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A început edifia a 67-a a Diviziei ,,A“ de fotbal

770 km, și contracronometru (20 km) la Tg. Jiu

RAPID ȘI f. €. ARGEȘ, PERFORMERELE ETAPEI

RÎMNICU VILCEA, 2 (prin 
teleTon). Duminică a început 
cea de a XXII-a ediție a Turu
lui ciclist al României, la startul 
căreia s-au aliniat 87 de rutieri 
din cinci țări. Competiția, care 
marchează Împlinirea a 50 de 
ani de la înființarea acestei 
populare întreceri, a debutat 
dimineață, prin defilarea parti- 
cipanților pe străzile orașului 
Cimpulung Muscel și prin fes
tivitatea de deschidere, care a

cendentă pe prima parte și cu 
pronunțat caracter montan în 
cea de a doua, un pluton de 
rutieri gata să realizeze în se
rie acțiuni spectaculoase. După 
prologul menit să dea un lider 
caravanei, pe un traseu de doi 
kilometri, acoperit de trei ori 
de rutieri, la finele căruia 
Gheorghe Lăutaru a îmbrăcat 
primul tricou galben, plutonul 
s-a așternut la drum pentru a 
parcurge prima etapă, Cîmpu-

® Sportul studențesc a pornit lansat (3-0 la Buzău) ț Campionii - învingători 
la limită @ Sport Club Bacău ți Chimia Rm. Vîlcea, puncte mari la Timișoara și 

lași O după-amîază cu goluri puține

CLASAMENTUL REZULTATE TEHNICE

1. SPORTUL STUD. 1 1 0 0 3-0 2
2. F.C.M. Brașov 1 1 0 0 3-1 2

3- 5. Dinamo 1 1 0 0 1-0 2
Jiul 1 1 0 0 2-1 2
F.C. Bihor 1 1 0 0 2-1 2

6-13. Steauo 1 0 1 0 0-0 1
F. C. Argeț 1 0 1 0 0-0 1
Politehnica Iași 1 0 1 0 0-0 1
Chimia Rm. Vîlcea 1 0 1 0 0-0 1
„Poli” Timișoara 1 0 1 0 1-1 1
S. C. Bacău 1 0 1 0 1-1 1
Universitatea Cv. 1 0 1 0 1-1 1
Rapid 1 0 1 0 1-1 1

14-16. F. C. Olt 1 0 0 1 1-2 0
Corvinul 1 0 0 1 1-2 0
A.S.A. Tg. Mureș 1 0 0 1 0-1 0

17. F.C. Baia Mare 1 0 0 1 1-3 0
18. Gloria Buzău 1 0 0 1 0-3 0

Sportul studențesc
F.C. Argeș
Rapid
A.S.A. Tg. Mureș 
Chimia Rm. Vîlcea 
F.C. Baia Mare
F.C. Olt
Corvinul Hunedoara
S.C. Bacău

Steaua - F.C. Argeș 0-0
Dinamo — A.S.A. Tg. Mureș 1-0 (1-0)
Politehnica lăți - Chimia Rm. Vilcea 0-0
Jiul Petroșani - F.C. Oit 2-1 (1-1)
F.C.M. Brasov - F.C. Baia Mare 3-1 (1-0)
F.C. Bihor - Corvinul Hunedoara 2-1 (1-0)
Politehnica Tim. - S.C. Bacău 1-1 (0-0)
Gloria Buzău - Sportul studențesc 0-3 (0-0)
Univ. Craiova - Rapid 1-1 (1-0)

ETAPA VIITOARE (miercuri 5 septembrie)
- Politehnica lași
- F.C.M. Brașov
- Jiul Petroșani
- F.C. Bihor
- Steaua
- Universitatea Craiova
- Dinamo
- Politehnica Timișoara
- Gloria Buzău

Caravana multicolori a pornit la drum ! In imagine, un aspect 
din timpul etapei prolog a Turului României, cu Gheorghe 
Lăutaru in fruntea plutonului Foto : Iorgu BĂNICĂ
avut loc în fața primăriei. Ci
cliștilor le-a fost urat „bun ve
nit" și succes în întrecere de 
către primarul orașului, 
Gheorghe Oancea, și de către 
secretarul responsabil al F.R.C., 
Gheorghe Stânei.

Prima zi a fost deosebit de 
frumoasă. O vreme splendidă, 
un traseu în ușoară pantă des-

lung Muscel — Pitești — Rim
nicu Vîlcea, 120 kiloțnetri. Tre
cuseră doar vreo doi-trei kilo
metri cînd patru rutieri (Ale
xandru Moisescu de la Voința 
Cluj-Napoca, Ibrah'm Alsoukni

Hristache NAUM

(Continuare in oaq 2—3)

CONSFĂTUIREA METODICĂ A PROFESORILOR 
DE EDUCAȚIE FIZICĂ DIN CAPITALĂ

SPECTACULOSUL SPRINT
DE LA BUZĂU... ȘI-ATÎT!

Tulba șutează puternic, a- 
trăgind atenția publicului și 

a... fotoreporterului

Foto : D. NEAGU

Simbătă a avut ’ loc consfă
tuirea metodică a profesorilor 
de educație fizică din Capita
lă, organizată ca de obicei în 
preajma deschiderii noului an 
de învățămint de către Inspec
toratul școlar al Capitalei și 
C.M.B.E.F.S. Pe ordinea de zi a 
consfătuirii au figurat : Analiza 
activității desfășurate in vede
rea realizării prevederilor 
„Programului de măsuri" pen
tru aplicarea in viață, in in
stituțiile de invățămint, a indi
cațiilor cuprinse in Mesajul 
secretarului general al partidu

lui, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
adresat Conferinței pe țară a 
mișcării sportive ; Valorificarea 
conținutului educativ al lecțiilor 
de educație fizică (strategii și 
metode folosite în formarea 
deprinderii de practicare a 
exercițiului fizic, a convingeri
lor pentru dezvoltarea armo
nioasă a organismului, fortifi
carea fizică și întărirea sănă
tății ; educarea patriotică, re
voluționară a tineretului, pre
gătirea sa pentru integrarea

(Continuare tn vag 2—31
Start canicular, la aproape 

30 de grade. Start cu penal- 
ty-uri. Start cu surprize

Ciți dintre jucătorii de Pro
nosport s-au gindit să nu joa
ce solo pe Ghencea și la Cra
iova ? Poate doar cei care nu 
l-au uitat pe Dobrin, in „cal
culatorul' căruia se află a- 
proape toate variantele cunos
cute și cele necunoscute ale 
fotbalului. Și poate cei care, 
veniți cu steagurile Giuleștiu- 
lui in Cetatea de scaun a fot
balului nostru din ultimii ani. 
și-au amintit că Rapid nu 
mai e de mult doar o echipă, 
ei o legendă, un moment de 
frenezie, din care se poate 
naște un gol in ultimele se
cunde. precum golul lui Cue- 
dan, in aceleași ultime secun
de, acum 46 de ani, in Pot
coavă, contra Ujpest-ului...

Sigur că toate acestea sint 
frumoase, fac parte din poves
tea nesfirșită a fotbalului, dar, 
din păcate, pe primul plan al 
acestei etape se află JOCUL* 
SLAB a nu mai puțin de trei 
echipe din cele care la 19 sep
tembrie vor porni prin Euro
pa, trei echipe care reprezintă 
marea majoritate a „naționa
lei' care îl va înfrunta la 12 
septembrie pe Whiteside, „co
pilul lui Bingham'.

S-a jucat slab. Scuza cu 
startul nu ține cum se spune 
la fotbal. Dinamo a slalomat 
prea lung pe lingă anonimii 
Mureșului, care au venit la 
București și fără Băloni, ți 
fără Sorin Dumitrescu, și fără 
Ilie Costel, deci fără tot ce a- 
vea mai bun echipa lui Ispir, 
acest jucător admirabil, mereu

in prima linie, in pofida ani
lor.

La Craiova am avut la un 
moment dat impresia că pozi
ția camerelor de luat veder’ 
dezavantajează jocul : mai 
mult, chiar se părea că o teh
nică specială de ralenti vrea 
să ofere publicului toate deta
liile tehnice, dar acestea erau 
simple impresii, singurul ade
văr fiind acela că Universitatea 
ridicase de mult piciorul de pe 
accelerație, așteptind fluierul 
final — și asta cind 1 — in 
chiar prima etapă a campione 
tului.

Despre Steaua, ce să mai 
spunem ? Rezultatul pare ne
verosimil in acest meci in care 
gazdele făcuseră parcă totul 
pentru a se prezenta cu o e- 
chipi puternică, o echipă nouă 
am putea spune, dar iată că 
piteștenii au reușit să se adune 
precum plăieșii.„

Un pic de lumină ne vine 
de la Buzău, unde Sportul a 
realizat un scor net. La aceas
ta a contribuit, poate, și timi
ditatea gazdelor — asta se va 
vedea in etapele următoare — 
dar victoria rămine victorie, 
chiar dacă scorul reia vechea 
temă a potențialului promo
vatelor. care, iată, au realizat 
doar trei puncte din șase po
sibile pe teren propriu, singura 
performeră fiind echipa din 
Brașov, unde speranțele lui 
Coidum In Văidean. Cramer și 
ceilalți au înregistrat o primă 
confirmare.

CRONICAR

(Continuare in pag. 2-31

CAMPIONATUL FEMININ DE HANDBAL
A DEBUTAT CU 0 ETAPĂ FOARTE ECHILIBRATĂ

O nouă • ediție a campionatu
lui feminin de handbal. Divizia 
„A“ a început ieri, programind 
in prima etapă doar 5 din cele 
6 partide ce trebuiau să aibe 
loc cu acest prilej, iocul Rapid 
— Chimistul Rm. Vîlcea fiind 
amînat Deci, doar 5 jocuri, dar 
toate foarte agitate si echilibra
te (două s-au încheiat la e-

galitate). iar victoriile gazdelor, 
doar două la... număr, conturin- 
du-se greu. în finaluri de meci 
palpitante. Dar iată scurte con
semnări de la aceste prime par
tide oficiale de handbal femi
nin :

CONFECȚIA — PROGRESUL 
18—17 (11—9). Partidă de mare 
luptă. în care calitatea jocului

a trecut pe planul al doilea. 
Victorii formației Confecția 
este, credem, meritată pentru 
că : 1) a beneficiat de o mai 
mare putere de finalizare (foar
te bună Grigoraș) și 2) a avut 
un portar foarte bun. Florica 
Iosifescu. De partea cealaltă, tn 
echipa Progresul s-a observat 
din nou vechea problemă care 
împiedică această formație să 
se exprime așa cum ar merita : 
efort mare și goluri puține, 
pentru că lipsesc realizatoarele 
de la 9 m. Cu toate că am con
siderat victoria Confecției me
ritată trebuie spus că ea a fost, 
totuși, în bună măsură, ca să zi
cem așa. „ajutată" și de unele 
decizii ale cuplului de arbitri 
bucureștean Traian Marinescu 
și Aurel Dumitrescu care a gre
șit destul de mult si in favoarea 
handbalistelor de la Confecția 
Repetăm': acest lucru nu scade 
cu nimic din meritul învingă
toarelor care au luptat mult 
conducînd aproape tot timpul. 
Scorul a fost doar de trei ori 
egal : 7—7 (min, 20), 14—14 
(min. 48) și 15—15 (min. 53). în 
rest, avantajul fiind de partea 
Învingătoarelor, care se puteau

Fază din meciul Confecția — Progresul (18—17): Grigoraș (Con
fecția) aruncă la poartă, eu toată opoziția lui Preoțescu (Pro
gresul), și va marca Foto : N. DRAGOS

Călin ANTONESCU

(Continuare în pag. 2—3)



SURPTURUL CICLIST
(Urmare din vag. 1)
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POLITEHNICA 1ASI 
CHIMIA RM. VkCEA

JIUL
F. C. OLT

șutul 
m. al

STEAUA
F. C. ARGEȘ

stadionului 
Constan ti- 
și absolut 

sprint al

BRAȘOV. 2
Cum meciul 
minge adusă 
tr-un torent d

TIMI- 
Localni- 
timorate 
formație 
conducă - Kollo 

Honghiuc 
Popescu.

Laszo 8, Bărbat 7. Stroia

Iul care se scurgea nemilos pen
tru noua sa echipă, antrenorul 
Halagian, in disperare de cauză 
(și in criză de timp ca... la șah) 
a comis o greșeală, scoțindu-1 
pe Lăcătuș și introducîndu-1 virf 
pe Tătăran ! De aci înainte, ac-

in min. 38. tind, la unul din 
rarele lor atacuri. Iovan a tri
mis mingea, din poziție favora
bilă. puțin pe lingă bară.

In min. 53 
o centrare 

Cojocaru. 
tirziu. Ia 

Cojocaru.

3, Militant 
Panait. Ivan

I : L Vi-
(Rc mânia)

f-ristian a ghicit intenția fostului său coechipier Radu 
« penalty-ul

sau chiar 
porții vil
la
25

de precis la 
oaspe și totuși 
înscrie golul a-

central M. POPA, infiltrat în 
careu, înscrie cn o splendidă 
lovitură de cap.

Stelion TRANDAFIRESCU

gazdelor, axa- 
pe sngaja- 

. mai 
iul 
ta 

fără

min. 52. 
la peste

prima jumătate a ' meciului : dar 
a-.unci. In mln. IS, Kadu II, fost 
golgeter al campionatului nostru, 
n-a putut să-1 tafringă pe Cris
tian la penaty-ul acordat pen
tru faultul comis, tn careu, de 
Voicu asupra lui Piturcă.

9—5. Au 
38 din p

AL ROMÂNIEI

șl Abdul Naser, ambii din Si
ria, Gheorghios Mekopoulos din 
Grecia) s-au detașat de pluton. 
Intenția lor n-a putut fi pusă 
Insă în practică, pentru că 
grupul masiv, neîngăduitor 
deocamdată, a anihilat-o. Alte 
acțiuni tulbură și ele viața in 
pluton, dar se sting la fel de 
repede, întimpinînd forța de ri
postă a urmăritorilor. La kilo
metrul 38, se pare totuși că 
Valentin Constantineseu și Cor
nel Nicolae au o șansă. La 
km. 45 eu au un minut avans. 
Să fie oare aceasta acțiunea 
decisivă 1 S-ar putea, deoarece 
convine echipei naționale (că
reia 11 aparține Valentin Con- 
stantinescu) și formației Dina
mo București (din care face 
parte Cornel Nicolae), adică pu
ternicului grup de alergători 
condus de antrenorul emerit 
Nicolae Voien.

Răminem lingă cei doi eva
dați și constatăm, kilometru de 
kilometru, că greul acțiunii 11 
duce Valentin Constantineseu, 
in timp ce colegul său contri
buie din ce In ce mai rar și eu 
tot mai puțină forță la reușita 
acestei spectaculoase detașări. 
Valentin Constantineseu tiștigă 
sprintul de la Pitești — avind 
In spate un grup de șapte ci
cliști, la 50 de secunde —, apoi 
eățlrările de la Zamfirești (ki
lometrul 80), eu Kantiopouloc, 
din Grecia, la N de secunde, 
la Unțești (kilometrul 90), eu 
un grup de 10 alergători (din 
care, surprinzător, lipsea Mir- 
een Romășcanu, ajuns, insă, 
peste efțiva kilometri in acest 
pluton urmăritor), la un minut, 
«I pe eea de la Dealul Negru 
(kilometrul 102), tind Gheor
ghe Kleinpeter (Dinamo) |i 
Ovidin Mliraa (Voința Bucu
rești) se aflau în cuplu, la un 
minut, iar restul grupului, la

2 minute și 30 secunde. La 
toate aceste sprinturi cu premii 
sau de cățărare. Cornel Nico
lae s-a aflat pe locul doi. Este 
evident că acțiunea inițiată la 
kilometrul 38 de Valentin Con- 
stantinescu și Cornel Nicolae 
va reuși și că noul — in fond, 
adevăratul — lider al cursei se 
va alege dintre acești doi te
merari rutieri. Pe străzile ora
șului de pe Olt, un public nu
meros ți entuziast ii încurajea
ză, stimulîndu-i pentru un ritm 
și mai accelerat Ei intră îm
preună pe pista 
,4 Mai** și Valentin 
nescu ciștigă detașat 
meritat acest ultim 
primei etape.

Clasamentul etapei 
lentin Constantineseu 
1 h 54 :S2 (timp cu bonificație î b 
S3 22); Z- Cornel Nicolae (Dina
mo) 2 b5S 22 (tâmp cu bonifica
ție 2 b 5» 27); 2. Ovidiu Mitra.-. 
(Voința București) 3 h 00:13 
(tiznp de bonificație 3 b N:2ti ; 
4. Gbeorgbe Kleinpeter (Dinamo) 
I b 00:13 5. Evar.gr. eios P a paria- 
kls (Grecia) 3 b 012* ; «. Con
stantin Cărutașu (Românii) 3 b 
012S ; T. Comei Popa (Metalul 
Plopeni) 1 b 81:45 ; «. Gheorghe 
VaștfBu (Steaua) : B. Marian Măr- 
g.near. (Steaua) ; 10. Zsolt LO- 
rtncz (CIBO Brașov): 11. S’.awo- 
mlr Parul (Start Varșovia) : 12. 
Ios f Schneider (Dtnamo Buc.) ; 
13. Mihai Aktalea (Metalul Plo
peni) ; 14. Ludovic Kovacs (Di
namo) ; 15. Adrian Florea (Vo
ința Ploiești) — toți același timp.

d uni merit pe adtipe: 1. Dtnamo 
IM# 35, 1. România 8MI33, 3. Vo
tata București Sbt2:4O, 4. Grecia 

I—M. steaua SMB:1S, CIBO 
Brașov, Metalul Ptopeni, Votata 
Bolești. Voința Ctaj-Nopoc». 
reșut nrgu Mureș. Turcia. Seiee- 
țtonata Ci-S. 1 + CS.Ș. 3, Star- 
Varșovla. Hidrotehnica Constanța, 
toate aceiași timp. ÎL Siria țb3#:31.

la slua a doua a tradiționalei 
eoanpetitii. luni. M loc două 
secvențe*: etapa a doua. Rtm- 
■fea Vileea — Tirgn J1 o. no km 
(start tehnic la era II) și etapa 
a treia, eontraeronomentu (2« 
km), la TIrgu Jiu, eu startul Îs 
ora 17.

Am căzut ți ia alte părți, «m văzut ti la noi ti ne-am bucurat, 
pentru eă era vorba da noi ți pentru ed gestul alor noțtri era 
tacă ți mat dezinteresai, mai curai rufletețts, mai nobil prin 
•ceasta. La semnalul „Turului*, loji oamenii ciclismului se 
•lătură organizatorilor, ofertndu-ți cunoștințele, puterea de 
muncă, zilele ți nopțile, cu pasiunea nestinsă a ttnerefii, astfel 
ea înconjurul țării pe biciclete să fie mereu e entuziastă și emo
ționantă sărbătoare a sportului.

Vin, desigur, eei care și-au legat definitiv viața de ciclism, 
devenind — din lideri ai plutonului — antrenori sau mecanici, 
ața cum sini Marin Nieuteseu, Gabriel Moiceanu, Martie ștefă
nescu, Ion Stoica, Ion Ardeleana, Vasile lonescu, Simion Pal, 
Constantin Ciocan ti alții. Vin, insă, ți eei împătimiți, oameni 
care părăsind caravana cindva s-au dedicat profesiilor lor ți 
acum l»i planifică concediile la vremea „Turului", fie pentru a 
oficia ea arbitri, fie pentru • asigura — eu maținile proprii — 
deplasarea oficialilor de la un eapăt la celălalt al etapelor. Ața 
•par In caravană tehnicianul metrolog Ion Florian, Inginerul Ion 
Dolete, fiul fostului rutier, merceologul Ion GavrUă, maistrul 
frigotehnist Gheorghe Brustureanu, mecanicul de avioane Victor 
Rățoiu, proiectantul Octavian Amza, ea ți mulți dintre ceilalți 
membri ai caravanei.

Sini St de ani de la primul Tur ciclist al Romăniei. Punte 
peste această fumătate da secol realizează septuagenarul Cornel 
Popovici. acum cinci decenii In plutonul primului înconjur, azi 
secretar al comisiei de arbitri. Este o emoționantă dovadă a dra
gostei puternice, perena, a obțtei ciclismului, pentru cea mai 
mare ți moi frumoasă competiție a sportului nostru eu pedale, 
Turul Romăniei I

ți 
viață). Din tematica consfătui
rii a făcut parte Dezbaterea 
conținutului programelor șco
lare, modalități de aplicare 
creatoare a acestora, de valo
rificare a bazei didactico-ma- 
teriale și de folosire a meto
delor de invățămint moderne 
in scopul dezvoltării deprinde
rilor și calităților motrice de 
bază. In fine. Generalizarea

experienței pozitive și stima* 
larca capacității creatoare pen
tru realizarea unor mijloace de 
iuvățămint eu grad sporit de 
eficiență.

La consfătuire a participat 
tovarășul HarMambie Alexa, 
președintele Consiliului Națio
nal pentru Educație Fizică și 
Sport.

Asemenea consfătuiri metodi
ce cu profesorii de educație fi
zică au avut loc la r'velul tu
turor județelor țării.

DIN LOVITURA DE LA 11 m!NICI MACARI
Stadion Stoouo : terun foorta bun ; 

timp frumos : spectatori - circa 35 000. 
Șuturi : 24—0 (pe poartă : 11-C).
Co mere : 15—1.

STEAUA : Dvcodom - Bărtulescu. 
ioran. BUM6ESCU. Eduard - Lauren- 
(to (min 51 PUȘCAȘ). Stoica. Moja- 
n> - LĂCĂTUȘ (min. 70 Totoran), 
Roda R, Pitvrcă.

F. G ARGEȘ: CRISTIAN - Voicu. 
MOCEANU. STANCU, Bodea - Mor 
getotu. CONSTANTIN, tovonescu - 
jurcâ. Ignat. Nica (min. M D. Zamfir).

A orbitrat bine M. Neșu ; to linie : 
O. Strong și L Coroman (toți dto 
Oradea).

Cartonașe galbene : JURCA, IOVA- 
NESCU. BARBULESCU.

Trofeul Petschovschî : 9
la speranșe : 1-0 (1-ti-

Aproape toate oeie •# de mi
nute au aparținut formației gaz
dă. decisă sa p'.ece puternic din 
start ta noua Întrecere a Divi
ziei .A*. Am urmărit, așadar, o 
partida de superioritate teritoria
lă a stelei. înlesnită si de 
tactica argeșenilor pentru aceas
ta dificila partidă, aeeea de * 
scoate un punct prtntr-o defen
siva (supranumericâ. supraerme- 
dca) cantonată In preajma butu
rilor apărate de Crist.an. Dar. in 
kx acest timp, faza realmente 
periculoasă la poarta piteșteni- 
lor, așteptată de un stadion ar
hiplin. avea să tatrzie foarte 
mu» timp, tntructt intențiile celor 
din linia a doua (avtndu-1 doar 
pe Majaru ceva mai inspirat) se 
sincronizau anevoie eu acelea ale 
noului virf, Radu n, și coechi
pierii acestuia din avanposturi. 
Șl, totuși, o situație clară de 
gol, mal mare ea aceasta nici 
că se putea, au avut steUștil ta

IAȘI, 2 (prin telefon). Sub 
conducerea noului ei antrenor, 
Constantin Oțet, echipa locală 
a făcut un joc bun, dar nu a 
putut obține victoria. De care 
ar fi meritat-o. deși s-a aflat in 
mai multe rinduri foarte aproa
pe de ea. Cu rare excepții, ie
șenii au avut inițiativa in joc. 
s-au menținut aproape tot tim
pul în jumătatea de teren ad
versă. au dominat în anumite 
perioade cu autoritate, au șutat 
mult și destul 
poarta echipei 
nu au reușit să 
tît de așteptat. Pe de o parte, 
din cauza apărării ferme si de
cise. nu de puține ori cu întreg 
efectivul, opuse de vîlceni. mar
cajului foarte strins efectuat de 
ei. care i-a incomodat vădit pe 
ieșeni, mai ales pe vîrfurile lor, 
Sertov și Damaschin. Pe de altă 
parte, datorită excelentelor in
tervenții ale portarului vilcean

detașa și fără ajutorul (nepre
meditat) al arbitrilor. Au mar
cat: Nuțu 7, Grigoraș 6. V. Con- 
ctantinescu, Mălureanu, Ama- 
randei. Pădureann, G. Constan- 
tinescu — Confecția Manoles- 
cu 7, Căinui 
Preoțescu 2.
Progresul.

TEXTILA 
PLOIEȘTI -

ceau in ultimele 5 minute cu 4 
goluri diferență ! Foarte bună 
in echipa mureșeană portarul 
Angela Cioboată. Au marcat : 
Gheorghe ÎL Mihăilescu 3. Gă- 
lan 2. Cazacu 2, Ho bin cu 2. 
Bocăneală — Hidrotehnica.

__  t: 3. 
Dorgo 2. Kibedi — Mureșul. (C.

ORADEA, 2 (prin telefon). 
Joc frumos, curat (nici un car
tonaș galben !) cu multe faze 
dinamice. în care orădenii au 
avut mai mult inițiativa si — 
după numărul ocaziilor de gol 
— puteau cîștiga la o diferență 
mai mare. Cel mai bun com
partiment al gazdelor a fost 
linia de mijloc (Tămas si Mu- 
reșan — deosebit de activi. Gro
su — lucid în joc), dar nume
roasele baloane trimise înainte 
de mijlocașii bihoreni n-au fost 
exploatate de un tertet ofensiv 
în care doar Georgescu a avut 
unele sclipiri. Cel mai bun om 
al gazdelor si al partidei a fost 
fundașul Dianu. care s-a remar
cat nu numai sub raportul de
fensiv. ti mai ales prin nartici- 
parea sa la atac. Corvinul a dat 
o reolică bună, a fost departe 
de a se cantona în apărare, cum 
tac multe echipe in deplasare.

DOROBANȚUL 
A.E.M. -------

ȘOARA 16—16 (7—9).
cele au început meciul 
și mai experimentata 
timișoreană a putut să _______
pînă aproape de final, clnd gaz
dele au revenit puternic, au re
dus treptat din handicap si au 
egalat. Au marcat : Bănică 6. 
Mocanu 4, Scoruș 2. Stoeneseu 
2, L, Anton. C. Anton — Tex
tila. Ștefanoviei 5, Cojocaru 4, 
Let aș 3. Popa 2, Neuhror. Bo- 
lci — A.E.M. (O. Băitescu — 
coresp.).

HIDROTEHNICA CONSTAN
ȚA — MUREȘUL TG. MUREȘ 
21—21 (11—10). Joc disputat, in 
care oaspetele au scăoat victo
ria... printre degete. Ele condu

Popa — coresp.).
RULMENTUL BRAȘOV — 

TEROM IAȘI 17—18 (8—9).
Meci cu un final dramatic. Ie- 
șencele au condus oină in min. 
40 (9—9). în ultimele secunde 
scorul era de 16—16 si Rulmen
tul a beneficiat de o aruncare 
de la 9 m pe care Neică a 
transformat-o direct. aducind 
victoria echipei sale. Cele mai 
multe goluri : Tache 5, Neică 3. 
Călin 3 — Rulmentul. Avădanei 
5. Covaliuc 3. Nisipeanu 1 (C. 
Gruia — coresp).

TEXTILA ZALAU — ȘTIIN
ȚA BACAU 15—19 (8—10). Echi
pa campioană s-a impus, asa 
cum era de așteptat, si In de
plasare. Cele mai multe goluri: 
Moraru 7. Suhai 2, Mohalyfalvi 
2. Tadiei 2 — Textila. Oacă 7. 
Mozsi 4, Danilof 3. (I. Domuta 
— coresp.).

Debut furtunos în startul a- 
cestei partide, cu două goluri 
marcate neașteptat de rapid : 
min. 2, la aa atac al oaspeți
lor, M. Popesea este acroșat in 
careu de fundașul V, Popa și 
M. ZAMFIR transformă (cu 
oarecari emoții) lovitura de Ia 
11 m acordată prompt de ar
bitru ; min. 6 — replică inspi
rată a gazdelor : Băluță il ac
tivizează in careu pe STANA 
și acesta, eu un șut sec, la fi
rul ierbii, restabilește egalita
tea. Jiul pare in vervă, înte
țește mereu jocul — prin Stana 
și Găman — și creează o serie de 
acțiuni ofensive derutante pur
tate prin Stoinescu, Băluță și 
Lasconi. Apetitul ofensiv ai 
gazdelor este confirmat de cî- 
teva foarte incisive momente : 
min. 15 și 18 — M. Popa șuteazăI foarte puternice de la distan
tă, Nițu este însă la post ; min. 
24 — Lasconi șutează impre-

bunele* s-au văzut, astfel, ne
voite să aștepte înclinarea balan
ței In favoarea formației favori
te pentru partea a doua a Jo
cului. Și. un timp, după intro
ducerea Iul Puseas ta teren, se 
părea eă deschiderea scorului nu 
va tatîrzla mult, noul introdus 
(inspirat ți tn vervă de joc) 
-leglnd" mal bine cu aripa sa, 
Lăcătuș, ți tacerc'nd ei Însuși, 
tn eîteva rtaduri (minutele 52, 
57. M șl 73) vigilenta excelentu
lui Cristian. Sub povara timpu-

țiunile de atac ale 
ie cvasitotalmente 
meni fizic, au produs ți 
puține emoții în defensiva 
F.C. Argeș, care a servit, 
continuare, o replică dtrză, 
probleme. Spre sfirșit. sentimen
talii suporteri al Stelei cătau, 
vrind-nevrtad, cu privirea spre 
locul de la tribuna I de unde ur
mărea meciul fostul lor lider, 
Puiu lordănescu.

Gheorghe NICOLAESCU

Pavel, care a „prins** aiei. la 
Iași, o zi de excepție. El și-a 
salvat echipa în situații deose
bit de grele, cînd golul părea 
de neevitat, cum au fost mai 
ales cele din min. 22 („cap**
Damaschin). 34 (șut Burdujan 
41 (Damaschin. din careul mic. 
in urma unei splendide pase a 
lui Biro). 60 (din nou șut al 
lui Burdujan) si 87 („cap** Da
maschin). Alteori, cînd pînă și 
bravul Pavel a părut învins, 
s-a opus deschiderii scorului 
fundașul Cincă (în min. 17 el 
a scos mingea aproape de pe 
linia propriei porți) 
bara transversală a 
cenilor (in 
violent, de 
lui Ursu).

Lipsiți de 
nind accentul aproape exclusiv 
De defensivă, vîlcenii au dat 
totuși emoții publicului local.

Stadion „23 August* ; teren bun ; 
timp ploios ; spectatori — circa 10 000. 
Șuturi : 21—5 (pe poartă : 13-3). Cor
nete : 14—1.

POUTEHNICA : Bucu ~ Muoteonu. 
Anton, URSU. C1OC1RLAN - Sigml- 
rean, Paveliuc, Burdujan (min. 76 Că- 
nănău), Biro — Sertov (min. 79 M. 
Radu), Domoschin.

CHIMIA : PAVEL - lepwe, BASNO, 
PREDA, Cincă - Udrea, Vergu, IO- 
VAN, Corabogecc — Vorigeanu (min. 
77 Btrdunr), Ancuțo (min. 88 Deoco- 
nescu).

A arbitrat (aorte bine Cr. Teodores- 
eu ; Io linie : N. Gogooșe (ambii din 
Burau) și M. Dragu (Galați).

Cartonașe golbene : SERTOV, MUN- 
TEANU, IEPURE, CARABAGEAC.

Trofeul PetschovscM : 10.
La speranțe : 3-1 (3-1).

Partida începe in nota de su
perioritate a gazdelor, care, in 
min. 15 deschid scorul prin
tr-un penalty acordat în urma 
faultului lui Mărginean asupra 
lui Georgescu și pe care GRO
SU l-a transformat eu siguran
ță. In min. 20 Balas are o in
tervenție bună la centrarea lui 
Gabor, iar în min. 21 lie întîr- 
zie în poziție bună.

Curind după pauză (min. 49). 
o centrare perfectă a lui Dianu 
este reluată de Grosu. dar min
gea lovește bara. 
Balaș culege sigur 
a lui Gabor pentru 
dar un minut mai 
centrarea aceluiași __
MATEUȚ profită de o neînțe
legere în apărarea bihoreana si 
înscrie din apropiere : 1—1.
Gazdele forțează din nou si. 
in min. 62 obțin golul victori
ei înscris insă după părerea

Stadion „F. C. Bihor* ; teren foarte 
bun ; timp frumos ; spectatori — 
circa 20.000. Șuturi : 12—4 (pe poortâ : 
4—3). Comoro: 13-1. Au marcat s 
GROSU (min. 15 din penalty șl min. 
62), respectiv MATEUȚ (min 59).

F. C. BIHOR : Balas - DIANU, ZA
RE, Biszok, ton Gheorghe - TAMAȘ, 
Groeu, MURESAN — Crițan (min. 77 
Dumitrescu), lie, Georgescu.

CORVINUL : Ionita - Bogdan, Du- 
blnciuc, MĂRGINEAN. Vâetuț — Petcu. 
Golan (min. Șl Ștefănescu), Mateuț. 
Nicșa - Cojocaru, GABOR.

A arbitrat satisfăcător I. Igna ; ta 
linie : D. Bucluman și I. Ferenczi (toți 
din Timișoara).

Trofeul Petschovschî : 9.
to speranțe : 3-0 (3—ti

noastră din poziție de ofsaid. 
Hunedorenii protestează. dar 
tusierul D. Buciuman rămine pe 
poziție si centralul Igna vali
dează golul Iui GROSU.

Radu URZICEANU

tis. după un spectaculos „un- 
doi“ cu Băluță; min. 41 — șut- 
centrare Stana, Lasconi devia
ză spre gol ți Nițu se opune 
printr-un norocos șpagat.

La reluare cu gindul la vic
torie, Jiul forțează în atac. își 
masează adversarul în propria 
jumătate de teren, dar, o dată 
cu scurgerea timpului, nervozi
tatea își pune amprenta pe e- 
voluția „alb-negrilor“. Gazdele 
sînt pe punctul de a înscrie 
în min. 58 (Nițu acordă cor
ner, la lovitura de cap a lui 
Lasconi), min. 61 (M. Popa ni
merește transversala) și min. 70 
(șut M. Popa, milimetric pe 
lîngă bară). F.C. Olt se apără 
îndîrjit cu tot efectivul și me
ciul se îndreaptă spre o ega
litate. Cind nimeni nu se mai 
aștepta, a venit centrarea Iui 
Băluță din min. 89, de pe par
tea stingă, și masivul fundaș

Stadion Jiul : teren bun ; timp ini
mos : spectatori — circa 4 000. Șuturi: 
25—4 (pe poortâ : 14—2). Cornete :
14—0. Au marcat : M. ZAMFIR (min. 
2 - din 11 m): STANA (min. 6) șl 
M. POPA (min. 89).

JIUL: Caval — V. Popa, Florescu 
(min. 51 Varga), M. POPA. P. Gri- 
gore — Doson, GAMAN, STANA — 

"Stoinescu (min 81 Henzel), LASCONI, 
baluta.

F. C. OLT : NIȚU - Prepeliță. CA- 
TOI, IONASCU, M. Zamfir 
(min. 75 Râducu), Mînea, 
(min. 52 Firănescu) — M. 
Turcu, A. Georgescu.

A arbitrat foarte bine M. 
la linie : M. Man (ambii . 
Napoca) și I. Tărcan (Reghin).

Cartonase galbene : P. GRIGORE, 
FLORESCU.

Trofeul Petschovschî : 9.
1a speranțe : 0—1 (0—0).

. CRAIOVA, 2 (
Sigur, Rapid avea 
fieiiă pe stadionul 
puțini ii acordau 
mai aies eă se pi 
debutant! (Toad 
Goanță) nu nu 
dar și fără exp 
țională. Sigur, cu 
telespectatorii, 
dei a fost eea a 
narea teritorială 
tacuri peste atac 
am văzut de atl 

suficiente să obții 
pa oaspete are 
crezut ta șansa s

După 
mătaru 
min. 20 
Toader, 
după ce a apuca 
min. 37, clnd Șt 
pripit și a irosiit 

in minutul următo 
reușit să Înscrie, 
rație a lui 
de Ia 25 metri șl 
der a primit an g 
că încă nu știe 1 
tulul. Iar cînd C 
pentru a treia o 
gol (min. 45), s- 
din dreapta porții

După pauză, a 
minute, fizonomi 
menținut, gazdele 
Ad. Popescu (ml 
cu capul pe lSn 
taru . a realiza*, 
de lovitură, dar 
ta corner. In 
suiris din nou 
excelentului voie 

al Iul Cîrtu i

marile 
(singur

șl 29. o 
o dată pe

BUZĂU, 2 (pri 
tr-o ambianță e 
Buzău stabiâindu 
ocazie un record 
partida inaugu 
din păcate nu 
teri locali ți 
rezultat 
dut la 
scutește
rii, din cauza 
maturitate tacti 
opoziție, atit de 
ție bucureștean 
sancționeze în
zece minute de 
jul central** al 
determinant 
numit Hagi car 
minute dt a j 
că a marcat 
3 goluri ale bu 
a și condus cu 
teli'gență ofensi 
oaspeților, 
credem, f 
necontrolat In a 
negrilor** poeibi 
el an șa contraa 
tă armă ei aa 
78 prin HAGI, 
cu efect o lovi 
balonul ducîn 
colțul lung al 
Cristian II. P 
tirziu, primind 
pe dreapta, 
fundașii eentr 
insets 
tr 
final, dup 
a lui Terheș, p 
tă, Chihaia a 
portarul buzo 
IORGULESCU 
să : 0—3.

Stadion Tineretu 
timp frumos ; spe 
Șuturi : 13—7 (pe 
nere : *
(mîn.
(min. 55). CRA 
pectiv MURE$AN

F.C.M. BRAȘOV 
tan (min. 75 
NAGY. MANDO 
Botacliu - Voi 
ghe), CRAMER,

F.C. BAIA MAR 
Ier. Ignot. Weis 
BAU, MURESAN 
D. Moldc-iSlS; I 
rescu (min. 46 L.

A orbitrat bine 
VUeeo) : Io lini 
Volneo (ombll dl

Cartonașe ga 
CHER, RUS S. B

Cartonașe roșii 
Trofeul Pets 
to speranțe :

parașutlstă, 
dispută la... î 
jocul a fost o 
tre acelea ca 
Gazdele au 
sate de trac 
ma scenă 
debutant 
jucat în 
speriate, 
uneori . 
Stefan). 
Doro

Evar.gr


A DE LA CRAIOVA PORTARUL NAȘTE, CU ADEVARAT Nr. 1
telefon), 

ni stane di- 
n Bănie și 
reo șansă, 
ita cu trei 
Bacoș și 

ără nume, 
ă competi- 
u' văzut și 
taia parti- 
Ktă, dom-i- 
Szdelor, a- 
ir acestea, 
1, nu slut 
>ria. Echi- 
1 de a fi

UNIVERSITATEA CRAIOVA
RAPID

Stadion „Central" ; teren 
timp călduros ; spectatori -

1
1

in
(01

ile lui Că- 
ortarul în 
a șutat in 
ă poartă), 
udo rile în
Popia s-a 

nă ocazie, 
pa gazdă a 
it o inspi
re a șutat 
intui Toa- 
ir, pentru 
plasamen- 
ii a ajuns 
i fază de 
is stîlpul

bun ; 
______ . _______ circa 

30.000. Șuturi : 21-10 (pe poarta : 
11—5). Cornere : 14—1. Au marcat :
CÎRȚU (min. 38) și CIOACA (min. 90).

UNIVERSITATEA : Lung - Negrită, 
Ște-fânescu, IRIMESCU, Ungureanu — 
ȚICLEANU, Beldeanu, Ad. Popescu 
(min. 67 Bîcu) — Geolgău, Câmătaru 
(min. 75 Sorohan), CÎRȚU.

RAPID : Toader — Bejan, SAMEȘ, 
GRIGORE, Baccș — Goanțâ (min, 84 
Cîrlan), AGIU, Rada, Ștefan Pope — 
Avram (min. 63 Cioaca), MANEA.

A arbitrat foarte bine Aurel Gheor
ghe (P. Neamț) ; la 
rumboiu (Vaslui) și C. 
ceava).

Cartonașe galbene : 
Trofeul Petschovschi : 
La speranțe : 2-0 (1-0).

linie : A. Po-
Gheorghe (Su

ȘTEFÂNESCU. 
10.

îativ 30 
lui s-a 
dominat, 
a trimis 

ă, Cămă- 
o astfel 

a deviat 
șansa a 

d, cind 
tnitoarece 
•us bara

transversală. Apoi localnicii au 
ineetindit ritmul, limpezimea din 
jocul lor s-a lăsat așteptată, e- 
chdipa oaspete a început să echi
libreze jocul (excelentă presta
ția lui Agiu) și c4nd toată lu
mea spera (mai puțin suporterii 
rapldiști, cele câteva sute) că echipa 
gazdă va reuși totuși să cîștige 
la limită, a venit acea fază din 
min. 90. S-a lansat Manea, a 
trecut în dribling de trei adver
sari, a centrat înapoi și CIOA
CA a înscris, de la 5 metri, lă- 
sînd tribunele înmărmurite. A- 
cesta este fotbalul...

Momentele premergătoare star
tului au trecut, se pare, întrea
ga încărcătură asupra elevilor 
lui Cornel Dinu, aflat la debu
tul său ca „principal". Pentru 
că anticipatul plonjon al bucu- 
reștenilor spre careul advers a 
intirziat. incursiunile ofensive 
s-au derulat cu încetinitorul, 
preferindu-Se un joc excesiv 
combinativ. fără acțiuni-sur- 
priză. Poate că dinamoviștii au 
intrat prea siguri că vor £a?e 
scor ta fața unei echipe fără 
nume, cu cîțiva cvasidebutanți 
în formație. Insă Naște s-a do
vedit, cu adevărat, jucătorul nr. I 
— de departe cel mai bun de pe 
teren —, care a limitat propor
țiile scorului, el avînd unele 
intervenții de-a dreptul dezar
mante. în min. 13 el a ieșit 
oportun la pătrunderea iii Au
gustin. peste alte patru minu-

DINAMO
A.S.A. TG. MUREȘ

1 (0)
0

Stadion Dinamo ; teren foarte bun ; 
timp frumos ; - - - -------
Șuturi : 23-9 
ne re : 16-2.
(min. 37).

DINAMO :
tae, I. 
(min. 87 
TULBA, 
tescu).

A.S.A.
bo, Jenei, LSPtR, Fodor — Both II, 
Popa, Botezon — Cîorceri, FonkU (mta. 
56 L Morton), Muntean.

A arbitrat bine FL Popescu ; ta 
nta : I. Coț (ocnbH din Ploiești) 
M. Stânescu (lașî)*

Cartonașe galbene : STÂNESCU. 
Trofeul PetscherscM : 9.
La speranțe : 2-0 (0-0).

spectatori - circ o 15 000. 
(pe poartă : 11-5). Cor- 
A rearcat : DRAG NEA

Moronj — Rednk, Nlco-
MARIN. Stânescu — Soclu 

Andoc). MOVILA. Drogneo - 
Augustin, O roc (min. 76 Mul-

TG. MUREȘ : NAȘTE - Șzo- 
ISPIR. Fodor

ll- 
»'

Constantin ALEXE

înaintea meciului a avut loc 
festivitatea de luminare a 
Cupei, medaliilor și tricourilor 
de campioni naționali al celei 
de a 66-a ediții a Diviziei „A* 
jucătorilor dinamoviști.

De asemenea, echipa Dinamo 
București a primit „TROFEUL 
FAIR-PLAY* pentru compor- 
tarea sportivă ta aceeași ediție 
a campionatului, atribuit de 
ziarul „Sportul- pe baza unul 
punctaj întocmit după fiecare 
etapă de campionat.

NTRA
on). ln- 
■nală, la 
această 

ectatori, 
a oferit
1 supor- 
ia unui

Șl CiȘTIGĂ
GLORIA BUZĂU 
SPORTUL STUDENȚESC

e
3 (0!

excel ent ;

IERI, ÎN DIVIZIA „B“

Seria I ...... ... ......................................

form a - 
it să o 
uăspre- 
'ersona- 

episod 
iltat s-a 
imai 18 

numai 
tre cele 
lor, dar 
J și in
final a

Stadion Gloria : teren ______ _
timp frumos ; spectatori — circa 20 000. 
Șuturi : 9-13 (pe poarta : 4-9). Cor
ners : 5—7. Au marcat : HAGl (min. 
78 si 82) fl IORGULESCU (mta. 87).

GLORIA : Cristian H — Nâstase, 
Mircea, PETRACHE. Stancw - $umu 
lanschi (min. 79 Ghizdeanu), Balaur, 
And riese i, Cramer — D. Georgescu 
(min. 59 State), Marcu.

SPORTUL STUD.: Speriatu - M. Mi* 
hail, IORGULESCU, CAZAN, MUNTE- 
NU « - Munteonu I (min. 83 CHIHAIA), 
PANA, BOZE$AN - TERHEȘ, M. San
du (min 72 HAGl), Ccraș.

A crbHrot foarte bine N. Dinescu ; 
to linie : Gh. Constantin (ambii din 
Rm. Vîkea) fi A- Nrcalescu (Pitești).

Cartonașe galbene : M. SANDU. 
Trofeul Petschovschi : 10.
La speranțe : 3—1 (1—1).

te a „scos* din nou mingea din 
picioarele aceluiași Augustin 
scăpat singur. Au avut și oas
peții o bună ocazie, in min. 
21. cind Muntean a reluat slab, 
de la 6 m. exact ta brațele, lui 
Moraru. Noua achiziție dina- 
movistă. Tulba. se remarcă în 
min. 33. trimițînd mingea cu 
capul peste transversală, pen
tru ca în min. 37 să creeze 
faza singurului gol al meciu
lui : ex-băi mireanul a săltat

mingea peste Naște, ieșit ta 
intimptaare. iar DRAGNEA a 
înscris din apropiere.

La reluare, dinamoviștii rea
lizează cel mai bun „sfert* al 
lor, cu un tempou mult mai ri
dicat. jocul fiind mai direct, pe 
poartă. în min. 50, Augustin 
are o bună ocazie, iar cealaltă 
achiziție, Snciu, se remarcă 
prin două șuturi puternice 
(min. 52 și 59). care au ocolit 
de puțin bara. Portarul Naște 
revine iarăși ta prim-plan, ta 
min. 65 d «coate de sub trans
versală „bomba* hri Rednic. in 

min. 72 respinge șutul lui Tul
ba. pentru ea ta min. 85 să 
devieze ta corner un șut vio
lent al aceluiași Tulba S-a in
tercalat mare, ratare a Iui 
Dragnea din min. W. Mure
șenii au jucat grupat in de
fensivă. urctod sporadic In a- 
tac. o singură dată mat peri
culos. în min. 75. prin Mun
tean. fază rezolvată de Stă nes- 
cu. Victorie la limită, dina- 
moviștii ratind ta bună măsură 
startul.

PBTKOLUI. PLOIEȘTI — A.S. 
MIZIL 5—Z (Z—Z) : Moldoveanu 
(min. 15 și 85), Pancu (min. 44), 
Cringașu (min. 53 din 11 m),
Grigore (min. 55), respectiv 
Goia (min. 13 și 40).

METALUL PLOPENI — ME
TALUL MANGALIA 2—0 (1—0): 
Argășeanu (mln. 28 și 51).

CHIMIA FĂLTICENI — FEPA 
74 BIBLAD 1—0 (1—0): Feraru
(min. Z).

DUNĂREA C.S.U. GALAȚI — 
PRAHOVA PLOIEȘTI Z—1 (1—0): 
Diaconescu (min. 41), Vaișcovicl 
(min. 51), respectiv Libia (min. 
80).

OLIMPIA RM. SARAT — C.F.R. 
PAȘCANI 0—1 (0—1): Kereszi
(min. 30).

C.S. BOTOȘANI — UNIREA 
DINAMO FOCȘANI 2—1 (1—0 :
Ene (min. 25), Șofran (min. 61), 
respectiv Purcărea (min. 78).

C.SJW. SUCEAVA — CEAHLĂUL 
P. NEAMȚ 4—1 (2—0) S Mareș
(min. 29, 38), Petrescu (min. 72), 
Andrei (min. 87), respectiv Va- 
manu (min. 51).

PARTIZANUL BACAU — F.C. 
CONSTANȚA V—1 (0—1): Panalte 
(mta. 21).

F.CAZ. PROGRESUL BHAILA— 
OȚELUL GALAȚI >—• <1—4) t
Pasca (min. ZO) și Drtgoi (min. 
74».

Relatări de la A. Cristea, v. 
Frincu, D. Crăciun, T. Siriopol, 
T. Budescu, T. Ungureanu, I.
Mîndrescu, I. Iancu și Gr. Rizti.

1. F.C. CONSTANȚA 2 2 0 0 3*0 4
2— 3. Dunărea C.S.U. 2 2 0 0 3-1 4

C.F.R. Pașcani 2 2 0 0 3 1 4
4. Fbtrolul Ploiești 2 110 6 3 3
5. Chimia Fălticeni 2 110 2*1 3

6— 7. Olimpic Rm. Sărat 2 10 1 3-1 2
C.S.M. Suceava 2 10 1 5 3 2

8— 9. Oțelul Gr tați 2 10 1 3-2 2
Prahova Ploiești 2 10 1 3-2 2

10—12. Metalul Mangalia 2 10 1 2 2 2
Metalul Plopeni 2 10 1 2 2 2
F.C.M. Progr. Brăila 2 10 1 2-2 2

13. C.S. Botoșani 2 10 1 2 3 2
14—15. Ceahlăul P.N. 2 0 11 2-5 1

A.S. Mizil 2 0 11 36 1
16. Unirea D. Focșani 2 0 0 2 1-3 0

17—18. Partizanul Bacău 2 0 0 2 0-4 0
Fepa 74 Biriad 2 0 0 2 0 4 0

ETAPA VIITOARE (duminică 
9 septembrie) : Prahova Ploiești
— F.C.M. Progresul Brăila, C.S. 
Botoșani — Petrolul Ploiești, 
oțelul Galați — F.C. Constanța, 
Fepa 74 Biriad — PartiEanul Ba
cău, Metalul Maaigalia — Dunărea 
C.S.U. Galați, Chimia Făltoceni
— Olimpia Rm. Sărat, A.S. Mizil
— Metalul Plopeni, C.F.R. Paș
cani — Ceahlăul P. Neamț, Uni
rea Dinamo Focșani — C.S.M. 
Suceava.

Seria a n-a ---------------------------------- —

POLI",

Adrion VASILESCU

FĂRĂ ȘANSĂ-.

id „alb. 
e a de- 
i aceas
ta min. 
xecutat 
i colț, 
rect in 
irate de 
te mai 
are de 

tentat

ă 
dreap- 
iternic. 
Ins și 
in pla-

In afara acestor faze care 
au stabilit cel mai clar scor 
al etapei obținut (de subliniat) 
în deplasare, ar mai fi de re
ținut că prima repriză ne-a 
prezentat o luptă dusă mai mult 
la centrul terenului, singurele 
momente importante fiind ceie 
din min. 14 (șut Terheș, Cris
tian respinge ta corner), min. 
19 (pătrundere D. Georgescu 
și degajare de ultim moment 
Iorgulescu) și min. 28 (șut An- 
driesei, Speri atu prinde balo
nul, îl scapă, dar îl reține în 

ima clipă). In partea a doua 
simt de semnalat 
bare ale 
și 65), ca 
(min. 83).

cele două 
lui Terheș (min. 55 
și aceea a lui State

Eftimie IONESCU

TIMIȘOARA. (î prin telefon). 
Reveniți In Divizia „A* după 
numai un an. „Poli" si... ini
moșii ei suporteri și-au dorit 
un start bun. care să creeze 
premisele pentru obținerea in 
continuare a unor rezultate fa
vorabile, pe măsura dragostei 
cu care este înconjurată aceas
tă echipă. Si cei aproape 25 000 
de spectatori au vibrat la fie
care fază de la poarta Iui Voc- 
nea. iar cum ta repriza toții 
„Poli" a jucat cu fundașii la 
linia de centru, au fost destu
le situații cu suspens ta ca
reul băcăuanilor. Cele mai cla
re s-au derulat ta minutele 3 
(,,cap“ Bolba alături) și mai 

ales 28. cind Giuchici. cu un 
șut înșelător, a trimis balonul 
ta bară, de unde mineee a de
viat la Angbel. demarcat la 
7—8 metri, dar si neatent O 
foarte bună ocazie de a des
chide scorul au avut si băcăua
nii. pe contraatac. în min. 
centrarea lui 
cursă de la

POLITEHNICA TIMIȘOARA 1 (0)
S. C. BACĂU 1 (0)

CHIMICA TIRNAVENI — IJ>. 
ALUMINIU SLATINA »—1 <»—1) : 
Nistor (tnto. 30 dta 11 m). Mate- 
fl (min. 40, Banei (mto. 73). 
reepeetrr M. Leța (mta. 7).

METALUL BUCUREȘTI — 
CJM. DBOBETA TR. SEVERIN 
4—1 O—D : ». Wtaal «sta. 11), 
rrnmitr*»cu (mta. O), mea anta. 
43), Păun (min. 97), respectiv 
Brihac onto. «O.

UNIREA ALEXANDRIA — 
TRACTORUL BRAȘOV *—1 (1—4) : 
Gbergktaeam (mia. 36 (0 15).
Votdl* (min. 88), respectiv Mar
că, (min. 07).

MINERUL MOTRU — MECA
NICA FINA STEAUA BUCUREȘTI 
4—0.

AUTOMATICA BUCUREȘTI — 
FLACARA AUTOM. MOREil 
3—4 (4—4) : Radu (mln. M * 87) 
și Ghtț* (rata. 05).

PROGRESUL VULCAN BUCU
REȘTI — CARTAȚI MTRȘA 3—8 
(3-4): Pena (mta. 3 * 44) șl 
Bolborea (min. S3).

C^. T1BGOVIȘTE — DINAMO 
VICTORIA BUCUREȘTI 9—1 (1—1): 
Burleanu (min. M șl 79). Petrut 
(min. 80), respectiv Gnda (min. 
35).

I.M.A.S.A. SP. GHEORGHE — 
AUTOBUZUL BUCUREȘTI 1-0 
(1-4): Slklodi (ntan. S3).

GAZ METAN MEDIAȘ — ȘOI
MII I.P.A. SIBIU t—1 (4-4): lo- 
nlț* (min. 76). Potor (mta. 15). 
respectiv Gtagtamleă (mta. H).

BeLatărt de la L Ducan, A. 
Soare, M. Bizon, Gr. Jugănaru, 
G. Octavian, D. Brănaiu, M. Ava
na, L. Briot* și M. Țacăl.

1. MEC. FIMA ST. 1 t I 0
2. tP. Aluminiu 1111

3- 4. C.S.M. Dr. Tr. S*r. fill 
1111 
1111
1111

Tractorul Brașov
Șoimii LP.A. 
Automatica Buc.

7-11. Flacăra Aai. Marcm IUI
Dinamo Victoria 116 1
I.M.A.SJL Sf. Gh. im
Progresul Vol con »ui
Chimica Tir*. ii ii

15-13. Corpcți Mtrșo im
Metalul Buc. 1111

14-15. Gaz metan 1111
Unirea Aieiandria 1111

U. Autobuzul 9 5 11
17. Mineral Metru 1111
10. CS. ThgoclR» ’) nil

14 3
3- 3 2 
54 Z
4- 3 2 
3-2 2
3-2 Z 
3-3 2 
9-3 2 
t-1 2 
3-3 2
3- 3 2
1- 3 Z
4- 5 Z 
24 2
3-5 2
2- 3 1 
0-2 1
5- 3 0

•) Echipă penolitotă cu trei puncte

ETAPA VIITOARE (duminică 
9 septembrie) : Mecanică fină 
Steaua București — Automatica 
București. I.P. Aluminiu Slatina 
— Unirea Alexandria, Tractorul 
Brașov — C.S. Tlrgoviște, Flacăra 
Au tom. Moreni — Chimica Tir- 
năvenl, Dinamo Victoria Bucu
rești — Progresul Vulcan Bucu
rești, Carpațl Mîrșa — Gaz me
tan Mediaș, Minerul Motru — 
I.M.A.S.A. Sf. Gheorghe, C.S.M. 
Drobeta Tr. Severin — Șoimii 
I.P.A. Sibiu, Autobuzul Bucu
rești — Metalul București.

Seria a IlI-a--------------------------------------

Penoff (dună 
centru) fiind

41.
o

re
secundă, in ma- 
a timpului, ae 
terenul oaspeți*

ANTAJUL re PIONULUI IN PLUS provocat

lefon). 
i o 
in-
o...

cii
, I 
de i

3
1

in
(0}

iceient ; 
i 10 000. 
I). Cor- 
UDEAN 
4DOCA
),. res-

S. Bo- 
Ștefan. 
Spirea, 

Gher-

gol a lui Sabău (min. 11) oprită 
prin fault la 25 m și interven
ția lui Șanta (min. 23) au făcut 
ca brașovenii să intre ta avan
taj în pauză după o primă re
priză dominată tactic de echipa 
adversă și ea cu un debutant 
la timonă (T. Frățilă), care 
putea egala în min. 45 prin Sa
bău. Putea egala, pentru că 
brașovenii marcaseră in min. 38: 
atunci Batacliu a fost faultat 
in careu, s-a dictat penalty, 
Ignat a adus injurii arbitrului 
și a fost eliminat, VAlDEAN 
a transformat lovitura de 
deapsă și balanța jocului 
înclinat in acest moment.

în 10 oameni, băimărenii 
dează treptat după pauză,
timp ce brașovenii prind aripi. 
Ratează Văidean (min. 50). Cra
mer (min. 52), dar în min. 55 
inserie MANDOCA, spectaculos,

pe- 
s-a

ce- 
înu. Pin- 

i«. SA-

u (Rm.
;l N.

eu capul. Șl 
aduce emoții 
tabăra sa in min. 62, cind mar
chează cu capul de la— 20 m. 
sancționtad greșelile copilărești 
ale apărării localnicilor. Nem- 
țeanu va slaloma de cîteva ori 
periculos, dar de două ori Șan- 
ta se va opune cu succes. în 
min. 69 Nemțeanu este faultat 
la un pas in afara careului 
mare, jocul este lăsat insă să 
curgă, și... curge la poarta ma
ramureșeană, unde CRAMER 
inscrie. Ratările in cascadă ale 
localnicilor (Manciu, min. 77. 
Văidean — min. 81 și 83) și 
intervenția salvatoare a lui Mia 
(min. 85) vin și argumentează 
superioritatea gazdelor, care au 
valorificat avantajul „pionului* 
in plus.

tatași. MUREȘAN 
in tribune și in

Mircea M. IONESCU

u o 
ai că 
din- 

pede. 
apă- 
pri- 
mui 

u 
n

luată de Șoiman. cu capul, 
peste poartă.

Și în repriza 
rea majoritate 
va juca tot în
lor. Dar. în min. 50, i-a pro- 
due un... scurt-circuit în evo
luția echipei gazdă, 
de Clipa. El a rămas mult în
afara porții ri MÎHUȚ l-a 
sancționat prompt eu un yut de 
la circa 4B m! 
cursului jocului, 
biționat si mai 
soreni. O mare
Giuchici (mim 54) a prefigurat 
col al egalizator marcat de 
VLATANESCU (min. 57) U an 
corner executat de T. Nieolae: 
1—1. «Poli" a continuat să a- 
tace. iar băcăuanii să se apere 
cu strășnicie. De două ori insă, 
in min. 75 („cap* Bolba impre
cis) $i 87 ($uț Giuchici. sco6 
de la vinchi de Voinea). gaz
dele ar fi putut înscrie punctul 
victoriei, dar sansa nu le-a 
surîs.

Gol împotriva 
care i-a am- 

mult pe timi- 
ratare a lui

Laurențiu DUMITRESCU

OSJU. REȘIȚA — „u- CLUJ- 
NAPOCA Z—4 țl—4): Atodlresel 
(min. 20) și Florea (min. 89).

IND. SIRME1 C. TURZII — 
GLORIA REȘIȚA 4—0 <!—•): Ol
tean (mta. 37), Vlăduț (min. 47). 
Voroneanu (tain. 00) șl Uleșan 
(min. 57).

AURUL BRAD — STRUNGUL 
ARAD 3-4 (9—4) : Mica (min.
14 șl 44) șl Ciontoș (min. 24).

MINERUL CAVN1C — OLIMPIA 
SATU MARE 4—4 (0—0): LlUn 
(min. 58). Năprădean (min. 61), 
Cristea (min. 65) și Buzgău 
(min. 78).

F.C.M. U.T. ARAD — ARMA
TURA ZALAU 1—2 (1—1) : Cigan 
(min. 4), respectiv Predeanu 
(min. 29) șl Boca (min. 70).

METALURGISTUL CU GIR — 
MUREȘUL EXPLORĂRI DEVA 
0—0.

AVINTUL REGHIN — GLORIA 
BISTRIȚA 1—1 (1-4): A. Naghl 
(min. 30) pentru Avtatul, Coman 
(nan. 90) pentru Gloria.

C.F.R. TIMIȘOARA — UNIREA 
ALBA IULIA 3—4 (3—4): Dumi
tru (min. 3) și Cirri umani (mta. 
0 șl 15). _____

MINERUL LUPENI — STICLA 
ARIEȘUL TURDA 8—4 0—0) :
Dina tmtn. 27), Sălăjan (min. 
35). Masat (min. 41) ș! L Popa 
(min. 77).

Relatări de la P. Fuchs, P.
Țonea, At. Jure*, M . Palco, o.
Berbecaru, M. Vilceanu, I. Or-
meșan, St. Creții, I. GotCfiCU.
-8,3snrdlu

1. C.S.M. REȘIȚA 2 2 0 8 3-0 4
2— 3. C.F.R. Timișoara 119 0 3 0 3

Aurul Brad 1110303
4. Gloria Bistrița 2 110 3-13
5. Armătura Zalău 2 110 2-13
8. ,.U“ Cluj Napoca 2 10 19-42
7. Ind. sîrmei 2 10 15-22
8. Minerul Lupeni 2 10 14-22
9. Mureșul Exp. Deva 2020002

10. Strungul Arad 2 10 13-42
11—13. Gloria Reșițo 2 10 12-52

Olimpia S.M. 2 10 12-52
Minerul Cavnîc 2 10 16 9 2

14-15. F.C.M. U.T. Arad 2 0 111-21
Avîntul Reghin 2 0 112-31

16. Metalurg. Cugir 2 0 111-31
17. Sticla Arieșul 2 0 110-41
18. Unirea Alba Iulie 2 0 0 2 0-4 0

ETAPA VIITOARE (duminică 
9 septembrie) : Strungul Arad — 
Mureșul Explorări Deva, Aurul 
Brad — Minerul Lupeni. C.F.R. 
Timișoara — Armătura Zalău. 
,.U“ Cluj-Napoca — Ind. sîrmei 
C. Turzli, Gloria Bistrița — Mi
nerul Cavnic, Gloria Reșița — 
OBmpia Satu Mare, Avlntul Re
ghin — Metalurgistul Cugir. U- 
nlrea Alba talia — F.C.M. U.T. 
Arad. Sticla Arieșul Turda — 
C.S.M. Reșița.

SPECTACULOSUL SPRINT DE LA BUZĂU... ȘI-ATÎTI
(Urmare din pag. 1)

Geana de lumini de la Bu
zău se numește Hagi. iucăturul 
despre care s-a spus mereu 
că va lua locul lui Bălăci in 
inimile iubitorilor fotbalului, 
dar care a ratat citeva mo
mente burte. aminind mereu 
decontul. Să sperăm că cele 
două goluri de la Buzău vor 
avea darul să-l decomplexeze 
pe Haqi despre care s-a spus 
in ultima vreme că îi lipsește 
doar setea de gol.

Un ultim rezultat surprinză
tor la Iași, unde Politehnica a 
contribuit, prin acel 0—0. la 
înregistrarea generali a unei 
medii de un gol de echipă 
De meci, ceea ce se situează 
sub nivelul mediei anului tre
cut (2.17), cea mai slabă din 
ultimii zece ani. Cu alte cu
vinte. foarte puține reacții la 
apelurile repetate pentru întă
rirea jocului ofensiv.

O ultimă observație. La ter
minarea meciului de la Craio
va Lung a venit la centru

pentru a cere socoteală arbi
trului. Valorosul portar Silviu 
Lung ii reproșa, se vede, ar
bitrului gotul (validat, de alt
fel. și de reluarea .TV) uitînd 
că primul vinovat a fvst chiar 
el. adică cel care ar fi trebuit 
sâ intercepteze centrarea lui 
Manea. Arbitrul nu a reacțio
nat. manifestind o blindețe de 
neînțeles. Un cartonaș galben 
s-ar fi impus. La Florența sau 
la Amsterdam ar fi apărut 
chiar și unul roșu. Un carto
naș roșu care n-ar fi trebuit 
să mire pe nimeni...

W'HMIMRMIA Dl STAT fWOR'iniA
REZULTATELE CONCURSULUI 

PRONOSPORT DIN 2 SEPTEMBRIE 
1. Gloria Buzău — Sportul stud 2
2. Univ. Craiova — Rapid X
3. Steaua — F. C. Argeș X
4. F. C. Bihor — Corvinul
5. F.C.M. Brașov — F.C. Baia Mare 1
6. Jiul Petroșani — F. C. Olt 1
7. Politehnica Tim. — S. C. Bacău X
8. Partizanul Bacău — F.C. C-ta 2
9. Progr. Brăila — Oțelul Galați 1

10. C.S. Botoșani — Unirea Focșani 1
11. C.S.M. Reșița — „U" Cj.-Nanoca 1
12. Avîntul Reghin — Gloria B-ța X

FOND TOTAL DE CÎȘTIGUR1 : 
521.922 LEI.

NUMERELE EXTRASE

LA TRAGEREA LOTO 2 

DIN 2 SEPTEMBRIE

Extragerea I : 53 41 38 6

Extragerea a II-a : 33 49
50 13 .

Extragerea a IH-a : 65 52
20 66.

Fond de ciștiguri s
543.544 lei.



ț

cinci zile de reușit; 
pe o vreme soiendi- 

incheiat turneul înter- 
de tenis rezervat ju- 
Pe terenurile ::omple- 

dm Mamaia

După 
întreceri, 
dă s-a 
național 
niorilor. 
xului „Pelican1 
au fost prezenți la start iucă- 
tori și jucătoare * clin Austra
lia. Cehoslovacia. R. D. Ger
mană. R.F. Germania Suedia 
și România.

în ordinea disputării met iu 
rilor. consemnăm că in semi
finalele de simplu, atît la bă
ieți cit și la fete au cîștigat 
favoriții. £n prima semifinală 
feminină intr-o partidă de un 
angajament impresionant Flo
rentina Curpene a reușit câte
odată să găsească arme Dertru 
a contracara jocul variat ca 
procedee tehnice, al cehoslova
cei Denise Kraikcviccva. A- 
ceasta din urmă. superioară 
totuși, la capitolele tehnică și 
tactică a cîștigat cu 2—6 6—3 
6—4. Tîrgovișteanca Florentina 
Curpene rămine. indiscutabil, 
revelația concursului de 
niori de la Mamaia 
tor’a neașteptată la Al

ju- 
prtn vie

re D5-

nilă și calificarea 
le dar mai ales 
morala cu car» ..« 
ddeia. Indiferent 
iară. îa cealaltă 
Teodora Tacbe a 
ușor dicît arată scorul <oeș 
cu un prim set care a ffăsit-c 
neincălzită suficient), cu 0—6, 
3—2. 6—4. de Oti’.ia Pop.

Finala dintre Krajkovicova si 
Tacbe a fost dominată de te- 
nismana noastră de la 
pînă 
rilor 
viei 
le-a 
cu efect si pe fundul terenu
lui. punind-o astfel in vădită 
dificultate pe adversara șa. 
S-a văzut clar că iucătoarea 
româncă urmărise anterior jo
cul valoroasei junioare 
slovace, 
tactica 
cîștigat 
victorie 
namoviste 
vîrstă de 16 ani. urmare a pre
gătirii intense și serioase.

La băieți, atit tn semifinale

in xemifina- 
prin tăria 

rboresa* cer 
de advei- 

semifinală 
aisrea .na* 

sccru!

prima 
Lovitu- 
de ser-

Tache

la ultima minge, 
foarte puternice 

ale cehoslovacei, 
răspuns c*J retururi înalte

ceho-
l-a studiat si si a ales 

nea mai eficace. Ea c 
cu 6—3 6—3. Este o
frumoasă a tinerei di- 

bucureștene. in

CLARIFICĂRI IN CAMPIONATELE DE TENIS
DE LA FLUSHING MEADOW

international 
Flushing Mea- 

in mijlocul

Marele turneu 
de tenis de la 1 
dow a continuat 
unul interes crescând. deoarece 
pe terenurile de ciment de la 
acest mare complex au început 
să fie programate partide im
portante, mai ales in 
masculin, cîștigătorii 
du-se în optimile de 
Ivan Lendl, după ce 
anterior s-a „chinuit* 
wards, a ajuns in optimi intre- 
cîndu-1 pe americanul Jimmy 
Brown cu 6—1, 
meci așteptat a 
John McEnroe 
Ștefan Edberg,

turneul 
calificin- 

finală 
in turul 
cu Ed-

6—2, 6—1. Un 
fost cel dintre 

și suedezul 
victoria reve-

cut. Cnărul american Jiimmy 
Arias a fost eliminat, destul 
de ușor, de compatriotul său 
Gene Slayer : 6—4, 6—3. 6—2.

Mai notăm că Virginia Ra
ziei s-a calificat pentru turul 
III. in dauna tinerei american
ce Jamie Golder, de care a 
dispus cu 1—-6, 6—2. 6—4.

Alte rezulate. BĂRBAȚI : 
Lloyd — Pimek 6—2. 6—1, 
6—2. Leconte — Doohan 7—5. 
6—4. 7—5. Green — Aguilera 
6 *4, 7—6, 6—3, Tom Gullikson 
Gonzalez 6—4. 6—2, 7—5. Ny- 
strom — R. Krishnan 7—5, 
6—3, 7—6, Kriek — Taroczy 
4-6. 7-6. 6—2. 6—2 ; FEMEI :

cît și în finală, lucrurile au 
decurs mai simplu, victoriile 
fiind obțin i'.e fără dificultate 
de Vanle și respectiv de Co- 
măneseu. Miha, Vantă l-a do
minat net pe Zdenek Uairma 
;Cehoslo^a?ia) : “—0 C--6 în 
a doua semifinală. *'ar:us Co- 
mănesca l-a întrecut eu 5—4, 
6—2 oe Manuel Nicolae.

Finala Vanță — Comănescu, 
deși e.șliga ă de jucătorul di- 
namovist la un scor lejer a 
oferit caior aflați in tribune 
un spectacol aTractv. Vanță 
este un jucător de precizie, 
de forță și care gîndește fiecare 
minge, iar Comănescu — un 
tenisman de fantezie Acpastă 
confruntare a dat finalei o 
notă aparte din care nu au 
lipsit virtuțile tehnice. Scor 
final : 6—3 6—1 pentru Vanță.

tn probele de dublu victo
riile au fost obținute de : Pe
tra Holubova. Denise Krajko- 
vieova (Cehoslovacia). 6—2.
5—2 in finala contra românce
lor Daiana Samungi, Cori
na Taloș la fete și de Mihai 
Vanță. Manuel Nicolae, la ca
pătul unui meci deosebit de 
frumos contra cuplului Marius 
Comănescu. Gabriel Oniceag. 
cu scorul de 6—4. 5—7 8—6.

• Tncepind de azi pînă luni, 
10 septembrie, la Cluj-Napuca 
se vor desfășura campionatele 
naționale individuale ale ju
niorilor.

Ion GAVRILESCU

STEAUA Șl Ț.S.K.A. MOSCOVA ÎN FINALA

Puternicul turneu internatio
nal de handbal masculin care 
are loc in localitatea Doboi 
Iugoslavia se află înaintea 
cului final, pentru care s-au 
lificat formațiile campioane 
României, Steaua, și Uniunii 
Sovietice. TSKA Moscova. tn 
cea de a treia rundă a compe-

din 
jo- 
ca- 
alc

tiflei. handbaliștii de la Steaua 
au învins pe Metalopiastica Sa
bat* cu 28—27 (15—11), termi- 
nind pe primul loc în seria lor. 
Rezultate* Borac Banja Luka — 
I.F. Istad 20—18 (11—11), TSKA 
Moscova — Steaua roșie Bra
tislava 20—12 (13—7) și Sloga Do
bor — Cervenka 15—15 (10—9).

BASCHETBALISTELE ROMANCE VICTORIOASE
La Esneux. în Belgia. se 

desfășoară turneul de califi
care pentru campionatul euro
pean feminin de baschet. în 
primul joc. susținut sîmbătâ, 
reprezentativa României a dis
pus de cea a Angliei cu sco
rul de 75—52 (40—36). Punctele

formației noastre au fost in-
scrise de Borș (25). Pali (16),
Cristea (12). Misăilă (10) Jti-
gănaru (6). Kiss (4) Și Ale-
xandru (2). Pentru Anglia, An-
drew a marcat cele mai multe
ouncte : 19.

CAMPIONATELE MONDIALE
La sfîrșitul săptămînii trecute 

pe frumosul velodrom din Bar
celona au continuat probele din 
campionatele mondiale de ci
clism pe pistă, in cadrul cărora 
succese deosebite au obtinut. 
pînă în prezent, alergătorii si 
alergătoarele din Elveția (4 me
dalii. dintre care 2 de aur). 
R. F. Germania (tot 4 medalii, 
două de aur) si S.U.A. (2 me
dalii de aur). Sînt de remarcat, 
de asemenea, performantele ja
ponezului Koichi Nakano pen
tru a 8-a (!) oară învingător 
in proba de viteză și ale da
nezului Hans-Eryck 
cîstigătorul probei de 
la profesioniștt

Dar iată primii trei

Oersted, 
semitond

clasați în

DOI SĂRITORI CU PRĂJINĂ „ZBOARA“
• Rezultate de certă vaioare in concursul de la Roma • Cris- 

tieana Cojocaru ți Maricica Puică pe locurile doi

DE CICLISM PE PISTĂ
probe : PROFESIONIȘTI, 
: Koichi Nakano (Japo- 
Ottavio Dazzan 
Cahard (Franța) :
H. E. Oersțed (Danemar- 

(Anglia)

cîteva 
viteiă 
nia). 
Y«ve 
rire ; 
ca). Anthony Doyle 
Jean-Luc Vandenbruke (Belgia), 
semifond : Horst Schulz (RFG). 
Max Hiirzeler (Elveția), Stan 
Tourne (Belgia).

Proba de fond, pe circuitul de 
la Montjuich, s-a încheiat cu o 
mare 
Claude 
6.46:46 
urmat 
(Italia) 
(Canada) la 1:01. 4. Hubert Seiz 
(Elveția si 5. Bernard Bourreau 
(Franța), același timp.

(Italia), 
urmă-

surpriză, victoria lui
Criquiclion (Belgia) 

pe 255,550 km. El a fost 
de : 2. ClaudFo Corti
la 14 s. 3. Steve Bauer

PtSTE 5,90 m!.„
(56,75 tată da

pere-
Ilie 

cuplul

nindu-i reputatului jucător a- Sukova — Jordan 6—3. 6—3.
merican la un scor sever: 6—2. Shriver — White 6—3. 6—2.
6—0, 6—1. Americanul Bill Delhees — Gurney 7—5. 6-1.
Scanlon a fost eliminat de sue- Evert-Lloyd — Bunge 6—1,
dezul Mats Wilander, în pu— 6—3. Huber — Temesvar: 6—1.
ternică revenire de formă: 7—6 6—4. Hanika — Gadusek 6—3,

6—2. La dublu bărbați, 
chea Adriano Panatta — 
Nâstase a pierdut la 
fraților Jerome și Kelly Jones 
(S.U.A.). cu 6—1. 6—7. 5—1-

7—5. 6—3, iar Jimmy Connors 
a dispus de Brian Gottfried tot 
în trei seturi : 6—3. 6—3. 6—2. 
O surpriză o constituie faptul 
că semifinalistul de anul tre-

ROMA. Ziua de vineri, ulti
ma zi a lunii august a acestu* 
an, va rămine Înscrisă in car
tea de aur a atletismului in
ternational. Și aceasta, 
special datorită probei 
rituri cu prăjina. La 
rile concursului de la 
au fost prezenți, intre 
doi reputati atleți : 
Thierry Vigneron și 
Serghei Bubka. Intre 
formanțe de bilanț, 
este campionul european și re
cordmanul mondial de sală in 
acest an. al doilea a fost, a- 
nul trecut, campionul m-mdiai 
al probei si a dus auu; acesta

in mod 
de să- 

in trece- 
Roma 
alții, 

francezul 
sovieticul 
alte per- 

primu:

recordul lumii, in aer liber, 
la înălțimi la care realmente, 
simți că— amețești (5.90 m).

Ei bine, rezultatul acestui 
duel dintre cei doi titani au 
fost— două recorduri mondiale! 
Mai intii. Vigneron a trecu
ta 5,91 m și, după exact cinci 
minute, timp necesar pentru 
fotografii, felicitări. îmbrățișări 
aplauze 
5.94 m 1

Pentru a înțelege mai 
această luptă, iat-o sintetizată 
in tabelul alăturat: primele 
sînt încercările lui Bubka, ur
mătoarele ale lui Vigneron :

etc. Bubka a
Excepțional !...

sări*

bine

PRIMELE JOCURI IN „CUPA CANADA", IA HOCHEI o

In mai multe orașe din Ca
nada a început o nouă ediție a 
unei mari si tradiționale com
petiții de hochei pe gheată, ca
re are Ioc din doi în doi ani. 
Este vorba de „Cupa Canada*

C. M. FEMININ
DE PENTATLON MODERN

CO I’ENH A GA. în capitala
Danemarcei se desfășoară în
trecerile celui de al treilea 
campionat mondial feminin la 
pentatlon modern. Primele trei 
probe au fost cîștigate de : Eli
sabeth Johansson (Suedia) 1100 
P la călărie si Kim Dunlop 
(SUA) 41 victorii — 1040 p la 
spadă și tot ea 2:17,99 — 1180 
p la înot. Clasamentul după trei 
probe : 1.Svetlana Jakovluieva 
(URSS) 3234 p, 2. Sabine Krapf 
(RFG) 3146 p. 3. Pernille Svarre 
(Danemarca) și Kim 
(SUA) 3132 p : echipe : 
9154 p. 2. Polonia 9103 
Marea Britanie 9054 p 
nemarca 8978 p. 5. RFG

Dunlop 
1. SUA 
o. 3, 
4. Da- 
3920 p.

la care sînt invitate să ia par
te cele mai bune 6 echipe din 
lume. Anul acesta sînt prezen
te : U.R.S.S.. Cehoslovacia,
Suedia, S.U„A. Canada si R. F. 
Germania, ultima înlocuind se
lecționata Finlandei.

Partidele au loc la Montreal. 
Edmonton. Halifax. Calgary. 
London și Vancouver. Reamin
tim cititorilor că la ediția pre
cedentă victoria finală a reve
nit. la un scor surprinzător 
(8—1). selecționatei
care a învins echipa 
tativă a Canadei.

Iată acum primele 
S.U.A. — Suedia 7—1 (2—0,
î—1. 3—0) la Halifax și Canada 
— R.F.G. 7—2 (3—0. 2—1. ‘ 
la Montreal. Cea de a 
partidă din prima rundă 
avea loc. tot la Montreal 
U.R.S.S. și Cehoslovacia.
• Competiție pentru echipe 

de tineret la Mora. în Suedia : 
U.R.S.S. — Cehoslovacia 7—2, 
Suedia — Finlanda 6—3.
• Turneul de la Anglet 

(Franța) : Manheim (R.F.G.) — 
Ungaria 6—5. Japonia — Franța 
5—3.

sovietice 
reorezen-

rezultate :
7—1

2—1) 
treia 

va 
intre

Concursul nu s-a încheiat 
insă cu Încercările pe care la 
vedeți (8 — nu a sărit. — = 
încercare nereușită. + = încer
care valabEă). Q a continuat, 
dar, din păcate, fără succes : 
Vignereu a încercat de trei 
ori la 537 m. iar Bubka, și el 
de trei art la— C metri !! Cei 
52 000 de spectatori prezenți in 
tribunele 
aplaudat_ ________
dispută, unică pînă acum, in 
atletism. ~____ ' 1
tinuare clasamentul prooci de 
sărituri cu prăjina are_urmă
toarea Înfățișare : *

(U.R.S.S.) 5.70 m.

distantă, cu recordmana mon
dială, sovietica Margarita Po
nomareva. în rol de princi
pală favorită. Aceasta a con
firmat așteptările ciștigind în 
55,77, campioana noastră Criș
ti e an a Cojocaru impunindu-s? 
in finiș în fata americancei

Sandra Fermer
56,78)

Iată, pe scurt, 
zultate : 

bărbați : 
(S.U.A.) 10,16;
(S.U.A.) 20,31,
20.36 ; 400 m: 
45,58. Markin 
800 m : Robinson (S.U.A.) 1 :45.64; 
1 500 m: Khalifa (Sudan) 3:37,40; 
110 mg: Campbell (S.U.A.) 13,29; 
înălțime : Horward (S.U.A.) 2.31, 
Harken (S.U.A.) 2,31, Sereda
(U.R.S.S.) 2,28, Avdeenko
(U.R.S.S.) 2,25 m; greutate : Bo- 
jars (U.R.S.S.) 21,00 m, Andrei
(Italia) 20 76 m ; disc : Delis 
(Cuba) 67,54 m, Martinez (Cubai 
67.32 m; ciocan: Sedih (U.R.S.S. 1 
83.90 m, Litvinov (U.R.S.S.) 80,58 
m : FEMEI : 100 m : Ashford
(S.U.A.) 10.93, Kondratieva
(U.R.S.S.) 11,09 : 200 m : Brisco

Hooks (S.U.A.) 22,82 ; 800 m : Kra- 
tochvilova (Cehoslovacia: 
Podkopaeva (U.R.S.S.) 
Podialovskaia (U.R.S.S.) 
Olizarenko (U.R.S.S.) 2:00.94.
vin (România) 2:01,37, 
kova (Cehoslovacia) 2:01,47. Me- 
linte (România) 2:01,65; 3 000 m : 
Pozdniakova (U.R.S.S.) 8:35,45,
Puică (România) 8:40,89 Artemo- 
va (U.R.S.S.) 8:50,95:
Kalek (Polonia) 12,49; 
Andonova (Bulgaria) 
Bikava (U.R.S.S.) 1.98

alte cite va re-
m : 

m :
100

200
Mennea 

Armstead 
(U.R.S.S.)

Baptiste 
Butler 

(Italia) 
(S.U.A.) 

45,60;

10.93,

1:59.95. 
1:59.36, 
2:00.28.

100 mg : 
înălțime: 
2,02 m. 

m

stadionului roman au 
cu căldură această

De notat că tn con-
FOTBMmeri d iane

3. Krupski
4. Dial 

(S.U.A.) 5.60 m. 5. Kolasa (Po
lonia) și Bell (S.U.A.) 5,60 m 
T. Abada (Franța)_ 5.50 m 
Tarev

Alte 
ceastă 
letică 
mg. 
mii Edwin Moses l-a Întrecut 
pe recordmanul european Ha
rald Schmidt, ei fiind crono
metrați în 48,01 și, respectiv, 
48,66. al treilea sosind sene- 
galezul Amadou Dia Ba (48,75), 
și proba feminină, pe aceeași

8. 
(Bulgaria) 5,40 m. etc. 

probe ..cheie* din 
admirabilă reuniune 
au fost : cursa de 

în care recordmanul

a- 
at- 
400 
!u-

AUTOMOBILISM • Suedezul 
Stig Blomqvist („Audi Quattro") 
a cîștigat „raliul maeștrilor" des
fășurat în parcul castelului Ro- 
sersberg, lingă Stockholm. A 
fost urmat de alți doi suedezi : 
Per Eklund („Audi Quattro") și 
Bidrn Waldegaard („Toyota Ce
ll ca").

BASCHET ® Turneu masculin 
la Sekeesfehervar : Bayern Mtin- 
chen — Banik Handlova “ “ 
(43—49) • La Valencia :
— Zaragoza 85—73, Real
— Cifrona Zagreb 99—98.

BOX o La Las Vegas, 
Witherspoom, campionul 
dial al greilor (WBC) a pierdut 
titlul în fața lui Pinkoin Thomas.

ÎNOT • Concursul de înot 
sincronizat, turneul celor 6 na-

TELEXtTELEX
țiunl, de la Tokio, a avut urmă
torul clasament final, pe echipe: 
1. Canada 100,20 p. 3. S.U.A 99.80 
p, 3. Japonia 98,20 p. 4. Elveția 
90,40 p, 5. Mexic 89,20 p, 6. R.F. 
Germania 88,20 p.

înregistrate rezultatele: Bul-
12—6, 

Marea 
Clasa- 
4. Bul- 

_ 10. Da- 
Britanie 2

90—78 
Rimini 
Madrid

Tim 
mon-

POLO • A luat sfîrșlt campio
natul european de juniori, des
fășurat la Porto de la Cruz. in 
Insulele Canare. în ultima zi au 
fost înregistrate rezultatele : Iu
goslavia — Olanda 9—5, Italia — 

UngariaR F.G. 4—3, Spania — 
8—7. Clasamentul final : 
lia 9 p. 2. Iugoslavia 
Spania ( p, 4. Ungaria 
R.F.G. 2 p, 8. Olanda 
turneul pentru locurile '

: 1. Ita-
7 P, 3.
6 P, 5.
2 p. In
7—12 au

Cost 
garia — Danemarca 
U.R.S.S. — Suedia 20—1, 
Britanie — Franța 6—5. 
mentul : 7. U.R.S.S. 10 p, 
garia 8 p, 9. Franța 4 
nemarca 3 p. 11. M. 
p. 12. Suedia 2 p.

7.
P,

TENIS DE MASA a 
Lumpur au continuat 
din cadrul „Cupei 
Iată _ ' ----- -------- _
edla) — Musa (Nigeria) 3—2, Kim 
Wan (Coreea
Salke (R.P. Chineză) 3—2 (ulti
mul set 22—201), Saito (Japonia) 
— Zdenhua (R.P. Chineză) 3—1, 
Jlaliang (R.P. Chineză) — Wald
ner (Suedia) 3—1 ; semifinale : 
Wan — Bengtsson 3—1 (17, —16, 
10 17), Jlaliang — Salto 3—2
(—12. —19. 9, 19. 9).

La Kuala 
jocurile 

mondiale".cadrul
.sferturile" : Bengtsson (Su-

de Sud) Xie

ELVEȚIA - ARGENTINA 0-2
Echipa Argentinei șl-a Început 

turneul In Europa jucind La Ber
na. cu selecționata Elveției. Me
ciul amica!, desfășurat tn fața a 
1 000 de spectatori, s-a încheiat 
cu victoria fotbaliștilor sud-ame- 
rlcani cu 2—0 £2—0), prin golurile 
marcate de Ponce (min. 6) și Der- 
tycia (min. S3). Victorie deplin 
meritată I Au evoluat formațtUe. 
ELVEȚIA : Engel — In Albon, 
EgU. Wehrll, Geiger — Schăll- 
baum, Perret, Ponte (Braschler), 
Hermann — Brigger (Cina), Zwi
cker (Sutter). ARGENTINA : Io- 
laf — Camino, Brown, Buggerl, 
Garre — Russo. Trobbiani (Mar- 
eio), Bochin! (Rinaldi), Burrucha- 
ga — Ponce, Dertyda (Gonzales).
• In grupele sferturilor de fi

nală ale C.M. de juniori (zona 
AmericH de Nord, centrale și Ca- 
ralbelor) : gr. ,,A* : El Salvador 
— Trinidad-Tobago 1—1. tn clasa
ment după două etape, toate cele 
4 echipe au dte două puncte : 
El Salvador, Trinidad-Tobago, 
S.U.A. șl Costa Rlca. In gr. ,,B“ : 
Canada — Mexic 1—1. In clasa
ment conduc Canada șl Mexic 
ctte 3 p.

CAMPIONATE
ANGLIA (et. 3). Coventry 

Leicester 2—4. Ipswich — Man
chester Utd. 1—1, Liverpool — 
Q. P. Rangers 1—i, Newcastle — 
Aston Villa 3—0, Nottingham — 
Sunderland 3—1, Southampton — 
West Ham 2—3, Stoke — Sheffield 
Wednesday 2—1, Tottenham — 
Norwich 3—1, Watford — Arsenal
3— 4, West Bromwich — Luton
4— 0. Pe primele locuri : Newcas
tle 9 p, Tottenham 7 p, W. B. 
Albion, Nottingham și Aston Villa 
cu cite 4 p. Pe ultimele 21.

cu

Leicester 1 p, 22. Southampton 
1 P-

franța (et. 5). Sochaux — La
val 2—0. Rouen — Strasbourg 1—0, 
Paris St. Germain — Brest 1—1, 
Bordeaux — Nantes 2—1, Bastia 
— Toulon 3—2, Tours — Lille
2— 0, Auxerre — Nancy 1—0. 
Metz — Toulouse 2—1, Lens — 
Monaco 3—2, Marseille — R. C. 
Paris 0—2. Pe primele locuri : 
Bordeaux 10 p. Auxerre 8 p. Bas
tia 7 p. Pe ultimele : 18. Toulon 
3 p, 19. Lille 3 p, 20. Paris St. 
Germain 2 p.

BEXGIA (et. 3). La Gantoise — 
Waterachel 4—0, Standard — An- 
derlecht 2—2, Beveren — F. C. 
Malines 1—1, Cercle Bruges — Wa
regem 0—1, Llerse — Beerschot
3— 0, Antwerp — F. C. Llfege 2—L.
Courtral — F. C. Bruges 1—2, Se- 
ralng — St. Nicolas 1—0, Racing Jet ----- - - - - ----------
locuri : Anderlecht, 
Beveren șl F. C.
5 p. Pe ultlmede 
17. Beerschot 1 
0 p.

SCOTIA (Ct. 
Hibernian 4—L 
s-o, r. c. _ 
Rangers 0—2, Hearts — Dumbar
ton 1—0, St. Mirren — 
utd. 1—0. Pe primele 
Aberdeen 8 p, Rangers 6 p. Pe 
ultimele : 9. Dumbarton 2 p, 10. 
F. c. Dundee 0 p.

Lokeren 1—2. Pe primele 
' La Gantoise. 

I. Bruges cu cite 
: 18. Courtral 1 p. 
p, 18. Racing Jet

4). Aberdeen — 
_ Celtic — Morton 

Dundee — Glasgow

Dundee 
locuri :

9.

0 Etapă de cupă în R. F. Ger
mania ou o maire surpriză : vice- 
camploana Hamburger SV a fost 
eliminată cttiar din primul tur de 
o echipă amatoare S. C. Geisslin- 
gen care a ctșlgat cu 2—0 CI—0) I 
Cu dificultate s-a calificat și cam
pioana VfB Stuttgart oare a în
vins formația de divizie secundă. 
Rot-Welss Oberhausen ou 5—4 1


