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Euro ’84 intră In linie dreaptă

4 FOST DEFINITIVATĂ LISTA 
CELOR „20" PENTRU FRANȚA

SITTARD, 3 (prin telefon). Să începem cu lotul celor 20 pen
tru Franța, definitivat de Mircea Lucescu după cele trei partide 
susținute pe parcursul unei săptămîni pe traseul Florența — Mi
lano — Beveren.

I

4 BOXERI
A

• Ion Pal - medalie de argint, FI. Manea, I. Lavrente și Șt. Drișcu - medalii de bronz

i ro- 
Eugen 
felici-

ambii 
făcînd multă risipă de 
pentru a-șl apropia 
Pugilistul bulgar, mai 

și cu lovituri dure, a

euro-

ION PAL

pre- 
români, 

reușit să 
premiere, 
a cucerit 

Florin

TAMPERE, 3 (prin telefon). 
Ieri după-amiază s-au încheiat 
Campionatele europene de box 
pentru tineret. La această edi
ție a întrecerii au fost 
zenți și șase pugiliști 1 
dintre care patru au 
urce pe podiumul de 
Ion Pal (semiușoară) 
medalia de argint, iar 
Manea (semimuscă), Ivan La- 
vrente (muscă) și Ștefan Driș
cu (mijlocie mică) pe cele de 
bronz.

In reuniunea finală a presti
gioasei competiții a evoluat și 
tînărul nostru boxer Ion Pal. 
El a susținut această ultimă 
partidă în compania boxerului 
bulgar Cristo Furnikov. Meciul

DOUA SUCCESE ALE CANOTOARELOR
NOASTRE LA REGATA GRUNAU

In prima zi a finalelor tradi
ționalei regate Griinau la ca
notaj, sportivele românce au 
obținut două victorii. Valeria 
Racilă a ciștigat proba de sim
plu in 3:50,29, intrecîndu-le pe 
Cornelia Linse (R. D. Germa
nă) 3:51,75 și Maria Daneliuk 
(U.R.S.S.) 3:59,59, iar Rodica

STEAUA A ÎNVINS CLAR ÎN DERBYUL ETAPEI DE RUGBY:
27-6 CU

S-a consumat și cea de a 16-a 
etapă a Diviziei „A" la rugby :

STEAUA — R.C. GRIVITA 
ROȘIE 27—6 (15—3) ! O dife
rență care, nu încape vorbă, 
surprinde intr-un derby de e- 
tapă și... tradiție, atît prin pris
ma rezultatelor directe ante
rioare. cit si. dacă vreți, a ex
celentei evoluții grivitene in 
fata rugbyștilor scoțieni. Adevă
rul este insă că ieri campioana 
en titre s-a impus limDede. apă- 
rîndu-se viguros și construind 
convingător în prima parte și 
în finalul reprizei I, precum 
și în ultimele zece minute ale 
partidei. Superioară, așadar. In 
ambele momente de joc, insis- 
tînd atunci rind se impunea, 
valorificîndu-și forța superioară 
a grămezii (tînărul Leonte, spre 
pildă, nu a fost mai preios 
decît internaționalul pilier 
Pașcu) și aplombul liniei de 
treisferturi. Steaua și-a apro
priat o victorie confortabilă, 
cele patru eseuri realizate 
menținînd intacte speran
țele suporterilor săi în lupta 
pentru titlu. Grivițenii, în 
schimb, rămîn datori, recunos
cuta vivacitate a Înaintașilor 
din Parcul copilului manifes- 
tîndu-se doar pe alocuri, mai 
cu seamă in partea a doua, iar 
defensiva clătinîndu-se repetat.

ALEXANDRU a punctat dez
involt, din drop, chiar în pri
mul minut, pentru ca tot el să 
execute un șut de urmărire în 
min. 16, David să fie pe fază, 
să „urce" impetuos și să-l pa
seze ideal lui FUICU — eseu 
transformat de CODOI. După 
alte două bune acțiuni. cu 
Flore» și Mnrarru, respectiv

I I

lor a fost interesant, 
sportivi 
energie 
victoria, 
ofensiv 
reușit să se impună de justețe 
după trei reprize echilibrate. 
In rundul secund reprezentan
tul nostru a realizat o serie 
de lovituri care l-au marcat 
vizibil pe Furnikov, dar Pal nu

IVAN LAVRENTE 
în care ——— 

său și a-

FLORIN MANEA
a sesizat dificultatea 
s-a aflat adversarul 
cesta și-a revenit, trecînd apoi 
la contraofensivă. Ultimele trei 
minute de luptă au fost epui
zante pentru ambii boxeri. Ju
riul a apreciat mai bine resur
sele fizice cu care a terminat 
partida Furnikov, care a cîști- 
gat la puncte.

Arba și Elena Horvat au ocu
pat primul loc la 2 fc în 3:43,62, 
înaintea echipajelor R.D. Ger
mane 3:45,20 și Olandei 3:52,24. 
In probele de 2 vîsle (Popescu 
— Oleniuc), 4+1 și 8+1, echi
pajele României s-au clasat pe 
locul 2, iar cel de 4 vîsle pe 3.

R. C. GRIVITA ROSIE !
7 7

Sorin Fuicu te îndreaptă irezistibil spre cel de al doilea eseu 
ai său fi al Stelei... Foto : Dragoș NEAGU

L. Constantin in prim-plan, a 
venit min. 31 : la 40 m in te
renul grivițean FUICU inter
ceptează balonul pe atacul ad
vers și nu mai poate fi oprit 
pină la but, A transformat A- 
LEXANDRU. iar trei minute 
mai tirziu T. RADU a execu
tat precis o lovitură de pe
deapsă 7 15—3 pentru Steaua la 
pauză. Doar pentru un minut, 
TUDOSE mareînd, de aseme
nea din l.p., spre a rata, pa
tru minute mai tirziu, din cea 
mai bună poziție. In ultimul 
sfert, după alte trei lovituri 
rămase fără rezultat pentru 
Grivița, echipa antrenată de

Geo RAEȚCHI

(Continuare in oao 1-3)

I

Pentru ceea ce au realizat la 
întrecerile continentale ale ti
nerilor pugiliști, sportivii 
mâni și antrenorul lor 1 
Furesz merită, desigur, 
țări.

Titlurile de campioni 
peni au fost cucerite de spor
tivii din Uniunea Sovietică șl 
R.D. Germană cite 4, Bulgaria 
3 si Iugoslavia 1.

ȘTEFAN DRIȘCU

De mîine, în sala Olimpia din Timișoara
y.

II TROFEUL CARPATI", 0 COMPETIȚIE A MARILOR VALORI> ’ J

DIN HANDBALUL MONDIAL MASCULIN
La start reprezentativele U.R.S.S.,

R.D. Germană — campioană 
olimpică (Moscova, 1980), Uniu
nea Sovietică — campioană 
mondială (Dortmund. 1982) și 
România — cîstigătoare a Su
per Cupei campionilor mon
diali si olimpici (Dortmund. 
1983) — iată formațiile încunu
nate de succes la marile în
treceri de handbal ale acestui 
început de deceniu, cele mai

(Continuare in pag. 2-3)

PESTE 300 DE SPORTIVI IA FINALELE DE JUDO
La sfîrșitul acestei sâptămîni se vor desfășură Io Tg. Mureș finalele 

campionatelor republicane individuale de judo. Pe foile de concurs la 
cele 8 categorii de greutate sînt înscriși peste 300 de sportivi calificați 
Io etapele anterioare. Printre finaHștii acestei ediții se a4lâ șl toți 
componențil lotului reprezentativ.

DINAMO BUCUREȘTI A CÎȘTIGAT „CUPA ROMÂN IEI" LA OINĂ
pe primul loc — Tricolorul Baia Mare• în „Cupa Callatis

Duminică, pe' stadionul „23 
August" din Mangalia, s-a în
cheiat ediția din acest an a 
jCupei României" la oină. Deși 
numai cea de a treia zi a com
petiției a avut loc pe o vreme 
favorabilă, spectacolul sportiv a 
fost atractiv, mai ales datorită 
citorva echipe ai căror jucători 
au dovedit o foarte bună teh
nică în mînuirea bastonului și 
prinderea mingii. Pentru a 8-a 
oară (de șapte ori consecutiv) 
„Cupa României" a revenit e-

LUNG, MORARU, 1ORDACHE (portari)
REDNIC, NEGRILA, ZARE, IORGULESCU, ȘTEFĂNESCU, AN- 

DONE, UNGUREANU (fundași)
Ț1CLEANU, AUGUSTIN, BOLONI, KLEIN, DRAGNEA, IRIMESCU 

(mijlocași)
GABOR, CĂMATARU, CORAȘ, HAGi (înaintași)

Deci, din Iotul de 24 revin 
acasă Balint, Mateuț, Lăcătuș 
și Geolgău. (Ultimul, reacci- 
dentat și nerefăcut).

In continuare, Mircea Lucescu 
comentează lotul, meciul cu 
Beveren și stadiul pregătirilor :

„Ne-am fixat asupra lotului, 
mizînd in primul rind pe ex
periența celor 20. Regret ne
alinierea lui Geolgău, a cărui 
reacidentare l-a făcut indispo
nibil și, pe deasupra, are han
dicapul unei evasi-absențe de 
Pe gazon in ultimele trei luni... 
Meciul cu Beveren a fost com
plet diferit față de cel sus
ținut in compania echipelor 1- 
taliene. Jucătorii noștri s-au a- 
comodat mai greu cu stilul in 
forță, agresiv, in viteză, asemă- 
ior celui al echipelor germane. 
A fost, totuși, un test deosebit 
de util, deoarece jucătorii noș
tri începuseră să priveas
că de sus lucrurile după jocu
rile din Italia. Meciul a

. asprn. deschis, cu destule 
mente bune.

ci trei
o
compania

fost 
mo- 

nu 
to-

Am avut 
bare. Per 

repetiție binevenită, 
unei echipe 

puternice, un adevărat barome
tru pentru intensitatea lucrulni 
in zilele care au rămas pînă la 
startul turneului final...

R-D.G-, S.U.A., Suediei și României
puternice in concernul interna
tional la ora actuală. Toate 
trei vor fi prezente — Ince- 
DÎnd de mîine dUDă-amaiză — 
la startul celei de a XXII-a 
ediții a „Trofeului Carpati" la 
handbal masculin, alături de 
ele urmînd să evolueze, de a- 
semenea. reprezentativele Sta
telor Unite si Suediei, precum 
si echipa secundă a tării noas
tre.

întrecerile, pe care le va 
găzdui timp de aproape o săp- 
tămină (5—10 iunie) sala Olim
pia din Timișoara, sînt așadar 
de „forța I“. constituind cel 
mai puternic turneu amical al 
anului. Este și motivul pentru 
care campioana olimpică, se
lecționata R.D. Germane, sin
gura care oină la ora închide
rii ediției si-a anuntat compo
nenta formației, declasează in 
orașul de pe Bega lotul său 
cel mai puternic, cu Wieland 
Schmidt în poartă, cu Frank 
Wahl, Udo Rothe. Harmut 
Kruger. Ingolf Wiegert. Gun
ter Dreibdrodt si Peter Rost in

Hristache NAUM

chipei Dinamo București. Atit in 
meciurile din serie (4 victorii), 
cit și în disputele din grupa 
pentru locurile I—IV formația 
dlnamovistă nu a pierdut nici 
un meci : Dinamo a dispus cu 
40—9 și 23—10 de Metalul Tlr- 
goviște. cu 23—9 si 31—11 de 
C.F.R. Sibiu si cu 29—11 și 16-4 
de Laminorul Roman. Echipa 
antrenată de maestrul sportului 
Gheorghe Vlase merită felicitări 
pentnr această nouă victorie.

O bună comportare au avut și

Astăzi, duminică, jucătorii au 
prima și ultima zi liberă. Un 
fel de respirație înainte de 
startul ultimei etape. Pînă a- 
cum am parcurs etapa de de
finitivare o lotului, de readap
tare la ideea de joc, d? urmă
rire a modelului cu trei jocuri 
într-o săptămînă — așa cum 
va fi cazul și în Franța. Acum 
urmează perioada de ajustare, 
după ce am rulat întreg lotul 
pe parcursul celor trei meciuri. 
(Acesta e și motivul pentru 
care Lung s-a odihnit în me
ciul cu Beveren).

La Sittard, o localitate in su
dul Olandei, avem condiții de 
lucru și refacere bune, cu cinci 
terenuri de antrenament, în a- 
propierea unei păduri. în a- 
ceastă ultimă perioadă vom 
susține un ultim joc școală cu 
o echipă olandeză de amatori. 
După care, Ia 10 iunie, vom 
pleca spre Franța, în aștepta
rea startului de la 14 iu
nie, în fața Spaniei, care 
a produs o foarte puternică 
impresie în Elveția, prin vic
toria sa cu 4—0. scor neobișnuit 
în palmaresul acestei țări. 
Pînă atunci, lucru intens. Toți 
jucătorii noștri sînt convinși de 
dificultatea startului și iuctea- 
ză în consecință".

In atac, Vasile Stingă !

oiniștii de la Laminorul Roman, 
clasați pe locul doi.

Clasament final : 1. DINAMO 
BUCUREȘTI 18 p. 2. Laminorul 
Roman 12 p. 3. Metalul Tîrgo- 
viște 10 p. 4. C.F.R. Sibiu 8 p,
5. Tricolorul Baia Mare (care a 
ciștigat „Cupa Callatis"). 6. Via
tă Nouă Olteni (Teleorman). 7. 
Politehnica București. 8. Electra 
Botoșani. 9. Energia Rîmnicelu 
(Buzău). 10. Unirea Tricolor 
Dăbuleni (Dolj).



CAMPIONATE- COMPETIȚII
EXPLORMIN CARANSEBEȘ Șl RAPID BUCUREȘTI 

CALIFICATE IN DIVIZIA „A“ DE VOLEI (0

V. FLOREA, C. TOMA, OTILIA BADESCU SI KINGA 
LOHR - NOII CAMPIONI LA TENIS DE MASĂ JUNIORI

După trei • zale de întreceri 
(disputate vineri, sîmbătă §1 du
minică în sala Rapid), oonlorm 
așteptărilor, in urma punctelor 
agonisite în întâlnirile direct© la 
,,fa:za-reșiteană“, s-a dat decizia 
în privința promovării în Divi
zia „A* feminină de volei. Cele 
două care urcă pe prima scenă 
Sint C.S. Explormin Caransebeș 
(.prin victoria realizată vineri la 
AJS.S.U. Craiova) și Rapid Bucu
rești, care a făcut pasul decisiv 
simbătă, cînd a cîștigat ușor la 
Explormin. Să notăm că forma
ția antrenată de Titus Stanimi- 
rescu realizează prima mare 
performanță din istoria clubului 
din Caransebeș, ea datorfndu-se 
atît forței în atac a unei ex
perimentate jucătoare (Maria 
Rusu), cit și talentului unor 
foarte tinere elemente cum ar fi 
Florica Tănase. Claudia Tătucu, 
Victoria Mircea etc. (toate pro
venite din productivul centru de 
junioare de la Caransebeș !). In 
ce o privește pe Raipid (antrenor 
Nicolae Humă), ea revine în pri
mul eșalon, după un „.purgato
riu" de doi ani în Divizia „BM, 
in urma eforturilor lăudabile 
depuse de rutinatele Mariana 
Ivanov, Constanța Iorgu, dar și 
ale Sorinei Niculescu, Anei Gre- 
cu, Măriei Șerbu și Sofiei Popa.

Felicitîndu-le pe noile venite 
în prima divizie, să spunem cfi- 
teva cuvinte și despre A.S.S.U. 
Craiova, care a făcut multă ri
sipă de efort, în ,,prim-plan“ cu 
Ioana Nistor (cea mai activă) și 
Paraschiva Pepelea (foarte aten
tă în apărare). Un reproș pentru 
antrenorul Manta Paraschiv 
(irascibil, cu proteste la mai 
toate deciziile). Cea de a patra 
participantă la baraj, „Poli- Ti
mișoara, în ciuda faptului că a 
terminat pe ultimul loc, a fost 
echipa cu o bună concepție de 
joc (combinații frumoase la fi
leu), însă din lipsă de forță In 
atac a Dierdut pe tabela
de seor, deși a fost mal mereu 
în avantaj la începutul seturilor.

Radiografiile partidelor desfă
șurate în ultimele două zile :

La rugby juniori, după o
Locomotiva

C.S.Ș. LOCOMOTIVA BUCUREȘTI - LA AL OPTULEA 
TITLU CONSECUTIVI

Speranțele rugbyului nostru 
și-au încheiat sîmbătâ între
cerea, punctul final în campio
nat venind după o partidă de
cisivă greu de uitat. In adevăr, 
echipele CLUBURILOR SPOR
TIVE ȘCOLARE „LOCOMOTIVA* 
din BUCUREȘTI și CLUJ-NAPO
CA au oferit, în ciuda terenului 
extrem de dificil, un spectacol 
pasionant, o dispută îndlrjită, 
cu un mare consum de energie, 
cu multe acțiuni bine gîndlte și 
purtate. Pe scurt, o autentică 
finală, una dintre cele mai fru
moase din Istoria rugbyului nos
tru juvenil. A cîștigat, cu 18—8 
(4—0) în cele din urmă, forma
ția din Capitală, dar emoțiile 
ce l-au încercat pe inimoșii săi 
susținători s-au risipit abia în 
ultimele șapte minute...

în prima parte jocul a fost 
foarte strîns, bucureștenii reu
șind să înscrie eseu prin omni
prezentul Semen, în mln. 24, Ia 
unica „clătinare- a defensivei 
adverse. După pauză, echilibru 
din nou, pentru ca în min. 60 
Mișan să facă o intercepție, a- 
poi o cursă irezistibilă, pînă fn 
eseu, transformat de Nechita : 
clujenii au întors rezultatul, dar 
nu au „închis- jocul, nu au pre
ferat loviturile de picior, lucru 
lăudabil din punct de vedere al 
spectacolului, ce avea însă să-l 
coste, resursele lor fizice epu’- 
zîndu-se treptat. De partea cea
laltă, bucureștenii și-au strîns 
admirabil rîndurile, au crezut 
permanent în victorie și au dat 
totul pentru ea, obținînd-o gra
ție unei prospețimi deosebite în 
final și, în general, unei omo
genități superioare (mal puter
nic si rutinat „capul lor de gră
madă"). Talentatul șl neobositul

STEAUA A ClSTIGAT
(Urmare din pag. I)

Th. Radulescu și R. Durbae a 
preluat controlul. Anton a in
tervenit decisiv la o acțiune 
Fuicu (min. 69), Insă inevita
bilul s-a produs peste trei mi
nute. cînd grămada militarilor 
a cîștigat balonul, transmis ra
pid pe „traseul" T. Cuman (în 
evidentă creștere) — Alexan
dru pînă la DAVID, acesta a 
șutat la firul ierbii, a urmărit 
șl a marcat eseu, transformat 
de ALEXANDRU. O fază ex
celentă și în min. 74, o Încer
care ca și reușită, dar o deci
zie de neînțeles a arbitrului 
M. Gavrici (a avut și alte de
cizii discutabile), pentru ca In 
momentele de final HODORCA 
să reușească un eseu, de ase
menea transformat de ALE
XANDRU : 27—6. Formații 5
STEAUA: Codoi — Fuicu. Ena- 
che. David, Hodorcă — Alexan
dru, T. Coman — C. Florea, 
Giucăl, Murariu — L. Constan
tin, Tepurică — D. Căinaru 
(Cioarec), Moț (Munteanu), 
Leonte ; R.C. GRIVIȚA ROȘIE: 
Tudose — Voicu. Țuică. Bidi- 

• RAPID — EXPLORMIN 3—0 
(9, 12. 6). Joc aproape la discre
ția rapidistetar, exceptând începu
turile din primele două seturi. 
Arbitraj „ fără probleme, V. Ran- 
ghel — V. Vrăjescu • A.S^.U. 
— „POLI“ 2—3 (—14, —12, 15, 11, 
—11). Primul set, cel mai frumos 
(cu răsturnări dese de situații), 
ca și al treilea. Marina Brinzei 
Si mai ales Cristina Zappelt, ire
zistibile. Arbitraj cu scăpări, N. Găleșeanu — R. Farmus
• „POLI* — RAPID 3—2 (14,
—2, —5, 8, 9). Partidă agreabilă, 
final urile de seturi mai bune ale 
timlșo ren celor. Arbitraj bun, N. 
Ioachim — V. Vrăjescu.
• A.S.S.U. — EXPLORMIN 3—2 
(13, —10, —13, 5, 8). Meci de u- 
zură, dramatic chiar, craâoven- 
cetle cu un finds măi proaspăt 
în ultimele două seturi. Arbitraj 
foarte slab, M. Niță — C. Go
goașă.

Clasament final : L CJS.S. EX
PLORMIN 10 p (14:®),. ±. RAPID 
ID p (14:90, 3. A.SJS.U. 8 p (9:1#),
4. „Poli- 8 D (10.10).

Stelian TRANDAFIRESCU

CAMPIOANELE TĂRII
PITEȘTI, 3 (prin telefon). — 

In Sala sporturilor din localitate 
s-au încheiat turneele finale ale 
campionatelor republicane de ju
niori șl școlari la handbal, titlu
rile revenind ' echipelor C.S.Ș. 
Viitorul Cluj-Napoca (antrenor 
prof. Dan Clrjoescu) la feminin 
șl C.S.Ș. Dinamo Brașov (antre
nor Tiberiu Orban), la masculin.

In ultimele două zile ale a- 
cestei atît de animate compe
tiții am asistat la jocuri echili
brate, cu multe faze frumoase de 
handbal, cu acțiuni In viteză șl 
cu spectaculoase răsturnări de 
scor. Așa se face, de pildă, că 
in disputa echipelor feminine 
toate cele patru formații cali
ficate în prima grupă valorică 
aveau duminică, înaintea ulti
mului act, același număr de 
puncte (4), ele fiind departajate 
prin golaveraj. Această situație 

excelentă finală cu C.S.Ș. 
Cluj-Napoca

Râducanu a realizat două eseuri, 
cu grămada (min. 73 ji W), Ro- 
țoagt (min. 78) — unul, iar
Petre a transformat o dată. Ast
fel, C.S.Ș. Locomotiva București
— antrenori Vasile Constantin șd 
Nicolae Manolache — reușește 
performanța de excepție de a 
cuceri al optulea titlu consecu
tiv ! Arbitrul L Vasili că, în nota 
jocului (excelent), a condus for
mațiile: C.S.Ș. LOCOMOTIVA BU
CUREȘTI: Roșoagă. — Calafeteanu, 
Gîrbovan, Domnlșan, Popișteanu
— Petre. Pop (Neaga) — Semen, 
Răducanu, Cichirdan — Dragomir, 
Frăsineanu — Dumitrescu Mun
tean (Avram), Soare (Tosef) - 
C.S.Ș. LOCOMOTIVA CLUJ-NAPO
CA (antrenor: O. Chfhaia, ajutat 
de T. Deleanu) : GădăJeanu — Rusu, 
Lungu, Mișan, Cublesan — Ne
chita, Groza — Oroianu, Doja, 
Rațlu — Chirii A (A. AHenei>. 
Han — Cerce*, Pătraș, C, AUe- 
neL

In ..finala mică- : C.S.Ș. UNI
REA IAȘI — FARUL CON
STANȚA 16—3 (4—3). Rezistenta
fizică — decis! vă. S. Cloriscu 
trei eseuri. Manache — unul, 
respectiv Fulina — Lp. A eoe- 
dus P. Soare. Un loc 5 pentru 
C.S.Ș. STEAUA. învingătoare eu 
7—3 F6—0) în jocul eu C.S.S. 2TT 
CONSTANȚA. Bolder — eseu. D. 
Popes ca — Lp.. respectiv Năs- 
tase — Lp. Arbitra 5 M- TSML 
Pe poziția a șaptea la primul e* 
turneu! final. C.S.S. GLORIA 
ARAD : 16—4 ra—«' cu C.S.?. 
LOCOMOTIVA PAȘCANI. Var
ga — 2 eseuri. Rotartu — drop 
șl transfer mar e. Tuhasz — Lp.. 
respectiv Wrrnara — eseu. A 
condus V. Marinesra.

G R.

DERBYUL DE RUGBY
reL C. Tudor — T. Radu. An
ton — Pongracz. Diaeseu (A. 
Ion). Morar-a — Stroe Măcâ- 
neață — Rașca Uca. Bălan

DINAMO BUCUREȘTI - 
SPORTUL STUDENȚESC
CONSTRUCȚII 14—7 A—9). 
Lidera a avut probleme 
pentru a întrece. In cele din 
urmă, ambițioasa echipă a stu
denților bucureștenL angajată 
intr-o cursă disperată a supra
viețuirii* în seria de elită. E- 
levii lui L Țuțuianu au prestat 
un joc mai sigur, mai elaborat, 
reușind două încercări — după 
atacuri pe treisferturi duse 
pînă la aripă — prin CHIRI - 
CENCU (remarcabilă revenirea 
sa în formă), ambele transfor
mate de I. CONSTANTIN (min. 
34 și 45). celelalte puncte da- 
torîndu-se tot Iui, Lp. min. 15 
și 65. Dar XV-le pregătit de 
N. Ureche a compensat cu des
tul succes lipsa baloanelor din 
margini (mai ales) șl grămezi 
printr-o mare și permanentă 
combativitate. Remarcabil jo
cul lui Gurămare, Barba, Vin- 
tilă și Dan Cojocaru — acesta 
din urmă autorul celor no.uă

CRAIOVA, 3 (prin telefon). La 
capătul a trei zile de frumoase 
dispute, tinăra generație a teni
sului de masă și-a desemnat noii 
campioni In probele individuale. 
După ce vineri. Călin Torta șl 
Kinga Lohr au învins la dublu 
mixt, sîmbătă și duminică s-au 
încheiat și probele de simplu șl 
dublu. N-au existat surprize 
deosebite, favorițll, In același 
timp și component! al echipelor 
naționale, valorificlndu-șl buna 
pregătire, tn prim-plan s-au a- 
flat Vasile Florea, Călin Toma 
(Universitatea Craiova), Otllia 
Bădescu (CSȘ 1 Spartac Bucu
rești) șl Kinga Lohr (înfrățirea 
Tg. Mureș), între aceștia împăr- 
țlndu-se cele cinci titluri.

Conform așteptărilor ’ ‘ ‘
piu -------
doi 
ți el 
au 
de 
sile Florea șl Călin Toma. Me
ciul decisiv a purtat încărcătura 
emoției de care a reușit să se 
debaraseze ceva mal 
Vasile Florea învingător 
seturi (18, ~

Situație 
Campioana 
lor, Otiiia 
cu siguranță depășind-o In 
nală cu 2—0 (17, 11) pe Kinga

. . .la sim-
masculln au acces In finală 
sportivi de frunte ai genera- 
Juvenile, care nu de mult 

jucat șl la C.E. de seniori 
la Moscova, craiovenii Va-

repede 
în două

16). 
similară șl la fete, 
europeană a cadete- 
Bădescu, a evoluai 

- - - - - fi-

partida 
sub po- 
au fost 
Darraș

LA HANDBAL JUNIORI
s-a menținut și după consuma
rea ultimelor partide, desemna
rea formației campioane făcin- 
du-se tot cu ajutorul golavera
jului !

In ultima etapă, duminică, in 
primul joc decisiv, C.S.Ș. Vi
itorul Cluj-Napoca învinge ușor 
pe C.S.Ș. Sibiu cu 24—16 (14—1#) 
pe fondul unul foarte bun si 
activ joc de apărare, cu un por
tar (Rodica stanca) excelent, cu 
un inter inspirat In aruncările de 
la 9 m (Eva Darvaș) șl cu un 
pivot (Maria Petruș) insistent șl 
penetrant. Echipa din Sibiu a 
resimțit eforturile din 
din ajun, evolulnd mult 
slbilitățlle sale. Punctele 
marcate de : Petruș », ___ _
5, Olpetrean 4, Ghineț L Antal
2, Kortesz 2 pentru Învingătoare, 
respectiv Curea f. Meister Ș, 
Ciontea 3. Scurta 2. Oltețeanu L 
In cealaltă partidă decisivă, 
C.S.Ș. Dinamo Brașov a între
cut pe C.S.Ș. Bistrița cu 23—22 
(12—9), la capătul unei întâlniri 
cu multe momente de mare ten
siune. eu ratări incredibile. Ast
fel victoria finală a revenit for
mație! din Cluj-Napoca. CLASA
MENT FINAL : L C.S.Ș. Viito
rul Cluj-Napoca : 7 p (74—Ct) ;
3. C.S.Ș. Dînamo Brașov 7 p
—----- * C.S3. Bistrița S p

4. C.S.Ș. Sibiu 5 p
5. C^.Ș. Constanța ; 
Făgăraș ; 7. C.S.Ș. 2 
; I. C.S.Ș. Bacău.

3.

puncte ale echipei studențești : 
drop min. 9 și Lp. min. 22 și 
31. Arbitrul C. Stanca (Con- 
stanța) — competent și auto
ritar — a condus echipele : DI
NAMO: Petre — Oiirieeneu, Fl. 
Ionescu. Marrhescu. Aidea — 
Constantin, Paraschiv — Za- 
fiescu n. Borș Vereș (Stoica) 
— Dărăban, Caragea (Vereș) — 
Turlea Gh. Ion, 
SPORTUL: Chidu 
Ghită (M. Radu). 
Dinu — Cojocaru.
Covaci. Gurămare. ______
ehe — Gheorghlosu. V. Dumi
trescu — Stanciu, Bosenmayer, 
Curea.

Gheorghe ; 
— Vintilă, 
Merea, C. 
Barba — 

Mihala-

Dim i trie CALUMACH1

FARUL — ȘTIINȚA CEMIN 
BAIA MARE 26—0 (13—0). Joc 
disputat, victorie clară a gaz
delor, deși lipsite de patru ti
tulari cu patru eseuri (HOL- 
BAN 2, OPRIȘ, GALAN). A 
condus I. Davidoiu. (C. POPA, 
coresp )

POLITEHNICA LAȘI — 
C.S.M. SIBIU 13—7 (13—4). Stu
denții s-au desprins la Început, 
permițînd apoi oaspeților să re
ducă diferența. ANDREI a

marcat 2 eseuri. Arbitru : O.

Lohr. Cele două finaliste aveau 
să devină partenere la diublu 
disputîndu-și titlul într-o palpi
tantă confruntare cu Carmen 
Găgeatu, Cristina Enulescu (Ju
ventus 83 București) care a avut 
o desfășurare Interesantă, cu 
numeroase răsturnări de scor.

REZULTATE TEHNICE : simplu 
masculin : VASILE FLOREA
2—0 cu Petcu (CSȘ Slatina), Gă- 
budean (CSM Cluj-Napoca) și 
Ignat (CSM Cluj-Napoca), tn se
mifinale 2—0 (10, 12) cu Galii
(înfrățirea Tg. Mureș) ; CAIUN 
TOMA 2—0 cu Pop (CSȘ Sticla 
Bistrița), Slmion (CSȘ 2 știința 
IJPIPS Constanța), Covaci (Uni
versitatea Craiova), in semifinală 
2—0 (15, M) cu Tiugan (Univer
sitatea Craiova), finala : Florea 
— Toma 2—0 (18, 16), simplu
fete : OTILIA BADESCU 2—0 cu 
Marinaș (Rovine Craiovă), Oțelea 
(Metalul CSȘ Rm. Vilcea), Ogos- 
lov (Metalul CSȘ Rm, Vilcea), In 
semifinală 2—0 (13, 6) cu Z. Fe
renczy (CSM Cluj-Napoca) ; 
KINGA LOHR 2—0 cu Stan (CSȘ 
2 STIROM București), Coroian 
(Rovine Craiova), 2—1 eu Enu
lescu (Juventus 83), tn semifi
nală 2—0 (15, 18) cu Găgeatu
(Juventus 83). finală Bădescu — 
Lohr 2—0 (17, 11) ; dublu mas
culin FLOREA, TOMA 2—0 CU 
Diaeonu, Fieraru (Rovine) 2—1 
cu Creangă (CSȘ Sticla), Simlon 
(CSȘ 2 Constanța). In semifinală 
2—0 (16. 19) cu Ignat, Trandafir 
(CSM Cluj-Naooca) ; BADESCU 
(U. Craiova). FTTLOP (înfrățirea) 
2—0 cu Novac, Ichim (Comerțul 
Brăila), Diamandi (CSȘ 2 Con
stanța) , Rădulesc-i (CSȘ 1 Spar
tac) șl Revisz (CSȘ 2 STIROM), 
Mihuț (U. Craiova), tn semifina
lă 2—1 (—20. 19, 19) cu Tiugan,
Galfl. finala Florea. Toma — Bă
descu. Fulop 2—0 (15, 17) : dublu 
feminin : BADESCU, LOHR 2—0 
eu Antal (CSȘ Odorheiu Se
cuiesc), Popescu (CSȘ Metalul 
Rm. Vilcea), 2—o cu Catenă (Pro
gresul București), Chiriță (Uni
rea Tricolor București) și Coro- 
ianu. Marinaș (Rovine), ta se
mifinală 2—0 (13, 15) eu Năstase, 
Găgeatu (Juventus 83) ; ENU
LESCU — CHELER 2—0 CU Ma- 
gyarosi (Constructorul - Tg. 
Mureș), Csiszmar (Metalurgistul 
Cugir). 2—1 cu Lazăr, Radu (CSȘ 
Slatina), 2—0 cu Bogoslov (CSȘ 
Metalul). Closu (CSȘ 1 Spartac), 
ta semifinală 2—0 (16, 13) cu
Marton. Gheler (C.S. Arad), fi
nala Bădescu Lohr — Enulescu, 
Chder 2—0 (24, 19). învinșii din 
semifinale s-au clasat pe locul 3.

Emanuel FÂNTÂNEANU 

„TROFEUL CARPAȚI" LA HANDBAL (m) I
(Urmare din pag. 1)

cîstiaătoarea ulti- 
a „Trofeului Car- 

avea. de asemenea.

dmp. Desigur, echipa Uniunii 
Sovietice — 
mei ediții
P3ti“ — va________ ____
o alcătuire care să-l permită 
să-și apere trofeul cucerit la 
Buzău.

Echipa masculină a tării 
noastre se pregătește de clte- 
va zile — sub supravegherea 
antrenorilor Nicolae Nedef, 
Radu Voina si Cornel Penu — 
la Timișoara. DuDă turneul din 
R.F. Germania. cu rezultate 
doar in parte satisfăcătoare in 
ceea ce Driveste evoluția la 
parametrii propuși, „tricolorii" 
au fortat pentru a ajunge la 
nivelul exigentelor abordării 
unui turneu atît de puternic. 
Nicolae Munteanu. Vasile Stin
gă. Mircea Bedivan. Măricel 
Voinea. Alexandru Folker și 
colegii lor vor face, fără În
doială. totul pentru a confirma 
răsunătorul rezultat de la Su
per Cupa Mondială.

O nouă confirmare a presti
giului de care se bucură hand
balul românesc si tehnicienii 
săi e- ’ si faptul că li s-a În
credințat de către Federația 
Internațională de Handbal or
ganizarea unui curs internațio
nal de „perfecționare a meto
dicii de pregătire a jucătorilor 
din handbalul de performan
tă”. curs care va avea loc în-

P.T.T.

Ionescu. (M. MACOVEI. co
resp.)

ȘTIINȚA PETROȘANI — 
POLITEHNICA TIMIȘOARA 
26—3 (16—#). Joc la discreția 
localnicilor, care au reușit pa
tru eseuri : CATANA, Șt. CON
STANTIN, DOBRE și DRU- 
MEA. A condus Gh. Voinea. 
(T. CORNEA, coresp.)

In seria a n-a : MAȘINI 
GRELE OLIMPIA BUC. — 
RAPID BUC. 15—0 (6—0),
GLORIA P.T.T. ARAD — 
T.C. IND. MIDIA 34—3 (12—3), 
UNIVERSITATEA 16 FEBRUA
RIE CLUJ-NAPOCA — C.S.M. 
SUCEAVA 12—9 (9—0), RAPID 
BUZĂU — METALURGISTUL 
CUGIR 18—6 (8—3), RULMEN
TUL BÎRLAD — VULCAN 
BUC. 7—3 (7—3). (Corespon
denți : A. SOARE, N. STRA- 
JAN, O. LAZAR, D. SOARE, 
M. PAIU)

In clasament : 1. 
48 p, 2. Steaua 43 p 
mai puțin), 3. Farul 
Grivița 34 p, 5. C.S.M. 30 p,
6. Știința CEMIN 28 p (un meci 
mai puțin), 7. Știința Petroșani 
28 p, 8. Polit. Iași 26 p, 9. 
Sportul 25 p, 10. Poli. Timi
șoara 20 p •,

DINAMO 
(un meci 
34 p, 4.

PE LOCUL SECUND

I

I
I BACĂUL ȘI-A SĂRBĂTORIT C
I

DINAMO -12831 
stingă, sus : M 
gustin, Nicolae 
țescu. Jos : ant 
colae-Nicușor.

Retrospec

polo

ECHIPA NOASTRĂ

„cap

I
I
I
I
I
IMarian NEGOIȚA

I
I
I
I
I
I
I

„Ziua juniorilor**

pentru juniori

DINA

de 
_ ___ Geor- 

tineril jucători români 
numeroase faze specta- 
mult gustate de public, 
au fost marcate de G.

4, Balanov 3, Chețan 2, 
!, Grancerof, Tufan,

La bazinul de polo de la 
Ștrandul ~ Tinerotullui din Bucu
rești s-a încheiat ieri turneul in
ternațional de juniori organizat 
de F.R. Natație. După cele trei 
zile de întreceri, pe primul loc 
s-a clasat echipa Ungariei 6 d, 
urmată de România 4 p, Bulgaria 
2 p. Polonia 0 p.

Sîmbătă, formația țării noastre 
a cîștigat clar în fața selecțio
natei Bulgariei : 16—S (3—0, 5—1. 
3—1, 5—2). A fost un med con
trolat de la „cap la cap1' 
elevii lui Al. Bădiță și B. ' 
gescu, ..............................
reușind 
culoase, 
Golurile 
Geantă 
Măhălean 2, 
Fruth, Diaconescu, Blaga. respec
tiv Ivanov 2, Ratcev, Garilov. Au 
condus Koos (Ungaria) și Szemel 
(Polonia). In celălalt meci 
îmbăta: Ungaria — Polonia 
(5—1, 2—2, 5—0, 2—21). cei
eficace fiind Gyongyosy 3, 
pectiv Pletrachewîcz 2.

Duminică, meciul decisiv 
pus echipele de juniori ale Ro
mâniei si Ungarie!. Garnitura 
oaspeților, reprezentanta unui 
polo de mare tradiție, a dat do
vadă de o deosebită forță de joc, 
căreia tinerii noștri poloiști nu
i-au  putut face față : „prinzlnd" 
o zi mai slabă, arăttodu-se foar
te timorat!, ei nu au mal repe
tat evoluțiile — atlt de sigure, 
de oonvingătoare — din primele 
două întâlniri, ratând incredibil 
(inclusiv din toarte multe situații 
de superioritate !) si văzîn<Ju-se 
depășiți la un seor mare : 6—11 
(1-3, 3-4, 0—2, 2—Z). Realiza
tori : Blaga 2. Geambașu, Che- 
țan, Nnțu, . Măhălean. respectiv 
Toth 3, Urflgy 2, DenK 2, Bene, 
Kovacs, Mohl, Dala. Au condus 
Runtov (Bulgaria) — Szemel 
(Polonia).

în Întâlnirea care hotăra locul 
3, Bulgaria — Polonia 14—6 (5—3, 
3—0. 3—1, 3—1). Principalii rea
lizatori : Svetkov 5, Hagiev l, 
respectiv SzczurcbetUcz 4. Ar
bitri : Golan (România) — ’ Koos 
(Ungaria).

cepînd de astăzi si pînă du
minică la Timișoara si la care 
participă antrenori din Belgia 
(3). Bulgaria (3). Elveția (1), 
Franța (2). Italia (10). Ungaria 
(2). U.R.S.S. (2) si România 
(10). Cursul este condus de 
nrof. univ. loan Kunst-Gher- 
mănescu. una dintre prelegeri 
urmînd să fie susținută de an
trenorul emerit Nicolae Nedef.

Iată. deci, că Timișoara va 
fi pe parcursul acestei săotă- 
mini „cartierul general" al 
handbalului international. in 
sala Olimpia si In sălile de 
curs urmînd să se afle cei mai 
buni handbaliști din lume și 
tehnicieni din 11 țări. Gazdele 
acestui veritabil festival s-au 
pregătit intens si există la a- 
ceastă oră certitudinea că atît 
competiția cit si cursul inter
national se vor bucura de con
diții excelente.

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

Dinamo 1984 
cea mai bună 
istoria clubulu 
Cupa Ronfânie 
C.C.E.

De ce acum 
dinamoviștii a 
tin 
ților TV 
Dumitrai 
la care se poa 
ta de aur" 
Dudu Georges

Răspunsul e 
formanta din 
eventualele în 
Dinamo 1983 
plus de organi 
pitolele. care 
plus de am 
europeană, du 
pezire a ideii 
care s-a n

Dar dacă 
dintre 
ani si prezen 
anume a det 
zările care a 
mare succfes 1 
ce numesc si 
viști tripla 
valentul celor 
sus amintite ?

Schimbarea 
mul an se da 
obiective, la 
află, spunem 
mente^noi :

1. J^^ițion 
si Andone. d 
in actualul 
vist :

Bacăul fotbalistic fi-a săr
bătorit campionii ! Pe cei 
mai tineri campioni ai tării, 
juniorii, cei care, cu puțin 
timp Ir» urmi, tnvinglndu-și 
mai tntii tracul la apariția pe 
gazonul celei mai mari arene 
a țării, stadionul „23 August", 
și mai apoi pe Dinamo, tn- 
tr-o dispută „pe muchie de 
cuțit", s-au tntors acasă eu 
tricourile și medaliile cele 
mai rivnite la virsta tuturor 
visurilor. Cei ce iubesc fot
balul ti cunosc bine de tot 
pe Bălăci și Augustin, pe 
Rednic și Ltsng, pe Gabor și 
Cămătaru, dar n-au auztt ptnd 
mai ieri de Nistrul sau Bar- 
zaghideanu. Primul, un „li
bero" de mare talent, al doi
lea, un virf-zvirlugă, elevi al 
Clubului sportiv țcolar din 
Bacău, ca și toți ceilalți, au 
devenit campioni ai țării sub 
culorile asociației Partizanul, 
pentru care au jucat. Pe a- 
eești elevi-campioni, vineri 
dimineața, componența lotu
lui reprezentativ de juniori — 
invitații Partizanului Bacău — 
i-au vizitat la școala unde în
vață. Li s-au deschis larg u- 
șile. și constănțeanul Năstase, 
resițeanul Alexandru, bucu- 
reșteanul Proșteanu ți ceilalți 
s-au oprit mai mult tn clasa 
a Xl-a B. Pentru că acolo i-au 
descoperit pe Barzaghideanu 
și Avaslcii. S-a deschis și ca
talogul, iar tn ochi le-au sărit 
îndeosebi notele eu roțu, me
diile, 7, t, », 10,
echipei campioane fiind me
reu printre premianți. H ade
vărat, s-a întrerupt pentru I®

atacantul

minute ora din 
rar ne-a fost d 
torii unor clipe 
semnificații,' 
vățăminte, ed
ța acestor tine 
ani. Ceva mai i 
club tn cadrul 
rotunde" s-au 
blemele priviru 
competitivitatea 
dupd-amtaci, -c- 
dionul cel mar 
In deschidere — 
club și o select 
pală. Scor 3— 
scrise de Visa 
nei, Tlmofi și l 
detă — juniorii 
versare a rolur 
au decis argat 
club (președinte 
tlnescu) și Club' 
Iar (director I 
din). Dar mectu 
zanul și Lotul 
început dectt d 
peții campioni 
mlati. Li s-au 
diplome și flori 
tru Ioan T. I< 
modest șl prici 
crescut pe laur 
a IlI-a. Partida 
a fost extrem 
cu două goluri 
timele patru mi 
teanu a deschis 
Partizanul, 
colorii" au egal 
Deși a plouat to 
tatorii au presi 
cest final șl r>- 
bunel^

laurentiu O
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AO, ÎNTRE HAMBURG ȘI LIVERPOOL 
ANUL DE VÎRF ÎN ISTORIA ECHIPEI

Campionatul, Cupa României și prima semifinală românească in C.C.E. ! De ta 
jinean, Barba, Moraru, Efțimescu, Andone. In mijloc : G. Moldovan, Nemțeanu, Au- 
antrenorul TA. Andrei, Rednic, I. Marin, V. Radu, Stănescu, masorul A. Chiri- 
norul C, Dinu, Țălnar, Mulțescu, Dragnea, Orac, Custov, Iamandi, antrenorul D. Ni- 

Foto : Dragoș NEAGV
alizează. deci, 
rformanță din 

Campionatul, 
si semifinala

iu în anii cind

adăuga „Ghea- 
Continentului, 

mnlu si ner- 
C.E. elimină 
cri in replică: 
reprezintă nn 
te la toate ea- 
renerat si un 
in competiția 
li de o lim- 

tactice. din 
maturitatea.

I este raportul 
1« acum 8—1 
I de astăzi, ce 
inat concreti- 
I dus la acest 
B4 la ceea 
acrii dinamo- 
K. adică echi- 
E succese mai

1. DINAMO 34 19 11 4 69-36 49
• A realizat 32 de puncte aoasâ (o pierdut douâ puncte cu Steaua) 

|i 17 In deplasare (cite doua cu Rapid, GS. Tîrgovlște yl Sportul 
studențesc, cîte unu) cu Politehnica lași, Dunârea C.S.U. Oatoțl, 
F.C. Argeș, Jiul, S.C. Bacâu. Chimia Rm. Vîlcea, Petrolul Ploiești, 
F.C. Baia Mare, Steaua, Corvinul șl A.S.A. Tg. Mureș).

• Cel mai bun loc ocupat x 1 — de 8 ori î oefl mau* slab Foc : îl — 
etapa a 11-a.

• Golgeterii echipei : Augustin 17 goluri, Dragnea 16, Mulțescu 8, 
Orac, Nemțeanu și Iamandi — cite 5, Custov, Turcu șl Stdnescu — 
cîte 2, Mărginean, Dima, Movilâ, Andone, V. Radu șl Ț&lnar — 
dte 1, Gâlâțeanu (Petrolul) șl Dumitrescu (C. S. Tîrgovlște) — cîte 
un autogol.

• Jucâtori folosiți : 23 — Moraru, Rednic șl Augustin — cite 31 de 
meciuri, Nicolae șl Țâlnar — cîte 30, Dragnea 29, L Marin 28, Custov 
27, Stănescu 26, Andone 24, Orac 23, Mulțescu “2Q., Movilâ, Iamandi 
și Mărginean — cîte 19, Turcu 11, V. Radu 9, G. Moldovan 8, Nem
țeanu 7, Eftimescu 4, Dlma 2, Barba și Baîcea — cîte 1.

• Cartonașe roșii : nici unul.

• Cartonașe galbene : 16 ; cele mai multe : Nicolae 4.

• A beneficiat de 4 lovituri de la 11 m, toate fiind transformate 
(Nemțeanu 2, Orac și Dragnea) ; a fost sancționată cu 4 penaKy- 
uri : 3 transformate, unul ratat

• A expediat 575 de șuturi, dintre core 272 pe poarta.
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2. Consacrarea ne nostul de 
LIBERO a Iui Ion Marin, un 
jucător CU mari calități, re
marcate. de altfel, mai de mult. 
Ia Sofia, cind a reușit să În
toarcă soarta unui meci.

3. Saltul Înregistrat de Stă
nescu, un fundaș viguros si 
rapid, amenințat să se piardă 
cîndva într-un fals duel cu... 
Stredie.

4. Plusul de autoritate in joc 
al Iui Dragnea. care a venit 
..pe turnantă", cum se spune, 
pe nesimțite, fiind astăzi In 
prim-planul plutonului dinamo- 
vist.

5. „Soluția Augustin" ca virf. 
Iată deci eă și două achiziții 
mai puțin inspirate (Nemțeanu 
+ Iamandi) pot naște o idee. 
Dat fiind că Nemțeanu nu a 
reușit să fie „un al doilea 
Dudu". iar Iamandi a reușit 
doar să alimenteze, prin con
trast. mitul Dumitrache. Au
gustin si-a asumat curajos (Ia 
sugestia antrenorilor Nicușor 
Si Dinu, desigur) rolul buldo
zerului. Si astfel. Intre sprin
turile de 50 de metri ale mij
locașului Augustin si cele de 
30 sau 20 ale „vîrfului" cu 
același nume a apărut vice- 
golgeterul sau mult mal mult 
decît atît, pentru că el are la 
activ golurile hotărîtoare din 
meciurile cu Hamburg si Di
namo Minsk.

Sigur că toate aceste demen
te noi nu ar fi putut să se 
manifeste in afara creșterii 
rolului tot mai pregnant al jo
cului colectiv. în care s-au 
înscris si unii solisti prin vo
cație cum sînt Tălnar si Orac. 
în cadrul acestui ioc colectiv, 
Dinamo a intuit randamentul 
noului cuplu Augustin — Drag
nea (care a marcat o jumătate 
din golurile echipei în campio
nat) si l-a pus în valoare. O 
soluție rentabilă, cu atît mal 
mult cu cit Tălnar si Orac nu 
s-au ilustrat printr-un deose
bit apetit de gol.

★
Dinamo a încheiat campio

natul cu un sprint spectaculos. 

mareînd 32 de puncte (din 34) 
eu albul si 17 cu negrul. A 
pierdut un singur ioc In Bucu
rești (cu Steaua) si trei ta de
plasare.

Itinerariul dinamovist ta e- 
ditia 1983/84 cuprinde vîrful 
cel mai înalt sl anului com- 
petitional (3—0 cu Hamburg, 
la București) urmat, aproape 
firesc, de „prăbușirea" din me
ciul cu Steaua (la numai trei 
zile după euforie), un alt virf 
la o cotă apropiată (2—3 la 
Hamburg. în condițiile unui 
finis neobișnuit pentru echipe
le noastre — cu excepția Cra- 
iovei la Kaiserslautern). o 
dublă ascensiune cu Minsk. în 
fata unei echipe de mare va
loare. al cărei mijlocaș (Got- 
manov) a si înscris chiar sîmbă- 
tă pe Wembley, si o ultimă as
censiune pe plan international 
Ga Liverpool) la o— bară de 
o mare surpriză.

După un an atît de produc
tiv. se pune întrebarea : poate 
mai mult noul Dinamo ?

Răspunsul e net 1 POATE, 
în orice caz. poate mult mai 
mult decît să alterneze per
formante de mare răsunet in
ternational cu unele rezultate 
surprinzătoare : 0—8 cu Cra
iova si 1—4 cu F.C. Bihor.

Dinamo 1983/84 este rodul 
unui viguros sentiment de re
voltă după Jntimolarea cu 
GSteborg". S-a simtit Imediat, 
tacă de atunci, o mobilizare 
generală a tuturor forțelor sale. 
Sl rezultatul s-a văzut. Dinamo 
poate mai mult fie si pentru 
faptul că spre sfîrsîtul unul 
campionat epuizant a jucat 
cele două partide decisive cu 
Steaua ca un șahlst versat, de 
flecare dată cu finalurl irezis
tibile.

Pentru ea marele an care 
începe cu Hamburgul si se în
cheie cu Liverpool. Campionat 
si Cupă, să se repete. Dinamo 
va trebui să urce ștacheta in 
toate jocurile. A te mulțumi 
uneori cu o ștachetă de 1,80 m 
cind poți si 2,30 m e un mod 
de a nu-ți valorifica din plin 
talentul incontestabil.

loan CHIRILA

F.C.M. PROGRESUL BRĂILA - 
GLORIA BUZĂU 1-1 (1-1)

BRAILA, 3 (prin telefon). Cele 
două echipe și-au argumentat 
prin joc. pozițiile fruntașe din 
clasament. Miedul a fost dina
mic, aerisit, cu multe faze de 
poartă. Gloria Buzău, liderul se
riei, a contat pe jocul ermetic 
în apărare, pe ..dispeceratul" 
precis al Iul Zahiu șl pe zvâcni
rile în atac ale lui Cramer, Nlță 
și Balaur. Dealtfel, oaspeții au 
și deschis scorul In min. 7, cind 
Balaur a interceptat o minge, a 
sprintat decis, portarul Trofin a 
ratat degajarea șl NIȚA, la care 
ajunsese balonul, a trimis ta 
poarta goală. Reacția brii tonilor 
a fost drastică : întreaga echipă, 
mobilizată. s-a avintat spre 
poarta lui Cristian, a construit 
repetate faze ofensive șl egala- 
rea a survenit în min. 25. cind 
fundașul central CTREAȘA. pur
tat de unul din multele „valuri 
de asalt" ale echipei sale, a șu
tat necruțător, de Ia 14 m. ta 
coltul lung.

După pauză, eforturi vădite de 
ambele păru pentru tranșarea 
victoriei. Golul dorit n-a mal pu
tut să cadă, pentru că superio
ritatea teritorială a gazdelor nu 
a fost dublată de necesara forță 
la finalizare. Pe de altă parte, 
contraatacurile buzoiene, deși tă
ioase, au eșuat toate în bloca
jele inspiratului portar Trofin. In 
clntarul jocului a contat atuul 
buzoian (capacitatea de coordo
nare a lui Zahiu), absent In ta
băra cealaltă, unde Petrache, In
vestit cu o misiune similară, a 
fost anihilat de marcajul stains 
aplicat de Andriesel.

SERIA A Q-a-----
METALUL BUCUREȘTI - I.F. 
ALUMINIU SLATINA 1-1 (0-1)

I.P. Aluminiu a păeca.t din 
București cu muat doritul punct 
șl n-a lipsit mult ca să reali
zeze chiar • victorie. Putea ob
ține ambele puncte deoarece' ■ 
aplicat destul de bine lecția jo
cului in deplasare : de a ee a- 
pâra cu strășnicie, în unele mo
mente chiar cu majoritatea Ju
cătorilor de cbnp, și de a de
clanșa contraatacuri foarte tă
ioase prin S. Lețea, Stuparu și 
Vlad. De altfel, în urma unei 
asemenea acțiuni, oaspeții au 
deschis scorul, ta min. 26, S. Le- 
tea a luat o acțiune pe cont 
propriu de la centrul terenului, 
a făcut un slalom prelungit prin
tre jucătorii adverșl, a ajuns ta 
aareu, de unde a pasat lui STU- 
PARU, care a reluat balonul ta 
plasă : 0—1. și înainte șl duipă 
acest gol. bucureștenii au avut 
inițiativa, și-au creat multe o- 
cazii, dar P. Mihai, Sultânolu și 
Tănese le-au irosit.

După pauză, in unele perioade, 
dominarea Metalului a fost ca
tegorică, dar fie că Înaintașii săi 
au șutat imprecis, fie că 
portarul Nedea a avut intervenții 
de ultim moment. Iată cfteva si
tuați favorabile ale Metalului: 
min. 58 — Nica, de la 6 m, ta 
portar ; min. 58 — Tănase a
șutat puternic, Iar Nedea a res
pins ; min. 82 — Păun, de Ja 
7 m, șut in portar, ta minutul 
69, după eîteva faze fierbinți la 
poarta oaspeților, NTCA, la ca
pătul unul dribling de Ia 18 m 
pînă în fața porții, a adus ega
litatea pe tabelă. Dună patru 
minute, Păun a fost la un pas

SERIA A ITI-a------
AURUL BRAD - POLITEHNICA 

TIMIȘOARA 0-1 (0-0)
BRAD, 3 (prin telefon). De

osebit de Important pentru par
tea superioară a clasamentului, 
meciul de la Brad, disputat în 
fața a peste 4.000 spectatori, 
multi dintre ei timișoreni, s-a 
încheiat cu victoria studenților 
timișoreni, care și-au netezit 
astfel drumul spre Divizia „A". 
Meciul Însă, poate șl datorită 
căldurii, a avut lungi perioade 
de acalmie, ta special spre final. 
El a început cu o mare ocazie 
a formației locale Merlă (min. 
6) trlmițînd, din 6 m., spre poar
ta timișorenilor, dar Clipa a 
scos cu un reflex aplaudat. A 
fost o primă fază mal spectacu
loasă. celelalte eonsumlndu-se 
in min. 29 (mare ocazie Bozeșan, 
la un corner executat de Tltl 
Nicolae) și min. 41 (contraatac 
același Bozeșan, dar Tltl Nico
lae ratează singur cu poarta în 
fată).

După pauză, Aurul a avut cl- 
teva acțiuni mal insistente, ca 
de pildă aceea din min. 63 (Tte- 
cldniai), pentru ca ta faza Ime
diat următoare, portarul RudlsuH, 
să scape cu fața curată la o 
mare situație de gol a lui Bo
zeșan, care s-a jucat cu mingea 
ta careu. Să notăm șl excelenta 
ocazie de gol a lui Clontoș (min. 
66) cind CHpa a Intervenit din 
nou salvator. Unicul gol al par
tidei s-a înscris ta min. 68. 
Autor MANEA, care a primit 
mingea de la Bolba, la o ac
țiune ce nu anunța nimic. Por
tarul Budisull a încercat cu o 
ultimă zvlcnire st scoată ba
lonul, dar l-a trimis ți mai pu
ternic in poartă : 6—L Spre fi
nal, cum am mal spus, probabil 
șl din cauza căldurii, cele două 
echipe n-au mai depus efor
turi.

Arbitrul Mihal Niculescu 
(București) a condus bine for
mațiile : AURUL : Rudisuli — 
DUDAȘ, MERLA, Gălușcă (min. 
80 Prigore), Costar (min. 83 
Țînțăreanu) — Lăcătuș, GIUR

Arbitrul A. Porunaboin (Vaslui) 
a condus foarte bine formațiile: 
F.C.M. : TROFIN — Panțuru,
Darie, CIREAȘĂ, coma® (min. 
48 Neicui) — Drogeanu, MARIN, 
Petrache — DRAGOI (min. 58 
Traian), Iuga, Bulancea. GLO
RIA: Cristian — Năstase, Tlcă, 
Mircea, Stânciulescu — BALAUR, 
COMANESCU, Andriesel, ZAHIU 
— Nită (min. 77 Ghlzdeanu). 
CRAMER.

Ion CUPEN
GLORIA BISTRIȚA — DELTA 

TULCEA 4—0 (1—O') : Moga Omin. 
S3, 60, 65 și 67).

OLIMPIA RM. SABAT — F.C. 
CONSTANȚA 1—1 (0—0) 5 Tone
Omin. 85 din 11 m.) pentru Olim
pia, Dinu (min. 86) pentru F.C. 
Constanța.

CEAHLĂUL P. NEAMȚ — C.S. 
BOTOȘANI 1—0 0—0) : Amar-
ghioalei (min. 43).

METALUL PLOPENT — UNI
REA SLOBOZIA b—1 fi—0) I 
Stăncioiu (min. 3) pentru Meta
lul, Tătara (min. 67) pentru li
ni rea.

OTELUL GALAȚI — C.SJrl. 
BORZEȘTI 4—1 (2—0) : Stamate
(min. 40 și 79), Pachlțeanu (min. 
40), Popescu n (min. 64 din 10 
m), respectiv Pandichl ftnin. 50).

DUNAREA CĂLĂRAȘI — C.S.M. 
SUCEAVA 1—0 (0—0) : Fflimon
(min. 61).

UNIREA DINAMO FOCȘANI — 
PARTIZANUL BACAU 3—1 (1—0) : 
Sima (min. 30 șl 88), Ruso (min. 
52 din 11 ni), respectiv Tocilă 
(min.. 86).

PRAHOVA PLOIEȘTI — CHI
MIA FĂLTICENI 4—0 (lr-0) :
Constantin (min. 20), G&lățeanu 
(fcnln. 58). Sotlr (mln. TO) sl N. 
Florian (min. 77).

de a marca punctul victoriei Me
talului. dar. de la 8 m. a expe
diat balonul ta bară t

A condus foarte bine S. Bo- 
tărescu (Iași).

METALUL : Glurcă — Gane 
țmin. 68 Anghelina), CALARA- 
ȘIU, Giugiumică, Dumitrașcu — 
DUMITRESCU, NICA, Tănase 
(min. 58 Dumitra) — Păun. Sul- 
tăinoiu, P. Mihal.

I. P. ALUMINIU: NEDEA — 
Clocioană (Imin. 73 Pirvul), Din, 
STANCIU, Asaftei — Nuncă, Flo- 
reta, Vlad — Popescu. S. LETEA. 
Stumaru.

Pompiliu VINTILA
<

GAZ METAN MEDIAȘ — 
F.CJW. BRAȘOV 2—2 (0—1!) : Țl- 
glarlu (min. 81 șl 86) pentru Gaz 
metan, Văidean (min. 2 din H 
m) și Bența (min. 979 Dentru 
F.C-M.

ȘOIMH IJ».A. SIBIU — AUK ", 
BUZUL BUCUREȘTI 4—0 (2—0) : 
Marcu (min. 4). Gabel (min. 38 
șl 48) și Beleaua (min. 77).

BOVA ROȘIORI — PROGRE
SUL VULCAN BUCUREȘTI 0—0.

DINAMO VICTORIA BUCU
REȘTI — CHIMIA TR. MĂGU
RELE 2—0 (1—0) : Răducanu
(min. 21) șd Guda (min. 51).

CABPATI MIRȘA — UNIREA 
ALEXANDRIA 2—2 (Ir-M : Llv- 
eiuc (mim. 36 din 13 m). Fătan 
Jmln. 49) pentru Carpați. Răducu 
(min. 45), Gherghiceanu (min. 
78) pentru Unirea.

NITRAMONIA FAGARAȘ — 
AUTOMATICA BUCUREȘTI 2—1 
(1—1): Dumitrescu (min. 40 «fin 
11 m), Sfrijan (imin. 84), respec
tiv Enc (Imiin. 60).

AVtNTUL REGHIN — CON
STRUCTORUL T.C.L CRAIOVA

GIU Ciontoș — Petrișor. Almă- 
șan, Tirchinid. POLITEHNICA : 
CLIPA — MURAR, Șunda, Șer- 
bănodu, Lehman — MANEA, Ro- 
tariu, Tltl Nicolae — ANGHEL, 
Bolba (min. 86 Pascu), Bozeșan 
(min. 67 Vlătănescu),

Mircea TUDORAN 
„U« CLUJ-NAPOCA — MINE

RUL MOTRU 3—0 (3—0) 1 Bucur 
(min. 10 din 11 m), Muznay (min. 
18) șl Suclu (min. 34).

C.F.R. TIMIȘOARA — C.SJH. 
REȘIȚA 1—2 (0—1) i Pavlov (min. 
96), respectiv Alexandru (min. 
49), Oancea (min. 76).

U.T. ARAD — MINERUL CAV- 
NIC 4—1 (0—0) : Ciordaș (min.
46), Vlnătoru (min. 67), Țtifea 
(min. 61) și Lupin (mln. 99), res
pectiv Steț (min. 76).

GLORIA REȘIȚA — STEAUA 
C.F.R. CLUJ-NAPOCA 1—8 (9-4): 
Mmla (min. 63).

ARMATURA ZAI.au — gOME- 
SUL SATU MARE 4—9 9-5)1
Predeanu (mln. I, R țl H) 9 
Darie (mjn. 5). _______

IND. STRMEI C. TURZU — 
METALURGISTUL CUGIR »—9 
(1—1) : Colojl (min. H), VMduf 
(min. 60) pentru md. strmeL Bea 
(min. 24), Vltafu (mtn. 72) pen
tru Metalurgistul.

OLIMPIA SATU MARE — 
C.F.R. VICTORIA CARANSEBEȘ 
o-o:

MINERUL LUPENI — RAPID 
ARAD 2—0 (1—0): NlcMmia (n«a. 
24) și Moțat (min. 79).

loto-pronosport diformează
NUMERELE EXTRASE LA TRA
GEREA LOTO 2 DIN 1 IUNIE

Extragerea I : 24 44 2t 22 ; Ex
tragerea a n-a : 49 79 « 491 
Extragerea a m-a : M 7 SI M ; 
Fond total de clștiguri : 959.746 
lei, din care 4.649 lei, report la 
categoria 1.
REZITLTATELE CONCURSULUI 

PRONOSPORT DIN 3 IUNIE
1. F.C.M. Brăila — Gloria Buzău 

(1—1) X, 2. Ceahlăul — C. S. Bo

Relatări de la 1. Toma, T. Bu- 
descu, C. Rusu, V. Frincu, T. Si-
riopol, M. Constantinescu, V. Ma- 
noiiu și A. Cri stea.

1. GLORIA BZ. 31 19 6 6 61-25 44
2. GL Bistrița 31 17 3 11 47-22 37
3. Oțelul Gal. 31 13 8 10 43-32 34
4. Ceahl. P.N. 31 14 6 11 36-26 34
5. F.C.M. Pr. 31 14 8 11 41-35 34
6. F.C. C-ța. • 31 12 10 9 50-26 32
7. C.S.M. Suie. 31 12 8 11 33-33 32
8. Partiz. Bc. 31 14 4 13 39-43 32
9. Praliova PI. 31 13 5 13 33-38 31

10. Unirea Fo-cș. 31 13 4 14 47-42 30
11. C.S. Botx>ș. 31 14 2 15 42-40 30
12. Met. Plopeni 31 11 8 12 29-32 30
13. Chim. Fâlt. 31 12 5 14 32-51 29
14. Ol. Rm. S. 31 11 o 14 35-35 28
15. Un. Slobozia 31 10 8 13 30-39 28
16. Delta Tulcea 31 10 7 14 25-55 27
17. C.S.M. Borz. 31 9 5 17 30-58 23
Ii8. Dun. Câlâr. 31 8 5 16 28-49 21

• Echipă penalizată cu douâ
puncte.
• Meciul CEAHLĂUL- P. 

JJSAMȚ — PRAHOVA PLOIEȘTI 
din etapa a 23-a a fost omolo
gat cu rezultatul de 3—0 în fa
voarea echipei Ceahlăul, deoarece 
Prahova a folosit un jucător cu 
două cartonașe galbene.

ETAPA VIITOARE (duminică 
10 iunie) : Unirea Slobozia — 
Dunărea Călărași (0—0), C.S.M. 
Suceava — Ceahlăul P. Neamț 
(1—2), C.S. Botoșani — Gloria 
Bistrița (0—1). Partizanul Bacău 
— Prahova Ploiești (1—3), Chi
mia- Fălticeni — F.C.M. Progre
sul Brăila (0—1), Olimpia Rm. 
Sărat — Metalul Plopeni (2—1), 
C.S.M. Borzești — F.C. Constanța 
(0—5), Delta Tuloea — Unirea 
Dinamo Focșani (0—3), Gloria Bu
zău — Otelul Galați (1—0).

3—1 (2—0) : Naghi (min. 8), Haj- 
nal (min. 18), Barbu (min. 85. 
autogol), respectiv Georgescu 
(min. 65).

I.M.A.SJL SF. GHEORGHE — 
CHIMICA TIRNAVENI 2-0 (1—0) : 
Deneș (imin. 12) șl Barbu (min. 
38 din 11 m).

Relatări de Ia M. Țacăl, S. Beu, 
T. Negulcscu, D. Daniel, M. Ver- 
zescu, V. Lazăr. I. Ormenișan 
șl Z. Mircea.
1. F.C.M. BV. 31 19 6 6 64-26 44
2. Șoimii I.P.A. 31 17 5 9 54-33 3t
3. Din. Vict. 3tt 13 8 10 36-28 34
4. Gaz metan 31 15 3 13 50-40 33
5. Prog. Vul. 31 11 11 9 44-35 33
8. Carp. Mîrșa 31 13 7 11 48-50 33
7. I.P. Alumin. 31 11 10 10 40-27 32
8. Autobuzul 31 12 8 11 26-29 32
9. Automatica 31 13 5 13 30-32 31

10. Avîntul Rg. 31 13 5 13 37-43 31
11. Chimica T. 31 13 4 14 45-41 30
12. Undrea Al. 31 12 6 13 33-44 30
13. Nitr. Făg. 31 12 5 14 43-42 29
14. I.M.A.S.A. 31 11 7 13 32-32 29
15. Met. Buc. 31 12 5 14 33-43 29
16. Construct. 31 11 4 16 42-56 26
17. Rova Roș. 31 10 3 18 29-60 23
18. Chimia 31 8 4 19 26-51 20

ETAPA VIITOARE (duminică 10 
iunie) : Unirea Alexandria —
— Nitramonia Făgăraș (0—5). 
Metalul București — Progresul 
Vulcan București (1—0), F.C.M. 
Brașov — I.P. Aluminiu Slatina 
(1—1), Rova Roșiori — Carpați 
Mîrșa (1—4), Dinamo Victoria 
București — Automatica Bucu
rești (0—1), Chimia Tr. Măgurele
— Constructorul T.CJ. Craiova 
(0—1), Avîntul Reghin — Șoimii 
I.P. A. Sibiu (1—4), Autobuzul 
București — I.M.A.S.A. Sf. 
Gheorghe (0—0), Chimica Ttrnă- 
venl — Gaz metan Mediaș (2—3).

Relatări de la I. Lespuc, C.
Crețu, N. Străjan, P Fuchs, I.
Domuță, P. Tonea, 2r Covaci Si
L Cotescu.
1. „POLI“ TIM. 31 22 4 5 82-22 48
1. „U“ CJ-Nap. 31 22 1 8 69-23 45
3. C.S.M. Reș. 31 19 2 10 54-25 40
4. Armătura Z. 31 16 3 12 46-38 35
3. U.T. Arad 31 15 4 12 47-41 34
6. Aurul Brad 31 15 3 13 41-40 33
7. Olimpia S.M. 31 15 2 14 51-39 32
8. Ind. sîrmel 31 14 3 14 36-39 31
9. Min. Lupenl 31 12 5 14 35-44 29
M-IH. Min. Motru 31 13 3 15 35-46 29

Gloria Reșița 31 13 3 15 29-40 29
13. Min. Cav. 31 13 2 16 45-41 28
13. Met. Cugir 31 11 5 15 36-56 27
M, C.F.R. Vict. 31 12 2 18 26-60 n
15. C.F.R. Tim. 21 12 2 17 50-5?
16. St. C.F-R. • 21 H 2 18 37-4u
n. Someșul SJM. 31 19 2 19 29-49 22 
H. Rapid Arad 11 7 S 19 27-63 19 
• Echipă penalizată eu 2 puncte

ETAPA VIITOARE (duminică 16 
iunie) t Someșul Satu Mare — 
Minerul Motru (0—3), C.F.R. Ti
mișoara — Aurul Brad (0—3). 
Metalurgistul Cuglr — U.T. Arad 
(I—D. Minerul Cavnic — Armă
tura Zalău (1—2), Steaua C.F.R. 
Ouj-Napoca — Olimpia Satu 
Mare (0—6), Minerul Lupenl — 
Gloria Reșița (0—1), Rapid Arad 
— Ind. sîrmel C. Turzll (0—1), 
C.F.R. Victoria Caransebeș — 
Politehnica Timișoara (1—7). 
C.S.M. Reșița — „U“ Cluj-Napo- 
ea (0-1).

toșani (1—0) 1» 3. Gas metan — 
rjCM. Brașov (2—2) x, 4. ROVA 
— Progresul București fO—0) X, 
9. Metalul Buc. — LP. Aluminiu 
O—l) X, 6. Armătura — Borne» 
md Satu Mare (4—0) 1, 7. C.FJEL 
Timișoara — C.S.M. Reșița (1—2) 
t, 9. U.T. Arad — Minerul Cav- 
mo (4—1) L, 9. Arezzo — Como 
0—0) 1, 16. Campobasso — Ata- 
tanta (2—1) 1, m. Cavese — Pes
cara 0—2) 1, 12. Triesttna —
Catanzaro (3—2) 1. Fond total
de ciștiguri : £7.753 let



CANOISTUL COSTICĂ OLARU
Învingător la szeged
• Nastasia lonescu și Agafîa
Constantin pe locul secund

canoe simplu — 500Proba de
m din cadrul concursului de 
caiac-canoe de la Szeged a re- 
Venit sportivului român Costi- 
â Olaru, cu timpul de 1S54, 
&mat de 
156,4 
caiac 
nescu 
s-au i 
1:46,2, 
garia) 
caiac 
Rajna 
mat de Gyulay (Ungaria) 1:44J 
și Vasile Dîba (România) 1:46,0.

Szaruszi (Ungaria)
și Buday (Ugaria), La 

dublu fete, Nastasia Id- 
și Agafiu Constantin 

clasat pe locul doi cu 
după Kcban, Geczi (Un- 
— 1:15,8. In cursa de 

simplu 500 m a ciștigat 
(Ungaria), — 1:44,7, ur-

VICTORII ÎN DUBLA ÎNTÎLNIRE
FEMININA DE ȘAH ROMANIA - POLONIA
• La senioare 19,516, J

La Eforie Nord s-a Încheia^ 
simbătă, dubla intilnire femini
nă da șah dintre echipele da 
senioare și junioare ale Româ
niei și Poloniei.

Înainte* ultimei roade, doar 
fru-mați» senioarelor avea emo
ții in privința rezultatului fi- 
nal. Adversarele sale, cu o re
venire puternică, se apropiase
ră la minima distanță a unui 
singur punct. Junioarele * cota- 
duceau detașat, cu numai o 
singură r^m; -ă in toate cele II 
partide disputate. Fruntașele 
cehului nostru au știut să se 
mobilizeze exemplar în final, 
an jucat energie, cu multă vo
ință, și după ce au obCinot 3

Infilnirca de sărituri (J) Roaâiid — RD frrredU

OASPIIII AU D8MIUI TOAIf PftOBELf
Desfășurată la Ștrandul Tine

retului, întîlnirea amicală de 
sărituri dintre selecționatele de 
juniori (1969 și mai mici) ale 
României și R.D. Germane a 
a prilejuit o utilă verificare a 
viitorilor performeri. Victoria a 
revenit echipei R.D. Germane 
(58—27). Oaspeții au dovedit
tehnicitate, elasticitate și viteză 
de execuție remarcabile. In 
plus, ei au avut mult mai mul
te salturi cu coeficient de di
ficultate ridicat. Reprezentanții 
noștri au arătat carențe la 
toate capitolele, pregnant evi
dențiate 
lor lor 
condiții, 
mane a 
cere în ___  .
se dădea o luptă echilibrată, 
dar în condițiile in care noi 
prezentam o generație mult 
mai bine pregătită decît cea 
văzută sîrpbătă și duminică. 
Excepția — singura — a con- 
stituit-o Daniela Popa (născută 
tn 1972 ; provine de la Crișul

în compania valoroși- 
adversari. In aceste 
selecționata R.D. Ger- 
dominat net o intre- 

care pină anul trecut

In cadrul ca^ianatelor universitare te

NICU ROATĂ RECORD

LA ARUNCAREA SULIȚEI
i Desfășurată la finele săptă- 
Bii trecute pe stadionul

ureștean „23 August", ediția 
acest an a Campionatelor 

ionale universitare de atle- 
2 a prilejuit realizarea unui 

nou record național la arunca
te» suliței : 85,86 m — Nicu 
Roită de I* IEFS. Elevul pro
fesorului loan Sabău a reali
zat aruncarea-record dintr-a 
cinica in. rcare. el mai avind 
și o altă încercare foarte bană. 
Insă ne\ alidată de arbitri.

într-o bună formă sportivă 
s-a dovedit a fi și talentatul 
semifondist petroșenean Petru 
Drăgoescu, care vizează un timp 
sub 1:44,8 (norma de participare 
olimpică). In rest, concursul, 
o și celelalte competiții ale 
■miorilor desfășurate anterior, 
an au scos in evidență dedt o 
participare redusă șl o medio
cră calitate de ansamblu a per
formanțelor realizate. Trebuie 
remarcată ireproșabila organi
zare a competiției de către Mi
nisterul Educației și Invăță- 
mlntului și UASCR, în colabo
rare cu CSU-IEFS. Organizato
rii au oferit frumoase premii și 
diplome celor mai merituoși 
sportivi și antrenori.
Rezultate tehnice î BĂIEȚI 8 

IM m : V. Selever (Inst. Poli
tehnic Cluj-Napoca) 10,6. C. Popes
cu (I.E.F.S.) 10,5, HC: C. Hăpăianu 
(I.E.F.S.) 10,5 ; 2M m : I. San-
- - ------ -- - ;-3 813,

: C. Ivan (Univ. 
400 m : L. Roș
ii. Damian (I.P.

________  10,5 î 
du (Inst. Politehnic Iași) 
Selever 22,2, HC : C. 5._ 
Cluj-Nap) 21,8 ; —-----'
ca (I.E.F.S.) 48,1,
Timișoara) 48,4 ; 800 m : P. Dră
goescu (Inst.
1:47,5, M. Zanfirescu 
1:51,4 ; 1 500 m: Drăgoescu 3:45,6,
- -- _ ; 5 000 tn 'i ~

(I.E.F.S.) 14:53,0,
(I.P. Iași) 14:59,6 ț
Gyongyossy (I.E.F.S.) 

: I. Oltean (Știința C-ța) 
mg r 
54,5,

Mine Petroșani)
(I.E.F.S.)

ă , A UVV Ui, -AJ
Zanfirescu 3:48,7 ;
Sapoval 
Cozmei 
mg : z.
14,2, HC
14,1 ; 404 mg r Gh. Găină
(I.E.F.S.) 54,5, S. Dumitrescu 
(Inst. Petrol Gaze Ploiești) 56,1 5 
3 000 m obstacole : G. Cozmei 
8:55,8, D. Sapoval 8:55,8 ; înăl
țime : V. Tender (I.E.F.S.) 2,00 
m, I. Buligâ (I.E.F.S.) 1.95 m,
HC : C. Militaru și S. Stafius 
(ambii de la Steaua) 2,15 m ;

D. 
G. 
no

0 La ]uBioarc il l I
victorii la rind soarta intîlnlrii 
cn pecetluită. Ugi* Jlcm*n 

mal bună In acest med — 
) din 6Q a învins-o pe 
Nagrocka, Dan* Nuțn (de

asemenea cu un scor excelent 
— 4 p din 6) a ciștigat la 
Bocena Sikora, iar Gertruda 
Baumstark (neobișnuit de acti
vă) a intrecut-o pe Elzbieta Sos- 
nowsk*. Viorica lonescu, după 
a evoluție onorabilă, a încer
cat să forțeze in fața Malynei 
Maziarka și a pierdut A fost 
singura infringere a echipei ro- 

tn această reuniune fi
nală. In partidele Marina Po- 
gurevid — Bana "Erenska și 
Elisabeta Polihroniade Rusa — 
Graryua Szmacinska au fost

11—1.

Al doilea record mondial Inlr o săptămînă:

SERGHEi BUBKA 5,88 m LA PRĂJINĂ!
• Ani ș o ar a Stanciu — 7,03 m la lungime

concurs p 
recortknana 
Bftovx, LM

Alte FEMININ —
Kratcchvllovu 

(Ceboskivacia) 1S6j59. Nadejd* 
Olizarenk» (URSS) 138,87. 200 m: 
Tatiana Kecsnbova (Oehoefova- 
cia» 2X96 ; MASCULIN — 800 m: 
Alberto Juantorena. (Cuba) 1:473ă; 
tripiusalt : zdzislaw
PoJonta) 17.34 m ;

Ghenadi Avdeenko (URSS) 2.Zl m: 
prăjină : a. Vladimir Poliakov

rezultate : 
: Jarmita

Hoffmann 
înălțime :

ERFURT 1 Campionatele R. DC. 
Germane l FEMININ : lungime 8: 
Dauta 7,00 m 5 Ulbricht 6,84 m » 
100 m 1 GChr m.89. 400 m : Kodh 
49,88 J 80S m: Ullrich 1:56,3k1 
Wuflta 1:59,33 3 100 mg : Rielf-' 
staM ia.64. 400 mg : Ulbel M.90; 
MiASCUIZN 3 IM m : Schroeder' 
MtSI 3 400 m 1 Thomas Schoen-; 
lebe ©43 (record european de 
jțstios® I 800 m i Wagenknecht 
1:45,63 ; înălțime : Weosig 2,27 m; 
suliță : Hohn 93,SO m. Midiei
93,68 m; 118 mg : MUnkelt 13.54, 

Mal 16,94 mi, greutate : 
Bayer zn,72 m.

EUGENE. Campionatele uni
versitare ale SUA : MASCULIN 
— 2M m : Baptiste 2046 ; 800 m: 
Crin (Brazilia) 1:45,10 ; 409 mg : 
Harris 48,81, 3000 m.ob. : Gerber 
lURjn, înălțime: Jacoby 2.27 m: 
lnngtme • Conley 8.24 m (vint fa
vorabil) ; FEMININ : 100 mi
Gtvena ULM (vlnt) ; 1500 m : 
Groeneartal 444,34. 400 mg : H
MOtrtawakHl (Maroc) 55,84.

VERONA, 
a sărit 1,99 
la 2,08 m..

Silvia Costa (Cuba) 
m la Înălțime, ratând

Patrulaterul masculinTORINO.
HaM a — Polonia — URSS — Un
gari* : IM m : Woronin (®J 
«45; SM m : Sabia (I) 1:45,365 
Înălțime 2 Pakhn (URSS) 2,29 m:! 
lungime:: EvaîngeUstl (I) 8,15 mj 
ciocan: Sedlh (URSS) 81 92 m.

SOFIA. Atanas Tarev a sărit
5,72 m la prăjind.

(85,86 m)

MAS-

loe. sim-

TIWE.L DE TENIS

Bossis, 
nandez 
tini — 
(Six), 
lia).

FRANȚA CONFIRMĂ FORMA 
BUNA

fost Chalana și 
Cart-os Manuel de la portughezi, 
respectiv Zajec și Halilovich

elude pe lista celor 20 pe Emilia 
Butragueno (Real Madrid), în 
vîrstă. de 21 de ani.

NATIONAL

Hipd- 
(U*t.

to* ocaru

Daniel* VIeru (IXJ’^-» 4 3M :
IM mg : Cătălina Berhlnschi
ți F. f-S ) M l. Gabriela Coteț 
(Un*v. GalaR) 14,1. HC : Coeu- 
leana Oltean (Știința Constanta) 
IM ; «M mg : Berbinschi S24. 
Chinga C.Ș. HC: Aurica Mitpea 
(IX.F.S.) S».« : Înălțime : Kata-
fis Kts* (LEJ’.S.) 175 m. Maria 
Spulber (l.E F S.) 1.7» m ; HC : 
Geta Mitrache (C.S.U. Kffi.) 
1.78 m : lungime : Coteț 5.88 m. 
Kiss 5,87 m, HC: Oltean 6,03 m; 
greutate : Simona Andrușcă
(I.E.F.S.) 16,73, Tatiana Mihalcea 
(I.E.F.S.) 12,55 m ! ; ■'
drușcă 46,94 m. HC: 
Neamțu (I.E.F.S.) 54,68
llță : slmona Radu
M,S8 m.

disc : An- 
Elisabeta 
m ; su- 
(I.E.F.S.)

Andi VILARA

PORTUGAL* ÎNVINSA PE 
TEREN PROPRIU

ANGLIA ÎNTRECUTA DE U.R.S.S. 
PE „WEMBLEY*

PARIS. Ir. cadrul turneului m-
ne ten* de la Rotând

Carissoa

Tu-

La Marsilia, echipa Franței a 
dispus cu 2—0 (2—0) de oea a 
Scoției- învingătorii au făcut o 
adevărată demonstrație de fotbal, 
comentează „Agenția France 
Presse*, în fața unor jucători re
dutabili ca Stewart, Wark, Stra
chan, Johnston, Archibald. Gaz
dele au deschis scorul în mln. 
14 prin Giresse care a fructificat 
o excelentă pasă a kM Platini, 
iar în mln. 29 Lacombe — infil
trat In- careu, servit tot de Pla
tini. a înscris al doilea punct, cu 
concursul— apărării scoțiene. 
Platini a fost, de altfel, cel mai 
bun de pe teren. tn afară de 
faptul că a fost coautor la două 
goluri, el a tras si de trei ori 
in bară ! Franța a aliniat echi
pa : Bats — Battiston, Le Roux, 

Amoros — Țigana, Fer- 
(Genghini), Giresse, pla- 

Lacombe (Bravo), Bellone 
A arbitrat Angolin (Tta-

Pregătindu-se pentru prelimi
nariile CM., la Londra, pe 
„Wembley- s-au întâlnit In med 
amical echipele Angliei și 
U.RJ3.S. Victoria a revenit re
prezentativei sovietice cu 2—0 
(0—0), prin golurile lui Goțmanov 
(mln. 53) și Protasov (min. 90).

LEVSKI-SPARTAK, CAMPIOANA 
BULGARIEI

SCHIMBARE IN LOTUL SPANIEI
In meciul armeni de la Buda

pesta (Ungaria — Spania 1—1), 
Jucătorul spaniol Hipolito Rincon 
autorul golului echipei sale) a 

(ost grav accidentat, așa Incit nu 
va putea evolua ta turneul final. 
Antrenorul echipei Spaniei. Mi- 
truel Munoz, a anunțat U.E.F.A. 
e± ta loccM tai Rincon tl va ta-

Aseară, în ultima etapă a cam
pionatului bulgar, Levski-Spartak 
Sofia a dispus In meci decisiv 
tu 8—1 (1—0) de T-S.K.A. Sept. 
Zname, prin golurile marcate da 
Spasov (mln. 21), Iskrenov (mlnL 
55), Tvetkov (mln. 88), respectiv 
Stavkov (mln. 71) și a ciștlga* 
pentru a 15-a oară titlul 
campioană națională, după ce, 
puțin timp In urmă, cucerise 
cupa. Partida a fost condusă 
o brigadă de arbitri din R, 
Germania, avlndu-1 la centru 
D. Pauly.

C.E. DE JUNIORI

de 
cu 
si 

de 
F. 
pa

juniori 1
U.R.S.S.
Ungarii

In semifinalele C.E. de
Ungaria — Polonia 2—0 ;
Irlanda >—1. în finală :
— U.R.S.S. 3—2, în urma lovitu
rilor de la II m, după prelungiri 
scorul fusese 0—0. Pentru locul 
1 : Polonia — Irlanda 2—1 (2—0)1

MOSER S-A DISTANȚAT IN TURUL ITALIEI
Cea de a 15-a etapă a Turu

lui Italiei, desfășurată simbătă 
(duminică a fost zi de 
odihni), ■ constat dintr-un con
tratimp individual pe 38 km 
(Certosa dl Pavia — Milano). 
Specialist incontestabil în ma
terie, Francesco Moser a învins 
detașat, deși pe ultima porțiu
ne a etapei a „spart". El a fost 
cronometrat in 47 :39 (medie 
orară 47,848 km). L-au urmat : 
Roberto Vlsentîni 48:32, Urs

Freuler 48:54, Gianbattista Ba- 
ronchelll 48:57, Daniel Willems 
48 58, Giuseppe Saronni 49:00. 
Clasamentul general : L Moses 
61 h. 48:05, 2. Visentini la 1:03, 
3. Moreno Argentin la 2:07, 4.’ 
Laurent Flgnon la 2:07, 5. Ma-; 
rino Lejarreta la 3:31. 6. Johan 
Van Der Velde la 4:30 etc. As
tăzi, are loc etapa a 16-a, (Ale
ssandria — Bardonecchia, 198 
km).

• TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX •
AUTOMOBILISM • Marele pre

miu de la Monaco, din cadrul 
campionatului mondial al pilo- 
țlloir de formula I, desfășurat 
Ieri, a fost oprit de directorul 
cursei după SI de ture, din cauza 
oondițiilor meteorologice nefavo
rabile. în momentul oprirH mai 
erau în cursă doar 9 automobile, 
în frunte aflîndu-se francezul 
Alain Prost, oare a fost declarat 
dștigător.

BOX • Mexicanul Gabriel Ber
nal este noul campion mondial 
(WBC) la categoria muscă, după 
victoria prin abandon dictată de 
arbitru în repriza a 11-a în fața

fostului campion Antonie Mon
tero (Franța), la Nlmes. • Ame
ricanul Gene Hatcher este nod 
campion mondial (WBC) la ca
tegoria super-ușoară, după vic
toria prin abandon in repriza a 
11-a, la Buffalo, în fața fostului 
campion Johnny Bumphus. Tot 
la Buffalo, americanul Livingston 
Bramble a ciștigat titlul mondial 
la categoria ușoară (WBA), ta- 
vlnglndu-l prin abandon dictat 
de arbitru în repriza a 14-a pe 
fostul deținător, Ray „Boom 
Boom" Mancini.

CICLISM @ Etapa a 7-a a cri
teriului Dauphină Libără, Fonta-

ttU — Coi du Rousset (178,5 km) 
a fost dștigată de australianul 
Pbfl Anderson, 5h 33 :M. In a- 
ceastă dificilă etapă a abando
nat, bolnav, liderul de ptnă a- 
cum ai cursei, columbianul Fran
cisco Rodriguez. Pe primul loc 
a trecut compatriotul acestuia. 
Martin Ramirez, urmat la 24 sec. 
de Bernard Hinault, la 5:31 de 
Greg Lemond (SUA) și la 8:05 
de Pascal Simon (Franța). • E- 
tapa a 6-a a Turului Marii Brl- 
■ tanti, Wre'xham-Stoke-on-Trent,
174 km, a fost clștigată de sovie
ticul Iuri Kașlrtn. In clasamentul 
general conduce Ol eg Ciujda

(URSS), urma* ta 44 de secunde 
da Brykt (Suedia).

HALTERE • La Reims, Alek
sandr Gunlașev (URSS) a stabili* 
un nou record mondial la cate
goria supesrgrea cu 465 kg (v.r.’ 
462,5 kg), băttnd șl ...
. .smulg", MB kg (VJ.

HANDBAL • La 
finala „Trofeului
(masculin) : Polonia _ _____
via 26-—17 (7—6). Pentru locul 3 :j 
R.F. Germani» — Japonia 22—2# 
(10—8). • în meciuri amicale
masculine ț Cehoslovacia — SUA 
25—19 șl 26—20.

recordul la 
MO kg).
Belgrad, în 
Iugoslavia" 
— Iugosla-’
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