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G. CONICI A TERMINAT COMPETIȚIA
In stil de mare campioni

Rugbyștii români au realizat 
ieri după-amiază, pe stadio
nul „23 August", o nouă per
formanță sportivă deosebită, 
învingind marea echipă a Sco
ției, recenta cîștigătoare a 
Turneului celor 5 națiuni, cu 
scorul de 28—22 (9—18) ! A 
fost o partidă de un rar sus
pans, cu nenumărate răStur

Echipa de rugby a României, fotografiată ieri după amiază, înaintea performanței de răsunet realizată 
asupra celebrei reprezentative a Scoției ! Fotografii de D. NEAGU
nări de situații, care a entu
ziasmat pe toți cei prezenți în 
tribune prin finalul ei incan
descent, dominat categoric de 

CA UN VULCAN ÎN ERUPȚIE...!

fringerii", iar pentru tricolori 
să urce noi trepte de consa
crare internațională...

Rezultatul este cu atît mai 
strălucitor cu cit el a fost 
realizat la capătul unei parti
de de mare luptă, de o bună 
factură tehnică și spectacu
lară. Jocul a avut multă 
cursivitate, fiind foarte antre

nant. Scoțienii incep mai bine. 
Rutherford — care-și anunța
se clasa din partida anterioa
ră. cu Grivița Rosie — „gă- 

băieții noștri par timorați și 
ei sint dominați in numeroase 
„aglomerări" care se ivesc în 
timpul jocului. Atacurile noas
tre sint insă lente, telefonate 
și scoțienii plachează decis. 
Totuși, în min. 12, după o 
grămadă, Alexandru dă un șut 
de urmărire, Lungu, pe aripă, 
„agață" mingea si i-a sorveș- 

te lui Paraschiv, care din a- 
propierea tușei șuceazâ inspi
rat, recentrînd în fața butu
rilor scoțienilor, unde se află 
mal mulți tricolori. DUMITRU

Dimitrie CALUMACH1

(Continuare in pag a 4-a)

Se pare că C. Tițoiu fi-a reamintit că directele erau ,,specia
litatea- sa. Iată-l valorificindu-fi „arma" in partida cu S 
Petrescu Foto: Iorgu BĂNICĂ

„Turneul celor 4U la box

Sîmbătă după-amiazâ sala 
Floreasca din Capitală a găz
duit ultima reuniune din ca
drul „Turneului celor 4“ la 
box. Maratonul pugilistic al 
săptăminii care s-a încheiat a 
permis celor mai buni boxeri 
de care dispunem la ora ac
tuală să... defileze prin fața 
selecționerilor Federației de 
specialitate. Aceștia din urmă, 
la rîndul lor, au putut aprecia 
stadiul de pregătire al sporti
vilor, forma lor. La ce con
durii au ajuns vom vedea, 
desigur, atund cînd vor defi
nitiva echipa națională.

Ultima gală a turneului i-a 
mai adus Iui Constantin Tițoiu 

o victorie, el terminînd astfel 
neînvins competiția. Deși a 
cîștigat fără dubii, de data a- 
ceasta el a avut mult de... 
furcă cu adversarul, Sandu 
Petrescu (B.C. Galați). Gălă- 
țeanul, cu mai multă poftă 
de luptă decît în meciul ante
rior cu Al. Șchiopu. a ripostat 
nu numai curajos, mai ales în 
primul rund, cl și periculos. 
Tntîlnirea Tițoiu — Petrescu a 
plăcut îndeosebi pentru schim
burile frumoase de directe. Ti-

Petre HENJ 
Paul IOV AN

(Continuare în pag 2-3)

A fost o duminică cu soare și căldură, 
ca și pentru sportul nostru, la fel de 
a -a — u..—— •--- •—• -

ii rodnică pentru pâmint, 
. . . dornic de recolte bogate.

A fost o după amiază a rugbyului in care acești minunați băieți, 
cu care ne intilnim totuși atît de rar, ne-au arătat, ** 
tivii români au resurse nebânuite.

Am văzut o echipă româneasca de rugby, ca un
dezlănțuita după ce a zdruncinat temelia celebrei . _ _____ .
încununată de gloria recentului „Turneu al celor 5*. Tricourile noastre 
galbene s-au „bătut4*, minut cu minut, și, in ultimele minute ale parti
dei, au realizat nu numai o victorie de răsunet dar au primit și apre
cierile unanime ale oaspe'.ilor. A fost foarte plăcut să vedem pe tu 
riștii scoțieni aplaudind in final echipa României și *ă-i auzim pe zia
riștii britanici transmițînd redacțiilor lor, la telefon, fraze elogioase ta 
adresa rugbyului nostru.

Nici una din bunele aprecieri n-ar fi fost posibile dacă pe lingă 
priceperea antrenorilor și talentul sportivilor români nu ar exista 
uriașa ambiție, uriașa putere de luptă și totala dăruire ale rugbyști- 
lor care au fost de multe ori capabili să smulgă victorii incredibile, 
considerate pinâ atunci imposibil de realizat, cu Franța (mai de mult) 
și cu Tara Galilor (mai de curînd). Și ieri, cu Scoția. Miine f

lată de ce este necesar ca atît fotbaliștii cit și sportivii noștri din 
celelalte loturi naționale, aflați in pregătire pentru marile competiții 
internaționale, ale anului 1984.. să înțeleagă, din această mare victorie 
a rugbyștilor, că nici un meci nu este dinainte jucat, că nici un adver
sar, cit de reputat ar fi, nu este de neînvins. (Aure NEAGU)

din nou, că spor

tricolorii noștri. Ei au obținut, 
în cele din urmă, o victorie 
răsunătoare și De deplin me
ritată, și aceasta chiai dacă 
ar fi să socotim numai eseu
rile: 3—2 în favoarea XV-lui 
nostru. Așadar, după Țara Ga
lilor (surclasată toamna trecu
tă pe același stadion bucu- 
reștean; reamintim rezultatul 
— pentru că ne face realmen
te plăcere — 24—6 pentru ai 
noștri și 4—0 scorul eseuri
lor 1), este rîndul echipei Sco
ției — neînvinsă încă în acest 
an — să guste din „cupa in-

JOC DE VERIFICARE
BRAȘOV, 20 (prin telefon). 

Aflat în Poiană, de vineri sea
ra. Lotui reprezentativ de fot
bal a susținut duminică la 
Brașov un meci-test de 
reacomodare a selecționabi- 
lilor, in compania echi
pei locale F.C.M. — o fostă... 
viitoare divizionară A". Pe 
excelentul gazon al Stadionului 
tineretului (dar într-o ambi
anță de vară : +28c !) sntreno- 
norii Mircea Lucescu si Mircea 
Rădulescu au trimis — oentru 
prima parte a tocului — urmă
torul .,11“ : Lung — Negrită.
Iorgulesen, Ștefănescu Ungu-
reanu — Țicleanu. Bolisni. Klein 

— Crișan, Cămătaru Hagi.
„Tricolorii" au deschis scorul 

sește" o tușă lungă (șut de 
circa 70 de metri) și chiar in 
minutul 4 oaspeții se instalea
ză adine în terenul nostru. 
După „margine" se creează un 
„cafuiaj", mingea trece prin 
mai multe „mîini" (din ambele 
echipe), Paraschiv se „uluieș
te" și dă o pasă din întoar
cere lui... LESLIE (la limita 
„ofsaidului" ?), care se duce 
slalomînd în eseu; DUDS 
transformă și 3—6 in min. 5. 
Lupta e titanică in tușe și 
grămezi, baloanele se împart 
egal în „momentele fixe” dar

A LOTULUI REPREZENTATIV DE FOTBAL
in min. 2, prin UNGUREANU. 
după care, printr-un joc de pase 
multiplicate, au avut inițiativa 
în marea majoritate a celor 40 
de minute, durata fiecărei re
prize. în această oarte gazdele 
au înscris prin SULEA (min. 
22). la o lovitură liberă de la 
circa 25 m iar selectionabilii 
mai outeau marca în cîteva 
rînduri dacă nu -atau din si
tuații favorabile : cea mai cla
ră — Cămătaru min 32.

La reluare, in formația lo
tului reprezentativ s-au orndus 
numeroase modificări Zare. 
Mateut. Trimeseu. Geoîgău Co
ras si Gabor înlocuindu-i ne 
Negrilă, Țicleanu. Co'ăti Cri
șan, Cămătaru și Hagi. După

învingătoare în meciul restanță, de sîmbătă, cu F.C. Argeș [1-0]

DINAMO ÎȘI PĂSTREAZĂ TITLUL DE CAMPIOANĂ LA FOTBAL
mai alert și mai plăcut de ur
mărit. după care — mai ales 
spre final — a scăzut vizibil în 
calitate și interes. De fapt, 
gazdele au fortat oe olan ofen

Influențată și de vremea deo
sebit de călduroasă. partida 
restantă disputată sîmbătă la 
București a ofent doar in pri
ma ei iumătate un ioc ceva

Prin acest sut puternic st plasat. Augustin a inserts gotui vic
toriei echipei campioane in meciul de sîmbătă cu F.C. Argeș- 

Foto : N. DRAGOȘ

puțin timp Țicleanu a reintrat 
in joc. schimbîndu-1 pe Klein, 
în min. 60 au intervenit și 
alte modificări. Și în această 
repriză s-au înscris tot două 
goluri, pentru .tricolori" a 
punctat GABOR (min. 50), iar 
pentru brașoveni H1RȘEAN 
(min. 55). Scorul final fiind 
2—2 (1—1). Echipa locală care a 
dat o replică puternică a fo
losit formația : Stingaciu — Bă
lan (mia. 70 G.vo-fi) Naghi 
Șulea (min. 41 Ștefan) Maneiu 
— Benta (m>n 69 Mărgărit) 
Gherghe (min 41 Hîrșean) 
Soirea Mandora — Văidean 
Cramer (min. 63 FI. Vasife).

Gheorghe NICOLAESCU 

siv numai atît cit a fost ne
cesar pentru a obține avanta
jul minim asigurător realizării 
obiectivului lor. după care au 
evoluat ca într-un meci, amical 
oarecare, din ce in ce mai le
jer. fă”ă vlagă și atentie cu 
ochii parcă mereu la ceas șl 
cu gîndul mai mult la finala 
de marți, a ..Cupei" în vede
rea căreia și-au menajat evi
dent — și ooate Îndreptățit — 
eforturile. țn eea ce-i oriveste 
oe oiteșten'. lipsiți de aoortul

Miine, in finala

DINAMO — STEAUA
(Amănunte, în pag. Z—3)

DINAMO 1 (1)
F.C. ARGEȘ 0

Stadion Dinamo; teren foarte bun; 
timp frumos și călduros; spectatori — 
circa 15 000. Șuturi: 20—8 (pe poar
tă: 11—3). Cornere: 9—4 A marcat: 
AUGUSTIN (min 22).

DINAMO: Moraai — Mărginean,
Andone, I. MARIN. STANESCU 
REDNIC, Dragnea (min. 46 Custov), 
Mulțescu (min. 64 lamandiT - Țâl- 
nar, Augustin, Orac,

F.C. ARGEȘ: CRISTIAN - Voicu.
MOICEANU, STANCU. Bânuțâ - To
ma, Popicu, Ignat, Tulpan (min. 77 
Petrescu) - Jurcă (min. 46 D Zam
fir), Nica.

A arbitrat bine Fi. Popescu; la li
nie: A. Moroianu (ambii din Ploiești) 
șl S Pantelimonescu <8oldeșt* — 
Scâeni).

Trofeul Petschovschi: 1C
La speranțe: 2—1 (1—0)

ritorva titulari — împrejurare 
care a prilejuit debutul oe sce
na primei divizii a încă unui 
tînăr jucător crescut în oepi- 
riera proprie. Petrescu —. ei 
s-au mărginit în orima repriză 
la un ioc aproaoe exclusiv de
fensiv pentru a împiedica miai 
întîi deschiderea scorului si — 
după ce inevitabilul s-a rredus 
— creșterea dimensiunii lui. 
După pauză, profitînd de delă
sarea dinamoviștilor oitestenii 
au ieșit mai frecvent la atac, 
au avui chiar unele perioade de 
dominare, dar puține din acțiu
nile lor ofensive s-au dovedit 
cu adevărat periculoase oentru 
buturile lui Moraru

Constantin FIRANE5CU

(Continuare în ona a 2-3)

„Cupei României''



Turneele finale ale Diviziei „B" de baschet PATRULATERUL INTERNATIONAL DE TIR

DIVIZIONARELE ,,A“ fiU STAT DOAR
Cu meciurile desfășurate 

sîmbătă și’ ieri, în Capitală și 
la Bacău, s-au încheiat tur
neele finale ale Diviziei „B“ 
de tineret la baschet. Pe pri
mele două locuri s-au clasat 
echipele , feminine RAPID 
BUCUREȘTI (antrenor D. Lca- 
bu) și VOINȚA BRAȘOV (C. 
Moraru) și cele masculine PO
LITEHNICA SPORTUL STU
DENȚESC BUCUREȘTI (M. 
Bărbulcscu) și IMUAS BAIA 
MARE (A. Molnar) care, în fe
lul acesta, au revenit în Divi
zia „A“. toate după numai un 
an de evoluție în divizia se
cundă. Rezultate și amănunte 
d'in ultimele zile :

FEMININ. GRUPA 1—6

RAPID BUCUREȘTI — VO
INȚA BRAȘOV 64—70 (34—
41). în derbyul turneului (des
fășurat în sala Rapid, în con
diții organizatorice ireproșabi
le). brașovencele au repurtat 
victoria (putem spune surprin
zătoare) datorită ambiției cu 
care au luptat. Ele iu condus 
majoritatea timpului, dar au 
și fost egalate (52—52 în min. 
28), obținînd desprinderea de
cisivă între minutele 34 și 38, 
cînd au ajuns de la 64^62 la 
70—62.

C.S.S. VIITORUL II UNI
VERSITATEA CLUJ-NAPOCA 
- TEXTILA C.S.Ș. GHEOR- 
GHENI 62—60 (31—30). VOIN
ȚA C.S.Ș. UNIREA IAȘI — 
VOINȚA C.S.Ș. SF. GHEOR- 
GHE 39—54 (12—31). RAPID — 
C.S.Ș. VIITORUL 70-50 (43— 
27), VOINȚA IAȘI —TEXTILA 
58—59 (37—25), VOINȚA SF.
GHEORGHE — VOINȚA BRA
ȘOV 60—49 (35—22). Cla
sament : 1. Rapid 47- p, 2. Vo
ința Brașov 44 p, 3. Voința 
C.S.Ș. Sf. Gheorghe 40 p, 4. 
C.S.Ș. Viitorul II Cluj-Napoca 
39 p, 5. Voința C.S.Ș. Unirea 
Iași 37 p, 6. Textila C.S.Ș. 
Gheoraheni 35 p.

GRUPA 7—11

ROBOTUL I.P.E.P. . C.S.Ș. 
BACAU — ICEMENERG II 
BUCUREȘTI 82—74 (51—34).
In turneul găzduit de Sala 
sporturilor din Bacău, localni
cele au avut în Rusu și Tocilă 
'jucătoare eficiente, iar în Du- 
dău și Leonte (prin rotație) 
coordonatoare de joc inspirate.

METALUL C.S.Ș. SALONTA 
— POLITEHNICA II BUCU
REȘTI 73—52 (40—26). ROBO
TUL — POLITEHNICA II 91 — 
78 (53—36), ICEMENERG II — 
COMERȚUL II TG. MUREȘ 
68—48 (34—21), ROBOTUL —
COMERȚUL II 62—33 (26—14), 
ICEMENERG II — METALUL 
59—54 (24—28, 48—48). Clasa
ment : 7. Robotul I.P.E.P.
C.S.Ș. Bacău 37 p, 8. Metalul 
C.S.Ș. Salonita 34 p, 9. Politeh
nica II Sportul studențesc 
București 33 p, 10. ICEMENERG 
II București 32 p, 11. Comerțul 
II Tg. Mureș 25 p. (Eugen 
TEIRAU — coresp.).

MASCULIN, GRUPA 1—6

POLITEHNICA SPORTUL 
STUDENȚESC BUCUREȘTI — 
IMUAS BAIA MARE 70—90 
(32—40). In cel mal frumos 
meci al turneului, ambele echi
pe au demonstrat că merită 
promovarea. începutul parti
dei a fost echilibrat (21—21 în 
min. 15), apoi băimărenii au 
luat conducerea și s-atr dis
tanțat treptat. Dumitru a do
minat lupta sub ambele pa
nouri, Cociș și Murășan au în
scris spectaculos de la semi- 
distanță, iar apărarea în zo
nă (mobilă și agresivă) a e- 
chipei IMUAS i-a pus în vă
dită dificultate pe bucureștent 
care au și ratat din poziții 
clare.

Celelalte rezultate ale tur
neului găzduit de sala Olimpia 
din București : ELECTRICA

UN AN ÎN „B“
FIENI - COMERȚUL C.S.Ș. 
TIMIȘOARA 83—75 (35—40),
URBIS BUCUREȘTI — IMUAS 
88—104 (40—43), C.S.U. OȚELUL 
GALAȚI — POLITEHNICA 
68—81 (43-45), URBIS — CO
MERȚUL 79—81 (43—42), C.S.U.
— ELECTRICA 86—59 (38—32), 
C.S.U. — COMERȚUL 71—84 
(36-40), IMUAS — ELECTRICA 
88—72 (43—33), POLITEHNICA
— URBIS 84—81 (42—35). Cla
sament : 1. Politehnica Sportul 
studențesc București 52 p, 2. 
IMUAS Baia Mare 50 p, 3. 
Electrica Fieni 44 p, 4. Comer
țul Timișoara 42 p, 5—6. Urbis 
București și C.S.U. Oțelul Ga
lați 40 p.

GRUPA 7—12
AUTOMATICA BUCUREȘTI

— AUTOMATICA ALEXAN
DRIA 76—41 (42—21). Deși re
zultatul partidei nu mai avea 
importanță în stabilirea clasa
mentului final, baschetbaliștii 
bucureșteni au încercat de la 
început să se impună cu auto
ritate. intenție concretizată în 
cele 35 de puncte diferență cu 
care au cîștigat. în sala Con
strucția, din Capitală, s-au mai 
înregistrat următoarele rezul
tate : JIUL ȘTIINȚA PETRO
ȘANI — METALOTEHNICA 
TG. MUREȘ 47—52 (27—32),
C.S.Ș. OȚEL INOX TÎRGO- 
VIȘTE — AUTOMATICA ALE
XANDRIA 85—51 (49—24), ME
TALOTEHNICA — LOTUS 
BĂILE FELIX 63—60 (24—22), 
C.S.Ș. OȚEL INOX — LOTUS 
74—58 (49—29), JIUL' — AU
TOMATICA BUCUREȘTI 69— 
68 (34—34). Clasament : 7.
Știința Jiul Petroșani 39 p, 8, 
Automatica București 38 p, 9. 
C.S.Ș. Oțel INOX Tîrgoviște 
37 p. 10. Metalotehnica Tg. Mu
reș 36 p, 11—12. Automatica 
Alexandria și Lotus Băile Fe
lix 33 p. (Diana MARINESCU
— coresp).

în aceste zile, federația 
noastră de specialitate or
ganizează patrulaterul inter
național de tir, găzduit 
la Tunari, Ia care par
ticipă țintași din R.P. Chineză, 
Cuba, S.U.Â. ți (ara noastră. 
Sîmbătă și duminică s-au înre
gistrat o serie de rezultate bu
ne și foarte bune, care au adus 
în prim-plan pe reprezentanții 
Cubei și pe trăgătorii români. 
Proba de pistol liber a revenit 
lui S. Babii (Steaua) cu 567 p, 
urmat de americanul E. Bul- 
jung, cu 566 p și L. Stan 
(Steaua) cu 565 p, lupta acestor 
3 țintași pentru ocuparea unui 
loc cît mai bun pe podium 
fiind foarte strînsă. Șj întrece
rea de pistol standard a fost 
echilibrată, ea revenind Elenei 
Taciuc (Steaua), doar în urma 
unui baraj, efectuat în compa

ii .. .

JUNIORII ROMÂNI AU DOMINAT
TURNEUL DE LUPTE DE LA TG. JIU
TG. JIU. 20 (prin telefon). în 

Sala Polivalentă din localitate 
s-a desfășurat, de vineri pînă 
duminică. Turneul internațio
nal de lupte libere și greco-ro- 
mane, rezervat juniorilor. Au 
participat 165 de tineri sportivi 
din România, Bulgaria, Polonia 
și R. D. Germană, majoritatea 
dintre aceștia realizînd întîl- 
niri spectaculoase, viu disputa
te. Competiția a fost dominată 
de î irii noștri, învingători, 
îndeo la „greco-romane". la
cele mai muite categorii de 
greutate. Iată, dealtfel, tabelul 
cîștigătorilor :

Greco-romane : cat. 48 kg : 
N. Onica (România) ; cat. 52 
kg : C. Chiriță (R), cat. 67 kg ; 
FI. Diaconescu (R) cat. 62 kg : 
N. Ciocan (R). cat. 68 kg : I. 
Mavlea (R). cat. 74 kg : M. Hu- 
țuleac (R). cat. 82 kg : S. Her- 
țea (R). cat. 90 kg : I. Iorda- 
nov (Bulgaria), cat. 100 kg : 

nia dinamovistei Ana Ciobanii. 
Rezultatul ambelor trăgătoare 
a fost egal, la terminarea nor
mală a probei: 584 p. Pe locul 
3, tot o trăgătoare de la Stea
ua, Virginia Sisoe, cu 582 p. 
Taleriștii cubanezi au făcut 
din nou dovada clasei lor ri
dicate, A. Torres cîștigînd cu 
maximum posibil, 200/200, t, 
proba de skeet El a fost ur
mat de L. Cabrerra, cu 199 t. 
întrecerea de pușcă liberă 
3X40 f a revenit dinamovistului 
I. Joldea cu 1156 p, rezultat 
semnificativ după victoria sa 
de la Campionatele internațio
nale. în sfirșit, după prima 
manșă la pistol viteză, Cor- 
neiiu Ion conduce cu 299 p. îl 
urmează G. Calotă, V. Suciu, 
B. Corbu și L. Ionașcu, toți CU 
296 p.

Concursul se încheie astăzi.

' Ieri, In Di 
î .... "" .....
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GLORIA BUZA

D. Dumitru (R), cat. +100 kg ; 
R. Zbaceanov (B), Libere : cat. 
48 kg : D. Drăghici (R), cat. 
52 kg : I. Nikolov (B), cat. 
57 kg : D. Ioniță (R), cat. 62 
kg : R. Morodov (B), 68 kg : 
K. Tornaș (R). cat. 74 kg : 
G. Petrov (B). cat. 82 kg : Gh. 
Mîtu (R). cat. 90 kg : B. Mihai
lov (B), cat. 100 kg : I. Baciu 
(R). cat. +-100 kg : A. Bobiev 
(B). P. CRISTEA — coresp.

• GALAȚI, 20 (prin telefon), 
în localitate a avut loc „tri
unghiularul" de lupte libere 
(etapa a 3-a a Diviziei „A") la 
care au participat echipele Ni
cotină Iași, C. S. Onești, și 
Dunărea Galați. Cea mai bună 
formație a întrecerii — Nicoli- 
na, care a întrecut cu 6—2 e- 
chipa gălățenilor și cu 5—3 pe 
cea din Onești. Dunărea Ga
lați — C. S. Onești : 5—4.

T. SIRIOPOL — coresp.
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I 
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I 
I
I
I 
I
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I
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„TURNEUL CELOR 4“ LA BOX
(Urmare din pag. 1)

țoiu a. obținut decizia în una
nimitate. Partida următoare a 
opus pe Alexandru Șchiopu 
(Steaua) lui Ion Boboc (Ra
pid). Intîlnirea lor a debutat 
promițător, ambii sportivi 
punctînd spectaculos. Din re
priza secundă, resursele fizi
ce ale feroviarului au început 
să lase de dorit, iar stelistul 
a știut să profite de această 
cădere, plasînd numeroase cro- 
șee și upercuturi, care l-au 
marcat vizibil pe Boboc. în ul
timul rund rapidistul. vlăguit, 
a început să obstrucționeze per
manent. După ce a fost aten
ționat și avertizat de arbi
trul din ring Milică Ene, Bo
boc a fost, pe bună dreptate, 
descalificat.

La „pană" tînărul Gheor
ghe Tăun (IMUC București) a 
răspuns, atît cît i-a stat în 
puteri, solicitărilor impuse de 
rutinatul Costin Stancu (Stea
ua). în ultima repriză Păun a 
fost numărat de două ori, iar 
apoi abandonat, just, de arbi
trul de ring. Mult mai dispu
tată a fost cea de a doua 
partidă a „penelor", cea dintre 
Nicoîae Talpoș (Metalul Sa- 
lonta) și Georgel Oprișor (Vo
ința Craiova). Am putut asista 
la două stiluri diferite de a 
lupta. Talpoș, un bun teh
nician. a încercat să se impu
nă plasîndu-și directele și 
„un-doi“-urile. executate, cum 
s-ar spune, „ca la sală*. Dar 
Oprișor este un boxer cu fan
tezie. cu un bun joc de pi
cioare, cu eschive frumoase ți 
cu lovituri surprinzătoare. Toa
te .acestea l-au incomodat vă
dit pe Talpoș, care nu a găsit 
antidot „stilului* sportivului 
craiovean. Oprișor cîștigă cu 
5—0. meritat, și am avea pen
tru el numai cuvinte de laudă 
dacă ar renunța la artificiile 
(exasperant de multe) și Ia_
fentele inutile care aduc mai 
degrabă a refuz de luptă de- 
cît a eschivă.

Fără îndoială, „ușorul* Dra- 
gomir Bie (Dinamo) rămine 
favoritul publicului pentru bo
xul său spectaculos, bazat pe 
mișcare și eschive eficace, la 
care adaugă perfect loviturile 
dure. El a avut în Mihai Gru- 
cscu (Timpuri Noi) un ad
versar care nu s-a împăcat 
cu postura de învins. Din con
fruntarea lor a rezultai un 
meci frumos, aplaudat de pu
blic. învingător la puncte Dra- 
gomir Ilie. Tot la ușoară. un 
meci ce părea „liniștit* după 

primul rund, în care Fiorian 
Țîrcomnicu (Dinamo) și Gelu 
Hudișteanu (Steaua) și-au ex
pediat doar citeva lovituri de 
tatonare. Partida a devenit 
fierbinte în reprizele urmă
toare și nu mult a lipsit să 
se încheie înainte de limită. 
Cu o tehnică superioară, Țîr
comnicu a agonisit un avantaj 
suficient pentru a nu mai fi 
în pericol după finalul ex
celent al lui Hudișteanu. în 
ciuda croșeelor recepționate în 
final (in urma cărora a fost și 
numărat), Țîrcomnicu a primit 
decizia de cîștigător la puncte. 
De reținut „performanța" or
ganizatorilor turneului de a-1 
programa pe Hudișteanu vi
neri la categoria „semiușoarâ", 
iar sîmbătă la „ușoară*. Dacă 
nu se încheia turneul l-am 
fi văzut, oare, boxind și la 
„semimijlocie* 7

Ultimele meciuri ale compe
tiției, cele ale pugiliștilor de 
categorie „semigrea* au fost 
așteptate cu deosebit interes. 
Urcau in ring cu adevărat cei 
mai buni patru boxeri la a- 
ceastă oră. în primul meci 
s-au întrecut tinerii Mareei 
Marcu (B.C. Brăila) și Mihai 
Vasil ache (Dinamo). După in- 
tilnirea susținută in compania 
lui Fedea Pamfil. ne așteptam 
ca Vasilache să-i pună pro
bleme și Iui Marcu. Brăileanul. 
insă, și-a impus tactica si a 
cîștigat lejer 1a puncte. Dra
matică a fost cea de a doua 
intilnire a „semigreilor*. cea 
dintre Georgieă Doniei (B.C. 
Galați) îi Fedea Pamfil (Di
namo). în primul rond, arbi
trul Florian Piroiu i-a numă
rat pe ambii sportivi. Primul 
care a fost kd_ — Georgică 
Doniei — a fost și cel care a 
condus ostilitățile in restul 
partidei. Cu excelente directe 
de stingă. Doniei a demonstrat 
dar că el este campionul ca
tegoriei. Fedea a recepționat 
cu stoicism și a urmărit lovi
tura decisivă, fiind in perma
nență periculos. Dar Doniei a 
boxat foarte bine, cu directe 
de stingă, dublindu-le adesea 
cu contre de dreapta care și-au 
atins ținta. Numărat și în ul
tima repriză de două ori, Fe
dea a fost abandonat de arbi
trul de ring. Doniei încheie 
astfel turneul neînvins, demon- 
strlnd că rămine „nr. 1* la 
categoria sa.

ALTE REZULTATE. Mijlocie 
mică : N. Balaban (Dacia Pi
tești) b.ab. 3 D. Neagu (IMUC 
București). Supergrea : T. Pir- 
jol (Voința București) b.ab. 1 
G. Mi tinea (Steaua).

AVÎND NEVOIE DE TALENTE TINERE, 
HANDBALUL LE CAUTĂ Șl LE GĂSEȘTE!

• însemnări după o reușită acțiune de selecție la scară națională
Handbalul — și, desigur, nu 

numai el — are nevoie de ta
lente: îi trebuie jucătoare tinere, 
apte să suporte rigorile pregăti
rii la parametrii înalți. Pentru 
împlinirea acestui deziderat, cau
tă și găsește azi acele elemente 
care mîine vor constitui puterni
ce ECHIPE de club, o ECHIPA 
națională caoabilă să reintre în 
circuitul marilor valori.

Recent, tehnicienii handbalului 
au venit la București cu 130 de 
tinere. Pentru două zile sala Ra
pid a devenit un adevărat centru 
național de selecție, un amfitea
tru cu profesori șl eleve, acestea 
din urmă avînd de promovat 
examenul greu al nominalizării 
In cele trei loturi pe care fede
rația intenționează să le alcă
tuiască. Cîteva cuvinte de început 
ne-a spus profesorul Bogdan Ma
ce vei, antrenor pentru Juniori și 
junioare la federația de handbal: 
„Nevoia de primă urgență a 
handbalului la nivel de junioare 
o constituie formarea unui lot 
de 20—25 de jucătoare, din rîndul 
cărora se va alcătui echipa pen
tru „Turneul Prietenia- (n.n. — 
în luna august, în R.P.D. Core
eană). Tar ca perspectivă imedia
tă. urmează să stabilim un lot 
secund, sau ..Tabăra federației* 
— cum Ii spunem noi — cu 
handbaliste născute In 1967, 1968 
fi 1969. In sflrșit, avem nevoie 
de constituirea unei grupe care 
se va pregăti în tabăra Ministe
rului Educației și Tnvătămîntu- 
hri*_

împărțite în grupuri, unele ur- 
mtod să fie supuse unor testări 
individuale, altele formând echipe 
pentru meciuri de verificare, ti
nerele handbaliste sînt numai 
ochi șl urechi la antrenorii lor 
de la cluburile sportive școlare. 
Am putut realiza în sala din Giu- 
leștl o adevărată... geografie a 
handbalului feminin. Notăm, fără 
o ordine anume, cîteva dintre o- 
rașele de unde au venit tinerele 
handbaliste: lașî, Roman, Galați,

ADMINISTRAȚIA OE STAT
NUMERELE EXTRASE LA TRA
GEREA „LOTO 2“ DIN 20 MAI 

1984

EXTRAGEREA I: 55 6 12 22; 
EXT. a Il-a: 32 11 10 45; EXT. 
a m-a: 37 74 21 72;

FOND TOTAL DE CÎȘTIGURI:
645.709 lei, din care 27.084 lei. 
report la categoria 1.

REZULTATELE CONCURSULUI 
PRONOSPORT DIN 20 MAI

1. ROVA — F.C.M. Brașov A- 

Focșani, Constanța, Călărași, Bu
zău, Ploiești, Craiova, Caracal, 
Hunedoara, Reșița, Sibiu, Mediaș, 
Rm. Vîlcea, Timișoara, Arad, 
Cluj-Napoca, Oradea, Bistrița, Si- 
ghetu Marmațiel, Zalău, Bacău. 
Unele dintre sportive ne erau cu
noscute, întrucât — deși foarte ti
nere — activează in echipe divi
zionare „A*, in echipa națională 
de junioare sau de tineret: Este- 
ra Laszlo (Tg. Mureș — antre
nor L. Kulcsâr), Cristina Popa, 
considerată „șefă de generație* 
prin calitățile deosebite pe care 
le are (TEROM Iași — Doina Po
po vi ci și Gică Soveja), Mirela 
Panait (Progresul București, Au
relia Mărgulescu). Printre fetițele 
formate la C.S.Ș. Dinamo Brașov 
(antrenor Dan Hotnog) o zărim 
șl Ribana Oancea. Este fiica ma
rii noastre handbaliste Irene Oan
cea. „Nu știu exact de la ce 
vârstă dar vă pot spune că am 
urmărit-o pe mama mea de cînd 
mă știu. Uneori, cînd era acci
dentată, plîngeam. Dar asta nu 
m-a făcut să. renunț lă dorința 
de a deveni și eu handbalistă. 
Acum, că mă aflu la Început de 
drum, trebuie să-i fiu recunos
cătoare ei, ca și antrenorilor mei 
de la clubul sportiv școlar* — 
ne spune Ribana.

Ne reține atenția o altă tânără 
jucătoare: Liliana Țopea. Este o 
handbalistă talentată, de mare 
perspectivă. Dar... De o bună bu
cată de vreme ea a plecat de la 
C.S.Ș. Făgăraș, devenind compo
nentă a divizionarei „A* Chimis
tul Rm. Vîlcea. Nu a jucat nici
odată în echipă, pentru că nu 
a primit dezlegare de transfer de 
la clubul el sportiv școlar, care 
ar fi dorit ca tânăra Țopea să 
activeze la Făgăraș, sau la Rul
mentul Brașov. Cert este că de 
un an, adică exact în perioada 
cînd ar fi avut nevoie de jocuri, 
de cît mai multe jocuri pentru 
a-șl perfecționa pregătirea, Li
liana Țopea stă ,,pe tușă*. în 
acest răstimp a pierdut posibili

wumww mpwa» •. wj

LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
NULAT; 2. Autobuzul — Pro
gresul 2; 3. Dinamo Viet. — Me
talul Buc. 1; 4. Poli. Tim. — „U* 
Cluj-Napoca 1; 5. Minerul Motru
— C.S.M. Reșița 1; 6. Unirea 
Focșani — Gloria Buzău 1; 7. 
F.C.M. Prog. Br. — Oțelul Ga
lați 1; 8. Olimpia Rm. S. — 
C.S.M. Suceava 1; 9. Unirea slo
bozia — F.C. C-ța x; 10. Cavese
— Catanzaro 1; 11. Lecce — Co
mo 1; 12. Triestina — Atalanta 2.

FOND TOTAL DE CÎȘTIGURI: 
520.962 LEI. 

tatea să joace în cel puțin 35—40 
de meciuri. Iată cum se poate 
irosi un talent. Timp pentru re
cuperarea ei în interesul handba
lului român'esc ar mai fi, dar 
pentru aceasta este nevoie ca fe
derația să hotărască: rămine la 
Chimistul ? Se reîntoarce la Fă
găraș ? Sau se legitimează la 
Rulmentul ? Sînt întrebări cărora 
trebuie să li se răspundă de ur
gență.

Antrenorul federal Simion Pom- 
piliu este de părere că „trialul* 
din sala Rapid a fost o surpriză 
plăcută: „Multe din handbalistele 
pe care le-am văzut sînt înzes
trate cu calități deosebite. De 
dau aceasU antrenorii din țară 
au făcut mai bine selecția, ceea 
ce ne bucură. Acum urmează să 
se pună un mare accent pe pre
gătire. Cele care au ajuns la un 
nivel corespunzător de cunoștin
țe tehnico-Uctice vor trebui folo
site cu mai mult curaj, acolo 
unde situația permite, atît în e- 
chipele Diviziei școlare, cît șl în 
formațiile divizionare de senioa
re*. Reținem acum (și probabil 
vom mai auzi despre ele) cîteva 
nume: Denîsa Romete (C.S.Ș. 2 
București, antrenor Bogdan Ma- 
coveî), Alina Știrbu (Brașov, Dan 
Hotnog). Daniela ConsUntin (Con
stanța, Elena Frîncu), Camelia 
Stan (Galați, Dinu Cojocaru), A- 
dina Ion (Progresul București, 
Aurelia Mărgulescu), Clara Ker- 
tesz și Eva Darvaș (Cluj-Napoca, 
Dan Cîrjoescu), Simona Curea 
(Sibiu, Lucian Albu). Tehnicienii 
federației au reținut, la sfârșitul 
selecției, 70 de jucătoare.

fon GAVRILESCU
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DINAMO ÎȘI PĂSTREAZĂ
(Urmare din pag. 1)

Singurul gol al partidei a 
fost înscris în min. 22, cînd — 
după o frumoasă centrare a Iui 
Orac — AUGUSTIN a pătruns 
impetuos în careul oaspeților 
și a șutat plasat. Ia colt, fă- 
cînd inutil plonjonul lui Cris
tian. înainte de deschiderea 
scorului, tot Augustin — căutat 
insistent cu pase de către coe
chipieri. dar aflat într-o zi mai 
slabă a sa — avusese golul în 
picior. însă la ideala minge 
trimisă de Dragnea a luftat ca 
un începător. Dinamoviștii 
și-au mai creat bune situații 
de gol în minutele 13, 51. 68 și 
85, rămase însă fără rezultat De 
tabela de marcaj. La rîndul lor, 
piteștenii ar fi putut egala in 
minutele 48 (la o surprinzătoare

greșeală a ld 
mingea i-a sd 
și s-a lovit an 
63 (Moraru a fol 
mult în afara 
a-I deposeda da 
scăpat singur sj 
delor).
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A S A. Muri

In urmo ocestui 
BUCUREȘTI fotolii] 
go’oreroj 68—35, 
loc, iar F.<£. Arg| 
toc-jt 5 cgfM di 
42-33.
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RUSU,

Sima (min.. 60 Mangalagiu), 
FULGA. GLORIA : Cristian — 
COMANESCU, Tică, Mircea, 
Balaur (min. 53 Ghizdeanu) — 
Stănciulescu, ȘUMULANSCHI, 
ZAHIU, Andriesei — Nită (min. 
53 Prodan). CRAMER.

Florin SANDU

PRAHOVA PLOIEȘTI — 
C.S.M. BORZEȘTI 3—0 (1—0): 
N. Lazăr (min. 22), Sotir (min. 
65 din 11 m) și Vlad (min. 77).

UNIREA SLOBOZIA — F.C. 
CONSTANȚA 0—0.

CEAHLĂUL P. NEAMȚ - 
PARTIZANUL BACAU 2—1 
(0—1): Gălan (min. 70) pi A- 
margiloaei (min. 80). respectiv 
Usturoi (min. 30).

GLORIA BISTRIȚA — CHI
MIA FĂLTICENI 2—0 (1—0): 
Florea (min: 22 și min. 49 din 
11 m).

METALUL PLOPENI — C.S. 
BOTOȘANI 2—0 (1—0): Toma 
(min. 22) și Constantin (min. 
66).

F.C.M. PROGRESUL BRĂI
LA — OȚELUL GALAȚI 1—0 
(0—0): Petrache (min. 85).

OLIMPIA RM. SARAT — 
C.S.M. SUCEAVA 2—0 (0—0):
Roșea (min. 55) și Țone (min. 
60).

DUNĂREA CALARAȘI — 
DELTA TULCEA 0—1 (0—0): 
Ni(ă (min. 66 din 11 m).

Relatări de la A. Cristea, 
I. Matei, C. Rusu, I. Toma, V. 
Frîncu, D. Cristache T. Budes- 
cu și N. Constantincscu.

1. GLORIA BUZĂU
2. Gloria Bistrița
3. Otelul Galați
4. Ceahlăul P. N.
5. F.C.M. Progr. Br.
6. C.S.M. Suceava
7. Partizanul Bc.
t F.C. Constanța *
9. Metalul Plopervi

10. Prahova PI.
11. Unirea D. Foc.
12. C.S. Botoșani
13. Olimpia Rm. S.
14. Chimia Fălticeni
15. Unirea Slobozia
16. Delta Tulcea
17. C.S.M. Borzețti
18. Dunărea Ci.

* Echipă penalizai

21 II I < 57-24 41
29 M 3 10 43-21 35
29 12 * 9 30-26 32
39 *3 t 10 33-24 32
29 14 4 ti 30-33 32
29 11 8 10 31-32 30
29 1 3 4 12 37-40 30
29 11 9 9 44-25 29
29 11 7 11 28-29 29
29 12 5 12 29-33 29
29 12 4 13 43-39 28
29 13 2 14 40-39 26
29 11 5 13 34-33 27
29 11 5 13 30-46 27
29 9 7 13 28-38 25
29 9 7 13 23-51 25
29 9 4 16 28-53 22
29 7 5 17 27-47 19 
ă cu două puncte.

ETAPA VIITOARE (duminică 
27 mai) : C.S.M. Borzesti —
F.CJd. Progresul Brăila C—9), 
Unirea Slobozia — Olimpia Ran. 
Sărat (0—1), C.S.M. Suceava — 
Metalul Plepeni (1—1), FjC, Con
stanta — Otelul Galati (1—1), 
C.S. Botoșani — Dunărea Călă
rași (1—1). Delta Tulcea — Cea
hlăul P. Neamț (0—5), ParUnanul 
Bacău — Gloria Bistrița (0—6). 
Chimia Fălticeni — Unirea Dtna- 
me Focșani (0—3), dorin Buzău 
— Prahova Ploiești (0—2)

SERIA A in-a----

Mâine, pe stadionul „23 August“

DINAMO Șl STEAUA PREZINTĂ CELE MAI BUNE 
FORMAȚII ÎN FINALA „CUPEI ROMÂNIEI"

• In deschidere, Dinamo și Partizanul Bacău In luptă pentru
titlul de campioană

La mai puțin de o săplămină după reuși
tul lor „derby al derby-urilor", eum a fost 
numit, Dinamo și Steaua vor fl din nou față 
în față : mîine, cu începere de la ora 17, pe 
stadionul „23 August" în finala „Cupei 
României" la fotbal, ediția 1983/84, competi
ție care se desfășoară în cadrul grandioasei 
întreceri naționale „Daciada".

Iată, prin urmare, că finalul sezonului ofi
cial al principalei scene fotbalistice se arată 
darnic în evenimente de primul ordin. Du
pă ultimele secvențe, atit de pline de nepre
văzut ale campionatului, cu partide deci
sive atît pentru primul loc cit și in lupta 
pentru evitarea retrogradării, cupa ne oferă 
și ea o finală de mare interes, cu ocupan
tele locurilor 1 și 2 din clasamentul final al 
Diviziei „A". în lupta pentru obținerea pre
țiosului trofeu. După cum «-a anunțat, în 
caz de egalitate după M de minute, finala 
nu se va rejuca, ci meciul va continua eu 
prelungiri și eventual lovituri de la 11 m.

republicană la juniori
Dealtfel, conducerile tehnice ale celor două 

finaliste anunță alinierea celor mai bune 
garnituri din care nu vor lipsi jucătorii lo
tului reprezentativ. Prin urmare. Moraru, 
Rednic, Andone, Augustin, Dragnea la Di
namo, Balint, Lăcătuș, Iordache, la Steaua 
figurează In loturile din care vor fi alcă
tuite formațiile pentru finala de miine.

Vă reamintim că tot miine vor avea loc și 
cele două intilniri care vor stabili clasa
mentul locurilor 1—4 in campionatul de ju
niori. In „finala mare", programată în des
chiderea finalei „Cupei României", de la ora 
15, se vor intilni Dinamo București și Par
tizanul Bacău, iar în „finala mică", progra
mată, de la ora 11 : pe Stadionul Republicii, 
vor evolua „U“ Cluj Napoca și F. C. Con
stanța. Prin urmare mîine va avea loc o ve
ritabilă trecere In revistă a generațiilor (ac
tuală și viitoare) de” internaționali ai fotbalu
lui nostru I

TI - 
BUCU-

I Auto- 
l ase- 
lub po- 
leciurile 
I au iri
tare de 
Hfea ce 
I a avut 
I asupra 
h final, 
bă i.ce 
|t, din 
ba sco- 
pute de 

carto- 
pșu (în 
bliminat

ambele 
capătul

■ proas- 
I deschis 
litobuzu- 
psită de 
I treptat, 
lorturilor 
I au în- 
I obosea- 
I finalul 

echipei 
patru 

șit, do
lt și pe 
riirid cu 
ap^oxi-

M. Ni- 
îătoarele

Ra- 
?hivu — 
■u), T. 

— Ene,

PROGRESUL VULCAN: Io- 
nescu — C. PETRE, Pirvu, 
Beldie, Boțonea (min. 67 Că- 
mui) — Marinescu, BOLBO- 
REA, M. Stoica — PÂNDELE, 
Baciu (min. 52 Pena), N. 
Marin.

Pompiliu V1NT1LA

CONSTRUCTORUL T.C.I. 
CRAIOVA — GAZ METAN 
MEDIAȘ 4—1 (1—0): Girleștea- 
nu (min. 9), Ciupitu (min. 47), 
Verdescu (min. 68 si 78). res
pectiv Ioniță (min. 71).

CHIMICA TIRNAVENI — 
CHIMIA TR. MĂGURELE 3—0 
(1—0); Bonei (min. 43), Cenan 
(min. 52) și Bozeșan II (min. 
55).

NITRAMONIA FĂGĂRAȘ — 
I.M.A.S.A. SF. GHEORGHE 
1—0 (0—0): Moșoman (min. 51).

CARPAȚI MtRȘA — AUTO
MATICA BUCUREȘTI 1—2 
(1—0): Coca (min. 24), respec
tiv Ene (min. 62 din 11 m), 
Culea (min. 76).

UNIREA ALEXANDRIA — 
AVINTUL REGHIN 2—1 (0—0): 
Văcariu (min. 75 din 11 m j 
min. 82), respectiv Popa (min. 
65).

ȘOIMII I.P.A. SIBIU — LP. 
ALUMINIU SLATINA 1—1 
(0—0): Marcu (min. 54) pentru 
Șoimii I.P.A., Oancea (min. 76) 
pentru I.P. Aluminiu.

DINAMO VICTORIA BUCU
REȘTI - METALUL BUCU
REȘTI 3—0 (0—0): Glonț (min. 
64), Popazu (min. 78) și Guda 
(min. 87).

Meciul ROVA ROȘIORI — 
F.C.M. BRAȘOV se va disputa 
miercuri 23 mai.

Relatări de la S. Gurgui, I. 
Ducan, V. Lazăr, M. Verzescu, 
M. Bizon, I. Ionescu și O. Guțu.

POLITEHNICA TIMIȘOARA - 
UNIVERSITATEA CLUJ-NAPOCA 

4-1 (2-1)

TIMIȘOARA, 26 (prin telefon). 
Aproximativ 50.000 spectatori, 
după cum estimează organiza bo
rti, au ținut să asiste la tatltai- 
rea-derby, din cadru» seriei. ta- 
ciieiată cu victoria clară ed me
ritată a studenților tkntsorenl. 
Minutele inerente <ie tatonare, 
au arătat că echipele ..ri-au taat 
măsuri" iesmd In evidentă ten
dința lui „U" de a trage de ttet 
ca si jocul foarte bun M timi
șoreanului Bozeșan. Primul atac 
mai consistent aparține oaspet- 
Mr ftnin. 16). mtoăre plWnhtr.- 
du-se pe traseul Bucxr — Mesza- 
re» — Boeru. In același minut, 
balonul ajunge la poarta hd Ari- 
cta tu urma anei lovituri libere, 
executată de Bozeșan. Mingea es
te respinsă si după două pase 
ajunge din nou la sedași BO
ZEȘAN, urmează un șut prin 
surprindere, eu stinsul, si 1—9 
pentru Poli ta urma unul toi 
superb (min. 17). Jocul prinde 
tot mai mult contur sL eu toate 
că ,.U" acționează cerza mal cr- 
ganizat. Poli răspundă cu .Jtc- 
țiunl-fulger" cum a fost aceea 
din tnta. 30 dnd pătrunderea kd 
Bolba a fost stopată prin fault 
ta careu de Neaznțu. Doar arbi
trul R. Petrescu a văzut neregu- 

’.aritatea ta afara suprafețe'. de 
pedeapsă dtctlnd lovjurâ liberă 
de la 17 m ! După clteva acțiuni

specifice ale lui Giuchici care a 
„croșetat" mai m-Ațl adversari, 
fetalnd ta același tino Iscul *- 
mtooeer.uor. clujenii reușesc eta
larea (min. 35) prin cel mai bon 
ozn al lor, SUCIU. cu un sut ex
pediat de ta 25 m. Nu trec Me
rit 5 minute, si Poli ta din nou 
avantaj prin GIUCHICI (min. 4*1. 
care a înscris cu capul, ta ur
ma unui corner.

In primele minute de <ktoă 
P--~. poate și datorită cMttoriL 
jocut ese ceva mai lent dar pla
ce. Și. ta min. 7*. Bozesan se 
remarcă din nou scoțând cu capul, 
de pe Br.ia porții, un ..cap" *1 
HM Soclu ta momentul ta care 
portarul Clipa era undeva prin 
careu. Același BOZEȘAN va fi 
din nou aplaudat de tribune, 
două minute mai tirziu (min. 76) 
ctad realizează desprinderea lui 
„Poli" înscriind din nou. In mi
nutul W gazdele marchează pen
tru a patra oară : ANGITUI
câștigă sprintul umăr la umăr 
cu Ciocan și înscrie plasat. Clu
jenii răspund prin cfteva contra
atacuri : ta min. 83, Sudu expe- 
diază balonul In stâlpul ®n stin
gă. mingea revine tn teren si 
Stoica reia ta stâlpul din dreap
ta__ Finalul medului găsește pe
_P»ll" ta atac sl Bozesan este 
gata-gata să mărească diferența 
(tain. 88) ta momentul ta care 
Ariesu se alia-., departe de poar
tă.

A arbitrat cu greșeli B. Petres
cu (Brașov) formațiile : POLI
TEHNICA : Clipa — Mursr. ȘIH-

BANOIU. ȘUNDA. Lehmann — 
Deac (mân. 72 Vlătănescu). Rota
ru. T. Nîcolae (min. 60 Anghel). 
BOZEȘAN — BOLBA. GhiUChld. 
UNIVERSITATEA : Ariczu — DO- 
BROTA, Nemțeanu, Ciocan, Ba
riu — Meszaroș. Foratchi (min. 
57 A Stoica). SUCIU BUCUR 
— Fișic. BOERU.

Mircea TUDORAN

U.T. ARAD — AURUL BRAD 
4—0 (1—0); Țirlea (min. 43 și 
60) și Lupău (min. 50 și 75).

METALURGISTUL CUGIR — 
SOMEȘUL SATU MARE 1—0 
(1—0): Mitracu (min. 4).

GLORIA REȘIȚA — ARMA
TURA ZALAU 2—0 (0—0):
Irimia (min. 65 din 11 m) și 
Glămeanu (min. 81).

IND. SÎRMEI C. TURZII - 
MINERUL LUPENI 2—0 (0—0): 
Mureșan (min. 80) și Hațeganu 
(min. 82).

MINERUL CAVNIC — RA
PID ARAD 3—0 (1—0): Lenghel 
(min. 44), Cristea (min. 52) și 
Mociran (min. 54).

OLIMPIA SATU MARE — 
C.F.R. TIMIȘOARA 2—1 (1—1): 
Mureșan (min. 32 din 11 m), 
Palaki (min. 81), respectiv 
Schneider (min. 44).

MINERUL MOTRU — C.S.M. 
REȘIȚA 1—0 (0—0): lagăr (min 
65).

STEAUA C.F.R. CLUJ-NA-

TOCA — C.F.R. VICTORIA 
CARANSEBEȘ 2—0 (1—0): Bă- 
jenaru (min. 12) și Berindei 
(min. 58).

Relatări de la N. Străjan, M. 
Vilceanu, P. Fuchs, P. Țonea, 
M. Palcău, Z. Kovacs, Gr. Ju- 
gănaru și I. Fric.

* Echipa penalizata cu două puncte.

1. „POLI" TIM. 29 20 4 5 76-22 44
2. „U- Cluj-Nop. 29 20 1 8 61-20 41
3. C.S.M. Reșița 29 17 2 10 45-24 36
4. Olimpia S.M. 29 15 1 13 51-38 31
5. U.T. Arad 29 14 3 12 41-38 31

6-7. Aurul Brad 29 14 3 12 40-39 31
Armatura Zalâu 29 14 3 12 39-38 31

8. Ind. Sîrmei 29 14 1 14 34-37 29
9. Minerul Cavnic 29 13 2 14 43-35 28

10. Minerul Motru 29 13 2 14 33-41 28
11, Minerul Lupeni 29 11 5 13 33-37 27
12. Gloria Reșița 29 12 3 14 28-35 27
13. C.F.R. Tim. 29 12 2 15 48-52 26
14. Metalurg. Cugir 29 11 4 14 34-53 26
15. C.F.R. Viet. C. 29 11 2 16 24-59 24
16. St. CFR Cj.-N.* 29 11 2 16 37-42 22
17. Someșul S.M. 29 10 1 18 25-45 21
18. Rapid Arad 29 6 5 18 26-61 17

ETAPA VIITOARE (duminică 
27 mai) : Politehnica Timișoara 
— Gloria Reșița (0—1) .,U“ Cluj-
Napoca — C.F.R. Timișoara (1—2), 
C.F.R. Victoria Caransebeș — 
Minerul Cavnic (d—6). Rapid 
Arad — Metalurgistul Cu gir (2— 
3), Someșul Sa tu Mare — Ind. 
sîrmei C. Turzii (0—1) C.S.M. 
Reșița — Minerul Lupeni <<r— 4), 
Armatura Zalău — Steaua C.F.R. 
Cluj-Napoca (0—1). Aurul Brad- 
Olimpia Satu Mare (0—5) Mi
nerul Metru — U.T. Arad (1—2).

cu,,....., 4, lm..n ■ D|^M0 BUCl)R[ST| S| PARTIZANUL BACĂU ÎN LINALĂ
• Pentru loturile 3 4: F. C. (•nsianțâ - „l Cluj Napoca
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1. F.C.M. BRAȘOV 28 18 5 5 57-22 41
2. Șoimii IPA 29 16 5 8 46-30 37
3. Gaz metan 29 15 2 12 48-37 32
4. Corpațî Mîrșa 29 13 6 10 46-41 32
5. Dinamo Vid. 29 12 7 10 33-27 31
6. Chimica Tîm. 29 13 4 12 45-36 30
7. Progresul Vulc. 29 10 10 9 41-35 30
8. Autobuzul Buc. 29 11 8 10 25-25 30
9. I.P. Aluminiu 29 10 9 10 32-26 29

10. Avîntu-I Reghin 29 12 5 12 34-38 29
11. Automatica 29 12 5 12 25-30 29
12. Metalul^ Buc. 29 12 4 13 31-37 28
13. Unirea Alex. 29 12 4 13 30-41 28
14. Nitnamon ia 29 10 5 14 37-39 25
15. I.M.A.S.A. 29 9 7 13 27-30 25
15. Constr. T.C.I. 29 10 4 15 35-52 24
17. Chimia Tr. Mag. 29 8 4 17 24-45 20
18. Rova Roșiori 28 9 2 17 27-54 20

h, DINAMO 
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pe primul 
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p. go’Ațțraj

ETAPA VIITOARE (duminică 
27 mai) : Constructorul T.C.I. 
Craiova — Rova Roșiori (0—2). 
I.M.A.S.A. Sf. Gheorghe — Șoimii 
I.P.A. Sibiu (0—II), Automatica 
București — Avtntul Reghin (0— 
3). Unirea Alexandria — Dinamo 
Victoria București (0—1), Auto
buzul București — Gaz metan 
Medias (0—3), i.p. Aluminiu Sla
tina — Carpațl Mîrșa (0—1). Pro
gresul Vulcan București — Chi
mica Tțrnăvenl (1—6), Chimia Tr. 
Măgurele — Nitramonla Făgăraș 
(1—4). F.C.M. Brasov — Metalul 
București (2—0).

BUZĂU
Sorții, pentru că în acest aa 

pînă și ordinea meciurilor ■ 
fost stabilită în acest fel, au— 
prevăzut parcă și au decis (ea 
un computer în care s-au in
trodus toate datele echipelor) 
ca in ultima etapă a seriei de 
la Buzău să se dispute partida 
hotărîtoare pentru desemnarea 
uneia dintre finalistele campio
natului: Dinamo — F.C. Con
stanța (0—0). Cele mai bune 
echipe, veritabil derby! La 
acest meci decisiv, Dinamo B-a 
prezentat cu 8 puncte, maxi
mum, și fără să fi primit 
vreun gol! De partea cealaltă, 
F.C. Constanța, echipa care a 
produs cea mai bună impresie, 
cu trei piese grele, VoicSă — 
Năstase — Manea, jucători de 
lotul reprezentativ, dar eu un 
punct mai puțin în clasament. 
Obligată, deci, să atace pentru 
a ajunge în finală, echipa Dre- 
gătită de C. Tilvescu și I. Ma- 
reș și-a lansat din start vâr
furile — Ologu și Smădu — 
spre poarta bucureștenilor, ul
timul a ratat însă bunele oca
zii ale primei reprize, in mi
nutele 27, 38 și 39. Dînamoviș- 
tii, cu o apărare masivă și o- 
mogenă, resimțind efortul de
pus în meciul precedent și fără 
cel mai bun jucător al lor — 
Sava — și-au strîns rîndurile 
in preajma careului, au închis 
prompt culoarele de șut ale 
con stan țen i lor, avînd o singură 
dată posibilitatea să deschidă 
scorul, prin rapidul Stoiciu, in 
min. 40. în repriza secundă, a- 
tacul continuu al echipei de 
pe litoral s-a Izbit de aceeași 
apărare sigură a bucureșteni
lor, din rîndurile cărora s-au 
remarcat Prunca, NedelciU, Bai-

eea și Drăghict Marea rw-azie a 
reprizei a doua, cea mai mare 
din tot meciul, a fost ratată de 
fundașul dreapta Crin tea. ajuns, 
in min. 61 „ față-n față doar 
cu portarul Prunea. care a re
ușit „in extremis" să evite go
lul; un gol care i-ar fi adus 
pe constănțeni din nou in fi
nala acestui campionat pe care 
l-au mai ciștigat de dcuă ori, 
dar cu peste 20 de MM in ur
mă, in 1962 și 1963. Meciul de 
pe stadionul Gloria a plăcut 
insă, s-a desfășurat intr-o notă 
de deplină sportivitate și a 
fost foarte bine condus de ar
bitrul buzoian Ion Moise. La
sCrșitul lui tinerii jucători pre
gătiți de antrenorul Gheorghe 
Timar și-au manifestat intens 
bucuria de a ajunge in finală, 
izbînda lor fiind obținută pe 
merit, la capătul unor mari e- 
forturi făcute pe parcursul tur
neului de la Buzău.

Iată configurația finală a 
clasamentului seriei:
1. DINAMO
1 FC Constanța
3. CSȘ Baia Mare
4. FCM Brașov
5. Univ. Craiova
6. CSȘ Timișoara 5 

în celelalte două

54108-0 • 
5 3 2 0 7-4 8 
5 2 0 3 9-7 4 
5 1 2 2 4-10 4 
5 1 1 3 6-11 3

1047-9 2 
meciuri' ale

seriei, ambele fără implicații in 
privința desemnării echipelor 
finaliste (pentru prima dată se 
va disputa și o „finală mică", 
între echipele clasate pe locul 
2) s-au înregistrat și cele mai 
mari scoruri ale turneului fi
nal. C.S.Ș. Baia Mare, cu un 
mijlocaș de mare talent (Hor- 
je), a întrecut cu 6—1 (1—0) pe 
F.C.M. Brașov prin golurile 
marcate de Tătaru (min. 7), 
Horje (min. 55), Molnar (min. 
58, 72 și 74), Marinca (min. 79), 
respectiv Gyorfi (min. 65). O 
lnfrîngere severă a suferit și 
Universitatea Craiova : 1—-4

(0—1) în fața echipei C.S.Ș. 
Banatul Timișoara, golurile fi
ind marcate de Cociu (min. 10), 
Giulvezean (min. 60), Fopov 
(min. 79 și 80), respectiv Ma- 
teeseu (min. 70).

tourenfiu DUMITRESCU

HUNEDOARA
Sâmbătă după-amiază, pe sta

dionul C.F.R. din Simeria s-au 
disputat ultimele trei jocuri ale 
turneului final de Juniori, la 
sfirșitul cărora echipa Partiza
nul Bacău (antrenor Ioan T. 
Ion) a ocupat primul loc ta 
rj «a mp-nb: 1 grupei.

în ultimul meci al zilei, Par
tizanul a întrecut pe Strungul 
Arad cu 4—2 (2—C). Superiori 
sub toate aspectele, tinerii ju
niori din Bacău și-au adjude
cat victoria, dar spre finalul 
partidei, jucînd ceva mai ne
glijent în apărare, au primit 
două goluri. Au marcat: M. 
Popa (min. 10), Manase (min. 
15), Munteana (min. 52) și Ur
zică (min. 76). respectiv Mure
șan (min. 54) și Goia (min. 61). 
Partizanul a fost, intr-adevăr, 
cea mai bună echipă a turneu
lui, dintre jucătorii ei detașîn- 
du-se liberoul Năstruț. prompt 
în intervenții și cu un serviciu 
foarte bun. și Urzică, un ata
cant cu simțul gokAii. înlîln-i- 
rea a fost foarte bine condusă 
de V. Rusu (Deva).

în celelalte două pnrtide s-au 
întâlnit, mai tatii, I.P.A. Șoimii 
Sibiu și C.S.Ș. Piatra Neamț, 
victoria revenind primei for
mații cu scorul de 3—0 (1—0). 
Sibienii au terminat mai bine 
turneul, mareînd o creștere de 
la joc la joc. Ei au dominat 
aproape întregul meci, pune- 
tînd de trei ori prin G. Slarcu 
(min. 2), Raica (min. 50 din 11 
m) și Pistol (min. 75). întilni- 
rea a fost condusă foarte bine

de hunedoreanul T. Terheș. In 
cealaltă întjlnire, „U“ Cluj-Na- 
poca a învins tot cu 3—0 (0—0) 
pe F.C. Argeș, asigurjr, du-și 
astfel locul 2 în clasament și 
totodată dreptul de-a juca 
pentru locurile 3—i. Clujenii 
antrenați de Nicoiae Sabaslău 
au lăsat o frumoasă impresie. 
Argeșenii au fost handicapați 
de absența lui Moromete (din 
păcate accidentat în jocul cu 
Strungul Arad) un excelent 
tehnician. Acest derby pentru 
locul 2 a revenit pe merit for
mației clujene care s-a detașat 
în jocul de la mijlocul terenu
lui, compartiment superior par
tenerei de întrecere. în minu
tul 52. Pană, de la F.C. Ar
geș, a fost eliminat de pe te
ren pentru joc periculos. Auto
rii golurilor: Pojar (min. 60), 
Pascu (min. 65) și Fărăgău 
(min.79). A arbitrat foarte bine 
Gh. Simcio (Hunedoara).

Iată clasamentul final al
seriei :
1. PARTIZANUL
2. „U“ Cj.-Nap.
3. F.C. Argeș
4. IPA Ș. Sibiu
5. CSS Piatra N.
6. Strungul Arad

Subliniem încă
parea primului loc de • chipa 
Partizanul Bacău este absolut 
meritată, ea avind în rîndurile 
sale multi jucători de valcare 
apropiată, echipa evidențiin- 
du-se deci prin omogenitate, 
prospețime fizică și spirit o- 
fensiv, fiind autoarea celor 
mai multe goluri marcate. Clu
jenii, cei care porneau ca fa- 
voriți ai seriei, și-au văzut di
minuate șansele după înfrînge- 
rea, la limită, in fața echipei 
băcăuane. Performerii campio
natului — pentru că „U“ este 
deținătoarea celor mai multe 
titluri la juniori — vor juca 
doar finala mică.

Gheorghe NERTEA



A 37-a ediție a ,, Cursei Păcii“ la ciclism SPORTIVI ROMÂNI PESTE HOTARE
MIRCEA ROMASCANU — PE LOCUL III IN ETAPA A IX-a

Etapa a IX-a a celei de a 
37-a ediții a competiției ci
cliste internaționale „Cursa Pă
cii", Berlin — Praga — Varșo
via. s-a disputat sîmbătă pe 
ruta Zelenia Gora — Wraclaw 
(175 km) și a avut intre pro
tagoniști doi alergători români : 
Mircea Romașcanu și Ionel 
Gancea. Detașat de plutonul 
masiv spre sfirșitul etapei, ru
tierul nostru nr. 1 a reușit să 
se mențină în avans față de ur
măritori și să sosească al trei
lea. după francezul Eric Louvel 
4h.28:54 și ungurul Z. Halasti 
4h.29:12, fiind înregistrat cu 
timpul de 4h.31:22. Prestația 
sa din această etapă i-a 
adus lui Mircea Romașca
nu și o ascensiune în cla
samentul general individual, el 
aflîndu-se acum pe locul 16, 
la 3:52 de liderul competiției, 
sovieticul Serghei Suhurucenko, 
Sprintul plutonului masiv, care

TURNEE PREOLIMPKE

DE BASCHET
Rezultate înregistrate în com

petițiile preolimpice de bas
chet :

Paris (faza finală, prima e- 
tapă) : Franța — Marea Bri- 
tanie 114—109. Spania — Sue
dia 97—76. R.F. Germania — 
Grecia 89—71. U.R.S.S. — Israel 
106—79.

Sao Paulo (zona americană) : 
Brazilia — Mexic 90—80. Cuba 
— Panama 103—82. Uruguay — 
Rep. Dominicană 110—106 (după 
prelungiri). Canada — Porto 
Rico 89—75. După cinci etape 
clasamentul este următorul : 
1. Canada 10 p. 2. Brazilia 8 p 
(4 meciuri). 3. Uruguay 7 o (4 
meciuri). Cuba 7 p etc.

ECHIPA FRANȚEI A Cl$TlGAT 
CAMPIONATUL EUROPEAN DE RUGBY

La Moscova. în cadrul cam
pionatului european de rugby 
— F.I.R.A.. Franța a întrecut 
reprezentativa Uniunii Sovie
tice cu 32—3 (!) și si-a adlu- 
decat astfel ediția 1983/84 a 
competiției. în care a ciștigat 
toate partidele susținute. îna
intea ultimului ioc (U.R.S.S. — 
Polonia) pe locul secund se 
află trei echipe : Italia. Româ
nia si U.R.S.S. (cu cite două 
infringeri).

ROMANIA - SCOTIA 28-22, LA RUGBY
(Urmare din pag. 1)

ia balonul din zbor și-l culcă 
în terenul de țin că advere — 
eseu, ALEXANDRU transfor
mă și 6—6 ! în min. 19 luăm 
conducerea din l.p. (după o 
obstrucție în tușă) prin A- 
LEXANDRU și 9—6. Se joacă 
dîrz, și 2 min. mai tîrziu, 
după o tușă, mingea e trimi
să înapoi la ROBERTSON care 
nu greșește ținta — drop și 
9—9. Cam de aici încep „mi
nutele scoțienilor* mai iuți, 
mai deciși, mai întreprinzători} 
DODS reușește o l.p. în min. 32 
(după obstrucție în tușă), apoi tot 
el finisează o fază splendidă, 
eseu, după cursă lungă de 70 
de metri, pornită de Pollock, 
in care balonul a circulat cu 
viteză printre ai noștri (simple 
„jaloane"). Repriza se încheie 
astfel cu scorul de 9—16, un 
scor oarecum îngrijorător. 
Dar...

După pauză, ambele echipe 
punctează din 1. p. (după of
saiduri clare în margine), mal 
intîi România prin ALEXAN
DRU (min. 43, șut de la 39 
metri), apoi DODS (mia. 50, 
șut de la 23 m.) și diferența 
se menține l 12—19. Echipa 
noastră dă semne de revenire, 
deși jocul Ii este Încă Incoe
rent. In min. 59, după o tușă 
favorabilă, ALEXANDRU rea
lizează un drop t 15—19. th 
min. 62, Rutherford scapă o 
minge care „fuge* pe traiecto
ria Dumitru — Aides — St. 
Constantin. Acesta din urmă e 
îns® prins aproape de but, In 
disperare de cauză. Faza a- 
nunță Isprava Iul PARASCHIV, 
care Intră In min. 65 ta eseu, 
după o acțiune pe lingă gră
madă, Izbutită ta stilul său de 
mijlocaș de talie mondială. A- 
LEXANDRU transformă șl lu

a sosit la 3 secunde în urma 
lui Mircea Romașcanu. a fost 
ciștigat de alergătorul nostru 
Ionel Gancea, care — cu acest 
prilej — și-a dovedit din nou 
aptitudinile de sprinter.

VARȘOVIA, 20 (Agerpres). — 
Penultima etapă a „Cursei Pă
cii* a purtat caravana sporti
vilor de la Olesnice ia Lodz, 
de-a lungul a 183 kilometri. 
După o întrecere interesantă, 
disputată intr-o trenă rapidă 
(medie orară 45 km), primul a 
trecut linia de sosire ciclistul 
Olaf Ludwig (R. D. Germană), 
cronometrat cu timpul de 4hll 27

IAURENT Fl GW, îl CHTIHAtf IIOEI îl „TURUI ITALIEI"
Caravana multicoloră a lui 

UI Giro* a parcurs, la sfirși
tul săptăminii, etapele cu nu
merele 2 și 3. Etapa a doua, 
desfășurată sîmbătă, de la Pie- 
trasanta Marina la Florența 
(128 km) a revenit la sprint el
vețianului Urs Fraaler crono
metrat In 3h 15:02 (bonificație de 
20 s). L-au urmat : Gavazzi 
(Italia), Milani (Italia). Wojti- 
nek (Franța) etc.

ACTUALITATEA ÎN TENIS
Roma. In cadrul campiona

telor internaționale de la „Foto 
Italico* in „sferturi-* s-au in- 
tîlnit : Jose-Luis Clerc — Pa
blo Arraya 6—1. 6—3, Andres 
Gomez — Claudio Panatta 6—3, 
6—0. Aaron Krickstein — Fran
cesco Cancellotti 6—4. 6—0. In 
semifinale : Gomez — Clerc 
6—3. 6—2. Krickstein — Dicgc 
Perez 6—4. 6—0.

Berlinul Occidental. In semi
finalele turneului fp-n ~n in : 
Kathy Horvath — Catherine 
Tanvier 6—3. 7—5. Claudia
Kohde — Kathy Rinaldi 6—4. 
6—0. In „sferturi* la dubiu: 
Horvath, Ruzid — Bren
da Re milt on, Naoko Sato (Aus
tralia. Japonia) 3—6. 6—4. 6—0.

Lee on Solent. Semifinale la 
dublu fete : Bartos. Weber 
(Ungaria. Elveția) — Alice Dă- 
nilă. Daniela Moise (România) 
6—3. 6—7, 6—1. Kinney. Rubin 
(S.U.A.) — Cordwell. Filkoff
(N. Zeelandă. Australia) 6—4. 
6—4.

Munchen. Semifinale : Fl. Se- 
gărceanu. Eric Fromm (Româ
nia. S.U.A.) — Andreas Maurer, 
Wolfgang Popp (R.F.G.) 6—3, 
6—2. Fibak. Becker (Polonia, 
R.F.G.) — Frawley. Fancutt
(Australia) 6—1. 6—2.

ăm conducerea: 21—19. Se joa
că pe „muchie de cuțit* și ta 
min 65 DODS li readuce pe 
scoțieni ta avantaj : 21—22.
Peste cinci minute Alexandru 
(în acest joc foarte inspirat) dă o 
„minge de urmărire*. Docte ra
tează recepția balonului, e pla
cat, și RADULESCU, cane a 
urmărit perfect, a prins și s-a 
dus irezistibil în eseu (al trei
lea pentru România !), ALE
XANDRU transformă Și 25— 
22... Pe măsură ce se apropie 
de final meciul e tot mai În
cins, iar al noștri, care simt 
victoria pe aproape, joacă tot 
mai bine, mai sigur — așa cum 
i-am fi dorit pe tot parcursul 
partidei I îh minutele de pre
lungiri același ALEXANDRU

Declarațiile

„E CLAR, A CiȘTIGAT CEA MAI BUNA ECHIPĂ!"
M cabine, imediat după }oc. 

intr-una te cîntd, din piepturi 
puternice, pentru victerie, pen
tru România, tn cealaltă e li- 
nițte, marii încinși primind în 
tăcere, dar cu demnitate. in- 
frint/erea. Prima din mtreg le
tonul, prima după Marele 
Slem...

BdietU noftri rint fericiți, te 
înțelege, dar ritpund firi em- 
fatd. eu modettie chiar, felici
tărilor care tot uin. Valeria 
Irimescu, ritpunde calm toli- 
citărUor pretei i „Am crezut 
ta acest final, am știut că vom 
fi mal proaspeți gi nu ml-am 
pierdut nici o clipă speranța 
într-un rezultat de răsunet. 
Am eonvins. o dată mai mult, 
că avem o minunată Echipă I*. 
Celălalt antrenor. Theodor Ra
dulescu, te bucuri ea un copil, 
tpre a redeveni, instantaneu, 
tebru t „Schimbarea registrului 

Cu plutonul fruntaș, la 10 sec. 
față de învingător, au sosit și 
cicliștii români Nicolae Aldulca 
(locul 9 în etapă). Ionel Gan
cea docul 11) și Mircea Romaș
canu (locul 17). Pe echipe, e- 
tapa a fost ciștigată de R.D. 
Germană, urmată de România 
și Italia. Lider al clasamentu
lui general individual se men
ține Serghei Suhnrucenko 
(U.R.S.S.). M. Romașcanu o- 
cupă locul 16. la 3:52 Pe e- 
chipe conduce U.R.S.S Astăzi, 
competiția se încheie o dată cu 
disputarea etapei a 11-a. Lodz 
— Varșovia (154 km).

Duminică, a avut loc etapa 
a treia (Bologna — San Luca, 
circuit pe 110 km) încheiat cu 
succesul Italianului Moreno Ar- 
gentia 2h3931 (bonificație 20 s) 
care l-a întrecut cu 2 s pe Lau
rent Fîgnon și cu 3 s pe Je
sus Bodriguez Magro.

După trei etape clasamentul 
general al „Turului ciclist al 
Italiei* are următoarea configu
rație : 1- Laurent Fignon (Fran
ța) 7h 02:53, 2. Roberto Visentini 
(Italia) 71103:24. X Francesco Mo
ser (Italia) 7h0328, 4. Charles 
Mottet (Franța) 71103:31 etc.

Astăzi se desfășoară etapa a 
patra de 238,4 km, de la Bo
logna la Numana.

ITALIA VA ORGANIZA TUR
NEUL FiNAL AL C.M. 1990

tru a eist*Sa utlul. Haxou.

Comitecui executiv al FZFA. n&- 
uzut ia ZQricti, a ales Italia ca 
Kxzdi a fuel finale a camptooa- 
tuiui moadial de fotbal din 1*9». 
Italia a mal organizat un tur
neu fical ai C.M. tn 1934. la edi
ția a doua a „Cupei Mondiale*. 
MectarOe vor avea loc in 14 ora
șe ; Berna. Milano, Torino. Ve- 
nam. Udine. NapoU. Bart Cag- 
■ari. Bologna Genova. Ftarcnga. 
Perugia. Palermo si AaooU.

CAMPIONATE... CUPE-

B-F. GERMANIA (IX 3J) îna
intea ultimei etape VtB Stuttgart 
sete. practic, campioană. duo* 
vtctorta cu *—1 la Bremen st tn- 
Mnaeren pe teren propriu a tal 
S.V. Hamburg (»—î cu Franktuzds. 
ta ultima etapă, cele două echipe 
se tntanese la Stuttgart sL nen-

are din nou ocazia să se re
marce și trimite balonul prin
tre bare dintr-o nouă l.p. sta
bilind scocul partidei : 28—22.

Arbitrul O. E. Doyle, ajutat 
de M. D. Rea și D. L H. Bur
nett (toți din Irlanda), a con
dus — în fața a circa 25 000 
de spectatori — formațiile :

ROMANIA : Ion - Aldea, 
Marghescu, Vârzaru. Lungu — 
Alexandru, Paraschiv — Mura- 
riu. ȘL Constantin, Rădulescu 
— Dumitru, L. Constantin — 
Pașeu. Munteanu, Becan. SCO
TIA : Dods — Pollock, Johns
ton, Renwick. Robertson — 
Rutherford, Laidlaw — Leslie, 
Beattie, McGaughey — Tomes, 
Campbell — Rowan, Callender. 
Aitken.

oaspeților

tactic ta repriza a doua a fost 
hotărîtoare. deși am făcut-o 
ta condițiile unui arbitraj prea 
sever. îndeosebi cu noi. Juctad 
inteligent și executind plecări 
pe lingă grămadă ne-am asi
gurat desprinderea de adver
sari*. Rugbyștii noștri iei. ți
nui cite unul, din vettiar. Nu 
tpun cuvinte mari, pompoate. 
Cu luciditate. Dumitru Ale
xandru ține ti remarce : „Am 
dovedit că insuccesul din Ita
lia a fost doar un accident!*.

Ușa de la cealaltă cabină e 
încă închisă, tl ascultăm pe 
Chris Rea, fost faimos inter
național scoțian, acum gaze
tar I ..Foarte puternică această 
Înaintare a românilor I Reve
nirea echipei gazdă a fost in
credibilă și cred că nimeni nu 
putea cîștiga azi Ia București. 
Rădulescu — pe care îl con
sider un jucător strălucitor —

• ATLETISM

SOFIA, 20 (Agerpres). — 
Proba masculină de aruncare 
a discului din cadrul concursu
lui internațional de atletism de 
la Sofia a revenit sportivului 
român Ion Zamfirache cu 64,38 
m. Alte rezultate : triplu salt 
— Christo Margov (Bulgaria) 
17,42 m — nou record mondial 
de juniori (vechiul record — 
17,40 m, Pedro Perez-Duevos, 
Cuba, 1971) ; 100 m — A. 
Sumilov (U.R.S.S.) 10,38 ; arun
carea ciocanului — F. Vrbka 
(Cehoslovacia) 78,44 m ; 3 000
m obstacole — Panaiot Hasa- 
nov (Bulgaria) 8:41,03. în con
cursul feminin, Maria Vergova 
(Bulgaria) s-a situat pe pri
mul loc la aruncarea discului 
cu 70,42 m.

• GIMNASTICA

SOFIA, 20 (Agerpres), — La 
Sofia. In concursul internațio
nal de gimnastică pentru ju
nioare. la individual compus pe 
primul loc s-a clasat Oksana 
Averkova (Moscova), cu 38,30, 
urmată de Eugenia Golea 
(București) 38,05 p. Albena Za- 
harieva (Sofia) 37,90 p, Katia 
Sapsaeva (Moscova) 37,75 p. 
Nastasia Keruvimova (Moscova) 
37,70 p, Lenuța Rus (București)
36.95 p.

Clasamentul pe echipe: 1. 
Moscova 150,55 puncte; 2. 
București 148,65 puncte; 3. So
fia 148,40 puncte; 4. Praga
144.95 puncte; 5. Budapesta 
144,10 puncte.

— Bochum J— 1, 
Mannheim 1—1. Pe 
rt : Stutt<art p

trebui să învingă La 5 goluri. 
Celelalte rezultate : Offenbach — 
Braunschweig 1—2, Kaiserslau
tern — Niirenberg 4—2, Dort
mund — Bayern 1—1. Uerdingen 
— F.C. Kota 4—». Leverkusen — 
Monchengladbach 1—2, Bielefeld 

Dilseldorf — 
Drimeto locu- 

Hamburg $1
ManchengUdbach 44 p. Pe uttl- 
meJe : 1». Frankfurt s p 17. 
Offenbach '.» p. 1». Niirenberg 
14 p.

BELGLA (Et. 34, ultima) Beve- 
ren este noua camp toană cu 4 o 
avana față de Andertecht. La 
Gantolse — Anderiecht 1—2. Ller- 
se — Seratag 1—L F.C. L.Cge — 
Bruges 2—1. Beers ctwx — Court- 
rM >—». Wale-aches — Beveren 
1—*. Cerate Brose* — Ber.ngen 
>—1. Lokereo — Malines 2—2. 
Waregem — Anvers 1—1 Molen
beek — standard Liege 3—«. Cla
sament : 1. Beverea 51 p. i. An-

Mtrcea rarasctiiv intcrie și trăiește bucuria unui eseu magnific

Paraschiv, Munteanu, cei doi 
Constantin și colegii lor au 
reușit o performanță deosebi
tă*. Iată-l pe Bill Connan, ți
nui dintre cei doi reprezentanți 
ai Scoției in International 
Board! „Echipa României a 
jucat foarte, foarte bine. Mai 
cu seamă în margini și. în 
partea a doua. în controlul gră
mezii. după cum loviturile de 
picior au fost foarte inspira
te. E clar a cîștigat cea mai 
bună echipă de azi". Si Adam 
Robson, președintele lui Scot
tish Rugby Union si manage

• POLO
Tbilisi. Edii-pa Uniunii Sovie

tice a ciștigat turneul internatio
nal de polo oe apă desfășurat 
în localitate. In ultimele zile for
mația U.R.S.S. a întrecut Româ
nia cu 14—6, care, la rîndu-i. a 
învins Bulgaria cu 14—11. Alte 
rezultate : R.s.s. Gruzină — Gre
cia 10—10, Cuba — Bulgaria 9—9, 
Grecia — Cuba 9—8. Clasamen
tul final t 1. U.R.S.S. 10 o. 2. 
România 8 O. 3. Grecia și R.S.S. 
Gruzină 5 o. 5. Bulgaria si Cuba
I o.
• ȘAH

Șahista româncă Dana Nuțu 
a ciștigat prima ediție a Tur
neului Păcii și Prieteniei po
poarelor din Balcani, desfășu
rat în insula Rhodos. învingă- 
toarea a totalizat 8,5 p din
II posibile, fiind urmată de 
Elisabeta Polihronlade-Rusu 
(România) și Emilia Zlatanova 
(Bulgaria) 8 p. Amalia Pihai- 
lici (Iugoslavia) 7,5 o. Suzana 
Maksimovici (Iugoslavia) si 
Rumiana Boiadjeva (Bulgaria) 
7 o etc.

H. DAETE - Î.34 m ♦
în cadrul unui concurs des

fășurat sîmbătă la Dresda, 
Heike Daute (R.D. Germană) 
a sărit 7,34 m al doilea re
zultat mondial din toate tim
purile, la 9 centimetri de re
cordul lumii deținut de Anl- 
șoara Stanciu.
• Maratonul desfășurat sîm

bătă la Copenhaga a fost cîș- 
tigat de belgianul Philippe A- 
dams în 2h22:18. La feminin 
prima s-a clasat Britte Hou- 
mann (Danemarca) în 2h51:37.

derlecht 47 p. 3. F.C. Bruges 44 o. 
4. Standard Liege 40 d etc. Au 
retrogradat Molenbeek (locul 17, 
25 p) șl Beringen (locul ! 8 23 o).

EVERTON A CIȘTIGAT 
CUPA ANGLIEI...

100 000 de spectator au asistat 
sîmbătă, pe stadionul Wembley, 
la finala Cupei Angliei. între E- 
verton șl Watford, A cîștigat B- 
verton cu 2—0 (1—0) prin golu
rile înscrise de Sharo (min. 24) 
și Gray (mln. 51).

...IAR ABERDEEN 
CUPA SCOȚIEI

Pe stadionul Hampden Park din 
Glasgow, Aberdeen a cîștigat 
pentru a 3-a «ară consecutiv 
Cupa Scoției. Intreclnd ta finală 
pe Celtic cu 2—1 (1—# 1—1) dună 
prelungiri. Au marcat Black 
(mln. M) șl McGhee (mln 98) 
pentru Aberdeen, McStay (min. 
••) pentru Celtic.
• Socrates, căpitanul echipei 

nationale a Braziliei, va tur-a In 
următorii trei ani la clubul Ita
lian Florentina.

rul Robin Charters, și antre
norul Colin Telfer, si Jim Ait
ken. căpitanul echipei alții 
încă vorbesc despre meritele 
incontestabile ale învingătoarei, 
despre extraordinara revenire 
dinspre final. Adam Robson 
sintetizează scurt dar atit de 
sugestiv, atunci cînd îi cerem 
remarcări; „Scoția a jucat 
bine, dar nu suficient pentru 
victorie. Victorie care a fost 
de drept a României a unei 
excelente Echine !"

Gee RAETCHI
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