thomp
son) 1:52,51.

KI — 500 m: R.D. Germană 
(Rudiger Helm — Peter Hempel
— Harald Marg — Andreas Stăhle) 
1:33,37, 2. U.R.S.S. (Serghel Ko
lokolov — Serghei Ciuhrai — Ar
turas Veta — Aleksandr Vodova
tov) 1:35,17, 2 Ungaria (Istvan 
Irmal — Attila Csaszar — Zoltan 
Ldrincz — Andras Rajna) 1:36,11,
4. R.F. Germania 1:36,M, 5. Ca
nada 1:36,67, 6. Australia 1:38,85.

K 4 — 10 000 m: U.R.S.S. (Alek
sandr Avdeev — Nikolai Baranov
— Aleksandr Ermilov — Nikolai 
Astapkovlci) 37:51,32 , 2. Norvegia 
38:31,18, 3. Polonia 38:35,45, 4. Ma. 
rea Brltanle 38 37,84, 5. Ungaria 
38:42,20, 6. Suedia 39.O3.K..., 6. Ro
mânia (Petrlcă Dimofte — Ionel 
JIgarov — Florin Marinescu — 
Anghel Coman) 39:25,74.

C 2 — 10 000 m: Ungaria (Ta
mas Buday — Istvan Vaskuti) 
46:06,48, 2. România (Ivan Patzal- 
chin — Toma Simionov) 46:22,33,
3. U.R.S.S. (Serghei Petrenko — 
Iuri Laptikov) 46:52,84, 4. Bulga
ria (Petar Bojilov — Dimităr Sml- 
llanov) 47:01,90, 5. Marea Brlta
nle (Andrew Train — Stephen 
Train) 47:34,14, 6. R.F. Germania 
(Michael Ebhardt — Ulrich KUhn) 
47:48,56.

K 2 — 10 000 m: Marea Britanie 
(Stephen Jackson — Alan Wil
liams) 41:49,1a, 2. Ungaria (Istvan 
Szabo — Istvan Toth) 41:55,79 , 3. 
Suedia (Bengt Andersson — Kalle 
Sundqulst) 42:2630, 4. România
(Ion Btrlădeann — Ion Geantă) 
42:29,12. 5. U.R.S.S. (Vitali Borl- 
kov — Vladimir Romanovskl) 
42 38,57, 6. Noua Zeelandă (Grant 
Bramwell — Peter Duncan) 
42:57,06 .

Kl — 10 000 m: Einar Rassmtu- 
sen (Norvegia) 46:4737, 2. Milan 
Janici (Iugoslavia) 46:49,79 , 3.
Rick Daman (Olanda) 46 31,14, 4. 
Jens Nordquist (Suedia) 46:52,67,
5. Karoly Groth (Ungaria) 46:55,26,
6. Alwyn Morris (Canada) 48:08,55.

Cl — 10 000 m: Jiri Vrdiovec 
(Cehoslovacia) 50:52,02, 2. Gheor- 
ghe Titu (România) 52:44,44, 3. 
Tamas Wlchmann (Ungaria) 
52 39,70, 4. Timo Gronlund (Fin
landa) 53:11,42 , 5. Nikolai Ilkov 
(Bulgaria) 53:21,69, 6. Matija Lju
bek (Iugoslavia) 54:26,49.

urmată de Polonia cu 166 p și 
de R.P. Chineză cu 129 p.

HOCHEI PE GHEAȚA • In 
continuarea turneului pe care-I 
întreprinde în Franța formația 
cehoslovacă TJ Pardubice a în
vins echipa HC Chamonix cu 
12—4 (4—2, 4—0, 4—2).

POLO • La Barcelona s-au dis
putat primele jocuri din cadrul 
campionatului mondial pentru 
juniori. Iată rezultatele: Iugosla
via — Cuba 10—6, R.F. Germania 
— Brazilia 11—8, Olanda — Aus
tralia 10—9, Italia — S.U.A. 9—7, 
Spania — Canada 22—7.

MOTOCICLTSM • în cadrul 
C.M. de rezistență, la Suzuka, în 
Japonia, a avut loo „Cursa ce
lor 8 ore" în care victoria a re
venit echipajului Moineau (Fran
ța) și Hubin (Belgia) pe o moto
cicletă ,,Suzuki" • In ..Marele 
Premiu al Angliei", dasa 500 cmc, 
care se dispută la Silverstone cele 
mai bune timpuri la antrenament 
au fost înregistrate de ameriea-

Spartachi&da popoarelor U.R.S.S.

ECHIPA ROMÂNIEI ÎNVINGĂTOARE 
ÎN TURNEUL DE HANDBAL

Participantă la turneul de. 
handbal din cadrul Spartachia- 
dei de vară a popoarelor 
U.R.S.S., selecționața masculină 
de handbal a României a în
registrat o frumoasă victorie, 
întrecind reprezentativa R.S.S. '• 
Letone cu 26—23 (12—10). Cele 
mai multe goluri pentru echi
pa noastră le-au înscris Vasil- 
ca și Berbeee, ambii cite 5. 
Alte rezultate: R.S.S. Gruzină 
— Cuba 27—26 (11—14), Mosco
va — R.S.S. Bielorusă 23—22 
(14—12).

PUNCT FINAL ÎN
Singura medalie pentru
După ce vineri seară repre

zentativa de sabie a Uniunii 
Sovietice a reușit să se impu
nă în fața echipei Ungariei cu 
9—6 (au punctat : Alșan șl 
Pogosov 3, Krovopuskov 2, 
Burțev 1, respectiv Nebald, 
Abay și Bujdoso 2, Gedovari 0) 
aducind astfel primul titlu în 
proba pe echipe la această edi
ție. sîmbătă a fost rindul Fran
ței să „puncteze" tn palmares, 
ciștigind singura medalie, prin 
titlul de campioană în întrece
rea pe echipe la spadă, cea 
care a și încheiat a 30-a ediție 
a „mondialelor" de scrimă, de 
la Viena.

Tn sferturile de finală ale 
probei de spadă s-au înregis
trat rezultatele: R.F.G. — El
veția 8—3, Polonia — Ungaria

C.M. FEMININ 
DE BASCHET

In cea de a treia etapă a 
turneului final al C.M. feminin 
de baschet, care are loc la Sao 
Paolo, s-au înregistrat rezulta
tele : U.R.S.S.—S.U.A. 85—84
(40—49), R.P. Chineză—Brazilia 
72—71 (41—35), Bulgaria—Polo
nia 71—57 (41—33). în clasa
ment : 1. S.U.A. 5 p (277/225); 
2. Brazilia 5 p (226/210); 3.
U.R.S.S. 5 p (155/128) ; 4. Polo
nia 3 p (163/204); 5. R.P. Chine
ză 3 p (163,A72) ; 6. Bulgaria 
3 p (155/138).

PE PISTELE DE ATLETISM
1 400 DE ATLETI LA C.M. 

DE LA HELSINKI!
Aproape 1400 de atleți din 

161 de țâri vor concura la pri
ma ediție a campionatelor mon
diale de atletism care se vor 
desfășura intre 7 și 14 august 
pe stadionul olimpic din Hel
sinki, a anunțat comitetul de 
organizare, la încheierea ter
menului de înscrieri. Delega
ția cea mai numeroasă va fi 
cea a S.U A., cu 130 de atleți. 
urmată de cea a U.R.S.S. 120 
de atlet! șl a R.D. Germane 104 
atleți etc.

BERLIN. Echipa feminină de 
ștafetă 4X100 m a R. D. Ger- 
man» (Silke Glaisch. Marita 
Koch Ingrid Auerswald, Mar- 
lies Gohr) a stabilit un nou 
record mondial cu 41,53. Ve- 
chiul record era de 41,60 si 
fusese stabilit in finala olim
pică de la Moscova de echipa 
R. D. Germane.

FORMIA. Cubanezul Lazaro 
Betancourt (20 de ani, 1,96 m 
înălțime) a sărit 17,40 m la trl- 
plusalt.

BUDAPESTA- Cele mai bune 
rezultate din concursul „Grand

• TELEX • TELEX @ TELEX
nul Kenny Roberts pe o motoci
cletă „Yamaha".

TENIS • Surpriză tn finala tur
neului feminin de la Sidney: 
Pam Shriver — Chris Evert-Lloyd
6— 2. 6—4. In meciul pentru locu
rile 3—4: Wendy Turnbull — An
dreea Jaeger 6—4, 6—3 • La South 
Orange, masculin: Alexander — 
Plmek 6—4, 6—3, Korita — West
phal 7—6, 7—6; în semifinale :
Drewett — Korita 6—3, 6—4 și A- 
lexander — Paul McNamee 6—3,
4—6, 7—5; feminin: Pam Casale — 
Virginia Ruzicl 3—6, 6—3, 6—3, 
Leigh Thompson — Gadusek
7— 6, 6—2, Russel — Hennlngsen 
6—1, 6—1; în prima semifinală : 
Pam Casale — Leigh Thompson 
6—2, 6—2 • Surpriză și !a North 
Conway: în sferturi ecuadorianul 
Andres Gomez l-a învins pe Guil
lermo Villas cu 6—4, 6—4. Alte 
rezultate: Clerc — Gurfeln 6—3. 
6—2, Higueras — Purcell 7—5, 
6—4, Arias — Brown 6—2, 6—0.

în cadrul concurși# i de hal
tere s-au stabilit trei noi re
corduri mondiale. Astfel, Viktor 
Mossibitin a realizat in cadrul 
cat. peste 110 kg 205,5 la stilul 
„smuls", Viaceslav Kolokov a 
ridicat la stilul „aruncat" 243 kg. 
la cat. sub 110 kg, iar Pavel 
Kuznețov a realizat, la cat. 
100 kg, stilul „aruncat", 240,5 kg.

★
In concursul feminin de gim

nastică la individual compu» 
victoria a revenit Natalie! Iur- 
cenko cu 38,60 p.

C.M. DE SCRIMĂ
franța, cthipa dc spada

8—8 (66—62 t.d.), Italia — 
U-R.SJS. 8—3, Franța — Suedia 
8—5; în semifinale : R.F.G. — 
Polonia 8—3 și Franța — Ita
lia 9—7 ; pentru locul 5: Un
garia — U.R.S.S. 8-8 (63—60 
t.d.); pentru locul 7: Elveția — 
Suedia 9—5; pentru locurile
3—4: Italia—Polonia 8—8 (61—60 
t.d.); pentru locurile 1—2s 
Franța — R.F.G. 9—7 (Boisse 
3, Lenglet, Salesse și Henry —• 
2, respectiv E. Borrmann 4, 
Nickel 2, Fischer 1, Pusch 0). 
Astfel, deși lipsită de spadasi- 
mul ei nr. 1, Riboud, abșent din 
motive de boală, echipa Fran
ței reușește să-și păstreze tit
lul cucerit la ediția precedentă, 
de la Roma, în fata echipei 
vest-germane în care actualul 
campion mondial din proba in- 

• dividuală. E. Borrmann. n-a 
cunoscut înfrîngerea. In timp 
ce fostul campion al lumii, 
Pusch, n-a cunoscut victoria—

CINE VA GĂZDUI AL 12-lea
CONGRES OLIMPIC ?

La Tokio, președintele Comi
tetului Olimpic Japonez. Kat- 
sujl Shibata. a anuntat că tara 
sa și-a depus candidatura pen
tru găzduirea celui de al 12-lea 
Congres Olimpic. Pentru aceas
ta sl-au mai depus candidatura 
Australia si Italia. O hotărîra 
va fi luată cu ocazia IO. da 
la Los Angeles din 1334.

Prix": masculin : lungime 1
Szalma (Ungaria) 8,24 m, Ata
nasov (Bulgaria) 8,16 ni. Pa- 
loczy (Ungaria) 8,09 m ; triplu- 
salt : Bakosi (Ungaria) 17,13 m, 
400 m: Me Coy (S.U.A.) 45.66, 
110 mg : Campbell (S.U.A.) 
13,40, Bakos (Ungaria) 13.49, 
Gault (S.U.A.) 13^1; 400 mg! 
Moses (S.U.A.) 48,50 ; prăjină: 
Cerniaev (U.R.S.S.) 5J>0 m; 100 
m: Lattany (S.U.A.) 10,32. 800 
m : Koskei (Kenya) 1:46,43, 
Juantorena 1:46,46. 5 000 rn : 
Kipkoech (Kenya) 13:33,60; fe
minin: 100 m : Taylor (Canada) 
11,23. 200 m : Taylor 22,94. 
400 m : Payne (Canada) 51,01, 
800 m : Mineeva (U.R.S.S.) 
2:00,83. înălțime : Sterk (Unga
ria) 1.90 m, suliță: Villa (Cuba) 
62,42, 100 mg : Kalek (Polonia) 
13,or:

® La Debrețin au continuat 
jocurile din cadrul turneului 
rezervat echipelor de tineret. 
Iată rezultatele din cea d? a 
2-a etapă a competiției : Iu
goslavia — Elveția 3—0. An
glia — Grecia 1—0. Cehoslova
cia — Ungaria 2—1, Dane: r- 
ca — Suedia 2—0.
• Intr-un joc amical dispu

tat la Bogota, reprezentativ ‘e 
Columbiei și Ecuadorului ?u 
terminat la egalitate : 0—0.

0 In meci de verificare la 
Varșovia : Legia — F.C. Karl 
Marx-Stadt 1—1 (1—1).
• A început turneul amical 

din localitatea Viseu (Portu
galia). în primul meci SI? ia 
Sofia a învins cu 2—0 (1—0) o 
selecționată locală. La acest 
turneu mai ia parte și echipa 
Sporting Lisabena.
• Un alt turneu amical ?re

loc și la Varna, unde in pri
ma partidă echipa iugoslavă 
Zelezniciar Sarajevo a între
cut cu scorul de 4—1 (2—1)
formația Spartak Varna.
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