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Campioana la rugby s-a decis pe linia de sosire (I)

STEAUA, ECHIPA CU CELE MAI CONVINGĂTOARE ARGUMENTE
Înmulțind cele 

80 de minute ale 
unui meci de 
rugby cu 18 par
tide 
tape) 
fră 
1440 
Dintre 
doar ultimele pa
tru minute au sto
pat — te acest 
sfîrșit de primă
vară — pe Dina
mo din marșul spre 
cel de al șaptelea 
său titlu. Avînd a- 
tuul victoriei din 
tur (18—15) asu
pra eternei sale ri
vale sportive, Stea
ua. „XV“-le dina- 
movist era campi
on in derbyul ju
cat în compania Stelei, te ulti
ma etapă si la situația de 
„meci nul*.  Și. iat-o pe Dina
mo conducted cu 6—0, cu 9—6 la 
pauză, scorul mentintadu-se a- 
poi egal (9—9) plnă te min. 76, 
deci tot avantaj Dinamo, care 
juca prudent la „trecere*  tim
pului*.  Dar te cel de al patru
lea minut dinaintea fluierului 
final, adevărată lovitură de 
teatru : CodoL fundașul Stelei, 
a reușit ceea ce putini mai 
sperau: victoria (!), dintr-o lo
vitură de pedeapsă de la 
45 metri. Așadar, n-aduce 
ce-aduce... minutul 1

(a se citi e- 
rezultă o ci- 
globală de 
de minute, 

acestea,

Echipa Steaua, noua campioană Foto : D. NEAGU

selor ta campionatul 
(pe locurile 2—3, la 
afltadu-se Tenis Club

circa 
anul

STEAUA a cucerit in 
fel cel de al 15-lea titlu, 
conducted acum detașat tntr-un 
clasament (neoficial) al succe-

acest 
ea

național 
egalitate. 
Român si 

R.C. Grivita Rosie, cu cite 
titluri).

Argumentele Stelei „pro 
tiu” au fost numeroase si 
greutate 
create 
val la 
parate 
de la ____ __ _ ____
echipele de iuniori si copil t 
b) capacitatea conducerii tehnice 
(Theodor Rădulescu, Radu Dur- 
bae), care asigură buna pregă
tire a formației, mentinind-o 
într-o bună formă competltlo- 
nală; c) faptul că la Steaua 
— mai mult ca la oricare altă 
echipă divizionară — ..schim
barea de generații*  s-a reali-

11

ti
es 

a) excelente condiții 
sportului cu balonul o- 
acest dub : terenuri, a- 
ajutătoare. echipament 

echipa-fanion si pînă la

zat ritmic, din mers. Așa. de 
pildă, s-a dat cale liberă ex
primării unor talente tinere. 
Astfel, după lansarea, anul tre
cut. pe orbita performantei a 
lai AL Rădnlescu (fiul antre-

Dimitrie CALUMACU

(Continuare !■ pag a 2-3)

C.S.J. TIO BUCUREȘTI, CAMPIOANĂ 
PE ECHIPE IA GIMNASTICĂ RITMICĂ
• Petrița Dnattresci (C.S.J. Trhafl- campioană la Individual compus 
fl la obiecta (categoria I) • Bolta Stăiculesca (Flacăra roșie 

BwaregO. campioană șl la obiecte (maestre)
In sal*  Olimpia 

din *n
rontlntiM ahnbăiă 
întrecerii*  finale
din cadtttl Cam
pionatului repubii- 
can la 
ritmică. Dimineață 
au evoluat gimnas
tele de categorial 
pe echipe, la indi
vidual compus și 
pe obiecte. • Titlul 
de campioană re
publicană a fost 
cîștigat da forma
ția Clubului spor
tiv școlar Triumf 
Bac., cu 139,50 
puncte, urmată de 
C.S.Ș. Brăila cu 
137,15 p. Faptul că 
CJS.Ș. Brăila a ur
cat pe podium 
înaintea unor for
mații 
mare 
gimnastică ritmică 
este^lăudabU, dovedind pre
ocupare” jl competență te pre
gătirea' tinerelor sportive.

Gimnastele de la C.S.Ș. 
umf (ahtrenoare: Doina 
că el Mihaela Tîrneveanu) au 
evoluat cu execuții artistic*  va
loroase. mal alea prin compo
nenta de bază a echipei. Pa
trula Dnnaltrescu. care s-a de
tașat evident Ea a dovedit o 
pregătire superioară, cu mlnu- 
lri stair*  1*  obiecta eu gratie 
St talent cijtiglnd titlul de 
campioană republicană la Indi
vidual compus si la obiecte. O 
mențiune si pentru Daniela Sa
ules (CLS.5. Brăila), care a

cu o mai 
tradiție la

Tri- 
Flri-

DOINA STAICULESCU
avut prestații frumoase, dezin
volte. curate ca execuție teh
nică si cu un grad de dificul
tate înalt In finalele pe obiec
te ale maestrelor. care au avut 
loc după-amiază. au intrat pri
mele sase sportive din Întrece
rea pentru calificarea te aceas
tă fază : Alina Drăgan (C.S.Ș. 
2 Buc.). Simona Iliescu (C.S.Ș. 
Constanta). Doina Stâieulescu 
(Flacăra roșie Buc.). Mirela 
Drigullci (C.S.Ș. 2 Buc.). Brân
dușa Pop (C.S.S. Constanta). 
Liliana Ploaie (C.S.Ș. 2 Buc.).

Elena DOBIMCA

(Continuare in oao 2-3)

Turneul international de sabie „Trofeul Carpafi"

MARIN MUSTAȚĂ (România), 0 EXCELENTĂ PERFORMANTĂ 
PENTRU A TREIA OARĂ ÎNVINGĂTOR!

NICOEAE BUICA - MEDALIE DE BRONZ
IA C.E. DE EUPTE GRECO-ROMANE („speranțe")
La Fredrikshavn (Danemar

ca) s-au desfășurat, de joi pînă 
duminică, Campionatele euro
pene de lupte greco-romane 
ale „speranțelor*  (juniori 18 — 
20 de ani), la care au partici
pat și 6 tineri sportivi români. 
Sîmbătă, în prima zi a finale
lor, Nicolae Onica (cat 48 kg) 
a cucerit medalia de bronz, o- 
cupînd locul 3 în clasamentul 
categoriei, după L Samtajev 
(U.R.S.S.) și A. Klimmt (R.D.G.) 
Celelalte patru titluri decernate 

în prima zi au revenit urmă
torilor luptători : K. Marțito- 
sian (U.R.S.S.) la cat 57 kg, L. 
Djulfalaklan (U.R.S.S.) la cat 
68 kg, T. Komaromi (Ungaria) 
la cat 82 kg și O. PInznikov 
(U.R.S.S.) la cat. 100 kg.

Pînă la închiderea ediției nu 
ne-au parvenit rezultatele ulti
melor cinci finale, de duminică 
seara, la care au participat și 
luptătorii noștri C. Chiriță (cat. 
52 kg), ML Huțuleae (cat. 74 
kg) și C. Albaț (cat 90 kg).

Trăgătorii la ora pregătirilor asidue

Proba pc echipe a reunii lorinațicl România I
BRAȘOV, 24 (prin telefon). 

Ciștigiăd pentru a 3-a oară 
turneul internațional de sabie 
„Trofeul Carpați*  (a mai reu
șit această performanță te 1974 
și 1982). Marin Mustață, com
ponent al lotului olimpic de 
scrimă al României, a... în
curcat calculele organizatorilor 
brașoveni. Pentru că întreprte- 
drea U.T.B. Tractorul Brașov 
a pus te joc, cu ocazia celei de 
a 10-a ediții, la debutul actua
lului ciclu olimpic, un trofeu 
challenge pentru turneul indi
vidual, transmisibil anual, ur- 
mind, insă, ca la ediția 1985, 
cei 4 învingători succesivi, din 
1961—84, invitați de onoare *1  
organizatorilor, să se intîlneas- 

că intr-un inedit și atractiv ba
raj pentru atribuirea definitivă 
a primului challenge U.T.B. 
Plnă la actuala ediție și-au În
scris numele pe trofeu polo
nezul Tadeusz Pigula (1981), 
românul Marin Mustață (1982), 
ungurul Genessy GyOrgy (1983). 
Lată, insă, că Marin Mustață a 
ținut să fie primul sabrer ro
mân ear*  iși adjudecă de trei 
ori acest prestigios trofeu in
ternațional, susținindu-și *cu  e- 
nergie candidatura, tatr-o fi
nală cu coechipierul său din 
națională. Ioan Pop, învingător 
și el kt două ediții anterioare. 
A eiști gat insă, un asalt ta 
care a avut mereu inițiativa (a 
fost condu*  o singură dată eu 
8—7, după— 7—4) Marin Mus
tață CU 11—9, astfel că proiec
tatul baraj de 4, din 1985, va 

reuni pe planșă doar... 3 cîști- 
gători.

învingătorul probei indivi
duale n-a avut, practic, difi
cultăți dedt te asaltul care l-a 
calificat ta semifinale, cu un
gurul Bencze Szabo, pa care 
l-a depășit ta prelungiri 
(12—10), ce-i drept, complicin- 
du-și singur situația in mo
mentele de prioritate. în rest, 
ei a trecut cu ușurință de ad
versarii tatîtaiți (10—5 cu ro
mânul Pintelei. 10—3 cu bulga
rul Ghercev, 10—2 cu cubane
zul Leyva).

Refertadu-ne la ultimul asalt 
al finalei de 8, dintre Mustață 
și Pop, să subliniem și evo-' 
luția ultimului, calificat fără 
a cunoaște înfrângerea în fi
nala pentru locurile 1—2. cel

Paul SLAVESCU

(Continuare fn oao 2-3)

SCOPUL PRINCIPAL AL MOMENTULUI: SELECȚIA!
Componențil lotului de tir al 

României continuă bătălia se- 
lecțieL N-a rămas, de-acum 
înainte, decît alinierea pe linii
le de tragere ale poligonului 
din parcul Prado.

Semnele de întrebare persis
tă bunăoară în privința lotului 
de pistol standard, fapt normal 
dacă avem ta vedere că în fe
bruarie nu mai puțin decît 6—7 
țintașe aspirau la un loc în 
delegația țării. Au mai rămas 
în întrecere 4 trăgătoare, cea 
mai avantajată fiind Anișoara 
Matei, în lumina' rezultatelor 
relizate mai cu seamă în ulti
mul concurs cîștigat, la Buda
pesta, cu 500 p. „In acțiunea 
de selecție am luat in seamă 
în special rezultatele bune ob
ținute în întreceri internaționa
le, acordîndu-le prioritate, in 
fața celor din concursuri inter
ne", — ne-a spus, comentînd 
stadiul alcătuirii lotului, Vasile 
Vintilă, secretarul federației de 
tir. Orientarea ni se pare co
rectă, dat fiind faptul că, se 
știe, stresul este cu totul altul 
în ambianța internațională. De 
altfel, capacitatea de rezistență 
la solicitările concursurilor di
ficile a devenit unul dintre cri
teriile principale de selecție in 
toate loturile naționale de tir.

Scurtă intilnire cu... atletismul a unora dintre componența lotului 
de tir : Elena Macovei, Liviu Stan, loan Joldea, Constantin Stan 

(de la stingă la dreapta)
Pentru cel de-al doilea loc în 
echipa de pistol standard luptă 
campioana europeană de anul 
trecut, Maria Macovei, Silvia 
Kapostay și o reprezentantă a 
tînărului val de țintașe talen
tate, Elena Macovei, care mai 
are însă de pus la punct pre
gătirea psihologică în vederea 
marilor concursuri.

O altă probă în care verdic
tul selecției n-a fost încă dat 
este cea de pistol liber. Sorin 
Babii, Liviu Stan și Ilie Petru 
susțin un „meci în trei" care va 
lua sfîrșit după „Cupa F. R.

Radu TIMOFTE

(Continuare în pag 2—3)

„RALIUL DUNĂRII - DACIA" A REVENIT 
CUPLULUI FERJANCZ-TANDARI (Ungaria)

SIBIU, 24 (prin telefon). A 
luat sfîrșit caa de a XlX-a e- 
diție a „Raliului Dunării — 
Dacia*  — importantă competi
ție automobilistică internațio
nală, contînd ca etapă te C.E. 
și „Cupa Păcii și Prieteniei*,  
un raliu desfășurat pe un tra
seu de 861,9 km, cu 36 con
troale orare șl 32 probe specia
le de clasament (disputate pe 
porțiuni de șosea cu circulație 
închisă, în care s-au atins și 
viteze de peste 160 km/h), pe 
care concurențîl l-au străbătut 
în circa 22 de ore (8 pe timp 
de noapte).

La startul „Raliului Dunării
— Dacia*  dta acest an s-au a- 
liniat 124 de echipaje (67 ta 
C.E. și 57 ta campionatul na
țional) din 9 țări : Bulgaria, 
Cehoslovacia, R. ■ D. Germană, 
R. F. Germania, Polonia, Ro
mânia, Turela, Ungaria șl 
U.R.S.S., care au avut de stră
bătut un traseu greu, dur pe 
alocuri (evident,- special ales
— uneori pe drumuri forestiere 
sau serpentine cu drum neas
faltat), în parte pe timpul nop
ții. Ne referim la punctele 
Daia, Păltiniș, Gîtul Berbecu
lui, Riul Sadului ș.a., astfel că. 

așa cum se tatîmplă de obicei 
ta acest gen de curse, mulți 
concurenți au fost nevoiți să 
abandoneze. Din 124 de echipa
je plecate, doar 51 au terminat 
cursa — 30 din C.E. și 21 din 
campionatul național — între 
abandonați fiind și piloți cu- 
noscuți pe plan european: Ciu- 
brikov pe R.5 Turbo, Petkov 
pe Nissan 240 (ambii Bulgaria), 
Bublewicz pe Polonez 2000 (Po
lonia), Bolșin pe Lada 1600 
(URSS) etc.

Raliul a fost controlat, de la 
un cap la celălalt, de echipajul 
din Ungaria — Attila Ferjancz, 
Janos Tandari pe R.5 Turbo — 
cuplu care a participat pînă a- 
cum la 5 ediții ale raliului 
nostru, dintre care a cîștigat 
trei : 1981, 1983 și 1984. O vic
torie meritată, concludentă, în
vingătorii realizînd un timp cu 
11 minute mai bun decît al e- 
chipajului clasat pe locul se
cund șt cu 24 față de cel de al 
treilea. Reprezentanții Româ
niei n-au obținut rezultate care

Modesto FERRAR'NI

(Continuare in pag 2—3)
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„FESTIVALUL TINfREIII" - 
SPORI, DISTINDIRI, VOII BUNĂ...

Chiar dacă nu a fost tocmai 
însorită, ziua de ieri a avut un 
farmec aparte pentru cei vreo 
5—6 mii de bucureșteni de 
toate virstele care și-au petre
cut duminica la baza de agre
ment de la Străulesti care i-a 
intimpinat curată și frumos 
pavoazată, ca pentru sărbă
toare, cu șiruri de stegulețe 
multicolore suspendate pe alei, 
cu steaguri albe purtind pe ele 
efigida „Daciadei" fluturind în 
jurul terenurilor. Farmecul i 
l-a dat diversificatul și atracti
vul program sportiv și cultu- 
ral-artistic desfășurat sub ge
nericul „FESTIVALUL TINE
REȚII" in organizarea Comite
tului U.T.C. al Sectorului 1, cu 
sprijinul C.E.F.S. (prin instruc
torii Natalia Alexandrescu și 
Pavel Cosma) și al eitorva uni
tăți sportive din acest perime
tru. Un program care a oferit 
oaspeților — deopotrivă celor 
ce s-au întrecut, la diverse 
discipline, in cursul dimineții, 
pe o vreme numai bună pen
tru mișcare in aer liber, cit și 
celor, ce au înconjurat terenu
rile pentru a urmări, după pre
ferințe, concursurile de masă 
și demonstrațiile sportivilor de 
performantă — o 
sportivă plăcută, cu 
recreativă.

Programul sportiv a 
chis, firește, după frumoasa fes
tivitate de deschidere, In cadrul 
căreia au defilat concurențil și 
formațiuni P.T.A.P., de crosuri 
care au făcut in patru rinduri 
„pirtie" pe aleile bazei. Dintre 
fele, au urcat pe podium. în or
dine : Teodora Amihăilesei (Lie. 
ind. 16), o consecventă partici
pantă („In fiecare duminică par
ticip la crosuri — ne spunea — 
și cel mai adesea ciștig, ca și 
duminica treCută, pe Tineretului, 
la crosul București — 40") ur
mată de Andreea Stancu (Lie. 
ind. Grivița Roșie) și Cristina 
Filșu (Lie. ind. 11) la categoria 
15—16 ani fete, a cîștlgat Cina 
Dumitru (Lie. ind. 11), canotoa-

duminică 
adevărat

fost des-

re și handbalistă, dar și ocupan
tă a unul loc 2 pe țară la dans 
modern in „Ciniarea Bomâniei*.  
învlngătoarea urmată de Corina 
Kunceanu (Lie. D. Petreescu) șl 
Bianca Zaharia (Lie. N. Bălces- 
cu) la categoria 17—19 ani. La 
băieți, patru alergători de la Lie. 
industrial 10 Intre premiațl : C. 
Mlclea (locul 1) șl C. Voicu (lo
cul 3), intre care s-a intercalat 
FI. Ionescu (Lie. ind. 22) la ca
tegoria 15—16 ani ; C. Uogan (lo
cul 1) și I. Taudor (locul 2), 
urmați de... rugbystul junior N. 
Neagu de la Lie. ind. 11, la ca
tegoria 17—19 ani.

Cel prezenți au urmărit apoi 
cu interes lie demonstrațiile de 
lupte și box, oierite de rapldiști, 
fie pe cele de scrimă si atletism 
(ștafete) ale sportivilor de la C.S.Ș. 
Triumf, lie cele de judo ale spor
tivilor de la C.S.Ș. 1, fie pe cele de 
badminton susținute de elevi de la 
Liceul „N. Tonitza", fie s-au de
plasat pe malul lacului să vadă 
concursul de caiac al elevilor 
antrenorului L șold, juniorii de 
la Tehnometal, dintre care s-au 
detașat Marin Necula, Ales, ca
pră, N. Bozieru, S. Mihalcea și 
Dr. Vodă (cel mai tinăr concu
rent) la simplu, I. Vasile — P. 
ttelinschi și V. Moldoveanu — 
A. Chiriei la dublu și I. Corni- 
nescu la „escamotări"... Sau au 
rămas in jurul terenului de fot
bal pentru a vedea meciul din
tre „Dacia" și „Albina", iar în 
pauza lui demonstrațiile de ae- 
romodele ale celor de la I.R.A. 
Grivița, In frunte cu E. Man, 
vicecampion național, T. Man, 
D. Ionescu, G. Gheorghiu, ing. 
Aiex. Haiduc. Mulți au îngroșat 
galeriile din jurul terenului de 
baschet (unde a cîștlgat echipa 
Lie. i. l. Caragiale, urmată de 
cele ale Lie. ind. 34, Lie. de in
formatică, și L1C. ind. 31) al te
renurilor de tenis (remarcați : 
VI. Nicolescu — Lie. 31. C. Barbu
— Lie. N. Bălcescu. M. Pepenel
— Tehnometal, D. Popescu — 
Lie. 16) șl al meselor de ping- 
pong. Pentru ca mal tirziu cel 
mal mulți să ia loc pe gazon In 
fața estradei, pentru a urmări 
programul artistic care a încheiat, 
înaintea... ploii, o frumoasă dumi
nica cultural-sportivă...

Aurelion BREBEANU

LIGiA COSMA, RECORD REPUBLICAN
LA ÎNOT 400 m LIBER

BAIA MARE, 24 (prin tele
fon). In noul bazin de înot in 
aer liber din localitate, sîm- 
bătă si duminică s-a disputat 
concursul internațional de înot 
dintre sportivii C.S.M.S. Baia 
Mare și V.S.S.C. Nyiregyhaza 
(Ungaria). Au avut loc 12 pro
be pentru înotători și înotătoa
re între 10 și 16 ani. Majorita
tea locurilor I au fost cucerite 
de sportivii băimăreni.

în proba de 400 m liber (fete. 
13 ani) Ligia Cosma (antrenor 
Mihai Mitrofan), de la C.S.M.S. 
Baia Mare, a stabilit un nou 
record republican cu timpul de 
4:32,9 (v.r. Anca Pătrășcoiu, 
4:33,8 realizat la Reșița în au
gust 1980).

Concursul a prilejuit o bună

pregătire a înotătorilor băi mi
reni pentru campionatele euro
pene de juniori. concursul 
„Prietenia" și Balcaniadă.

A. CRIȘAN. coresp-

REZULTATELE CONCURSULUI PRENO-
SFCR-T, ETAPA DIN 24 IUNIE 1934

1. Unirea Slobozia — Gloria Bistrița 
1 : 2. Partizanul Bacău — Oțelul Gă
leți 1 : 3. Gloria Buzău — F. C. Con
stanța X ; 4. Delta Tulceo - F.C.M. 
Prog. Brăila 1 ; 5. ROVA Roșiori — 
Gaz metan 1 ; 6. I.M.A.S.A. - Pro
gresul București 1 ; 7. Metalul _ Bucu
rești - Șoimi; Sibiu 1 ; S. Unirea 
AJexancrrid1. P. Aluminiu 1 ; 9. Ra
pid Arad — Politehnica Timișoara 2 ; 
10. Industria sirniei - Olimpia S.M. 
1 : 11. „U" Cluț-Napoca — U. T. Arad 
1 : 12. Someșul S.M. - Aurul Brad 
X. FOND TOTAL DE CIȘTIGURI : 
292.437 lei, din care 26.330 lei, report 
va categoria 1,

HIMERELE EXTRASE LA TRA
GEREA EXCEPȚIONALA PRONO- 

EXPRES DIN 24 IUNIE 1984

FAZA I : EXTRAGEREA I : 3 44 
7 27 24 2 22 25 ; EXTRAGEREA 
A ll-o : 14 36 31 27 40 
EXTRAGEREA A lll-a :
j 23 42 2 8 ; FAZA A II-o 
EXTRAGEREA A

2
REA A V-a : 10
29 ; EXTRAGEREA
30 20 32 10.

41
17

2 7 ;
3 14

10 12 35
21 9

; EXTRAGE- 
21 31 44 40 
A Vl*a  : 9 19

IV-a

FOND TOTAL DE CiȘTIGURI : 
934.353. lei.

COMBINATA STEAUA

14. A.S

chipei nu_^a 
tele para metr 
trescu. Munte 
Koncz, V 
nume cate a
rînd rindBrile 

Sintetizînd 
pregătită de 
și M. Kiss, I 
cheiată, treb
lipsa unor va

I
I
I
I
I
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!
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g 
I

lo
in

a clu- 
cadrul 

sportivi 
devenire, 

de

î

toate acestea 
inerente

I

sint 
început u- 

insă

voleibaliști, 
componenți ai 

■ naționale aflate 
Marea lui dorință

CAMPIOANA LA DIRT-TRACK
BRĂILA, 24 (prin telefon). 

In pofida norilor amenințători, 
aproximativ 6000 de spectatori 
au asistat, pe Stadionul muni
cipal din localitate, la etapa 
finală (a IV-a) a Campionatu
lui național de dirt-track pe 
echipe. Deși virtuali campioni 
după penultima etapă, motoci- 
cliștii de la Combinata Steaua 
— Metalul București, bine con
duși de maestrul emerit al 
sportului Gheorghe Voiculescu, 
și-au onorat titlul și de data 
aceasta, steliștii Steliaa Posto- 
laehe, Marian Gheorghe. Gheor
ghe Șofran și metalurgistul Ma
rin Gheorghe numărindu-se 
printre animatorii întrecerilor 
de pe pista de zgură a stadio
nului din orașul dunărean. 
Confirmîndu-și valoarea, bucu- 
reștenii (singurii care au ter
minat competiția In formație 
completă) au câștigat detașat 
reuniunea finală, principalele 
lor atuuri fiind — ca și in eta
pele anterioare — superiorita
tea tehnică in luarea virajelor,

un plus de omogenitate și pre
gătirea temeinică a mașinilor 
(mecanic Dumitru Gherghe).

Deoarece conturile fuseseră 
încheiate, în linii mari, după 
penultima etapă, duminică am 
asistat la o serie de curse mai 
mult de orgoliu. In prim-plan 
s-a situat cunoscutul alergător 
brăilean Eugen Botezatu care a 
terminat învingător în toate 
manșele. El a stabilit și un nou 
record al pistei, cu timpul de 
1:15,2 (v.r. 1:16,5). Mult apre
ciate de public au fost și due
lurile dintre Stelian Postoiache 
— Nieolae Puraveț și Gicu 
Scarlet — Marin Dobre, înche
iate cu victoria mai puțin scon
tată a primilor concurenți. Din
tre reprezentanții tinerei gene
rații localnicul Boris Lazăr a 
realizat cele mai multe puncte 
(7), urmat de bucureșteanul 
Anton Albu și sibianul Marius 
Zackel, fiecatre cu cite 4 p.

Clasamentul etapei : 1. Com
binata Steaua — Metalul Bucu
rești 42 p (S. Postoiache — 11

p, M. Gheorghe — II p, Gh. 
Șofran — 10 p, M. Dobre — 10 
p), 2. C.S. Brăila 29 p, 3. I.P.A. 
Sibiu 13 p, 4. Combinata Meta
lul București — Voința Sibiu 
- 5 p.

CLASAMENTUL GENERAL: 
1. Combinata Steaua — Meta
lul București 162 p — campioa
nă națională pe 1984, 2. I.P.A. 
Sibiu 82 p, 3. C.S. Brăila 81 p, 
4. Metalul București — Voința 
Sibiu 50 p.

In deschidere s-a desfășurat 
etapa a IV-a a „Cupei speran
țelor". Pe primele locuri : 1. A. 
Oaneș (I.P.A. Sibiu) 6 p, 2. C. 
Ioneci (Metalul București) 5 p, 
3—4. H. Iași (Voința Sibiu) și 
M. Agrișan (Metalul București) 
4 p. La start s-au aliniat și ti
nerii motocicliști ai unei noi 
secții, Petrolul lanca, pregătiți 
de fostul alergător Ion Dragu.

Corpul de oficiali, condus de 
Dan Florea (București), a func
ționat cu operativitate Și com
petență.
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Prin sălile de antrenamente

SI LA PIATRA NEAMȚ CRESC CAMPIONI DE LUPTE...
Antrenorul Mircea Covătaru 

nu este incă un „nume". dar... 
Nemțean prin adopțiune, la cei 
doar 35 de ani ai săi, Mircea 
Covătaru are deja frumoase 
realizări in luptele clasice ro
mânești.

Ca sportiv la categoriile mij
locii spre mari, M. Covătaru, 
a invitat multe si mult de la 
inimosul antrenor din Ră
dăuți, Virgil Gherasim. Apoi, 
a urmat o bună parte din 
școala antrenoratului intr-un 
alt colț al țării, la Constanța, 
pe lingă antrenorul emerit 
Constantin Ofițerescu. Pen
tru ca in ultimii ani, 7 la nu
măr, să se dedice de unul sin
gur sportului îndrăgit, in- 
tr-un oraș — Piatra Neamț — 
despre care aflase cite ceva 
doar din auzite. Argumentele 
sint insă convingătoare, spuse 
chiar de Mircea Covătaru: 
„Știam doar că prin satele de 
munte din Neamț, flăcăii 
mai întrec 
că băietanii 
natură, o 
fizică și că 
se dovedesc 
cind __„__ _
îmi era de ajuns !“

Ce «-a petrecut in acești 7 
•ni, o perioadă foarte scurtă, in

se 
la trinta dreaptă, 
au pe aici, de la 
remarcabilă forță 
reflexele acestora 

deosebit de rapide 
Împrejurările o cer.

perspectiva obținerii marii 
performanțe (mai ales cind 
este vorba despre un antrenor 
fără experiență, dar cu o 
mare dorință de lucru), aveam 
să aflăm asistlnd la un antre
nament efectuat in sala de 
sport a municipiului mol
dovean. Ne-au trecut prin 
fața ochilor, trudind pe la 
diferite aparate speciale, la 
haltere sau pe saltele, o parte 
dintre cei 75 de copii, adoles
cenți și tineri intre 9 și 24 de 
ani. Adică efectivul secției de 
lupte 
bului 
căreia 
consacrați sau in 
la mai toate categoriile 
greutate. Cu toții, indiferent 
de vîrstă, de kilogramele pe 
care le au și de gradul de ini
țiere, sint elevii 
trenor. Ceea ce 
dicat pe Mircea 
deși 
poată 
său, 
de i 
europene din 
formanță. cu 
în seamă !
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CAMPIONATUL DE GIMNASTICA RITMICA
(Urmare din pag. 1)

Concursul a început cu proba 
de coardă și a continuat cu 
cercul. Evoluțiile Doinei Stăi- 
culescu la toate obiectele și ale 
Alinei Drăgan (în special Ia 
minge, unde a fost și ea no
tată cu 10), au fost de-a drep
tul încîntătoare. Doina a ob
ținut note maxime la trei obi
ecte : minge, thăciuci si pan
glică. iar la coardă si cerc note 
de 9,80 și 9,90 ! Doină Stăicu- 
lescu este pregătită de profe
soara Maria Gîrbă. antrenoarea 
lotului și la Flacăra roșie.

Clasament pe echipe (categoria 
I) : 1. C.S.Ș. „Triumf" Buc.

13SA« P. »- C.S-Ș. Brăila 137,15 p,
3. C.S.Ș. Viitorul Buc. 133,45 p,
4. C-S.Ș. Brașovia 129,M p, 5. 
C.S.Ș. 1 BUC. 123,35 p, 6. C.S.Ș. 
Sighetul Marmației 113.30 p ; in
dividual compus: 1. Petruța Dumi
trescu (C.S.Ș. Triumf) 48,80 p,
2. Daniela Saulea (C.S.Ș. Brăila)
4745 p, 3. MihaeLa Mirică (C.S.Ș. 
Brăila) 45.90 p, 4. Paula Voicu 
(C.S. Viitorul Bjjc.) .45,55 p, 5. 
Maria Lucan (C.S.Ș. Triumf) 
45.45 p, S. Daniela Apostu (C.S.Ș. 
Triumi) 45,25 p ; pe obiecte .— 
coardă : 1. Petruța Dumit-escu
9,70 p, 2. Daniela Saulea 9,40 p,
3. Paula Voicu 9.20 p ; cerc : 1. 
Petruța Dumitrescu 9,60 p, 2. Da
ntela Saulea 9,40 p, 3. Mihaola Mi
rică 9.» p ; minge : L Petruța 
Dumitrescu 9A0 P, 2. Daniela Sa
ulea 9,90 p, 3. Paula Voicu 9,25 p;

„RALIUL DUNĂRII
(Urmare din pag. 1)

să satisfacă. Diverse defecțiuni 
au dus la abandonul unor e- 
chipaje bune din prima repre- 
zentațivă ă țării (Balinf — 
ZăHSeSfli, Cosunean — Bar
bu, Urdea — Amărjcâ, Bucur 
— Șifheanu), astfel că e-a da- 
sat'doar cea de a doua echipă 
(Gheorghiu — Dăailă, Milu — 
Bădilă, Aid ea — Nemeș). Cel 
mai bun rezultat — dovadă că 
se putea mai mult — l-a ob
ținut cuplul Vasile — Scobai 
care, tot pe Dacia 1310, cț toți 
ceilalți, s-a clasat pe locul 8 
în C.E. (din 30 clasați). Succes 
de necontestat au obținut ma
șinile Lada 1400 și 1600, pilo
tate de sportivii bulgari sau 
sovietici, care s-au situat, fără 
excepție, în primele 10 locuri 
ale C.E.

In final, trebuie să ne refe
rim, firește, la organizarea reu
șită a competiției din acest an,

DACIA“
la care contribuția gazdelor si- 
biene a fo6t esențială, pe tot 
parcursul locuitorii făcind o 
caldă primire concurenților.

REZULTATE TEHNICE : 
Campionatul european — 1.
Ferjancz — Tandari (Ungaria) 
R.5 Turbo, 2. Velikov — Qiev 
(Bulgaria) Lada 1600, 3. Koper
— Wintowski (Polonia) R.5 Al
pin, 4. Petrov — Streschnov 
(Bulgaria) Lada 1600, 5. Lavri- 
novici — Nyei (UTlJS.S.) Lada 
1600, 6. Hristov — Radev (Bul
garia) Lada 1600... 8. Vasile — 
Scobai... 19. Mateescu — Pa- 
naite.„ 21. Milu — Bădilă, 22. 
Alien — Nemeș ; grupa „A“ 
(pină la 1300 eme) — 1. Vasile
— Scobai ; echipe uzină — 1.
Lada, 2. Warburg, 3. Dacia Pi
tești ; națiuni — 1. Bulgaria, 
2. U.R.S.S., 3. R. D. Germană, 
4. România B ; „Cupa Păcii și 
Prieteniei" — 1. Bulgaria, 2.
U.RJS.S. 3. R. D. Germană.

panglică : L Petruța Dumitrescu 
9,80 p, 2. Daniela Saulea 9,55 p, 
3. MLhaela Mirică 9,35 p ; mă
ciuci: 1. Petruța Dumitrescu 9,90,
2. Daniela Saulea 9,60 p, 3. Paula 
Voicu 9,25 
(maestre) : 
Stăiculescu 
gan 19,05, 
18,99 ; cerc
19,70 p, 2. ___ ______ .
3. Mirela Drăgulici 1Ș.95 p ; min
ge : 1. Doina Stăiculescu șl Alina 
Drăgan cu cite 19,80 p fiecare
3. Mirela Drăgulici 18,95 p ; mă
ciuci: 1. Doina Stăiculescu 19.80 p,
2. Mirela Drăgulici 19,00, 3. Alina 
Drăgan 18,95 p ; panglică : 1. 
Doina Stăiculescu 19,70 p, 2. Ali
na Drăgan 19,30 p, 3. Mirela Dră
gulici 19.10 p ; pe obiecte (ca
tegoria a Il-a), coardă-: 1. Flo
rentina Butaru 9,80 p, 2. Mioara 
Ion 9,20 p, 3. Cornelia Ion 9,05 p; 
cerc : 1. Florentina Butaru 9,50 p, 
2. Cornelia .Ion 9,15 p, 3. Mioara 

'Ion 9,00 p ; minge : 1. Florentina
Butaru 9,30 p, 2. Mioara Ion 9,20 
p, 3. Marinela Jipa 9,20 p ; mă
ciuci ; 1. Florentina Butaru 9,50 
p, 2. Cornelia Borza 
Cornelia Ion 9,20 p ;
L Florentina Butaru
Cornelia Borza 9,35 p,
Ion 9,20 p.

p ; pe obiecte — 
coardă : I. Doina 

19,60 p, 2. Alina Dră-
3. Mirela Drăgulici 

: 1. Doina Stăiculescu 
Alina Drăgan 19,25 p,

9,25 p, 3. 
panglică : 

»,50 p, ».
3. Mioara

19.

ingăduie ultra-incărcatul pro
gram al sălii (in care mai in
tră voleibaliști, hanâbaliști, 
atleți, 
turilor 
pregătire).
este să muncească și mai mult, 
să aibă un spațiu 
doar luptătorilor 
care el să 
copiilor și 
poziția sălii. 
fi mult mai 
titluri de campion republican 
de juniori, două de seniori, ți
nui de campion balcanic și 
medalia de argint europeană. 
$i, bineînțeles, în lotul olim
pic al țării ar fi selecționați, 
cu siguranță, nu numai Mihai 
Cișmaș și Constantin Vardoh- 
lip, iar lotul național de ju
niori ar cuprinde mai mulți 
nemțeai decit cei doi de a- 
eum, loan Popa si Constantin 
Borș. Stau mărturie rezul
tatele de pină acum.

Sigur, 
greutăți 
lui. Ele vor fi depășite 
de tînărul și ambițiosul antre
nor.

rezervat 
săi, in 

stea la dispoziția 
nu copiii la dis- 

Rezultatele ar 
bune decit cele 11
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CAMPIOANA LA lilIGBI S-A DECIS Pf l
(Urmare din pag. 1)

norului) — primul rugbyst ro
mân notat intr-un „top" inter
national — C. Florea, V. Da
vid, Gh. Vărzaru ș.a„ au fost 
titularizați acum alti cîțiva 
reprezentanți de vîrf ai tinerei 
generații, cum ar fi L. Con
stantin,. Gh. Leonte. M. GiugăI 
sau O. Tepurică (ciclistul) din
tre înaintași. T. Coman, L. IIo- 
dorcă sau M. Toader din li
niile dinapoi. Cu toții s-au 
integrat rapid — meritul an
trenorilor ! — într-un ansamblu 
deja valoros, cu multe nume 
consacrate : FI. Mnrariu, M. 
Munteanu, M. Ionescu, N. Cioa- 
rec. Ed. Suciu, D. Alexandru, 
D. Enache, S. Fuicu, L. Codoi, 
printre cei mai cunoscut! și 
nentru aportul lor nemijlocit 
la realizările de frunte ale e- 
chipei naționale. Să mai sur
prindă atunci faptul că Steaua 
este si campioana eficacității 7 
Ea a înscris 389 <Te puncte (este 
cea ma.i prolifică dintre cele 
20 de divizionar^ „A"). 212 fi
ind concretizate în cele 53 de 

'eseuri, celelalte 177 reprezen- 
tînd transformările șt loviturile 
de picior (adevărat maestru : 
D. Alexandru).
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chica Acad 
„Iuri Gagarin1 
un tribut plăt 
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plin competiti 
temational. ir 
jocul echipei 
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ipă car

TRÂGĂTORSI
(Urmare din pag 1)

Tir", organizată la sfîrșitul a- 
cestei săptămini și după „Cupa 
Steația", concursul internațional 
ce va avea loc la Tunari, 
săptămîna viitoare. Ilie Petru 
deține un ușor ascendent : „Am 
avut un sezon bun pînă acum, 
trecînd de două ori peste 560 p 
și realizînd un nou record al 
țării (570 p — n.n.), fapt care 
mă face să fiu optimist în ca-

LA ORA PREGĂTIRILOR A
_ zul in care voi prinde un Ioc 

in echipa olimpică de pistol a 
țării. Să vedem, însă, mai iu
tii, rezultatul selecției".

în ceea ce privește proba de 
pistol viteză, Corneliu Ion și 
Marin Stan nu au contracandi
dat!, faptele se repetă aidoma 
în ultimele două cicluri olim
pice. Proba a rămas punctul 
forte al lotului trăgătorilor ro
mâni, de la care se așteaptă, ca 
mai totdeauna, medalii și vic
torii. După un început bun (3

concursuri ini 
gate, cu rezu. 
595 p, in «iu 
află, dupSh-p» 
în forma cea 1 
să fie in 198 
trăgători ai 
sa.x

După scurt» 
facere psihică 
trenamente d 
dințe de pre 
fi .poscuți 4, 
de țJt al Re’



15 (salvată la gola-

S-a încheiat campionatul eșalonului secund

perspectiva

AU PROMOVAI
NOU DATOARE

IN DIVIZIA „A“
Retrospectivă în

GLORIA BUZĂU, F.C.M. BRAȘOV Șl „POLI**  TIMIȘOARA

iou ca prin... urechile acului (pentru 
k.S.A. Tg. Mureș a reușit să-și men- 
cul In Divizia „A". Spunem din nou, 
imele ediții situația echipei de pe Mu
tică, ea reușind să rămînă in primul 
iT ]a limita retrogradării. Să enume- 
cronologică, locurile ocupate în ulti- 
campionat : 1979—80 : locul 15 cu 31 
salvat grație golaverajului), 1980—81 : 
», 1981—82 : locul — - • - • •
: locul S CU 33 
ml 14 cu 30 p.
■nt, reculul înre- 
i vreme de o e- 
recutul nu prea 
□obindise drep- 
re (de 3 ori con- 
k U.E.F.A. în e-

și 1978.
ui să notăm și 
echipei s-a aflat 
modificare. Con- 
B a fost mereu 
ntinețjrea lotu- 
mogenizarea e

Cortino s-a lăsat și peste întrecerea divizio
narelor „B*.  Deși la concurență cu Euro *84,  
finalul campionatului Diviziei „B" a reținut a- 
tenția iubitorilor fotbalului din țara noastră. A 
fost o întrecere disputată, dar despre acest lu
cru vom reveni la ora._ retrospectivelor eșalo
nului secund.

Ieri s-au disputat meciurile ultimei etape și 
eforturile depuse de-o lungul celor 34 de jocuri 
au fost încununate de succes in cazul echipe
lor Gloria Buzău, F.C.M. Brașoo și „Poli*  Timi
șoara, formații cunoscute, care revin pe primo 
scenă o fotbalului nostru.

jucători de valoare. Echipa pregătită de Șt 
Coidum a beneficiat de un lot echilibrat, de 
bună valoare, de asemenea, de condiții bune 
de pregătire și jocuri și revine in Divizia „A*  
doar după un an. Ultima ei participare in pri
mul eșalon a fost in anul competițional 1982-83. 
F.C.M. a luat conducerea din etapa a Vll-a și 
s-o menținut pe primul loc pi no in final, dar 
sarcina formației brașovene nu a fost atit de 
ușoară, cum o prezintă clasamentul final, pentru 
că ea o avut contracandidate pe Carpați Mirșa 
și Șoimii I.P.A. Sibiu, care împreună cu Dinamo 
Victoria București au fost revelațiile seriei a Ii-a.

TG. MUREȘ

Veteranul echipei 
Ispir. exemplu de 
dăruire.
duel cu
Fără din

inir-un
Vergu. 
meciul 

Chimia Rm. 
cea — A.S.A.

Mureș
Băloni) a făcut 
toate cele 34 de

ceptîndu-1 pe 
ca în aproape 
jocuri disputate în campionat 
evoluția echipei să fie lipsită

it X do puncte acosă (a pierdut 2 cu Sportul 
1 CU-Universîtcteo Craiova. Chimia, Steaua și Dinamo) 
uncte in deplasare (cite 1 cu C. S. Tirgoviște șl Ropid). 
un loc ocupat : 1 In prima etapă ; cei mol slab loc :

echipei : Bolonl 7 goluri, Clorceri 6, Szobo 5, Dieni-
— ©îte 4, C. Hle >i Muntean —
— cîte 1.

loiiți : 22 ; Sza-bo 33 de meciuri, Both N și Ciorceri — 
î -* —.-1 — cîte 31, Go4l, Boldrti / ” *_*

C. Ilie 25, Varo 20, Botezări 16, 
Omițon șl Costîn — cîte 9, Biro I 
1.

cite 3, Gcrli, Both U,

li Jenei
Muntean — cite 29. 
li Varga — dte 13, 
3, Vodă 2. Horvath 

roții : GaS (etapa o
galbene t 20 ; cele 

pt dc^^kovltvră de
I CU

șl Fonici — dte 3C.

30-a).
mai multe : Bolonl 5.
11 m transformată de Bolorw ; o 

Ity-uri : 2 transformate, 2 ratate.
391 de șuturi, dlrrtre care 195 pe poartă.

ti^.face Ia co- 
optimi. Dumi- 
Botezan, Klan, 
Horvath sînt 
ritregit de cu- 
hiptff 
pluția echipei 
(onorii L Czako 
Siția recent în
să arătăm câ 
autentice (ex-

!

de „sclipiri*,  fiecare partidă de- 
rulindu-se în limitele mediocri
tății. Adevărul este că A.S.A. 
Tg. Mureș fără B613ni ar fi 
fost o echipă anonimă. Acesta 
a avut o contribuție decisivă 
in tentativa de salvare a echi
pei (șl - nu numai acum) de Ia 
retrogradare, acest brav jucător, 
evoluind cu același randament, 
foarte bun, atit în apărare cit

și in atac, el fiind de altfel gol- 
getcrul echipei eu 7 goluri în
scrise. Alături de Bolăni merită 
subliniate eforturile veteranului 
echipei, „liberoul” Ispir, care la 
cei 35 de ani s-a numărat me
reu printre evideațiați. Mijlo
cașul C. Bie n-a reușit să-și a- 
ducă o contribuție (manifestînd 
destule fluctuații de formă și 
randament) conformă cu dispo
nibilitățile și talentul lui. Sur- 
Drinzător ’de neconvingătoare 
au fost evoluțiile lui Pa
nici, un _vîrf“ care rindva bă
tuse la porțile echipei națio
nale și de ia care se aștepta 
..spargerea plafonului*  evoluți
ilor modeste. Dar, din păcate, 
Fanici n-a reușit să-și aducă a- 
cel aport așteptat din omul de 
gol de altă dată el devenind un 
anonim. dispărînd undeva „In 
pluton*  și prin mediocritatea 
jocului lipsit de culoare al e- 
chipei mureșene. Cele numai 4 
goluri marcate de Fanici repre
zintă o contribuție infimă adusă 
in contul echipei care 
sacrat.

A.S.A. Tg. Mureș a 
general, o impresie
S-a chinuit mult în jocurile dis
putate pe teren propriu, de 
unde adversarii au plecat cu 6 
puncte și a fost victimă (aproa
pe sigură) în deplasare de unde 
a adus doar 2 puncte I Echipa 
trebuie să părăsească ritmul 
Drea „bătrînesc*  în care joacă.

GLORIA BUZĂU (președintele clubului. Radu 
Oprea) - antrenor Nicolae Lupescu, revine in 
primul eșalon după o absență de patru ani, ul
tima sa participare înregistrind-o în ediția 
1979—80. Așadar, după trei tentative nereușite, 
promovează în Divizia ,A“ cu o autoritate, 
poate, mai puțin bănuită. încă din etapa a ll-a, 
formația buzoianâ s-a instalat pe primul loc, pe 
care nu l-a mai cedat niciodată, asigurindu-și 
încă din toamnă o rezervă de puncte care o 
scutit-o de emoții. Echipa din Buzău culege roa
dele unor îmbunătățiri pe toate planurile — un 
lot de jucători mai valoros decît în anii prece
dent, o bază materială dintre cele mai bune, 
toate datorîndu-se sprijinului acordat de orga
nele locale.

F.C.M. BRAȘOV (președintele clubului, Dumi
tru Dragomir) - antrenor Ștefan Coidum, este 
o cunoștință mai veche, participantă ani și oni 
la întrecerile din primul eșalon, formație in pal
maresul câreia figurează, de altfel, și cucerirea 
„Cupei balcanice" - intercluburi. F.C.M. Brașov 
o reprezentat fotbalul românesc în Cupa 
U.E.FA și a dat fotbalului nostru foarte mulți

„POLI*  TIMIȘOARA (vicepreședinte cu pro
bleme de fotbal, Romulus Petrescu) - antrenor 
Emeric Dembrovschi, revine pe prima scenă tot 
după un an I Dar, pentru „Poli" ocuparea pri
mului loc nu a însemnat nici pe departe un... 
galop de sănătate. In seria a lll-a lupta pen
tru promovare s-a disputat la cote înalte, pentru 
că trei formații, „Poli*,  „U*  Cluj-Napoca și 
C.S.M. Reșița, aspirau la prima treaptă a po
diumului. De altfel, „campioană de toamnă" a 
fost formația reșițeană, care însă, in retur, n-a 
putut să țină pasul trenei impuse de partenerele 
de întrecere. Și astfel, returul a fost dominat 
de frumosul și palpitantul duel dintre cele două 
echipe studențești. Un duel pe care echipa din 
orașul de pe Bega a reușit să-l tranșeze in fa
voarea sa abia în etapa a XXIX-a, cînd a luat 
un avans de trei puncte, care s-a dovedit a fi 
decisiv, intr-un final foarte echilibrat. „Poli" Ti
mișoara a beneficiat cam de același lot de ju
cători cu care retrogradase, jucători cu-multă 
experiență, avînd totodată condiții optime de 
pregătire și joc.

Să le urăm celor trei laureate bună... reve
nire în Divizia „A*  și succes I

GAZDELE 22 DE VICTORII ÎN ULTIMA ETAPĂ
SERIA i

l-a con-

lisat, In 
modes'

METALUL PLOPENI — DUNĂ
REA CALARAȘ1 S—0 (2—0) : 
St&ncioiu (min. ri ți 73) ți Istrii- 
tescu (min. 36).

DELTA TULCEA — F.C.M. PRO
GRESUL BRĂILA 1—0 (0—0) :
Mlcu (min. 87 din M m).

C. S. BOTOȘANI — PRAHOVA 
PLOIEȘTI 1—0 (0—0) : Brihac
(min. 80).

CHIMIA FĂLTICENI — C.S.M. 
BORZEȘTI 
(min. 4, 29 
87 din H 
(min. 49).

4—1 (3—0) t Croitoru
șl 41), Antonin (min. 

m), respectiv Florian

rm. SABAT — CKA-
NEA.MȚ 1—2 (0—2) 8

Coman (min. 52, 17).

Gheorghe NERTEA

OLIMPIA 
BLAUL P.
Toma (min. 48), Dobre (mim. si), 
Roșea (min. 88). respectiv Roșea 
(min. 9), Amarghloalel (min. 48).

C.S.M.
DINAMO

SUCEAVA — 
FOCȘANI 0—8.

PARTIZANUL BACAU 
LUL GALAȚI 2—1 (2—8) 
(min. 17), Tlmori (min. 
pectiv Petrescu (min. 78).

UNI BEA

GLORIA BUZĂU — F. C. CON
STANȚA 
(min. ÎS) 
(min. 22)

1—1 (1—1) : Zahlu l
pentru Gloria, Voinilă 
pentru F. C. Constanța.

Relatări de la V. Frtncu, P. 
Comța, T. Ungureanu, D. Crăciun, 
T. Budescu, I. Matei, L Mîndres- 
eu, E. Telrău, D. Soare. Echipa penai izatâ

1. GLORIA BUZĂU 34 20 7 7 47-31 47

2. Gloria Bistrița 34 18 3 13 50-27 39
3. Partizanul 34 17 4 13 43-44 38
4. Ceahlâul P.N. 34 15 6 13 41-32 36
5. F.G Constanța* 34 13 11 10 55-31 35
4. C.S.M. Suceava 34 13 9 12 36-35 35
7. Chimia Fălt. 34 15 5 14 38-52 35
8. Oțelul Galați 34 13 8 13 45 34 34
9. C.S. Botoșani 34 16 2 16 45-42 34

19. F.C.M. Pr. Br. 34 14 6 14 41-38 34
11. Unirea D. Foc. 34 14 5 15 51-45 33
12. Olimpia Rm. S. 34 13 7 14 39-37 33
13. Metalul Plopeni 34 12 8 14 32 34 32
14. Prahova Ploiești 34 13 6 15 34-41 32

15. Unirea Slobozia 34 12 8 14 35-43 32
16. Delta Tulcea 34 12 8 14 30 58 32
17. C.S.M. Boriețti 34 11 5 18 39 67 27
19. Dunârea Câl. 34 8 6 20 28-54 22

doua punctecu

DE SOSIRE
le Stelei — 
p tot campio- 
infrîngere. cea 
L cu Dinamo : 
I succese — a 
puncte mai 

I manifestat in 
jantă, ce
I c.tr .!■
Lasă. Fantezia 
ptorilor tineri, 
Iu ne pot face 
I părerea că 
I joacă mult 
I mah» puțin 
Ibine învățată, 
I atit? în me- 
hnatul nostru, 
Be cîteva par- 
lierdute — cu 
le hotare. Se- 
I fmneeze, e- 
li «e aviație 
l. Este, poate, 
pereții... Pen-
■ o echipă cu
■ ă si pe de
li pe plan in- 
Ivizatiile din 
laua vor tre- 
late.

u nr. 67 se 
!. iar Steaua 
Dtimlsm vii-

IE
ționale cîști- 
bune, de la 

arm Stan se 
p -W6rt uri sire 
pună și speră 

primii 
proba 

"X re- 
an- 
șe- 
vor 

talul

rintre 
ăi la

de 
de 
?i 

fizică, 
enții letalul

ioadă 
lctată 
hnică

„„TROFEUL CARPAȚI"
SERIA A U-a

(Urmare din pag. 1)

mai semnificativ asalt*  al său 
ni s-a părut cel din ,,sferturi“, 
cu Nikolai Mateev, din prima 
reprezentativă a Bulgariei, pe 
care l-a depășit net (10—1), 
folosind o gamă largă de pro
cedee, fără a da semne de o- 
boeeală. Pop l-a revanșat, ast
fel, pe mezinul echipei noastre 
naționale, Vilmos Szabo, spe
ranța brașovenilor care, deși
I- a condus pe sabrerul bulgar 
cu 8—6, n-a mai găsit, 
soluții 
10—9 .
nala 

In
s-au _____ _____ __ ,__ _
Marin Mustață, Ioan Pop (toți 
România), Ferencz Fiedler 
(Ungaria) direct și Nikolai 
Mateev (Bulgaria), Bencze 
Szabo (Ungaria), Ion Panteli- 
monescu și Alexandru Chiculi
ță (România) prin recalificări, 
la startul probei individuale, 
care a avut toc vineri, în Sala 
sporturilor, fiind 99 de concu- 
renți din Bulgaria, Cuba, Po
lonia, Ungaria și România. O 
singură surpriză s-a consem
nat : L. Filipoiu, component 
al lotului nostru reprezentativ, 
nu a reușit să se califice pe 
tabloul celor 32 de concurenți 
din faza eliminărilor directe,

Iată rezultatele tehnice din 
ultimul act al probei indivi
duale, finala de 8 : Pop — 
Mateev 10—4, Fiedler — Chi- 
euliță 10—6, Pantelimonescu — 
C. Marin 11—9, M. Mustață — 
B. Szabo 12—10 ; în semifinale: 
Pop — Fiedler 10—7, Mustață 
— Pantelimonescu 10—3 ; pen
tru locurile 3—4 : Fiedler — 
Pantelimonescu 10—4 ; pentru 
tocurile 1—2 : Mustață — Pop
II— 9.

Proba pe echipe, desfășurată 
duminică, a debutat cu între
cerile -pe grupe, în care s-au

eficiente, 
asaltul 

de 8. 
această 
calificat

apoi, 
pierzînd cu 

de intrare in fi-

fază a întrecerii 
Cornel Marin,

LA SABIE
înregistrat următoarele rezulta
te : grupa A — România I 9—1 
cu Voința Slobozia și 9—0 cu 
Tractorul Brașov ; Voința Slo
bozia — Tractorul Brașov 9—7 ; 
grupa B : Polonia 9—7 cu Ro
mânia II și 9—1 cu România 
tineret ; România II — Româ
nia tineret 9—1 ; grupa C : Un
garia 9—4 cu Vasas și 9—3 cu 
Ț.S.K.A. Sofia ; Vasas cu 
Ț.S.K.A. Sofia 9—3 ; grupa D : 
Cuba 9—7 cu Bulgaria și 9—2 
cu România juniori ; Bulgaria 
— România juniori 9—4.

Primele două formații din fie
care grupă s-au calificat în 
faza eliminărilor directe, înche
iate cu rezultatele: România I— 
România II 9—3 (au punctat : 
Marin 3, Mustață. Chiculiță și 
Filipoiu — cite 2, respectiv V. 
Szabd 2. Frunză 1. Pantelimo- 
nescu, Păunescu 0) ; Ungaria — 
Voința Slobozia 9—2 ; Vasas — 
Cuba 9—4 ; Polonia — Bulgaria 
9—4. In semifinale : România 
I — Vasas 9—0 (Marin 3, Pop, 
Mustață, Chiculiță — cîte 2) și 
Ungaria — Polonia 8—8 (63—59 
t.d.). Pentru locurile 3—4 : Po
lonia — Vasas 9—6. Pentru 
locurile 1—2 : România I — 
Ungaria 9—1 (Mustață 3, Pop, 
Marin, Chiculiță — dte 2, res
pectiv Uhlar 1, B. Szabo, Fied
ler, Gardos și Navarete 0).

UNIREA ALEXANDRIA — I. P. 
ALUMINIU SLATINA 2—0 (1—0) t 
Hăducu (min. 28) și Volcllă 
(min. 51).

AVINTUL REGHIN
TR. MĂGURELE 6—2
lăjan (min. 10 și 41), Popa (min. 
59), Hajnal (min. 71. 76 și 79), 
respectiv Vocheci (min. “
du va (min. M).

METALUL BUCUREȘTI
MH I.P.A. SIBIU 3—1 
Sultănoiu (min. 57, 60), 
mică (min. 73), respectiv Florescu 
(min. 78).

ROVA ROȘIORI — GAZ
MEDIAȘ 1—0 (0—0) :
(min. 47).

DINAMO VICTORIA
REȘTI — CARPAȚI MIRȘA 2—2 
(0—1) : Dumitrescu (min. “ " 
11 m), Răducanu (min. 76)

— CHIMIA 
(2—1) : Si-

18), vă-

— ȘOl- 
(0-0) : 

Giugiu

METAN
Ștefan

BUCU-

47 din 
pentru

SERIA A LLL-a
MINE-ARMATURA ZALAU —

BUL MOTRU 4—0 (0—0) S Nuțu
(min. 55), Boca (min.
cuță. (min. 86 și 90).

METALURGISTUL 
GLORIA REȘIȚA 1—0 
brai (min. 5).

C.S.M. REȘIȚA — 
CAVNIC 3—1 (2—0)

75) ți PU

CUGIR — 
(î—o) i do

MINERUL 
. . Croitoru

(min. 8), Jacotă (min. 22 și 55), 
respectiv Cristea (min. 52).

IND. SIRMEI C. TURZII — 
OLIMPIA SATU MARE 2—0 (1—0) : 
Vlăduț (min. 34) șl Coloji (min. 
40).

DLnamo Victoria, Prie (min. 8), 
Paraschiv (min. 89) pentru 
Carpați.

F.C.M. BRAȘOV — AUTOMA
TICA BUCUREȘTI S—0 (2—0) :
Bența (min. 14), Cramer (min. 
30) șl Gherghe (min. 58).

CHIMICA TIRNAVENI — CON
STRUCTORUL T.CJ. CRAIOVA 
4—0 (2—0) : Marton (mtn. 8), Ma
tei! (min. 42, min. 88 dtn 11 m ți 
min. 88).

LM.A.S.A. SF. GHEORGHE — 
PROGRESUL VULCAN BUCU
REȘTI 0—1 (2—1) : Kărbu (min.
H șl 07), Deneș (min. 24 ți 06), 
Tamaș (min. 11), Kerekeș (min. 
S3), respectiv Beldie (min. 23).

AUTOBUZUL BUCUREȘTI — 
NITRAMONIA FAGARAȘ 1—4 
(1—0) : Ene (ndrn. 15).

1. F.C.M. BRAȘOV 34 II 7 « 71-27 49
• ■ . ■

Relatări de la M. Bizon, L. Ma
ior, N. Ștefan, T. Negulescu, O. 
Guțu, C. Gruia, I. Ducan, D. 
Plăvițiu și Nlc. Tokacek.

2. Șoimii I.P.A. 34 17 5 12 55-33 39
3. Dinamo Vict. 34 14 9 11 42 32 37
4. Carpați Mirșa 34 14 9 11 52 53 37
5. Gaz metan 34 16 3 15 54-44 35
6. Autobuze' 34 13 9 12 29-32 35
7. Avîntul Reghin 34 15 5 14 44-53 35
8. I.P. Aluminiu 34 12 10 12 62 33 34
9. Chimica Tîrn. 34 15 4 15 52-44 34

10. Progr. Vulcan 34 11 12 11 46-43 34
11. Unirea Alex. 34 14 6 14 39 47 34
12. I.M.A.S.A. 34 13 7 14 41-36 33
13. Automatica 34 14 5 15 32-40 33
14. Metalul Buc. 34 14 5 15 38-49 33

15. Nitramonia 34 13 5 16 52-46 31
16. Rova Roșiori 34 12 4 18 32 61 28
17. Constr. T.C.I. 34 11 5 18 44 63 27
18. Chimia Tr. M. 34 10 4 20 35-59 “4

SOMEȘUL
BUL BRAD

SATU MARE — AU- 
0—0.

LUPENI — C.F.R.
CARANSEBEȘ 5-0

RAPID ABAD — „POLI*  TIMI
ȘOARA 0—4 (0—1) : Bolba Onto. 
W și 89), Bozeșan (min. 79) ți 
Anghel (min. 78).

C.F.R. TIMIȘOARA — STEAUA 
C.F.R. CLUJ-NAPOCA 8—1 (2—1): 
Dumitru (min. 18), Stoișta (mto. 
28), Trifan (min. 59), respectiv 
Feșnic (min. 27).

I. T. H. R. București organizează

EXCURSIE LA SFIRȘIT DE
In zilele de 28, 29, 30 iunie și 1 iulie 1984 

(joi, vineri, sîmbătă și duminică).
Plecarea în data de 28 iunie cu accelera

tul 823, din Gara de Nord, cu înapoierea în 
data de 1 iulie, cu rapidul 88, din Mangalia.

Cazarea se face în hoteluri de categoria I 
și lux. Masa — Ia restaurant.

SAPTAMINA LA NEPTUN
înscrieri și informații la agențiile de turism 

ale I.T.H.R. București din ; str. Luterană nr. 4 
(telefon 14 21 77/2958), Bd. 1843 nr. 4 (telefon 
14 98 81), ștr. Tonitza nr. 13 (telefon 14 95 94), 
Calea Moșilor nr. 55 bis (telefon 11 08 48), Bd. 
N. Bălcescu nr. 35 (telefon 15 7411), Bd. Re
publicii nr. 68 (telefon 14 08 00).

MINERUL
VICTORIA __________ „
(3—0) : P. Popa (min. 7), Trulcă 
(min. 27), Voicu (min. 40), L 
Popa (min. 57) șl Colceag (min. 
W).

Relatări de la I. Domuță, M. 
VHceanu, P. Fucbs, P. Țonea, I. 
League, O. Berbecaru, C. Crețu, 
Z. Kovacs și I. Cotescu.
1. „POLI*  TIM. 34 25 4 5 93 22 54
ÎL „U*  Cluj-Nap.
3. C.S.M. Rețifa

34 25 1 8 78 25 51
34 20 2 12 59-30 42

4. Amtâtura 34 17 3 14 51-45 37
». U. T. Arad 34 15 5 14 50 49 35
6. Minerul Lupani 34 14 6 14 44-45 34
7. Aurul Brad 34 15 4 15 41*44 34
8. Olimpia S.M. 34 15 3 16 53-45 33
9. Ind. sîrmei GT. 34 15 3 16 38-41 33

Io Minerul Cavnie 34 15 2 17 53-46 32
11. Minerul Motru 34 14 4 16 36-50 32
12. C.F.R. Timișoara 34 14 3 17 55-61 31
13. Gloria Reșița 34 14 3 17 34-45 31
14. Metalurg. Cugir 34 13 5 16 40-61 31

W. C.F.R. Viet. C. 34 13 3 10 20-07 29
14. St CFR Ci.-Np.* 34 13 2 19 44 52 24
17. Semețul S.M. 34 10 4 20 24-54 24
10. Rapid Arad 34 8 5 21 20-09 21

* Echipă penalizată cu două puncte



DUBLĂ victorie a
LiȘTILOR : 17-14 ți

ELVEȚIA

HAN DBA-
18-14 CU

de handbal 
susținut două

Echipa masculină 
a României a 
partide amicale în Elveția, în 
compania reprezentativei țării 
gazdă. Handbaliștii români au 
obținut victoria în ambele în- 
tilniri : 17—14 (9—7) în meciul 
disputat la Solothurn (golgeter: 
V. Stingă 10 goluri) și 18—14 
(9—7) în jocul de la Horgen 
(golgeter : V. Stingă 7 goluri).

ECHIPA FEMININĂ DE HAND
BAL IN TURNEUL DE LA VARNA

participa la puternicul 
care începe mîine la 
alături de selecționatele 
R.D. Germane și Bul- 

Lotul nostru, pregătit
Eugen

Echipa reprezentativă femi
nină de handbal a tării noas
tre va 
turneu 
Varna 
URSS, 
gariei.
de Simion Pompiliu si
Bartha, este alcătuit din: Mol
dovan. Bloj si Jianu (Dortari). 
Slefanovici. Klein, Cosma. 
Tache. Călin, Ciubotaru. Oacă, 
Lunca, Oprea. Neică. Torok, 
Mozsi si Plcșoianu. (Nu vor 
fi prezente Maria Verigeanu. 
Viorica Ionică. Angela Avada- 
nei si Rodica Marian). Progra
mul echipei noastre : marți 
R.D. Germană, miercuri 
URSS si joi cu Bulgaria.

cu 
cu

„CUPA DUNĂRII" LA POLO

în crimele două meciuri din 
cadrul competiției internațio
nale de polo -Cuca Dunării", 
care se desfășoară la Bratisla
va. reprezentativa României a 
întrecut cu 17—5 (5—1. 4 1. 
3—2. 5—1) formația Angliei, si 
CU 15—6 (2—0 7—0. 2—5. 4 1) 
echipa secundă a Cehoslovaciei. 
Alte rezultate : Polonia — An
glia 15—11. Cehoslovacia -A*  
— Polonia 15—15. Cehoslovacia 
_A“ — Cehoslovacia -B“ 12—11. 
Polonia — Cehoslovacia -B" 
9—6.

campionatelor 
u.u.o.a., Tamara Biko-
va a stabilit un nou record mon
dial la săritura In Înălțime cu 
Z,05 m (vechiul record ii apar
ținea de anul trecut cu 2.64 m). 
Alte rezultate 206 m : Natalia 
Bocina 22,45, 40» m : Olga Vla- 
diklna 48,98 — record. Paria Pi- 
nighina 49,74 ; 80» m : Irina Po- 
dialovskaia 1:55,69, Nadejda Oa- 
zarenko 1:56,08, Liudmila Boriso
va 1:56,78 ; 3000 m : Natalia Ar- 
tiomova 8:38,84, Olga Bondaren
ko 8:39,28 ; lungime : 
Proskuriakova 6,94 m. Elena Ci- 
cerova 6,91 m, Niele Medvetiieva 
6.90 m ; înălțime : 2. Olga Bel
kova 1,97 m, 3. Liudmila Petrous
l, 95 m ; greutate : Natalia Li- 
sovskaia 21,72 m, Nunu Abașidze 
21,53 m ; 10» mg : Vera Akimova 
12,51, disc : Liubov Zverkova
63.58 ; MASCULIN : 200 m : ser
afici Sokolov 20,52 , 40» m : Vik
tor Markin 44,92, Evgheni Lomtev 
45 05, 800 m : Vasili Matveev
1:44,25 — record, Viktor Kalinin
1 :44,73, Leonid Masunov 1:45,00; 
5000 m : Dmitri Dmitriev 13:17,0»; 
400 mg ; Aleksandr Vasiliev 48.45; 
greutate : Serghel Gavrușin 21,3f 
m ; prăjină : Konstantin Volkov 
5,85 m, Aleksandr Krupskl 5,70 m, 
Vladimir Poliakov 5.70 m ; de
catlon : Grigori Dektiarev 8652 p 
— record.

LOS ANGELES. Rezultatele de 
vineri șl simbătă din trialul atie- 
ților americani. FEMININ : 200 tn: 
Valerie Brisco-Hooks 22,10, Flo
rence Griffith 22,40, Randy Givens
22.59 ; 3000 m s Mary Decker
8:34,91, Cindy Bremser 8:41,19, 
Joan Hansen 8:41,43 ; Înălțime : 
Louise Ritter 1,92 m, Pam Spen
cer 1,89 m, Joni Huntley 1,89 m; 
100 mg ; Kim Turner 13,12, Be
nita Fitzgerald 13,13, Pam Page 
13,13 ; MASCULIN s 3 000 m ob
stacole : Henry Marsh 
Brian Diemer 8:17,00, John 
gor'ek 8:18,45 ; greutate s 
Laut 21,35 m, Auggle Wolf
m, Michael Carter 20,84 m ; 
John Powell 67,14 m, Mao 
kins 65,14 m, Art Burns 65,54 m ; 
50 km marș : Marco Evonluk 
4h02:25, Vincent O’Sullivan 
41)14:04, Cari Schuler 41115:06 ; 
decatlon : John Crist 8102 p, Tim 
Bright 809» p, Jim Wooding 
8072 p.

LUBLIN. Campionatele Poloni
ei ! FEMININ g 109 m s Elzblet» 
Tomczak ll.lt; lungim* : Anna 
WlodarcKyk 6.98 na — record î 
1509 m t Daiiuta PiotrowsKa 
4:16,0*, ttt m z Bura Kasprxyk 
M.59, 19* mg t Lucyna Kalek 
12,68, 4M m 3 Genowewa Blaszak 
M.S2 ; MASCULIN 1 100 ml
Lesztit DnnecM 10,26, tripla 1

tt In finala „Cupei U.B.S.S.- c 
Dinamo Moscova — Zenit Lenin
grad 2—9, după prelungiri. Au 
marcat Gazaev (min. 97) șl Boro
diuk (min. 111).

9 în campionatul U.R.S.S., 
după 15 etape, tn fruntea clasa
mentului se află Dniepr șl Spar
tak Moscova cu cîte 21 p. In a- 
ceastă etapă Ț.S.K.A. Moscova a 
terminat la egalitate pe teren 
propriu cu Dniepr (0—0), tn timp 
ce Spartak a dispus tn deplasa
re cu 3—0 de Dinamo Kiev 1 
Alte rezultate : Dinamo Minsk — 
Baku 1—1, Torpedo Moscova — 
Harkov 2—2, Vilnius — Erevan
1— 1, Cernomoreț Odesa — Taș- 
kent 0—0, Alma Ata — Donețk
2— 1. T. ‘ *
sament se află Baku 
Moscova cu cite 9 p, 
urmă avln-d un joc 
(14).

• Tratativele dintre cluburile 
CJ. Barcelona șl Napoli, in pri
vința transferului Iul Maradona, 
de Ia clubul catalan la cel na- . 
polltan, continuă. C.F. Barcelona* 1 * 1 2 * 
este de acord cu transferul 
mal dacă datoriile pe care le 
Maradona față de actualul 
club vor fi achitate.

_ ____  ale
clubului belgian Seralng, care se 
cifrează la 1.800.000 de dolari — 
sumă confirmată de un tribunal 
din Belgia — conducerea clubu
lui nu a găsit altă soluție decît 
să-șț transfere jucătorii, printre 
tȘare și pe Internaționalul Claesen 
șl pe antrenorul 'Georges 
Heylens.

• Turneul de la Beijing a con
tinuat cu etapa a doua : R. P. 
Chineză „A" — India 2—0, Bei
jing — Algeria 1—0, S.U.A. — 
O sel. Iugoslavă 2—1, Shanghai — 
Congo 2—1, Țlențln — Tunisia 
1-H), Polonia — R. P. Chjneză 
,,B“ 1—0, Canton — Nigeria 2—0, 
O sel. R.F.G. — Canada 2—0.

PE PISTELE DE ATLETISM
• Tamara Bîkova - 2,05 m la înălțime !

KIEV, tn cadrul
U.R.S.S., simbătă,

m :45.05,

8:15,91, 
Gre- 
Dave 
21, U 

disci 
WU-

PESTf HOTARE
REGATA DUISBURG LA CAIAC- 

CANOE

în finala probei de canoe 
dublu 1000 na din cadrul Re
gatei Duisburg la caiac-canoe. 
echipajul rottiân Ivan Feodo- 
rov—Leon Anane s-a clasat pe 
locul -doi. în 3:55.77. după 
Ljubek—Nisovici (Iugoslavia), 
3:53,66. dar înaintea lui Lbik— 
Wisla (Polonia). 4:00,58. La 
caiac simplu 1 000 m a ciștigat 
Greg Barton (SUA) 3:58,71. ur
mat de Csaba Abraham (Unga
ria). 4:02.38, Iar la canoe sim
plu 1000 m primul s-a clasat 
Jiri Vrdlovec (Cehoslovacia), 
4:35,74. urmat de Tamas 
Buday (Ungaria) 4:39,10.

TURNEE DE ȘAH
în runda a treia a turneu

lui feminiD de la Piotrkow 
Tribunalski (Polonia). Elisa- 

beta Polihroniade a remizat cu 
Malgoriata Wiese (Polonia), iar 
Gertrude Baumstark cu Sos- 
nowska (Polonia). Semenova a 
ciștigat la Szmacinska, iar 
Brusztman la Sikora. Con
duce ! 
într-un 
ceeasi 
Boi ea 
Lechner

la Szmacinska, 
__ la Sikora. 

Semenova cu 2 d (1). 
turneu oaralel. in a- Smaranda 

oe Liliana
localitate 
a Învins-o 
FPolonia).

*
Tn turneul masculin 

Ruse, maestrul român 
Armas a cistisat la 
(Bulgaria). Conduce Grigorov 
(Bulgaria) cu 8 o si o partidă 
intreruDtă.
TURUL aCUST AL R.D. GER

MANE

de la
Inii»

Don ev

Etapa a 4-a a Turului ci
clist al RD Germane Dresda — 
Zwickau, 183 km, a fost câș
tigată de Olaf Ludwig (RDG) 
In 5hl5:31. urmat. în același 
timp, de Loetzch (RDG) fi 
Mircea Borna jcanu. In clasa
mentul general individual con
duce Bernd Drogan (RDG). 
urmat la 31 de secunde de 
compatriotul său Falk Boden. 
Primul dintre cicliștii români 
este Valentin Constantinescu, 
locul T la 5:38. Romascanu este 
oe locul 10. la 8:03 de lider.

Zdzislaw Hoffman 17,21 m, înăl
țime ; Jacek Wszola 2,28 m.

DUSSELDORF. Campionatele 
R. F. normania : . FEMININ 1 
10*  m : Heide Gaugel 11,26,
13M m : Margrit Klinger 4*8.31.  
dl»e : Lngr*  Manecke S3,06 m, 
suliță : Ingrid Thyssen 63.06 tn. 
4M m : Ute Thimm 51,35 : MAS
CULIN înălțime : niatmar Mo- 
genlraig 1,26 m, tripla : Halt 
Jaro» 16,31 m, disc : Alwin Wag
ner 65.2» tn.

LONDRA. Campionatele Mani 
Britanii : 15 00t m : Steve Jones 
28:05,97, triplu ; Laxaro Betan
court (Cuba) II,W m, 10t m : 
Ucid 10,42.

LOUVAIN (Belgia). 3006 m abat. : 
William via Dljck 8:19,6» — re
cord, 40» mg : Rlck Tommeleln 
4».64 — record, IM m : B. Dea- 
ruelle» 10,2».

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
BASCHET. • Le MOnchen 

Congresul FLBA a stabilit gru
pele turneului olimpic masculin: 
grupa A 3 Italia, Iugoslavia, 
Australia, Brazilia, R.F. ~ _
nla, Egipt ; grupa B î 1 
nezâ, Uruguay, 
Franța, S.U.A. 
culln la Chletl
— Iugoslavia 
Italia — Spania 
lungiri (37—41, 
Iugoslavia 97—91 (58—53), U.R.S.S.
— Spania 87—«1 (39—41). • La 

ta med feminin: 
■ R.P. Chineză 82—68.

’. Germa- 
R.P. C1U- 

Spania, Canada, 
• Turneu mas- 
(italia) : U.R.S.S. 
100—93 (51—46),
98—93 după pre- 

88—88), Italia -

Bdjing, 
U.R.S.S.

BOX • Americanul Aaron 
Pryor și-a păstrat titlul de cam
pion mondial la categoria super- 
ușoară (IBF), întrecîndu-1 la 
puncte, după 15 reprize, pe ca
nadianul Nick Furlano în medul 
disputat la Toronto. • La Ban 
Juan (Porto Rico), Edwin Rosa
rio și-a păstrat centura de cam
pion mondial la categoria ușoară 
(WBC) întrecîndu-1 la puncte (în 
11 reprize) pe americanul Ho
ward DttVta.

CICLISM • Turul Elveției a 
fost ciștigat do Urs Zimmermann 
(Elveția), urmat de portughezul 
Acaclo da Silva, la 1: II. • 
Turul Italiei pentru amatori a 
fost cdștlgat de sovieticul Piotr

FRANȚA - SPANIA, FINALA EURO ’84
Prin urmare, cunoaștem pe finalistele Campio

natului Europei ; echipele*  Franței și Spaniei iși 
vor disputa miercuri, cu începere de la era îl 
pe stadionul .Parc des Princes" din Paris, titlul 
european.. Ele Și-au ciștigat dreptul de a disputa

FRANȚA-PORTUGALIA 3-2 (1-0, 1-1)
Agențiile de presa se întreabă. Să 

se fi jucat oare simbătă seara ade
vărata finală a campionatului ? După 
dramatioa dispută dintre reprezenta
tivele Franței ți Portugaliei in care, 
pentru prima oară in această ediție, 
s-a recurs La prelungiri și au lipsit 
doar citeva zeci de secunde sâ se 
apeleze Ic executarea loviturilor de 
pedeapsă, golui victoriei, marcat de 
Platini in ultimul minut al reprizelor 
suplimentare I Stadionul Velodrome 
din Marsilia, arhiplin, a oferit c 
,,scenă- incendiară acestui joc de 
mare încleștare în care fotbaliștii 
portughezi au realizat una dintre 
cele mol bune partide ale Tor din 
ultimii ani di nd o replică de ridi
cată ctasă unsprezecelui-gazdă ; ani
mați de grupul „botrfaifcr" virtuozi oi 
balonului J or doc. Nenă - mereu spH- 
iinlțf de Cbalona - cei Ta toți intemo- 
tionon tositani ou evoiuot cu muh 
aptanta. derenirwi - die echipa ce 
soma o doua — figura de pnn>-pioo 
a partidei. Telegramele agențiilor de 
c*esă  subHniază că reorexentathra 
Froaței a început foarte decisă jocul, 
inia ei do mijloc, ounctui forte, tan- 
punindu-țl punctul de vedere. Tn mia. 
23 Iu o lovitură liberă (pentru ue 
fault al lui Pachoco asupra lui Pla
tini, decizie contestată do portughezi) 
cind toată lumea se aștepta să exe
cute specialistul unor asemenea 
mente fae' (Platini), DO MERG UE e 
șutat surprinzător și proch și • do»- 
dth scorul. In continuam, meciul »-a 
echilibrat Acum gazdele vor utili», 
d. regulă. contraatacul șl Lacombn 
(mln. 45) rotează deprinderea pen
tru 00, imediat după pauză, ele să albă 
din nou o mar*  ocazie ic o minge 
.. lucrată- de Platini cind Fernandez 
a șutat ,1 Bento a respln*  In ultimă 
instanță. Continuă dominarea terito
rială portugheză șl ofensivele surprin
zătoare franceze cum o fost aceea din 
min. 54 cind Glress. o șutat din va
leți dar balonul a trecut la mică 
distanță de stllpul din stingă porții 
Iul Bento. Acum se va produce șl 
intrarea Iul Nene Ga pauză intrase 
Gomes) dea galeria vechilor inter
naționali portughezi este completă. 
Fernandez respinge d« pe linia porții

SPANIA DANEMARCA 6-5 (1-0, 1-1, 1-1)
Șl a doua semifinală a C.E. — 

disputată la Lyon —a prezentat o luptă 
echilibrată care a dus șl ea la disputa
rea prelungirilor și chiar ia execu
tarea penaityurilor. începutul meciu
lui părea să anunțe o victorie ușoară 
a echipei Danemarcei, mai cu seamă 
că ea a deschis repede scorul. I» 
min. 7 (după ce Qvist avusese e in
tervenție promptă in fața lui Carras
co), LER8Y a marcat, printr-un șut 
sec, după ce Elkjoer Larsen trimisese 
balonul cu copul și Arconada respin
sese în ultima instanța. Patru minute 
mai tîrzhi Amessen este faultat in 
careu de Camacho fără ca arbitrul 
Courtney să acorde penaltyul care se 
impunea, o decizie discutată de co
mentariile agențiilor de presă.

După pauză, echipa spaniolă se va 
arăta mult mai sigură, mal proaspătă, 
ea va domina cu autoritate Jocul fa 
vreme ce fotbaliștii danezi par că re
simt tot mol mult eforturile depuse 
fa competiție. Ei au, totuși, două mari 
situațn (mln. 47 — bară Amessen fi 
mi». 50 — Lerby) după care vor veni 
seriile de ocazii spaniole : min. 50 
Qvlst salvează miraculos în fața a doi 
adversari (ta o poziție clară de ofsaid 
nesemnalizată), mln. 58 — SantiUana 
,,oop“ pe lingă poartă de ta 5 m.

Ugrumov. Ultima etapă, TermoH 
—Coral» (191 km), a revenit ita- 
linulul Manrlco Ronchlato tn 
5h0» : li. Campionatul de șosea 
ai Franței pentru profesioniști, 
desfășurat la Plouay, a fost cîț- 
tlga» de Laurent Fignon, cîștlgă- 
torul da anul trecut la Turului 
Franței, urmat la 1 :15 de Erie 
daH 'Armellina și Pascal Jules. 
Bernard Hinault s-a clasat 
locul 11, cu același timp.

pe

alRUGBY • La Auckland, în 
doilea meci-test dintre echipele 
Noii Zeelande șl Franței, gaz
dele au cîștigat cu 31—18 (16—6). 
Au marcat 5 Smith, Taylor — 
cîte o încercare, Hewson 5 l.p. 
șl două transformări, respectiv 
Lescarboura " ‘ 
2 1-P- Si

și2 încercări 
Bonneval-încercare.

fe-TENIS 
minln de 
Martina ___
Jordan 6—i, 6—1. tn semifinale: 
Navratilova — Kohde 4—6, 6—1, 
6—4, Jordan — Evert-Lloyd 6—2, 
6—4. Finala la Bristol : Krlek — 
Teacher 6—7, 7—6,

• Finala turneului 
ia Eastbourne (Anglia): 
Navratilova — Kathy

6—4.

VOLEI • Turneu masculin la 
Vilnius : Polonia — Canada 3—0, 
Cehoslovacia — Finlanda 3—0, 
Cuba — Japonia 3—2, U.R.S.S. 
„A" — U.R.S.S. „B- 3—0.

„meciul cel mare*  după semifinale foarte dis
putate, ambele necesitînd prelungiri, iar cea de 
ieri (Spania — 
lovituri de la 11

colț,
Cha-

ai Uji G<xne. (min. 70) ,i. 
la min. 74, JO RD AO educe egalareo 
roluind mingea cu capul, iul la 
gol imporobii, la centrarea lui

In prelungiri, echipa Franței 
mai dooeâ. joocâ mai rapid ți 
ia min. 94, o ocazie favorabilă la 
acțiunea Ferrvi-Giresse-Platinl, apăra
rea portugheză fiind surprinsă pe pi
cior greșit. Dar. arătind că nu re
nunță Io glodul victoriei, elevii M 
Cabrita re laneoază din nou In atac 
f iarăși, e centrare a Iul Chalana 

găsește bine ploiat pe JORDAO 
care roia fulgerător le plasă i 2—1 
pentre Portugalia I Era minutul 97, 
Tribunele au amuții— Mocnii continuă 
la nrolașl ritm susținut pe care î-a 
arat primai minut. Selecționata
portugbază na 1^ întărește defeshra, 
ne apără rezultatul. Rămine cu 4—5 
oameni le defensivă, continuă să-l 
caute ce mingi lungi pe Jordao. Cho- 
«sa. Nonă. Gome*.  Francezii sesizează 
fișările odvenoruU ,1 in asin. 115

atoc, roalizind saporiori totea nume
rică pria apariția M DO MERG UE 
(tot ai Q care taser to : 2—2. Acum, 
toată luarea așteaptă prelungirile. 
Toată togile afară do— PtATINI care, 
ta ultimele secunde ele prelungirilor 
(«ta. 129) a reluat te plasa porții tei 
lenta atingea respinsă de Pereha te 
e acțiana periculoasă • lai Țigana. 
Astfel s-o încheiat, printr-o uktarf 
..lovitură de teatru*,  această Intiktfre 
con» a fost, ea însăți, pria nume
roasele momente de Mispons. un 
spectacol fotboihtic remoraobN.

Arbitrul P. Bergamo (Italia) a 
du*  formoțlM. :

FRANȚA : Bote — Battiston, Le Roux, 
Bonte, Domergue — Fernandez, TV 
gona, Giressa, Plesni — Lacombe 
(mta. 66 — Ferrer î), Six (min. 101 — 
Bell one).

PORTUGALIA t Bento - J. Pinto, 
Eurico, L Pereira, Alvaro — Pacheoo, 
Frasco, Sousa (mln. 63 — Nen6), Cha
lone — Jordao, Dlamantlrto (mln, 46 — 
Gomes).

fi la enta. 62 tot Sontiltana ratare 
de ta 4 m. Egalaiea vine în mod logic 
la mia. 67 i Sarabia futeazâ in bară, 
apărătorii danezi resping și MACEDA 
reia in plasă x 1—1. In ultimul minut 
ai... minutelor „normale- Laudrup șu- 
teazâ plasat șl Areonoda respinge ia 
corner.

la prelungiri, momente dramatice 
la ambele părți (min. 100) dar Arco- 
rxxio șl Qvist intervin cu succes. Berg- 
green este eliminat pentru două car 
tortoșe galbene (mln. 106). Egalitate 
după 120 de minute. Urmează execu
tarea loviturilor de ba 11 metri.

Spaniolii au transformat cind Lovi
turi (SantiUana, Senor, Urquiaga, Vic
tor, Gordillo), iar danezii numai pa
tru (Brylle, 1 Olsen, Laudrap, Lerby 
- a ratat E. Larsen). Astfel, cu sco
rul general de 6-5 Spania s-a califi
cai Tn finala celei de a 7-a ediții

Arbitral G. Courtney (Angîta) 
dus fornxjțiilo :

SPANIA : Arconada — Senar, 
(min. 102 Urqulaga), Maceda, 
ch*  - Victor.

Salva
- Camo-

. J. Alberta (mln. 69 
Sarabia), Gallego, OordiMo — Carva*-  
ee, SantiUana.

DANEMARCA : QvM - Sivoboeck, 
Busk. M. Often (mtn. 114 - BryUe), 
Nielsen. Bertelsen, Amessen (mln. 60 
— X Oleen), Lerby, Bergreee — Lau
drup, E. Larsen.

Pe ultimele locuri' In da- 
și Dinamo 

aceasta din 
mal puțin

9 Claudio Gentile, fundașul e- 
chfpel Juventus va juca Iii vii
torul sezon la Fiorentina. Brazi
lianul Socrates, este șl el în tra
tative avansate cu clubul din 
Florența.

Danemarca) și executarea de 
metri.

după 
semifinală, dintre 

Portugalia (3—2, 
Agenția 
: „Fun- 
introdus 
datorită 
Amoros, . 

__  27-a zi 
chiar în ziua 
MICHEL HI- 

„La 2—1 pentru 
în minutul 98,

tehnic, dar 
minute din 

fatale 
lusitană. 

Dia“ scrie 
„Contrar 

înainte

• Citeva ecouri
prima ......
Franța 
după prelungiri).
„Associated Press" 
dașul Domergue, 
in echipă numai 
suspendării Iul 
și-a sărbătorit cea 
de naștere, cl.l— 
meciului”. ------ ”
DALGO: 
Portugalia _  ______
am fost aproape convins ea 
aceasta va fi ultima mea 
partidă ca antrenor al re
prezentativei: in 30 de mi
nute am inscris doar un gol; 
cum puteam spera că vom 
marca alte două In ulti
mele minute 7“. La rîndul 
Său. FERNANDO CA- 
BRITA, antrenorul Portu
galiei, spunea: „Cind am 
inscris in prelungiri, cre
deam că vom obține vic
toria. Înainte de meci, 
mă gindeam că aceasta 
întilnire ar putea fi chiar 
finala campionatului, și, 
Intr-adevăr, desfășurarea 
jocului a confirmat previ
ziunile mele. Să sperăm 
că finala de miercuri se 
va ridica la nivelul acestei 
semifinale”.
• Aseară, In meciul 

Spania — Danemarca, 
portarul Iberic Arconada 
a Îmbrăcat pentru a 60-a 
oară tricoul echipei na
ționale. La 26 iunie, por
tarul formației Real So- 
ciedad (cu care a ciștigat 
de două ori campionatul) 
va împlini 30 de ani.
• Presa portugheză 

comentează reușita partidă 
din semifinală. Toate zia
rele oonsemnează faptul 
ca jocul s-a ridicat la un 
înalt nivel 
ultimele 5 
prelungiri au fost 
pentru echipa 
Cotidianul „O 
printre altele : 
așteptărilor, 
meci jucătorii noștri 
demonstrat o tehnică 
perioară învingătorilor 
ultimul minut. Aceștia 
urmă au avut tn 
un adevărat erou al parti
dei”. Ziarul „Diario Noti- 
cias" subliniază : „Poate 
că oboseala jucătorilor 
noștri din ultimele minute, 
precum și convingerea că 
vor părăsi terenul învin
gători au fost cauzele a- 
cestui eșec ca rezultat, dar 
nu șl ca valoare tehnică”.

• ziarele
continuă 
după ce 
R.F.G. a părăsit 
tițla. Cotidianul 
scrie: ______ _ ,
tul carierei lui Derwall...” 
s-ar putea ca acesta să 
demisioneze chiar săptâ- . 
mina viitoare. Se pune 
Insă întrebarea cine îi va 
lua locul T După același 
ziar se arată că succeso
rul ar putea fi Horst 
KBppel (37 de ani), actua
lul antrenor secund, sau 
fostul internațional Helmut 
Benthaus, acum antrenor 
al echipei campioane v.F. 
B. Stuttgart. Alte păreri 
susțin că va fi numit un 
director tehnic al federa
ției, printre candidați fl- 
gurlnd șl Franz Becken
bauer.
• Fină acum, pe lista

golgeterilor, situația este 
următoarea : platini
(Franța) » g. urmat de 
Amessen (Danemarca) 3 g, 
Domergue (Franța), Jor
dao (Portugalia), Elkjaer 
-Larsen (Danemarca),
Văller (R.F.G.) șl Maceda 
(Spania), toți cu cite 2 g.

de
au 

su- 
din 
din 

Platini

vest-germane 
comentariile, 

selecționata 
" ” oompe- 

_____  „BI1.D” 
„Se apropie sfîrși-

nu- 
ate 
său

• Pentru marile datorii


