
tovarășului 
secretar

Sub președinția
Nicolae Ceaușescu, 
general al Partidului Comunist 
Român, luni a avut loc ședința 
Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R.

în cadrul 
examinat 
aplicarea i_____ _
toare la majorarea retribuțiilor. 
Comitetul Politic Executiv a 
apreciat că programul privind 
aplicarea fermă a principiilor 
autoconducerii muncitorești și 
autogestiunii, perfectionarea
mecanismului economico-finan
ciar, a sistemului de retribuire 
a muncii și creșterea retribu
ției in acest cincinal, elaborat 
din inițiativa tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și adoptat de 
Plenara Comitetului Central din 
iunie 1983, reflectă politica con
secventă a Partidului Comunist 
Român de creștere a producției 
materiale și a eficienței, aces
teia. de creare a tuturor con
dițiilor pentru ridicarea per
manentă a bunăstării materiale 
și spirituale a întregului popor, 
telul suprem al politicii parti
dului, ai orinduirii noastre so
cialiste.

în perioada de la 1 septem
brie 1983 — 1 august 1381 a a- 
vut Ioc creșterea retribistiilor 
tuturor categorii'or de oameni 
ai muncii. în urma încheierii 
acțiunii de majorare, retribuția 
medie nominală a personalului 
muncitor a crescut la 2 925 lei. 
în 1984. fată de 2 238 lei în a- 
nul 1980 — ceea ce reprezintă 
o sporire a retribuției de 30,7 
la sută, în același timp, prin 
acțiunile întreprinse pentru a- 
sigurarea stabilității preturilor, 
în anul 1984 se realizează un 
indice de preturi de 123.3 la 
sută fată de anul 1930. in loc de 
124,5 Ia sută cit a fost planifi
cat. ceea ce face ca în aceste 
condiții. creșterea retribuției 
reale în luna august 1981. la 
încheierea acțiunii de majorare 
a retribuțiilor, să fie de 6 la 
sută, fată de 5 Ia sută cit s-a 
prevăzut în program.

Comitetul Po'itic Executiv a 
apreciat că noile retribuții ta
rifare majorate corespund 
coeficienților d? ierarhizare a 
retribuțiilor tarifare aprobați 
prin lege si asigură menține
rea raportului de I la 5.5 din
tre retribuția minimă si cea 
maximă pe economie.

Comitetul Politic Executiv a 
examinat, totodată, programul 
de aplicare a hotărîrilor Confe
rinței Naționale a partidului în 
domeniul retribuirii muncii în 
anul 1985, potrivit căruia re
tribuția reală a personalului 
muncitor urmează să crească, 
in 1985. cu 8 la sulă, față de 
anul 1980. Ca urmare, retribu
ția medie nominală, la sfîrșitul 
anului 1985. va ajunge la 3 000 
lei.

De 
dinței 
cutiv, 
formare privind aplicarea mă
surilor de majorare a pensiilor. 
Pe baza acestor măsuri, pensia 
medie cu vechime integrală a 
crescut, începînd de la 1 august 
1984, la 1750 lei. în condițiile 
menținerii stabilității prețurilor,

I ședinței, a fost 
Raportul 

măsurilor
privind 
referi-

asemenea, în cadrul șe- 
Comitetuiui Politic Exe- 
a fost prezentată o in-

majorarea reală a pensiilor este 
de 6 ia sută.

Comitetul Politic Executiv a 
apreciat că măsurile luate 
perfecționare a sistemului 
retribuire a muncii, de creștere 
a retribuțiilor și majorare a 
pensiilor sînt în concordanță 
cu actualul stadiu de dezvoltare 
economico-socială a țării. cu 
cerințele perfecționării meca
nismului economico-financiar, 
cu cadrul organizatoric al de
mocrației muncitorești, bazat pe 
participarea nemijlocită a ma
selor Ia conducerea economiei, 
a vieții sociale, a întregii so
cietăți. S-a subliniat că înfăp
tuirea prevederilor referitoare 
la creșterea nivelului de trai 
constituie o nouă expresie a 

partidul, 
Nicolae 
ridicării 

mate-
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îine, start în preliminariile C.M. 1986 la fotbal

al
Român, 

Socia- 
măsuri 

Si

grijii pe care 
personal tovarășul 
Ceaușescu, o poartă 
continue a bunăstării 
riale și spirituale a întregului 
popor.

Constatind cu satisfacție că, 
de la 1 august 1984. toate cate
goriile de oameni ai muncii 
primesc retribuții majorate, 
Comitetul Politic Executiv si-a 
exprimat convingerea că aceste 
măsuri vor da un nou si puter
nic impuls activității creatoare 
a tuturor celor ce muncesc din 
toate domeniile vieții economice 
și sociale

în continuare, Comitetul Po
litic Executiv a examinat și 
aprobat mandatul delegației ro
mâne la următoarele două 
sesiuni ale Conferinței de la 
Stockholm pentru măsuri de 
încredere și securitate și pentru 
dezarmare in Europa. Comite
tul Politic Executiv a stabilit 
ca delegația țării noastre să 
continue să promoveze activ la 
Conferința de la Stockholm 
concepția, considerentele și pro
punerile tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. secretar general 
Partidului Comunist 
președintele Republicii 
liste România, privind
de încredere și securitate 
pentru dezarmare în Europa.

Comitetul Politic Executiv a 
examinat și aprobat, de aseme
nea, propunerile privind activi
tatea delegației române la cea 
de-a 39-a sesiune a Adunării 
Generale a Organizației 
nilor Unite, care va 
luna aceasta. Comitetul 
Executiv a subliniat că 
ția va promova activ 
României, concepția tovarășului 
Nicolae Ceaușescu cu privire Ia 
situația internațională actuală, 
inițiativele și propunerile sale 
referitoare la soluționarea pro
blemelor deosebit de complexe 
ale lumii contemporane, in in
teresul păcii, ai dezarmării, al 
colaborării și înțelegerii între 
popoare, al reglementării pe 
cale pașnică a stărilor de încor
dare și conflict, al lichidării 
subdezvoltării și instaurării noii 
ordini economice mondiale, al 
făuririi unei lumi mai bune și 
mai drepte pe planeta noastră.

In cadrul ședinței. Comitetul 
Politic Executiv a soluționat, 
de asemenea, probleme curente 
ale activității de partid si de

Națiu- 
începe 
Politic 

delega- 
poziția
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FOTBALIȘTII NOȘTRI SE AFLA LA BELFAST 
Șl PREGĂ TESC MECIUL CU IRLANDA DE NORD

9 Bozeșan l-a înlocuit in ultimul moment pe lovan © Gazdele
prezintă cea mai bună echipă a anului !

BELFAST. 10 (prin telefon). 
Ne aflăm aici la peste 3000 de 
kilometri depărtare de Bucu
rești. la circa 5 mile de stadio
nul „Windsor Park" din Bel
fast. unde miercuri selecțio
nata României va debuta în 
preliminariile noii ediții a C.M. 
si febra importantei partide, pe 
care 11-le nostru reprezentativ 
o va susține in compania pu
ternicei formații a Irlandei de 
Nord, se simte din plin.

Ne-am întilnit cu jucătorii 
noștri luni la aeroportul inter
national Otopeni. După ulti
mele două antrenamente des
fășurate duminică, o dată cu 
plecarea din capitala țării ei

au 
netitie mondială, care se 
încheia în vara lui 1985 în Me
xic. de care toti iubitorii fotba
lului de la noi isi amintesc cu 
plăcere. „Guadalajara 1970“ nu 
se uită ușor! Dornici să răs
pundă noii lor misiunii de a 
reprezenta cu cinste tricolorul, 
stimulați de excelenta compor
tare a sportivilor români la 
J.O. de la Los Angeles, jucă
torii noștri sint hotăriti 
lizeze un start de bun 
pentru calificare.

Lotul reprezentativ a 
luni la Belfast. în următoarea 
alcătuire : Lung, lordache ;
Rednic. Negrilă. Stcfănescu.

luat startul în marea com- 
va

„TURUL ROMÂNIEI ii

să rea- 
augur

ajuns

Ungureanul 
Irimescu. 
Bozeșan ;

Iorgulescu, Andone. 
Țicleanu, Movilă.
Mateuț, Klein.
Geolgău, Coras, Augustin. HagL 
Așadar a rămas acasă lovan 
(reaccidentat sîmbătă) si în 
locul lui a făcut deplasarea 
Bozeșan. remarcat în acest se
zon la Sportul __
L-am întrebat pe Kiein 
se simte si ne-a răspuns că se 
simte refăcut si se poate con
ta pe aportul lui. Cu el. „buleti
nul medical* al lotului s-a în
cheiat. toti cei 18 jucători sint

studențesc.
cum

Constantin ALEXE

(Continuare în pag 2-3)

UN REMARCABIL
SUCCES AL CICLISMULUI NOSTRU

© Un spectacol sportiv palpitant 9 Gazdele — la inălfimea acestei

sărbători © Contribuție comună
A XXII-a ediție a „Turului 

ciclist al României", competiție 
internațională care a reunit la 
start 87 de rutieri din 5 țări 
(Grecia. Polonia. Siria. Turcia 
si România), a reDrcfzentat un 
deosebit succes al sportului 
nostru cu pedale. O remarcabilă 
reușită pe plan propagandistic' si 
tehnic. La finele întrecerii, ca și 
pe parcursul ei. oaspeții de 
Peste hotare ne-au mărturisit 
impresia deosebită oe care le-a 
făcut-o această ediție a „Tu
rului României", emoția pe 
care Ie-a produs-o sărbăto
reasca primire de-a lungul 
lor aproape 1 300 km.

Intr-adevăr ediția care 
marcat 50 de ani de la 
ființarea înconjurului tării 
biciclete s-a bucurat în toate 
orașele capăt de etană (Cîmpu- 
lung Muscel. Rm. Vilcea, Tg. 
Jiu. 
trita.
Neamț, Focșani si București), 
dar si în localitățile prin care 

trecut caravana, de o ori-

noului valvechiului

Deva. Cluj-Napoca. Bis- 
Vatra Dornei. Piatra

Reprezentativa României, învingătoare in cea de a XXII-a edi
ție a „Turului ciclist al României"
Ionel Gancea, 
antrenorul emerit 
canu și Costică

(de la stingă la dreapta) s 
Valentin Constantinescu. Constantin Căruțașu, 

Nicolae Voicu. Gh. Lăutaru, Mircea Romaș- 
Paraschiv Foto : Dragoș NEAGU

Zeci si zeci

DE PUBLIC LA REȘIȚA
• învingători Grigoriev 
(U.R.S.S.) ți Vesely (Cehoslova
cia) • România locul 
națiuni • N. Grigoraș,

CUPA

LA AUTOMOBILISM
MARE SUCCES

PĂCII Șl PRIETENIEI

II pe 
locul 4

Reșița 
concurs

municipiul 
interesant
de automobilism 
circuit — socotit 

important si mai

Secvență din frumoasa întrecere a mașinilor tip formulă „B8“. 
Se văd numerele 24, 21, 81 — ocupantele locurilor I—III.

Foto : Petru FUCHS-Reșița

mire entuziastă.
de mii de spectatori. în marea 
lor majoritate tineri au aș
teptat cu bucurie caravana pen
tru a-i aplauda De temerarii 
rutieri, 
secvențelor 
pentru ca 
titorii lor 
Numeroase 
tive sau 
fost organizate cu ocazia 
rului României' 
tras in 
mii si 
spectatori. Se poate spune chiar 
că realitatea a depășit speran
țele. că sărbătoarea ciclismului 
nostru la împlinirea a 50 de 
ani de la primul „Tur al Româ
niei" a fost chiar mai frumoasă 
decît ne-am așteptat. Este, de
sigur. rezultatul strădaniilor u- 
nui mare 
dragostei 
ciclismul

Cicliștii 
nivelul maxim al potențialului 
acestei entuziaste atmosfere. A

finele 
totul 
inso- 
bine.

gazdele de la 
zilnice făcînd 
alergătorii si 
să se simtă
competiții polispor- 

cultural-sDortive au 
„Tu

și ele au a-
teren sau în tribune 
mii de concurenti si

număr de anonimi, al 
de care se bucură 

în lumea sportului.
au răspuns si ei la

XXII-a ediție a „Turului Româ
niei" a oferit un spectacol de 
gală, palpitant 
Spiritul combativ 
rutierilor a dat 
acțiuni dinamice 
frumusețe. In afara etapei Va
tra Dornei — Piatra Neamț, 
toate celelalte au fost mat cate 
de evadări spectaculoase, susți
nute cu vigoare si hotărire. 
Dacă ar fi să facem o ierarhie 
între zilele de neuitat 
cestei competiții, am 
oe primul loc ne cea 
purtat caravana de la __
Napoca la Vatra Dornei. prin 
Bistrița S-au rulat 200 km pe 
trasee de munte, plutonul fiind 
permanent hărțuit de detașări 
si sprinturi, „tricoul galben* 
schimbîndu-si purtătorul, iar 
ierarhia generală schimbîndu-se 
total. In această zi grea, ci
cliștii ne-au dat măsura talen-

si pasionant, 
al majorității 
naștere unor 
de deosebită

ale a- 
pune-o 
care a 

Cluj-

Hristache NAUM

(Continuare în pag, 2-3)

Eveni- 
cu in- 
acestui 

Bîrzava

Duminică, 
a găzduit un 
international 
— viteză ne 
ca cel mai
reușit (la acest gen de curse) 
din cîte s-au desfășurat vreo
dată în tara noastră, 
mentul a fost așteptat 
teres de către iubitorii 
sport si orașul de ne
a cunoscut un aflux neobișnuit 
de turiști, dornici 
cest spectacol.

Concursul de la 
startul căruia au ___ _____
zentativele a cinci țări : Bul
garia. Cehoslovacia. R.D. Ger
mană. U.R.S.S. sl România — 
a fost cea de a V-a etapă (din 
sase) a campionatului de vi
teză pe circuit, din eadrul „Cu
pei Păcii și Prieteniei'’ rezer-

să vadă a-

Reșița — la 
fost repre-

vat pilotilor si mașinilor din 
țările socialiste. Competiția a 
fost o reușită — ne-au decla
rat-o si toți oaspeții — din 
toate punctele de vedere : teh
nic. spectacular, organizatoric 
(gazdele au atins cote înalte). 
Pe noul circuit al orașului, de 
2,560 km. s-a alergat (cîte 36 
de ture) la două categorii : 
grupa „A 2“ (autovehicule pînă 
la 1 300 cmc. cu transformări 
admise) si „B 8“ (autovehicule 
tip formulă „Easter" — estul 
Europei). Prima cursă a fost 
cea de la „A 2*. la startul că
reia se aflau si patru alergă
tori români : Grigoras. Nieoară,

Iancovici si Zărnescu. Dintre 
oaspeți nu lipseau decît 3 a- 
lergători din cei aflati pe pri
mele 12 locuri ale competiției, 
între cei nouă veniti să-si sus
țină sansa la Reșița aflîndu-se 
cehul Tomasek (lideri, sovie
ticii Dadvani (al treilea). Gri
goriev (al cincilea) s a. Plecat 
al doilea din start (între 20 de 
mașini). Tomasek s-a detașat 
imediat în mare favorit. Aler
gătorul cehoslovac conducea 
ireproșabil. Lada sa mergea în

Modesto FERRARINI

(Continuare in pag. a 4-a)

STARTUL ECHIPELOR ROMANEȘTI
IN CUPELE EUROPENE LA BASCHET
Tragerea la sorti efectuată la 

Miinchen a stabilit ca echipele 
românești nartieioante la cu
cele euronene inter-cluburi să 
susțină crimele meciuri astfel : 
C.C.E. la băieți : Steaua (4 oc
tombrie la București. 11 octom
brie în deplasare) cu învingă- 
toarea dintre Achileas Nicosia 
Si Maccabi Tel Aviv : C.C.E. la 
fete : Universitatea Cluj-Napoc» 
(4 octombrie la Istanbul. 10 oe-.

la Cluj-Napoca) cu Be-tombrie __ _
șiktas (în caz de calificare. „U*. 
va juca cu Stade Frant^ise 
Paris, la 1 noiembrie la Cluj- 
Napoca. la 8 noiembrie în de
plasare) ț „Cupa Liliana Ron- 
chetti" : Olimpia București (31 
octombrie în deplasare. 7 no
iembrie la București) cu, jriyirr- 
gătoarea dintre Pouily (Elve
ția) si M.T.K. Budapesta.



Meciul de „Cupa Davis“ cu formația R. F. Germania bate la ușă ȘriINTA BACĂU- VICTORIE IN DEI

99
Dialog cu antrenorul Alexe Bardan

it IN DIVIZIA DE HANDBAL

La sfîrșitul lunii (28—30 sep
tembrie) echipa de tenis a 
României va susține al doilea 
meci al său din acest an in 
„Cupa Davis", urmînd să întîl- 
nească reprezentativa R.F. Ger
mania. Disputa prezintă o im
portantă deosebită. formația 
câștigătoare păstrîndu-și locui 
— și la ediția viitoare a „Sa- 
latierei" — în grupa mondială, 
cealaltă echipă retrogradînd în- 
tr-una din seriile zonale.

Evenimentul apropiindu-se, 
am considerat utilă o discuție 
cu Alexe Bardan, antrenor și 
căpitan nejucător al reprezen
tativei țării noastre. împreună 
cu o parte dintre elevii săi. 
cu parteneri de antrenamente 
(Dumitru Hărădău, Laurențiu 
Bucur, Sorin Popa), l-am găsit 
pe interlocutor la Centrul „23 
August" din Capitală.

— Știam că vă pregătiți pe 
terenurile din parcul Progresul. 
Ați schimbat locul ?

— Eforturile noastre de a-i 
convinge pe cei de la Progresul, 
cărora le plătim o sumă fru
mușică drept chirie, să ne a- 
menajeze terenuri de zgură la 
nivelul pregătirii unei echipe 
naționale nu au dat roade. Se 
invocau, pe rtnd, cind lipsa 
zgurei, cind cea a amenajato- 
rilor. Nici aici, la „23 August", 
terenurile nu sint corespunză
toare ți facem eforturi si ne 
adaptăm. Să trecem insă la... 
tenis. Citeva zile incă, pină pe 
15 septembrie, vor fi prezenți 
la antrenamente doar Andrei 
Dirzu ți Cristinel Ștefănescu. 
De la jumătatea lunii vor veni 
ți Florin Segărceanu ți Adrian 
Marcu, prezenți acum 
nee în Austria...

— Mihai Vanță nu 
vederile dv. ?

— După rezultatele 
la ultimele turnee in tari con
stat că Vantă a făcut un salt

la tur-

este fn

sale de

calitativ. Ceea ce mă face să 
apreciez că el șl-a ciștigat 
dreptul de a face parte din 
lotul care se pregătește pentru 
importantul ți deosebit de di
ficilul meci cu formația vest- 
germană.

— V-ați hotărît asupra vre
unei formule de echipă ?

— Nu incă în întregime. Pot 
spune doar că este aproape si
gur că in partida de dublu vor 
juca Segărceanu și Dirzu, un 
cuplu sudat, în care personal 
am încredere...

— Despre partenerii de în
trecere aveți 
oră ?

— Mai intii 
că partida cu 
deloc ușoară. Dealtfel nici nu 
ne așteptam la așa ceva, in
diferent de numele jucătorilor 
care ar fi evoluat in echipa 
României. Despre tenismanii 
vest-germani știu că formează 
o echipă redutabilă. In pofida 
tinereții lui Michael 
(n.r. 19 ani), sau a lui Hans 
Dieter Beutel (22) — c-î -Z'. 
sint jucători foarte experimen
tați, „plimbați" la numeroase 
și tari turnee, și nu cu rezul
tate slabe. Mai este aproape 
sigură prezenta in echipa vest- 
germană a lui Andreas Maurer 
(26). Firește, noi vom face ab
stracție de aceste nume, și ne 
vom juca șansa pe care, in
discutabil, o avem. Terenul 
propriu al partenerilor noștri 
este, desigur, un atu, dar e- 
chipa României a dat dovadă 
— in Mexic, de exemplu — că 
poate să-l anihileze. Important 
este că tenismanii noștri nu 
fac nici un rabat pregătirilor, 
execută cu multă conștiincio
zitate planul zilnic de antre
namente.

— Florin Segărceanu are — 
după cum s-a auzit — probleme 
cu sănătatea ?

vești de ultimă

vreau să spun
R.F.G. nu este

Westphal

cei doi

DIANE SAMUNGI (al doilea titlu) Șl MIHAI VANJA
NOII CAMPIONI Al ȚÂRII IA TENIS (j)

— Florin a acuzat o durere 
la un picior. S-a rezolvat totul 
in timp record ți în mod sigur 
jucătorul nostru nr. 1 va a- 
borda meciurile intr-o perfectă 
stare de sănătate. Si pentru că 
vorbim de Florin precizez că 
scorul intre el șl Westphal (nr. 
1 vest-german — n.n.) este 1—1 
in acest an.

Așadar, incă în această săp- 
tămînă lotul nostru va fi com
plet : Segărceanu, Dirzu, Marcu, 
Ștefănescu și Vanță. Rămîne să 
afiăm asupra căror tenismani 
va cădea responsabilitatea re
prezentării României în meciul 
cu echipa vest-germană.

Ion GAVRILESCU

a

Duminică s-a disputat etapa 
IlI-a a campionatului Divi- 

,A“ de handbal.
a
ziei feminine „■
Singura echipă care a ciștigat în 
deplasare. Știința Bacău — de
ținătoarea titlului de campi
oană — și-a mărit la 9 puncte 
„zestrea", menținîndu-se în 
fruntea clasamentului.

Azi, în sala Rapid, de la 
ora 17. se dispută 
restantă din prima 
tre Rapid București 
tul Km. Vilcea.

Relatări de la meciurile eta
pei a IlI-a.

RAPID BUCUREȘTI — ȘTI
INȚA BACAU 19—27 (9—12).
Handbalistele din Bacău, cu un 
sextet de mare valoare (Dani- 
iof, Hrițcu, Oacă. Lunca, Mozsi 
și Ciobotaru) și cu 2 portari

intîlnirea 
etapă, din- 
și Chimis-

în etapa a 6-a a Diviziei ,,A“ de lupte libere

DE DOUĂ OR110-0!

cv 
din

VULCAN BUCUREȘTI,
întrecerile etapei a 6-a a Di

viziei „A" de lupte libere s-au 
încheiat cu rezultate scontate. 
Mai puțin obișnuit, victoriile eu 
10—0 ale formației bucureștene 
Vulcan. Citeva amănunte.

SERIA I, Oradea. Așteptat 
mult interes, triunglularul 
localitate, înfrățirea Oradea
Rapid Arad — A.S.A. Oradea, a 
avut un epilog asemănător celui 
din turul campionatului. înfră
țirea a ieșit din nou învingă
toare în ambele întîlniri, 7—3 cv 
Rapid șl 8—2 cu ’
ceasta din urmă 
Rapid tot cu 6—4. 
fără excepție, au 
loase și de bun 
(Ilie GHIȘA

Zalău, 
torilor din localitate, formația 
gazdă Armătura a repurtat o 
frumoasă victorie în partida cu 

Cluj-Napoca, 7—3. și s 
replică dtrză redutabilei 
Dinamo Brașov în fata 

a pierdut la limită: 4—5 
de la o categorie de greu-

A.S.A., 
a dispus 
Meciurile insă, 
fost epectacu- 
nlvel tehnic 

coresp.).
Spre satisfacția specta-

iar a- 
de

C.S.M. 
dat o 
echipe 
căreia 
(meciul_ _________ _______ _
tate a fost amînat). în cea de 
a treia Intilnire, Dinamo a în
trecut pe C.S.M. cu 7—2 (un 
meci amînat). (I. DOMUTA — 
coresp.).

Motru. In localitate a avut loc 
nu numai un triunghiular, ci șl 
două meciuri restante. De-a lun
gul acestora, formația oaspete 
Jiul Petrila a avut o comporta
re bună, reușind să lasă învin
gătoare in toate partidele pe 
care le-a susținut. Mai întîl, Jiul 
a depășit pe C.S.M. Craiova cu 
6—i, după care a ciștigat mai 
clar decît în tur confruntarea cu 
Minerul Motru (6—4) și cu ace
lași punctaj a obținut victoria 
șl în fața echipei C.F.R. Timi
șoara. Formația locală a între
cut pe C.F.R. cu 6—4, dar 
pierdut, tot cu 6—4. meciul

in formă (Vasilca și Pfeffer- 
kon) au 
nîndu-se 
secundă, 
cele au
22—11, realizînd 
scorul de 10—2.
toate 
Grigore 
mult - 
secundă să pună în „pericol" 
victoria campioanei. Au înscris: 
Oacă 9, Mozsi 6, Ciobotaru 4. 
Danilof 3, Hrițcu 2, Găitan Z, 
Lunca 1 — pentru Știința ; 
Grigore 4, Oprea 4, Stanciu i. 
lagăru 3, Ignat 2, Oancea 1. 
Oprescu 1 — pentru Rapid. 
Au arbitrat mulțumitor avînd 
in vedere experiența lor redu
să brașovenii G. Boloea.n si 
Șt. Sticea. (C.A.)

CONFECȚIA BUCUREȘTI — 
RULMENTUL BRAȘOV 25—21
(12—6). în prima repriză bucu- 
reștencele au acționat mai bine 
in atac, Florica Iliescu a apă
rat bine poarta și astfel Con
fecția s-a detașat. Nu este mai 
puțin adevărat că Rulmentul 
— care se resimte încă 
plecarea lui Oacă — nu 
regăsit minute în șir, 
spre sfîrșitul reprizei secunde 
brașovencele acționînd mai 
decis cînd au recuperat destul 
de mult. Au marcat : Grigoraș 
10, Simion 8, Nuțu 4, V. Con- 
stantinescu 1, Mălureanu 1, G. 
Constantinescu 1, respectiv Ma
rian 5, Tache 4, Călin 4, Neică 
3, Demeter 3, Beschi 2. Au 
arbitrat bine Șt. Ocncanu și I. 
Manoliu (Sibiu). (I. GV.).

TEXTILA ZALAU— TEROM 
IAȘI 29—25 (15—10). Printre

dominat clar, impu- 
mai ales in repriza 

De la 
ajuns

12—9 băcăuan- 
în min. 45 la 
în 15 minute 

Feroviarele, cu 
eforturile lui Oprea si 

— care s-au zbătut 
- nu au reușit nici o

prin 
s-a 

abia

marcatoare : 
Mihaiifalvi 
pectiv Cova 
Nisipeanu 3 
coresp.).

TEXTILA 
PLOIEȘTI 
BUCUREȘTI 
dele au obți 
ritată. Pri 
Anton 5, !M 
Panait 6. ( 
coresp.).

HIDROTE1 
ȚA - CHI 
CEA 21—18 
echipe s-au 
conducere. ( 
bine, dar a 
făcut și di 
luat inițiatl) 
rit. Printre 1 
ghe 11, Mai 
Torok 6, V 
DRAGAN -

MUREȘUL 
MUREȘ — 
RA 30—17 
peste 2 000 
reșencele at 
obținut o v 
tre marcat 
Lazsio 7, S 
Ștefanovici 
SZABO —

ȘTIINȚA BA' 
Hidrotehnic 
Mureșul 
Rulmentul 
Confecția 
Textila Ploi* 

7. Textila Zale
Progresul 
Chimistul 
TEROM 
A.E.M 
Rapid

i. 
i.
3.
4.
5. 
«.

_. ______ cu
(G. WGANARll

CLUJ-NAPOCA. 10 (prin te
lefon). La baza 
structorul s-au 
bele individuale 
natului național 
tru juniori (17—18 ani), noii 
campioni ai tării fiind dinamo- 
vistii bucuresteni Diane Sa- 
mungi si Mihai Vantă Finalele 
au oferit spectacole atractive, 
lipsa — în unele momente — 
t> virtuților tehnice fiind su
plinită de o mare putere de 
luptă si de 
Cnaliști de 
toria.

La simnlu
Samungi care cistiease titlul la 
categoria 15—16 ani ș-a impus 
din no» intr-o partidă fru
moasă. chiar dramatică dacă 
ținem seama de faptul că in- 
vingătoarea a refăcut, la »n 
moment dat. in nrimnl set. de 
la 5—3. La acest scor Samungi 
s-a mobilizat exemplar si. cind 
nimeni nu mai credea, ea a 
ciștigat un set aproape pierdut 
în setul al doilea. Teodora Ta- 
ehe a fost cea care a ., venit 
din urmă : fiind condusă cu 
5—0. ea a refăcut la 4—5. dar 
nu a mai avut puterea să cis- 
tige. Așadar. în finala fetelor : 
Diane Samungi — Teodora Ta- 
ehe (ambele Dinamo București) 
7—5, 6—4. Dublul succes al lui 
Samungi Ia această ediție a 
campionatelor naționale este 
rezultatul unei pregătiri se
rioase. al muncii conștiincioase 
si continue la antrenamente.

Cum era de asteplat. finala

sportivă Con- 
incheiat pro- 
ale campio- 

de tenis pen-

dorința celor natru 
a-Ji anropria vie-

fete, aceeași Diane

băieților, in care s-au intilnit 
Mibai Vantă (Dinamo Bucu
rești) Si Marius Comănescu 
(Progresul), a fost ciștigată de 
primul. Cu lovituri foarte pu
ternice. cu un ioc exact, gîn- 
dind si muncind enorm pentru 
fiecare punct, Vanță s-a impus 
mai ușor ■ în primele două se
turi. în ultimul, pe fondul unei 
reveniri a lui Comănescu. Vantă 
s-a desprins mai greu, adver
sarul său dind dovadă de multă 
fantezie în lovituri, retururile 
fiind de cele mai multe ori 
imprevizibile. Rezultatul finalei: 
Vantă •— Comănescu 6—3. 6—3, 
7—5. Câștigătorul merită feli
citări pentru progresul realizat 
oe toate planurile. După aștep
tări destul de lungi, iată a- 
vem acum un jucător cu certe 
perspective, cu atit mai mult 
cu cit Vantă dispune de mari 
resurse de progres. Depinde de 
el si de antrenorii săi ca a- 
ceastă energie să fie utilizată 
in folosul marii performanțe.

S-au disputat si semifinalele 
In probele de dublu. Iată re
zultatele. Fete : Radu Tache — 
Pop. Curpene 6—1. 6—St Sa
mungi. Tăios — Dănilâ. Trocan 
7—5. 6—4 Băieți : Vantă. Co
mănescu — Țigănos. Itu 8—6 
6—3. Nicolae. Gorgan — Das- 
călu 
Vantă 
nescu. 
colae, 
Ileana

Balint 6—3. 6—4. Mixt : 
Alice Dănilă — Comă- 

Diane Samunsri w.o.. Ni- 
Monica Radu — Gorgan.. 
Trocan 6—4. 6—1#. 7—5

Doina STANESCU

★
Triunghiularul de la Satu Ma

re (U.M. Timișoara — Construc
torul Hunedoara — C.S. 
Mare) a fost amînat.

SERIA A n-a. București. 
s.,la Progresul din Capitală, 
mația bucureșteană Vulcan, pre
gătită de apreciatul antrenor 
Die Chiri 14, a obținut două vic
torii la scoruri mai puțin obiș
nuite în întrecerile divizionare : 
10—o atît cu C.S.M. Reșița, *âi 
și cu C.S. Sătesc Brănești — 
Ilfov. A fost un recital al lup
tătorilor bucureștjeni care. cu si
guranță.
turneul final al Diviziei 
altfel, Vulcan București a Ieșit 
victorioasă In toate etapele com
petiției divizionare, aflîndu-se pe 
primul loc în serie, la o dife
rență apreciabilă de puncte tată 
de echipa situată 
cund. Revenind la 
din sala Progresul, 
frumoasa evoluție 
bucuresteni Nicușor Radu 
48 kg). Sandu Trocea (52 kg) și 
Gheorghe Mitran (68 kg). Par
tida dintre C.S. Sătesc șl C.S.M. 
a stat sub semnul echilibrului 
pină la ultima categorie de greu
tate. Tinăra echipă sătească — 
de fapt cea mai tinără garnitură 
din Divizia .A" — a terminat la 
egalitate. 5—5, cu formația reși- 
leană prezentă de multă vreme 
în competiție republicană, fiind 
întrecută la punctajul 
21—19 pentru C.S.M.
notăm. în încheiere, ______ __
tmpeeabil prestat de Vascui Po- 
povici (București) șl de Constan
tin Constantin (Ploiești). A sur
prins firește neplăcut.
ce’ui de al trei’ea arbitru 
gat la acest triunghiular, 
stăr.tea-ul Fî. xistor !

G

Sato

In 
for-

se vor califica pentru 
„A". De

pe locul se- 
triunghlularul 
să remarcăm 

a luptătorilor 
(cat.

tehnic : 
Reșița. Să 

arbitratul

absența 
deie- 
eon-

M.
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MELETIN A CIȘTIGAT ,,CRITERIUL DOI-ANILOR"
„Criteriu) cailor de 2 ani" a- 

lergare semi-clasică, de viteză, a 
revenit în acest an lui Meletirt 
elevul lui N. Nicolae, care a 
dovedit o formă ce-i face cinste. 
Tot in această reuniune s-a dis
putat și „Prem’ul Arcului de 
Triumf", probă semi-clasică, câș
tigată cu ușurință de Satim. V. 
Moise făcnd dovada calităților 
lui de driver, șl realizînd un 
nou record al carierei. Tot V. 
Moise a mai ciștigat cu Haos 
dar comportarea celorlalți con- 
curenți a lăsat de dorit, publicul 
exprimîndu-și, pe bună dreptate, 
nemulțumirea. Din formația R. L 
Nicolae a mai ciștigat Laura, 
dar victoria ei a fost facilitată 
de ha-ndicapeuri, care au scăpat-o 

__total față de valoarea ei (30 m).
Fcrznațja M. Ștefănescu a reali
zat două victorii, cu Rga șl 
Hemin, ambtț conduși fără gre- 
oeală de L Flore», M driver

de ridicată valoare. Cursa rezer
vată amatorilor a revenit lui 
Vigu. H. Șerban speculind cu 
promptitudine greșelile adversa
rilor, Pericola eliberindu-1 coar
da in linia dreptă la sosire. Ha
logen. minat din start pini

HIPISM
la

in .sti) F. Pașcă“, a reu- 
i ciștige cea mai disputată 

a zilei. Honorică a com- 
lista învingătorilor, S. Io- 
prezentindu-1 Intr-o formă 
Rezultate tehnice : Cursa 
Hemin (Florea) 1:38,5, 3.

3. Titiana. Cota : cișt. 1,8».

sosire 
șit sâ 
cursă 
pletat 
nescu 
bună.
I : 1. 
Fira. I 
ord. triplă 385. Cursa ■ H-a : L 
Laura (I.T. Nicolae) 129,6. 3.
Hațeganu. Cota : cișt. I, ev. *. 
Cursa a III-a : 1. Vigu (Șerban) 
1^7,4. 1. Perioola. Cota: cișt. 3»

ev. 5. Cursa a rv-a : 1. Meletln 
(N. Nicolae) 1:3S,1. 1. Sugestin.- — - - - - g

1. 
Ogor. 3. 
ev. 12, 
a Vl-a : 
3. Trifoi.

66.

3. Vlena. Cota : cișt 3, ev. 
ord. triplă 327. Cursa a V-a : 
Haos (Moise) 1:29,1. 2.

eșt 3,
Cursa
137.4. 
cișt. 1.

Secret. Cota : 
ord. triplă 1902. 
1. Satim (Moise) 
1 Sufix. Cota : 
ord. triplă 948. Cursa a VII-a : 
1. Halogen (Pașcă) 1:26,9. 3.
Vrednic. Cota : dșt 3, ev. 23, 
triplu 3—5—7 38. Cursa a vm-a: 
1. Jiga (Florea) 1:28,9. 1. Danie
la. 3. Negruț. Cota : cișt. 3, ev. 
t, ord. triplă 323. Cursa a IX-a: 
1. Honorică (Ionescu) 1:35,3. 2.
Crevedia. Cota 5 cișt. 2,40. ev. 15, 
ord. 17, triplu 7 - 8 9 75. PariUJ

• — - " ; de 
70.327 iei și a fost ciștigat de un 
buletin cu 1 cai și 37 comb, la

ev.

austriac s-a ridicat la anina

I cal.

A. MOSCU

C.S.M. Craiova.
— coresp.).

SERIA A IlI-a. Tg. Mureș. 
,Capul de afiș" al triunghiula
rului din localitate a fost me
ciul dintre Mureșul Tg. Mureș 
șl C.S.M. Sf. Gheorghe. meci aș
teptat cu deosebit interes deoa
rece C.S.M. obținuse în turul 
campionatului, la Sf. Gheorghe, 
o victorie categorică (9—1) în 
fața echipei din Tg. Mureș. Lup
tătorii de la Mureșul n-au reu
șit să se revanșeze, dar, oricum, 
au pierdut la limită (4—5, un 
meci amînat). In cea de a doua 
Intilnire a triunghiularului. C.S.M. 
a întrecut pe Electra București 
cu 6—4, iar Mureșul 
confruntarea cu formația 
reșteană
7— 3. (C.

Brașov, 
ne de la 
tul Tg. 
noi victorii cu toate că a luptat 
in deplasare : 9—1 cu I.O.B. Balș 
șl 5—5 (19,5—18 la punctajul teh
nic) cu Steagul roșu Brașov. E- 
chipa brașoveană s-a reabilitat, 
oarecum, în fața suporterilor 
cîștlgînd cu 7—3 întîlnirea cu 
î.O.B. (C. GRUIA — coresp.)

Odorheiu Secuiesc. In progra
mul acestei etape a fost înscris 
un singur med : Lemnarul O- 
dorhei — Steaua. Cum era de 
așteptat, multipla campioană a 
tării, Steaua, a obținut victoria 
cu 7—3. (A. PIALOGA — coresp.)

SERIA A IV-a, Galați. Din cele 
trei partide care au avut loc la 
Galați s-a detașat, firește, duelul 
formațiilor dunărene. Progresul 
Brăila — Dunărea Galați. Brăi- 
lenii eiștigaseră acasă cu 7—3. 
De astă dată victoria a revenit 
gazdelor cu 6—1, la capătul mul
tor întîlniri viu disputate. Dună
rea a întrecut (mult mai cate
goric) șl pe Danubiana București:
8— 2. Progresul a dispus de e-
chlpa bucureșteană cu 7—3. (T.
SIRIOPOL — coresp.)

Municipiul Gh. Gheorghiu-Dej. 
Valorificînd avantajul terenului. 
~.Z. Onești a întrecut pe Urbis 
București cu 8—2 și pe Viitorul 
Vaslui cu 7—3. 
obținut Viitorul 
cm Urbis : 9—1. 
coresp.).

(Urmare din pag. I)

„TURUL ROMÂNIEI

C.S.

a ciștigat 
bucu- 

la un scor concludent : 
ALBV — coresp.) 
Concurtnd tot mai bl- 
o etapă la alta, Comer- 
Mureș a obținut două

O victorie netă a 
in oonfruntarea 

(Gb. cnuNzr —

♦
de la lași <Hi’ Rapid

Triunghiularul 
drotehnica Constanța 
București — Nicolina Iași) a fost 
amînat.

tulul si pregătirii lor. a dîr- 
zeniei si combativității, ne-au 
arătat încă o dată cit de fru
mos este sportul cu pedale.

La capătul acestei ediții, vic
toria a revenit reprezentativei 
României. Dintre cicliști el s-av 
ales si primii trei la individual, 
așa incit succesul „tricolorilor" 
pregătiți de antrenorul emerit 
Nicolae Voie», acum 
30-lea an de activitate, a fost 
total. Felicitînd F.R. Ciclism 
pentru succesul general al corn-

in a)

Primii trei cicliști In cla
samentul individual final an 
primit luni următoarele pre
mii din partea redacției re
vistei Flacăra : Constantin 
Căruțașu — o motoretă 
„Mobra", Valentin Constan
tinescu — un frigider „Arc
tic", Ionel Gancea — un te

levizor „Olt“.

si-a adus con- 
activ. in frunte 
responsabil al

petitiei. la care 
tributia întregul 
cu secretarul 
F.R.C.. prof. Gh. Stanei, și ar
bitrul principal Octavian Amza. 
ca si pentru victoria echipei 
naționale, sâ nu uităm că atîl 
cicliștii cit si antrenorul lor 
fac .parte dl» clubul sportiv 
Dinamo București si să-l _ fa
cem părtaș direct la izbindă 
si elogii. în aceeași ordine de 
ideii, să remarcăm contribuția 
clubului sportiv Steaua si a 
antrenorului Ion Stoiea pentru 
locul secund ocupat în Ierar
hia celor 15 formații. La doi 
ani de la revenirea in activi
tatea seniorilor, clubul din Ca
lea Plevnei realizează rezultate 
deosebite. înscriindu-se în pal
maresul campionatelor națio
nale si iucînd un rol de frunte 
în competiția nr. 1 a tării.

Turui Rom 
oartener D’ 
namo. clubt 
direct si e 
ciclismului 
tiem. de as. 
chipelor M* 
trenor Con 
CIBO Bras* 
Stefănescu).

în 
dividuaW- s- 
lergători d< 
tabilă. sport 
buit direct 
lului întrec» 
fensiv stînd 
de mare si 
Căruțaș» si 
Valentin Cc 
pe același 
opinia noas 
ar fi fost 
ex-aequo — 
tuîndu-se ci 
sau mai no 
Dintre cei c 
nota

si IoneT Ga 
care au ini 
în arena pe 
tian Neagc 
Marian Mă 
dulea, Lud* 
Sandu. Ap 
dinamizarea 
ori substan 
nislaw Groi 
nelos Kan* 
Chios Luko 
Aytekin si 
tiuni specta 
seori Drintr 
de dificult;

LOTU
Miercuri 

a „Diviziei 
tu rile celor

wiiwisiuniA or sui loto msosponi tNrop'trAiA
• Astăzi este ultima zi cind 

va mai puteți procura bilete cu 
numerele preferate pentru trage
rea obișnuită PRONOEXPRES de 
milne 12 septembrie. în ziua tra
gerii biletele respective se pot 
cumpăra numai gata completate 
Pentru sporirea șanselor de cîș- 
tig sugerăm folosirea variantelor 
combinate și a combinațiilor 
.cap de pod", care pot cumula 
suite spectaculoase de premii, 
precum și jucarea mai multor 
variante, plătite integral sau 
sfert. O altă condiție a cîștigulul 
este,

sint legate două cite două, iar 
la Faza a Il-a, cele 3 extrageri 
sint legate intre ele. Sîmbătă 
este ultima zi cind se mai pot 
procura bilete cu numerele pre
ferate pentru această tragere 1

CÎȘTIGURILE TRAGERII 
PRONOEXPRES DIN 
5 SEPTEMBRIE 1984 

Categoria 1 : 1 variantă 251’ 
50.000 lei ț categoria 2 { 4

desigur, perseverenta.
Una dintre cele mai atrac- 
trageri din această lună va 
loc duminică 1* septembrie 
vorba despre o tragere ex- 

atrlbuie 
„OLTCIT SPECIAL", 
U.R.S.S., sume lm- 
banl. Se extrag 66 
repartizate în 7 ex- 
Faza 1 extragerile

tive 
avea 
Este 
cepțlonală LOTOr care 
autoturisme 
excursii în 
portante de 
de numere, 
trageri. La

a ... .._____
variante 25% a 15.696 lei; cate
goria 3 : 21,50 variante a 2.920 
lei ; cat. 4 : 58.50 a 1.073 lei ț 
cat. 5 : 189 a 332 lei ; cat. 6 ! 
6.478,75 a 40 lei ; cat. 7 : 
200 lei ’ cat. 8 : 3.374,25 
lei.

Report ia categoria 1 : 
lei.

Cîștigu! de 50.000 lei a fost 
obținut de ■ Nicolae Cojanu 
din Ploiești.

192 a 
a 40

12.784

DINAMO 
nori : luliu 
pescu. Jucă 
Mihai Tudo 
ria, Viorel 1 
Șerban Popi 
reanu, Dore 
Dan, v*xd 1 
ceanu.-'5î'lor 
Ghiță, Miha 
Chiru, Bogd

CRIȘUL O 
Ioan Alex 
Csaba Kiss, 
Fejer, Liviu 
Costrăș, Coi 
Baț, Gyorgy 
Ies, Ladislai 
Franclsc Kii 
dislau Indig, 
lix Oros.

RAPID Bl 
Corne] Rusu 
Slăvei, Miha 
colae, Silviu 
ghe Ilie, P 
briei Arsene 
Bogdan Tuf 
Mihai Vespe 
Angelescu, I 
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PLEACĂ ASTĂZI LA ȘUMtN

In vederea partidei amicale cu selecționata similară a Bulgariei Programul și arbitrii etapei viitoare (duminică 16 septembrie)
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Mîine la Șumen, Lotul repre
zentativ de tineret al țării noas
tre va susține o Intîlnire ami
cală, avînd ca adversară Selec
ționata similară a Bulgariei. 
Partida, deși are un caracter 
amical, face parte din planul 
de pregătire al echipei noastre 
de tineret urmărind de astă 
dată verificarea jucătorilor în 
condiții de deplasare în vede
rea conturării lotului și defini
tivării formației de bază. An
trenorul Cornel Drăgușin, care 
din motive obiective nu va 
efectua deplasarea, încredințînd 
această acțiune tinerilor tehni
cieni Viorel Kraus și Anghel 
Iordănescu, ne-a comunicat 
componența lotului care va 
efectua deplasarea cu autoca
rul, în cursul acestei dimineți, 
la Șumen, localitate situată la 
aproximativ 120 km de Giurgiu. 
Iată-i pe cei 18 jucători : Zlo- 
țea (Dinamo) și Vodă (A.S.A. 
Tg. Mureș) — portari ; Pascu 
(„Poli" Timișoara), Stancu (F.C. 
Argeș), Bucico <F. C. Bihor), 
Bălan (F.C.M. Brașov), Gheor

ECHIPA NOASTRĂ SE AFLĂ LA BELFAST
(Urmare din pap I)

anti pentru dificila confruntare 
de miercuri seara. Luni după 
amiază, ne unul din terenurile 
din nreaima hotelului .Chimney 
Comer" unde sint cazați, an
trenorii Mircea Lncesco si 
Mircea Rădulescn au condus uo 
antrenament cu o durată de a- 
oroximativ o oră. Marți ei vor 
continua pregătirile.

La aeroportul din Belfast 
delegația noastră a fost întim- 
Dinată de David Owen, secre
tarul federației din Irlanda de 
Nord, si de Roy Miller, antre
nor federal. De la acesta din 
urmă am aflat că partida este 
așteptată cu mare interes : .Un 
meci foarte imDortant pentru 
noi. ne-a declarat antrenorul 
Miller. după ce am pierdut 
meciul de debut cu Finlanda 
(n.n. 0—1). ceea ce ne face să 
ne rîndim numai la victorie". 
Aceasta reiese și din componenta 
lotului anuntat din care nu 
liDSesc nume de prim-plan din 
liga I engleză, cum sint porta

„TROFEUL FAIR-PLAY

SPORTUL"
1— 2. F. C. OLT JOC p

300 pRAPID
3—10. A.S.A. TG. MUREȘ 195 p

CORVINUL ÎSS p
F.C. BIHOR 295 p
F.C.M. BRAȘOV 295 p
„POLI- TIMIȘOARA 295 p
SPORTUL STUD. 295 p
STEAUA 295 p
UNIV. CRAIOVA 295 p

11—12. DINAMO 2M p
S. C. BACAU 290 p

13—15. F. C. ARGEȘ 285 p
GLORIA BUZĂU 285 p
„POLI" IAȘI 285 p

16. CHIMIA RM. VÎLCEA 280 p
17. JIUL 275 p
18. F.C. BAIA MARE 270 p

CELOR ZECE DIVIZIONARE „A“ LA POLO
nouă ediție 

t>lo. Iată lo- 
itiitoare .

TI. Antre- 
il Dinu Fo
ni Spinu, 
lțiu Zaba- 
u Râ du can u, 
die Ungu- 
iue, Cristian 
ităliar Mol- 
ean.jp Daniel 
b Florinei 
bașu.

Antrenor ’. 
Jucători : 

lada, Ivan 
nn, Dorin 
Jan, Petre 

Zoltan LI- 
Pavel Buf 

1 Indig. La- 
Sălăjan, Fe-

l. Antrenor, 
ri : Florin
1. Sorin NI- 
ni, Gheor- 
mirtan. Ga
rau Tufan. 
rge Gaiță. 
Jianu. lonuț 
riță. Eugen 

Viorel Fio-
ÎREȘT1. An- 
îzabo. Jucă

tori : Bogdan Crețu, Gelu Lisac 
Nicolae Găman, Bogdan Leava. 
Gheorghe Ion, Andrei Birbules ■ 
eu, Ion Dingu, Liviu Mușat, Eu
gen ivănescu, Aristide M&descu, 
Emil Tătaru, Florinei Todor, A- 
drian Măbălean, Răzvan Tomes- 
eu. Lauren țiu Crețu, Ion Iones- 
cu, Marian N’eagoe.

steaua bucurești. Antre
nor : Gheorghe Zamflrescu. Ju
cători : Sorin Diaconu, Paul Li
sac, Gheorghe Popescu. Răzvan 
Nuțu, Gabriel Geantă, Cătălin 
Grancerof, Daniel Fruth, Cornel 
Oprișan, Virgil Duculeț, Vlorel 
Șerban, Roberto Panțea. Petre 
Malecu, Mihai Ragea. Adrian 
Chețan.

VOINȚA CLUJ-NAPOCA. An
trenor : Ioan Pop. Jucători : Ste- 
lian Scurel, ștefan Alexandru, 
Gabor Erdely. Petru Florin llca, 
Dan Marcu, Laszlo Sebok, Dorin 
Colceriu, Attila Stankovicl, La- 
dislau Szucs, Lucian Blaga, Csa- 
ba Musznai, Andras Marosi, Eu- 
sebiu Iepure, Mircea Marc, Ra
mon Moldovan, Ioan Blaga, Er
nest Olpretean.

INDUSTRIA LINII TIMIȘOA
RA. Antrenor : luliu Olac. Ju
cători : Atila Csoka. Petru To- 
doruț, Nandor Toth, Adrian 
Gancea, Dezideriu Kosar. Ale
xandru Friedmann. Petre Boroș. 
Robert Wittigayer, Mihai Ursu- 
țtu, Nicolae Andreescu, Emil 

ghiu (Politehnica Iași) ți Mirea 
(Dinamo) — fundași; Muzsnai și 
Mezaroș (ambii de la »U“ Cluj- 
Napoca), Mandoca (F.C.M. Bra
șov), Botezan (A.S.A Tg. Mu
reș), C. Lazăr (Chimia Rm. Vîl- 
cea) și Burdujan (Politehnica 
Iași) — mijlocași ; Muntean 
(A.S.A. Tg. Mureș), Soare 
(Steaua), O. Popescu (Univer
sitatea Craiova) și Țîrlea 
(F.C.M. U.T.A.) — înaintași.

După jocul de verificare sus
ținut duminică, pe stadionul „23 
August", în compania Selecțio
natei de tineret a Capitalei, 
componenții lotului reprezenta
tiv de tineret au urmat în cursul 
zilei de ieri un program com
plex de recuperare, după care 
medicul Gheorghe Un tea a tes
tat starea de sănătate a fiecă
rui jucător, celor cu ușoare ac
cidentări aplicîndu-li-se trata
mente adecvate pentru ca la ora 
meciului cu selecționata de ti
neret a Bulgariei să poată fi 
apți de joc.

Partida de la Șumen va înce
pe la ora 17.

rul Jennings, fundașul Donaghy, 
renumitul atacant Whiteside, 
precum si Armstrong. autorul 
celui mai .rapid" gol la C.M. 
din Spania. în schimb McIlroy 
s-a accidentat si s-a renunțat 
la serviciile lui. dună cum a- 
nuntă oresa de luni. în după 
amiaza zilei de luni televiziu
nea a transmis secvențe de 13 
antrenamentele fotbaliștilor 
nord-irlandezi si o serie de in
terviuri Drintre care si cel al 
lui Billy Bingham, selecțione
rul reprezentativei.

Vremea este instabilă aici la 
Belfast : cînd plouă, cînd iese 
soarele. Temperatura, in iur de 
12 grade. Meciul de miercuri 
seara va începe la ora 20 (ora 
22 la București) si va fi con
dus de cunoscutul arbitru 
belgian Alexis Ponnet.

ȘTIRI • ȘTIRI
• ARBITRI ROMÂNI PESTE 

HOTARE. Două brigăzi de arbi
tri din țara noastră vor conduce 
la 19 septembrie partide din 
Cupele europene Inter-duburi. 
Astfel, meciul Dinamo Minsk — 
Helsingin I.K.. din Cum 
U.E.F.A., va ti arbitrat de O. 
Ștreng, ajutat la linie de A. 
Gheorgtie sl L Veiea. iar tntfi- 
nirea Apoet X irosi a — Servette 
Geneva, din .Cupa cupelor", va 
fi condusă de M. Ne*u, le linie 
oficiind M. Constantinescn d L 
Tărcan.
• PARTIDELE DIN ETAPA A

i-a  ALE ECHIPELOR DIN CU
PELE EUROPENE VOR AVEA 
LOC StMBATA F.R.F a botă rit 
ca Jocurile din etapa a *-• ■
Diviziei .A" in care sint anga
jate formațiile noastre <Hn cu
pele europene să aibă loc s r 
bătă in loc de duminică. Este 
vorba de partidele Dinamo — 
Corvinul Hunedoara. Steaua — 
F.C. Baia Mare, Universitatea 
Craiova — S.C. Bacău, F.CAL

Brașov — Sportul studențesc.

Fărcuță, Vasile Grecu, Marian 
Sterpu, Zoltan Vamos.

C.S.U. CONSTRUCȚII BUCU
REȘTI. Antrenori : Alexandru
Bădiță si Dumitru Teodorescu. 
Jucători : Cătălin Dlma, Bogdan 
Rujan, Bogdan Diaconescu. Doru 
Ivan, Doru Andrei Calmuc, La- 
ilislau Balanov, Slelian Lăutaru. 
Cornel Popa, Alexandru Badea- 
nu. Adrian Ion. Cristian Ion, 
Florin Radu, Ștefan Moiceanu, 
Daniel Geantă. Andrei Ganclu. 
Dorin Voicu, Antoniu Toma, Ra
du Ivan, Daniel Pena.

RAPID ARAD. Antrenor Ioan 
Unc. Jucători : Sorin Mara, Ga
briel Ungurean. Ștefan Sorinca, 
Nicolae Marc, Sorel Filipaș, Con
stantin Brinzei, Călin Senceac, 
Radu Onea, Zoltan Popovits, Ma
rius Muntean. Bruno Huțiu, Bar
bu Ghițan, Călin Lucuș, Doru 
Țurcan, Nicolae Sorinca. Adrian 
Mlclea.

LOTUL DE JUNIORI II. An
trenor : Valeriu Țăranu. Jucă
tori : Daniel Tănase, Cristian 
Bălășoiu, Bogdan Olaru, Cătălin 
Lupescu. Dinei Stemate, Bogdan 
Staciuc, Călin Găvruș, Adrian 
Brăzdaru, Gheorghe Zamfir, Ma
rian Ștcfăncscu, Cristian Ungu- 
reanu, Victor Grigorescu, Gheor
ghe Fetea, Bogdan Ștefănescu, 
Radu Dar., Mugurel Necula, Li
viu Nemoianu, Liviu Totolici. E- 
mil Abrii.

SERIA I

Cetatea Tg. Neamț — Minerul 
Vatra Domei 1—o (O—0), Con
structorul lași — Expiorări-Vi- 
itorul Cimpulung Moldovenesc
5— 1 (0—0), Celuloza- Bradul
Roznov — Luceafărul Botoșani
6— 0 (5—0), AS A Cîmpukmg Mol
dovenesc — Metalul Rădăuți 1—1 
(8—1). A viii tul Frasin — Șiretul 
Pașcani D—0, Electro-Șiretul Buce- 
cea — TEPRO Lași 3—2 (2—1),
Car păți Gălănești — Betonul Să- 
vinești 1—0 (1—0), Zimbrul Șiret
— Minerul Gura Humorului 2—2 
(1-8).

Pe primele locuri in clasament, 
după etapa a II-a : L CARPAȚl 
GALAN EȘTI 4 p (golaveraj 5—2), 
2. Metalul Rădăuți 9 p (5—2), 
3—4. Șiretul Pașcani 3 p (1—0), 
Electro Buceeea 3 p (4—3)... pe 
ultimele tocuri : 15. Avintul Fra
sin 1 p (1—4), 16. Luceafărul Bo
toșani 0 p (2—18).

ETAPA VIITOARE : Lucecforul Bcto- 
$ani — Constructonjl toți: Gh. Dobre 
(Focșoni), Minerul Vatra Domei — 
Minerul G. Humorul»: L Țkcâ (Be- 
cîeor), Exploaâri Cîmpulung — Arintui 
Frasin : Al. Renghel (Vaskr), Metotul 
Rodouți — Relonul Sâvine^ii : M. Fe- 
ciorescu (Bacou). Cetatea Tg. Neanrt 
— Celuloza Blocul Roznov : Sihriv 
loan (Galați). Șiretul Pațcani — Cor- 
peț» Găi onești : A. Cioarec (Gaiați)> 
TEPRO loși — A.S-A. Cîmpahing : Șt 
Cosita (Brâlkj), Bectrc Bucecea — 
Zimbrul Șiret : N. Petrea (Focșani).

SERIA A H-a

Victoria Tecuci — Unirea Ne
greau 1—t (1—•). cr.mua Mără- 
șești — Aripsie Bacău 1—1 G—1), 
Petrolul lioinești — Inter Vaslu;
2— 4 (•—«). CSM Borzești — Tex
tila Bunuși 4—3 (1—1), Constroe- 
tarul-Flacăra Odobești — Forests 
Gogești 1—8 (1—6), Mecanica Vas
lui — Lacunorul Roman 8—8 (l—O, 
Letca Bacău — Locomotiva Ad- 
jud 2—0 (2—0. Vjteuîtorul Pan- 
cru — Minerul Comănești 1—0 
(l—O.

Pe primele locuri : 1. MECA
NICA VASLUI 4 P (5—1), 2. Le- 
tea Bacău 3 p (4—2), 3. Aripile 
Bacău 3 p (3—2)... pe ultimele 
locuri : 14—15. Unirea Negrești
1 p (8—1), Foresta Gugești 1 p 
(2—3). 16. Mmerul Comănești 0 p 
(1-3).

ETAPA VIITOARE : Chimia Mărâ- 
șești — Locomotiva Adjud : 1. Poros- 
chiv (Botoșani), Foresta Gogești — 
Laminorul Roman : Al. Rolea (Bucu
rești), Viticultorul Ponciu — C.S.M. 
Borze ști : Șt Marti nes cu (Rădăuți), 
Unirea Negrești — Constructorul Odo- 
bești : M. Petrescu (Brăila), Meconi- 
cc Vaslui — Petrolul Moinești : Gr. 
lonescu (Ploiești), Textila Buhuși — 
Le tec Bocâu : Gh. Neaga (Ploiești), 
Minerul Comănești - Victoria Tecuci:
I. Smuc (Suceava), Aripile Bacău — 
Inter Vaslui : M. Calistru (Botoșani).

SERIA A III-a

Chimia Brăila — Avintul Matca
3— 1 (1—0), Cimentul Medgidia — 
Progresul Isaccea 8—0 (2—0). Por
tul Constanța — Laminorul Vlziru
2— 0 (1—0), Petrolul Lanca — 
IMU-CSȘ Medgidia 2—1 (0—0), An
cora Galați — Ctiimpex Constanța 
1—0 (0—0), Delta Tulcea — Marina 
Mangalia 1—0 (1—0). Voința Con
stanța — DVA Portul Galați 2—0 
(8—8). Arrubium Măcin — Șantie
rul naval Tulcea 1—8 (♦—■0).

Pe primele tocuri : L PORTUL 
CONSTANTA 4 p (4—1). 2—3. Chi
mia Brăila 3 p (3—1), Voința 
Constanța 3 p (3—D— pe ulti
mele locuri : 13—15. Chimpex
Constanța 1 p (1—2), ȘJi. Tulcea
1 p (0—1). Marina Mangalia 1 p 
(1—2), 18. IMU Medgidia • p O—4).

ETAPA VIITOARE : CimentJ Me<J- 
gidia — Ancora Gc-cți : M. Dragomu 
(București), DVA Portul Gokîți — Por
tul Constanța : V. Lupașcu (Ieși). 
Chimpex Constanța — IMU Medgidia: 
R. tehim (Buzău). L ocru norul Vixini — 
De ho Tulcea : T. Ș>?fănc*cu Gașî). 
Morina Mongolic — OuaUa Brăiic : 
C. Panes (Amaro), Arrubium Mocin — 
Voințe Constanța : L Cristeo (Bucu
rești), $.N Tulcea — Petrolul lenea : 
V. Popa (Vasluî), Prog-esuJ koccec — 
Avintul Maica: T. Dospinescu (Bocâu).

SERLi A IV-a

Unirea Slobozia — Rapid Fe
tești 1—0 (1—0). ICPB Botintin
Vale — Metalul Buzău nu »-a dis
putat, Victoria Țăndărei — LSCIF 
Ulmeni 3—2 (3—2), Petrolul Berea
— Viitorul Chimogi 3—8 (8—0), 
Dunărea Călărași — Cblmia-Victo- 
ria Buzău nu s-a disputat. Victo
ria Lehliu — Olimpia Slobozia
3— 0 (1—0). AS A Buzău — Carpap
Nehoiu 2—1 (1—0). ȘJî. Oltenița
— Constructorul Giurgiu 2—• 
(2—0).

Pe primele tocuri : 1. METALUL 
BUZĂU 2 p (4—0), 2—3. Carpați 
Nehoiu 2 p (4—2). Chimia Buzău
2 p (2—0)... pe ultimele locuri :
15. ICPB Bolintin 0 p (0—1), 18. 
ISCIP Ulmeni 0 p (3—5).

ETAPA VIITOARE . $ N. Oltenițo - 
A.S.A. Buzău : N. Barbu (Constanța), 
Victoria Lehliu — ISCIP Ulmeni : V. 
Crețu (București), Metalul Buzău — 
Dunărea Călărași : 1. Nistor (Comă
nești), Rapid Fetești - Constructorul 
Giurgiu : G. Andrei (București),
Olimpia Slobozia — Petrolul Berea : 
C. Diaconescu (Bacău), Chimia Bu
zău — ICPB Bolintin: V. Saponaru 
(Constanța), Viitorul Chimogi — Vic
toria Țândârei ; N. Voicu (Galați), 
Carp ați Nehoiu — Unirea Slobozia : 
G. Gap (Doiceștî).

SERIA A V-a
ICSIM București — Avicola Cre- 

vedia 8—0 (5—0), Chimia Brazi-

Plodești — MEC ON București 2—2 
(1—0), Abatorul București — Mi
nerul Fiii peștii de Pădure 2—1 
(0—0), IUPS Chitila — Viscofil 
București 1—0 (0—0), Petrolul
Băicoi — Carpați Sinaia 2—0 (2—0), 
Sportul Com. „30 Decembrie" — 
Danubiana București 1—2 (1—0), 
Flacăra roșie București — Poiana 
Cîrr.pina 3—2 (1—1), Luceafărul
București — Tehnomctal Bucu
rești 3—2 (2—0), Aversa București 
n-a jucat.

Pe primele tocuri ; 1. ICSIM 
BUCUREȘTI 4 p (1*—1), 2. Petro
lul Băicoi 4 p (4—1), 3. Danubiana 
4 p (3—1)... pe ultimele locuri : 
15. Poiana Cimpina 0 p (3—5), 
16—17. Tehnometal București 0 p 
(2—5), Sportul „30 Decembrie" 0 
P d-3).

ETAPA VIITOARE : Abatorul - Teh- 
nometol : Gh. Căprărescu (București), 
Corpați Sinaia — IUPS Chitila : D. 
Ion (Buzău). MECON - ICSIM : I. 
Ungureonu (București), Avicola Creve- 
d»a - Chimia Brazi : M. Teodorescu 
(Brăila^, Aversa — Danubiana : Gh. 
Comâțeana (București), Luceafărul Bu
curești — Poiana Cimpina : I. Andrei 
(Câlârași). Fîocora roșie — Viscofil : 
S. Neagu (București), Minerul FiTi- 
pești — Sportul 30 Decembrie : M. 
Scorkrt (Constanța). Petrolul Băicoi

SERIA A VI-a

Sportul muncitoresc Caracal — 
Cimentul Fieni 3—0 (1—0), ROVA 
Boșkkî de Vede — Recolta Stoică- 
neșt 1—8 (l—O. Știința Drăgă-
neșx.-o:t — TextiLa Roșiorii de 
Vede 1—1 (8-1). Chimia Tr. Mă
gurele — Chinua Găești 0—0. Du- 
nărea-Venus Zimnicea — Muscelul 
dmpulung 1—6 (•—•). Electronis
tul Curtea de Argeș — Dacia Pi
tești 8-3 (8—1), Electrica Tîtu — 
Metalul Alexandria 1—0 (0—0), 
Metalul Mija — Progresul Corabia 
1—0 f0-0).

Pe primele locuri : L CHIMIA 
GAEȘH 3 p (4—0), 2. Dada Pi
tești 3 p (4—1), 3. Textila Roșiori 
3 p (4—2)... pc ultimele tocuri: 15. 
Știința Drâgănești 1 p (1—5). 16. 
Electronistul Curtea de Argeș 0 p 
(0—7).

ETAPA VIITOARE : Muscelul Cimpu- 
lung — Metoîul Mija : C. Dobre 
(Ploiești), Știința Drâgânești-Oit - 
Electrica Titu : V. han (Drobeta Tr. 
Severin), Dacia Pitești — Dunărea 
Zimnicea : V. Simion (Buzău), Textila 
Roșiori — Metalul Alexandria : T. Bo
lovan (Drăgâșani), Chimia Gâești — 
ROVA Roșiori: V. Mocanu (Sf. Gheor
ghe), Cimentul Fieni — Chimia Tr. 
Măgurele : I. Ghițescu (Rm. Vîlcea), 
Recolta Stoicănești — Progresul Co
rabia : N. Petrîa (București), Sportul 
muncitoresc Caracal — Electronistul 
Curtea de Argeș : N. Orghidean (Ag
nita) .

SERIA A Vll-a

Petrolul Țicleni — Viitorul Dră- 
gășani 3—1 (1—0), Mealul Rm.
Vîlcea — CFR Craiova 1—0 (0—0), 
EJectroputesre Craiova — Mecani
zatorul Șimian 5—0 (2—0), Diema 
Orșova — Dunărea Calafat 4—2 
(1—0). Jiul Rovinari — Metalur
gistul Sadu 3—2 (2—1), Progresai 
Băilești — ASA-Victoria Craiova 
3—1 (1—0), Armătura Strehaia — 
Forestierul Băbeni 3—1 (2—0),
Constructorul Craiova — Pandurii 
Tg. Jiu 1—0 (1—0).

Pe primele tocuri ; 1. ELEC
TRO PUTERE CRAIOVA 4 p (6—0),
2. Dierna Orșova 3 p (5—3), 3—5. 
Pandurii Tg. Jiu 2 p (4—I), Me
talurgistul Sadu 2 p (6—3), Du
nărea Calafat 2 p (8—5)... pe ul
timele locuri : 15. CFR Craiova 1 
p <1—2), 16. Viitorul Drăgășanj
• p a—4).

HAPA VIITOARE : Dunărea Cckrfat 
— Mecanizatorul Șimion : L Alexe 
(Gmpuiung, Muscel). Forestierul Bă- 
benj — PetroM Țicleni : I. Leuștean 
(Pitești), MeloTjrgistui Sadu — Armă
tura Strehaia : V. Rusa (Deva), C.F.R. 
Craiova - Electroputere Craiova ; I. 
Măeeșeanu (Filkjșî). Metalul Rm. 
Vîlcea — Pandurii Tg. Jiu : C. Badea 
(Tirgcviște), Viitorul Drăgâșani — Jiul 
Rovinari : D. Cojocaru (Tr. Măgu
rele), AS.A Victoria Craiova — Con
structorul T.C.I. Craiova : M. Popescu 
(Craiovc), Progresul Băilești — Dierna 
Orșova : M. Stroe (Pitești).

SERIA A VUI-a

CSM Lugoj — Minerul Moldova 
Nouă 1—0 (0—0), Victoria Ineu — 
CFR Arad 3—1 (2—0), Metalul
Bocșa — U.M. Timișoara 2—6 
(1—0), CFR-Victoria Caransebeș — 
Oblii ci Sinmartinu Sirbesc 8—1 
(0—0). Unirea StonicoLaul Mare — 
Unirea Tomnatic 1—0 (0—0), Meta
lul Oțehi Roșu — Șoimii Lipova 
3—0 (0—0). Rapid Arad — CSM 
Caransebeș 2—0 (1—0), Minerul
Oravlța — Mineral Anina 0—0.

Pe primele locuri : 1. MINERUL 
ANINA 3 p (4—1). 2. Metalul
Bocșa 3 p (3—1), 3. Obilid Sînmar- 
tin 3 p (2—I)... pe ultimele tocuri: 
15. CFR Arad 1 p (2—4). 16. CFR- 
Victoria Caransebeș 0 p (0—3).

ETAPA VIITOARE : U.M. Timișoara - 
Unirea Tomnatic : R. Golent (Lugoj), 
Minerul Oravița — C.F.R. Victorio 
Caransebeș : M. Martin (Reșița), 
C.F.R. Arad — Șoimii Lipova : M. Ște- 
fănoiu (Tg. Jiu), Victoria Ineu - 
C.S.M. Lugoj : V. Mircea (Oradea), 
C.S.M. Caransebeș — Metalul Oțelu 
Roșu : M. Nisif (Reșița), Obilici 
Sînmartinu Sirbesc — Rapid Arad: I. 
Ungureanu (Orșova), Minerul Anina- 
Metalul Bocșa : M. Stelescu (Tg. Jiu), 
Minerul Moldova Nouă — Unirea Sin- 
nicolau Mare : O. Simion (Craiova).

SERIA A IX-3

Oțelul Or. dr. Petru Groza — 
Olimpia Gherla 2—0 (1—0). Some
șul Satu Mare — Silvania Cehu

Silvaniei 3—1 (0—0), Minerul Șun- 
cuiuș — Victoria Cărei 0—0, Unio 
Satu Mare — Minerul Or. dr. Pe
tru Groza 2—0 fi—0), Unirea Va
lea lui Mihai — înfrățirea Oradea 
1'—0 (0—0), Voința Oradea —
Constructorul Satu Mare 2—1 
(2—J), Chimia Tășnad — Minerul 
Sărniășag 4—1 (3—1), Oașul Ne
grești — Recolta Salon ta o—2 
(8-0).

Pe primele locuri ; 1. RECOLTA 
SALONTA 4 p (5—2), 2. Unirea 
Valea lud Mihai 4 p (2—0), 3. 
Victoria Cărei 3 p (1—0)... pe ulti
mele locuri : 15. Minerul Or. dr. 
P. Groza 0 p (0—3), 16. Oașul Ne
grești 0 p (0—6).

ETAPA VIITOARE : înfrățirea Oradea
— Minerul Suncuiuș : V. Stanca (Orăș- 
tie), ONmpio Gherla - UNIO Satu 
Mare : C. Orâștean (Mediaș), Re
colta Salo-nta — Voința Oradea ; Al> 
Borșa (Cugir), Minerul Sărmășag — 
Oțelul Oraș dr. P. Groza : I. Naghi 
(Baia Mare), Minerul Oraș dr. P. 
Groza — Someșul Satu Mare : C. Bă- 
lânescu (Timișoara), Silvana Cehu 
Silvaniei — Oașul Negrești ; C. Co
vaci (Tg. Mureș), Constructorul Satu 
More - Victoria Corei : I. Stan (Si- 
ghet). Unirea Valea lui Mihai — 
Chimia Tășnad : C. Furdea (Timi
șoara).

SERIA A X-a
Minerul Bălța — ISSM Sighet 

1—0 (0—0), Lăpușul Tg. Lăpuș — 
Minerul Borșa 2—0 (1—0). Mureșul 
Luduș — CHIMFOREST Năsăud 
5—0 (3—0), Minerul Baia Sprie — 
Metalotehnica Tg. Mureș 3—1 
(1—1). Otelul Reghin — Energia 
Prun du Bîrgăului 4—0 (1—0). CIL —
Mecanica Sighet — Minerul 
Băiuț 2—1 (2—1), Electromureș
Tg. Mureș — CUPROM Baia Mare
4— 0 (3—0), Bradul Vișeu — Mine
rul Rodna 3—0 (1—0).

Pe primele locuri : 1. CIL SI
GHET 4 p (2—1), 2—3. Electro- 
mureș Tg. Mureș 2 p (6—3). O- 
țelul Reghin 2 p (4—1)... pe ulti
mele locuri : 14—15. CUPROM
Baia Mare 2 p (1—4), Energia 
Prundu B rgăului 2 p (3—6). 16. 
CHIMFOREST Năsăud 0 p (8—6).

ETAPA VIITOARE ; Energia Prundul 
Bîrgăului — CIL Mecanica Sighet : I. 
Vințe (Jibou), Minerul Rodna — Oțe
lul Reghin: A. Vajda (Odorheiu Se
cuiesc), Metalotehnica Tg. Mureș —
— Bradul Vișeu: G. Balaș (Făgăraș),
CUPROM Baia Mare — Lăpușul Tg. 
Lăpuș : N. Gavrilâ (Cluj-Napoca), 
Minerul Băița — Minerul Baia Sprie: 
P. Onuț (Aiud), ISSMT Sighet - E- 
lectromureș Tg. Mureș: L. Ghiure (Sa- 
tu Mare), Minerul Bâiuț — Minerul 
Luduș: V. Urbanovschi (Oradea),
CHIMFOREST Năsăud — Minerul Baia 
Borșa: I. Kun (Oradea).

SERIA A XI-a
Minerul Paro.șeni — Metalul Si

ghișoara 3—0 (0—0), Soda Ocna 
Mureș — Dacia Orăștie 0—3 (0—0), 
Mecanica Orăștie — Inter Sibiu 
2—1 (1—1), Minerul Certej — Vi- 
itorul-IRA Cluj-Napoca 2—1 (1—0), 
Steaua-CFR Cluj-Napoca — Meca
nica Alba Iulia 2—0 (2—0), Meta
lul Aiud — Victoria Călan 2—1 
(1—0), Unirea Ocna Sibiului — 
IMIX Agnita 2—0 (1—0), Minerul 
Știința-Vulcan — Tîmavele Blaj
5- 0 (1—0).

Pe primele locuri : 1. DACIA 
ORĂȘTIE 4 p (7—1), 2. Minerul 
Paroșeni 4 p (5—1). 3. Metalul
Aiud 3 p (4—3)... pe ultimele 
locuri : 15. Inter Sibiu 0 p (2—4),
16. Soda Ocna Mureș 0 p (0—5).

ETAPA VIITOARE : Viitorul IRA Cluj- 
Napoca — Mecanica Orăștie : D. Că- 
pățineanu (Rm. Vîlcea), Minerul Ști
ința Vulcan — Inter Sibiu : I. Crețu 
(Slatina), Mecanico Alba Iulia — U- 
nirea Ocna Sibiului: I. Șandor (Arad), 
Doc ia Orăștie — Metalul Aiud : Gh. 
Stănescu (Caracal). Victoria Călan — 
Seda Ocna Mureș : I. Năltan (Pre- 
deol), IMIX Agnita — Steaua C.F.R. 
Cluj-Napoca : î. Bodor (Brașov), Tîp- 
navele Blaj — Minerul Paroșeni : M. 
Crișan (Arod), Metalul Sighișoara — 
Minerul Certej : D. Gyorfi (București).

SERIA A XII-a

Nitramonia Făgăraș — Progress 
Odorheiu Secuiesc 2—0 (1—0), 
Electro Sf. Gheorghe — Mobila- 
Măgura Codlea 1—0 (0—0). Celu
loza Zărnești — Utilajul Făgăraș 
2—0 (1—0), Unirea Cristuru Secu
iesc — Viitorul Gheorgheni 1—0 
(0—0). Minerul Bălan — ICIM Bra
șov 2—0 (1—0), Metalul Tg. Se
cuiesc — Cimentul Hoghiz 3—0 
(0—0). Minerul Baraolt — Mureșul 
Toplița 3—0 (1—0), Metrom Bra
șov — Textila Prejmer 2—1 (1—0), 
Precizia Săcele n-a jucat.

Pe primele locuri : 1. METALUL 
TG. SECUIESC 4 p (5—1), 2. Ni
tramonia Făgăraș 3 p (2—0), 3. 
Precizia Săcele 2 p (3—0)... pe 
ultimele locuri : 15. Textila Prej
mer 1 p (1—2) 16. ICIM Brașov
0 p (1—3). 17. Mureșul Toplița 0 
P (8—3).

ETAPA VIITOARE: Textila Prejmer — 
Electro Sf. Gheorgho : V. Luncanu 
(Hunedoora), Mureșul Toplița — Me
trom Brașov : M. Moholea (Cluj-No- 
poca). Viitorul Gheorgheni — Precizia 
Săcele : I. Csalti (Tirnăveni), Utilajul 
Făgăraș — Metoîul Tg. Secuiesc : V. 
Roman (Ploiești), Unirea Cristuru Se
cuiesc — Progresul Odorhei : A. Foriș 
(Reghin), ICIM Brașov — Celuloza 
Zărnești : T. Popescu (Giurgiu), Ci
mentul Hoghiz — Mobila Codlea : P. 
Abrudan (Cluj-Napoca), Minerul Ba
raolt — Minerul Bălan ; Gh. lonescu 
(Tîrgovîște), Nitramonia Făgăraș stă.

★

Rezultatele ne-au fost tr^rTsntțgg * 
de către corespondenjțiUiioștri vo
luntari din sfiTățile respective.



Jocurile Balcanice tie atletism McENROE, ÎNVINGĂTOR IN FINALA

ATLETELE NOASTRE AU CIȘ1IGAT JUMĂTATE i DE LA FLUSHING MEADOW

DIN TOTALUL TITLURILOR PUSE ÎN JOC!
10 (Agerpres). înATENA.

ziua a treia a Jocurilor Balca
nice de atletism de la Atena 
în concursul 
vele românce
două victorii. Doina Mei in te a 
terminat învingătoare- în cursa 
de 1 500 m cu timoul de 4:17.74 
fiind urmată de Vania Gospo
dinova (Bulgaria) — 4:1816.
Ella Kovacs (România) — 
4:18.24. Pavlina Euro (Albania) 
— 4:18.81 si Rosita Ekova (Bul
garia) — 4:20.57 în proba de 
ștafetă 4X40(Urn echipa Româ
niei (Maria 
Korodi
Vornicu) 
loc. cu 
mată de 
3.31.21 
ciei - 
3:46.46.

Tn cele trei zile de întreceri 
atletele românce an cîstigat opt 
probe, adică iumătate din to
talul orobelor restul revenind 
sportivelor bulgare.

Alte rezultate * FEMININ — 
aruncarea suliței : /Xntoaneta

feminin. sDorti- 
au obținut e.ltc

Samungi. Ibotia 
Elena Lina. Nicoteia 
s-a situat pe primul 

timpul de 3:30,77, ur- 
. formațiile Bulgariei — 
Iugoslaviei 3:35.21 Gre- 

3:44.44 si Turciei —

TliPlI CICLIST AL BULGĂRIȚI
fncepind de azi se va des

fășura ..Turul ciclist al Bulga
riei". la care participă și o 
echipă din țara noastră, alcă
tuită din 
rache. Gh.
lea, V. Apostol și 
traclie-Ologu. 
Ciocan.

O. Celea, O. Tudo- 
Vasiliu, Aldu-N.

C. Dumi-
Antrenor: C.

Todorova (Bulgaria) -- 62.24 m. 
(Eva Zdrgo-Radt’lv a ocupat 
locul doi cu 60,82 m) : săritura 
în înălțime : Ludmila Andonova 
(Bulgaria) — 1.97 m . 100 m 
garduri : Iordanka Donkovc» 
(Bulgaria) — 12.92 : MASCU-

aruncarea discului : 
(Bulgaria) — 62.66

•a situat 
cu 62.12 m) 200 

(Iugoslavia) — 20.’
Ignatov (Bulgaria)

LIN :
mitrov
(Ion Zamfirache 
locul doi 
Mikobci
5 000 m : 
14:01.6.

Di- 
m

De

Rezultate din ziua a doua : 
Hostia Shmenova .Bulgaria) a 
sosit oe locul in'.ii in cursa de 
400 m plat, cu timpul de 52.01. 
urmată de Maria S:imunei 
(România) — 52.17 si \atașa 
Setiksar (Iugoslavia) — 53.05. 
Rezultate din concursul mascu
lin : lungime : Atanasov (Bul
garia) — 7.77 m : greu ale :
Ianev (Bulgaria) — 19.42 m : 
prăjină : Tancev (Bulgaria) — 
5.50 m : 400 m garduri : Tomov 
(Bulgaria) — 49.54.

m :

NEW YORK. Finala, 
cu mult interes, a 
de la Flushing Meadow, dintre 
John McEnroe si Ivan Lendl, 
urmărită de oeste 20 000 de 
spectatori a nrileiuit lui Mc
Enroe o victorie cu mult mai 
netă si mai rapidă decît se 
anticipase. Partida considerată 
ca o revanșă duoă înfrîngereo 
iui McEnroe în finala de la 
Roland Garros 'dună ce Mc
Enroe condusese cu 2—0. Lendl 
a cîstigat cu 3—2 !). 
acestuia posibilitate^
de bună calitate, oe care l-a 
cîstigat (în 100 de minute !) cu 
un scor net : 6—3 6—4. 6—1 !
Este a oatra victorie a lui Mc
Enroe în cadrul ,.intern«tiona-

așteptată 
turneului

i-a oferit 
unui ioc

'1979. 1930 1981
timp ce pentru 

oartici- 
(1982. 1983

în finala marelui

lelor“ S.U.A. 
si 1984). în 
Lendl a fost a treia 
oare, fără succes 
si 1984) 
turneu.

în celelalte finale au fost 
înregistrate rezult ițele : dubiu 
femei : Martina Navratilova. 
Pam Shriver (S.U.A.) — Anne 
Hobbs Wendy Turnbull (An
glia. Australia) 6—2 6—4 : du
blu 
Tom 
S.U.A.) 
John 
2—*6 
rani 
Smith (S.U.A.) 
sen (S.U.A.) 7—6 6—4.

mixt : Manuela 
Gullikson i 
— Elizabeth 

Fitzgerald
7—5. 6—4 : simplu
(peste 35 de ani) :

Marty

Maleev®. 
(Bulgaria, 

i Sayers, 
(Australia) 

vete- 
Stan 

P.ies-

CONCURSURI
LONDRA. Reuriiunea de la 

Crystal Palace a prilejuit, intre 
altele. următoarele rezultate : 
BĂRBAȚI : 100 m : Lara (Cuba 
10.2» : 20» m : Butler
20.52 : 000 m : Cook (M.
nie) 1:47,18. ~
1:47.19 ; o milă: 
3:55.34. Walker 
3:55,97 : —
45.52 ;

(SUA) 
Brita- 

Wuyke (Venezuela) 
Aouita (Maroc) 

(N.
McCoy 

prăjină : Bel! (SUA) 
m. F erreira (Franța) 5.SO 
triplu : Banks (SUA) 17.29

Zeelandâ) 
(SUA) 

5J6 
m • 
m 

Betancourt (Cuba) 17.03 m: greu
tate : Wolf (SUA) 2O.S5 m : FE
MEI : 100 m : Brisco — Hooks
(SUA) 11,25 : 200 m : Jackson
(Jamaica) 22.84 : 400 m : Cook
(M. Britanie) 50.96 : o miU : 
Wysocki (SUA) 4*21,73 : IM mg: 
Kalek (Polonia) 12.91 : lungime : 
Wlodarczyk (Polonia) 6.69 m 
Telfer (M. Britanie) 6.67 m : 
înălțime : Brill (Canada) 1.90 m. 
Davies (M. Britanie) 1.90 
suliță : Vila (Cuba) 63.60 m.

DONEȚK. In cadrul campiona
telor de atletism ale URSS Ser- 
ghei Bubka a sărit 5.33 m la 
prăjină, după care a încercat U 
5.95 m. Al doilea s-a clasat un

m :

PRIMA PARTIDA KARPOV-KASPAROV: REMIZĂ!
In dună-amiaza zilei 

la Moscova a încenuț 
nentru titlul 
dintre marii _____
Anatoli Karpov si Garri Kas
parov. In prima partidă, campi
onul mondial a avut albele, așa 
cum a stabilit traeerea la sorti 
care-a avut loc in ziua prece
dents. în prezenta președinte-

de ieri, 
meciul 

mondial de sah 
maestri sovietici

lui F.I.D.E.. Florencio Campo- 
manes. si a arbitrului di in cinai 
al meciului, marele maestru 
iugoslav Svetozar Glizonei. 

Prima partidă a prilejuit 
dispută animată, pe distanța 
36 de mutări, după care c 
doi adversari au o
pra rezultatului de remiză.

t as

99

(Urmare din pis I)

plină forță și in 29 din cele 26 de 
ture acesta s-a aflat Ia con
ducere. Banal însă, i s-a rupt 
cureaua de ventilator si chiar 
dacă s-a montat rap-.d. locul I 
a fost pierdut în favoarea so
vieticului Grigoriev (38 ani. 
inginer la o statie service din 
Moscova) care făcuse o cursă 
foarte bună, talonind perma
nent be lider. Pe locul doi a 
sosit astfel Skoda condusă de 
P. Samohyl. urmată de Lada 
lui Tomasek care, după o ex
traordinară cursă de recupe
rare a timpului pierdut, a reu
șit să prindă totuși... podiu
mul. Foarte bună, de astă dată 
comportarea alergătorilor ro
mâni. Mașinile întreprinderii 
din Pitești au fost bine pre
gătite. pilotii. în fata propriu
lui public, s-au concentrat și 
România a ocupat locul II pe 
națiuni.
atent la ____ _________ ____
confirmat clasa, ocupind locul 
4 din 20 
mai bun 
competiție).
portîndu-se V. 
Zărnescu (13). 
că Dacia 
H.P.. iar Lada

Oarecum identică, cursa de 
la ..B 8“. Cehul Cerva — locul 
II în final — a condus 22 de 
ture, a oprit să schimbe un

N. Grigoras. bătăios, 
toate atacurile, si-a

(celde concurent! 
loc al său în această 

foarte bine ccm- 
Nicoară 

Trebuie 
în iur 
130—140

are

(7) și 
reținui 
de 110
H.P.

TELEX • TELEX •
AUTOMOBILISM • Olandezul 

Michael Bleekemollen a cîștigat 
proba din cadrul „Cupei Europei 
R turbo“, la Monza, cu o medie 
orară de 159,362 km • După 
derf.“ șurarea „Marelui premiu al 
Italiei", la Monza, situația în cla
samentele generale : ................
Niki Lauda ;Li_, 
Alaint Prost (Franța)’ __
El’o de Angelis (Italia) 29,5 
Rene Amcux (Franța) 24,5 
Nelson Piquet (Brazilia) 24 
Derek Warwick (M. Brit.) 
etc. ; constructori : 1. Marlboro 
McLaren 115,5 p. 2. Ferrari 45,5 p, 
3. Lotus-Renoult 42,5 p, 4. Re
nault 33 p, 5. Brabham BMW 32 
p etc. în cursa de la Monza au 
fost înregistrate cîteva abando- 
nuiiale unora dintre favordțl ? 
AlaînRrost. Rene Amoux, Andrea

piloți :
(Austria) 63
“ 52,5

p. 
p.
p.
p. 
p.

23

o 
a

colegului său de echioa J. Ve
sely (constructor de motoci
clete. 40 ani). Frumoasă curs- 
.acută de reDrezentnntii R.D.G 
Melkus si Manfred, ocuoantii 
locurilor 3 si 4. în această 
cursă, mai rapidă decît la -A 2“

198 kmOi in linie dreaptă, fată 
de 170 km.'h), mașinile noastre, 
meșteșugărește orezătite. n-au 
atins încă nivelul cerut. Am 
avut 4 abandonuri (Gedeon. 
Peteanu GhercheL Ciurciu).

REZULTATE REHNICE : grupa 
_A 2“ — L A. Grigoriev
(U.R ~.S.) pe Lada, a străbătut 
92 km cu 
104,51 km, 2. — 
hoslovacia) 
V. Tomasek 
Lada, 4. N. Grigoraș (România)
— Dacia 1300. 5. I. Ivanov (Bul
garia) — Lada, 6. K. Schach
ts chneider (R.D.G.) — Lada. T. 
V. Nicoară (România) — Dacia 
13OO.„ 12. C. Zămescu... 17. 
Ștefan Iancovid ; echipe — L 
Cehoslovacia 125 p, 1 România 
112 p. 3—4 R.D.G. și U R S S 
110 p, 5. Bulgaria 182 p.

Grupa ,B 8* CEaster 
mulă) : ' "
da), 
cu o 
2. J. 
MTX. 
MTX. 
RAF,
— Estonia 20. 6. J. Micanek (Ce
hoslovacia)
Kulpinschl (România). 
L Cehoslovacia. 2. R.D.G. 
UJl.S.S.

o medie orară de
P. Samohyl (Ce- 

Skola 1» LS. X 
(Cehoslovacia) —

tip for-
L J. Vesel (Ceh oslo ra

pe RAF. a străbătut 92 km 
medie
Cerva
3.
4.

5.

u. 
G.

V.

orară de 117.65 km. 
(Cehoslovacia) — 

Melkus (R.D.G.) — 
Mon f red (R.D.G.) — 

Kazakov (U.R.S S.)

RAF... 13. W.
Echipe :

3.

DE ATLETISM
junior. Rodion Gatulin care a 
sărit 5.65 m ! Fosta recordmană 
m?ndială ia aruncare^ discului 
Galina Savinkova a obținut cu 
73.23 m un nou record unional- 
Cîteva rezu'tate : FEMEI : 
m : Olga Vladikina 50.50, 
Ekaterina Podkopaeva

m : Ga’. na Zaharova 8:37.07 
Svet’ar.-ș Guskova 8:37.63, 100 mg: 
Varia Marciuc 13 98. 400 mg.
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TOKIO. In capitala Japoniei va 
avea loc. lncepînd de vineri, 
concursul internațional al celor 
opt națiuni. Vor lua parte, echi
pele masculine și feminine din : 
Marea Britanie, R. D. Germană, 
Italia. S.U.A. U.R.S.S.. Japonia și 
o— selecționată a Asiei.

CALIFICĂRILE PENTRU SRUPA „A"
A C.E. DE BASCHET (m)

România Siictiia 68-îl
treia a turneului 
pentru grupa „A“

în ziua a 
de calificare 
a Campionatului euronean de 
baschet masculin, au fost' în
registrate următoarele rezul
tate : GRUPA ,.A“ (la Linko- 
Ding) : Suedia — România 
71—68 (34—30) — ounctele for
mației române au -----
cate de : Niculescu 19, Cernat 
17. Ermurache 10
10 Netolitzchi 6. lonescu 4. Ar
delean 2. Cehoslovacia — Nor
vegia 92—82 (50—28). Belgia — 
Turcia 69—67 (33—37). Clasa
ment : 1. Suedia 6 d. 2. Româ
nia 4 d 3.
4. Belgia 4 
6. Norvegia 
(la Helsinki) 
garia 79—66

fost mar-

Vinereanu

4 p. 
0 p, 
„B“ 

Bul-
Finlanda 

— Grecia 78—73 (42—38). Un
garia — Anglia 70—68 (31—30).

„CUPA CANADA"
• Cehoslovacia nu s-a
Cea de a 4-a ediție a „Cupei 

Canada* la hochei, decisivă, în 
ceea ce privește stabilirea semi- 
finalistelor. a furnizat o mare 
surpriză: selecționata Cehoslova
ciei pierzînd meciul cu Canada
— și încă la un' scor neașteptat 

— a ratat po
se clasa între 
de a avea ast- 
rticipe în semi-

unaie. iaxa rezultatele : Suedia
— R.F. Germania 4—2 (1—0. 1—2. 
2—0), meci in care portarul vest- 
german Friesen a jucat excep
tional : Canada — Cehoslovacia 
7—2 (4—8, 2—1. 1—1) și U.R.S.S. —

meciul cu 
la un
2—7 !

litatea de a 
iele patru și

1.
d.

Polonia 4 p. 2. 
3 Ungaria 4 p,

4 p. 5. Grecia 2 p, 
p. Amintim că pri- 
clasate din fiecare 

alcătui o grupă fi-

Cehoslovacia 
p. 5. Turcia 
0 p. GRUPA 
: Polonia 
(44—34)

LA HOCHEI
caliiicat in semifinale’
S.U.A. 2—1 (1—0, 1—1, 0—0) și în 
acest joc s-a remarcat un por
tar : Mișkin (U.R.S.S.).

înaintea ultimei etape, a 5-a, 
în clasament conduce U.R.S.S. 
cu 8 p. urmată de Canada și 
S.U.A. cu oîte 5 și Suedia cu 4 
p. Pe ultimele două locuri: R.F. 
Germania și Cehoslovacia cu 
cite 1 punct.
• La „Cupa Sovietski Sport", în 

grupa de la Riga, unde evoluea
ză și selecționata divizionară a 
țării noastre, echipa cehoslovacă 
VSJ Kosice a învins pe TSKA 
Moscova cu 3—2.

Clasament : 
Finlanda 4 
4. Bulgaria 
6. Anglia 0 
mele patru 
grupă vor
nală din care echipele clasate 
pe locurile 1—4 se vor califica 
pentru grupa „A“ a Campio
natului european.

ACTUALITATEA IN CICLISM
CASTRES. ' Cea de a 

tapă din „Tour de 
(Albi-Castres. 203 km)

cincea e- 
P Avenir* 

x____________ , a revenit
elvețianului Benno Wiss, care a 
cîștigat și etapa precedentă. El 
a fost înregistrat, cu bonificație, 
în 5.23:00. L-au urmat: Eric
Boyer (Franța) 5/23:15 
mez (Franța) 5.23:20, 
Sykora ' '
etc. în 
produs 
general 
mez la 
Carlos 
1:58, 5.
ța) la
(U.R.S.S.) la 2:03

MANRESA. Irlandezul Sean 
Kelly este noul lider al „Turu
lui Cataloniei“. El a cîștigat du
minică cele două semi-etape ale 
etapei a patra. Timpul său total 
este de 19.06:09. Kelly este ur
mat de Angel Arroyo (Spania) 
la 12 s și Julian Gorospe (Spa
nia) la 25 s.

MOSCOVA. Ciclista sovietică 
Erika Saloumiaee a îmbunătățit 
recordul mondial (pistă acoperi
tă) în proba de 3 km realizînd 
timpul de 3:55,835. Vechiul re
cord aparținea de la 5 februarie 
sportivei franceze Jeanie Longo 
cu 3:58,908.

urmat:
Marc Go- 

Miroslav 
(Cehoslovacia) 5.24:50, 

urma acestei etape s-au 
modificări în clasamentul 
: 1. Wiss 18.23:47, 2. Go- 
1:24, 3. Boyer la 1:57, 4. 
Hernandez (Spania) la 
Philippe Chevallier (Fran- 
2:02, 6. Oleg Iaroșenko 

etc.
Irlandezul

ITALIA. S-au încheiat meciurile 
din cele I grupe preliminare ale 
„Cupei Italiei*. Prin urmare, ee 
cunosc echipele calificate ta op
timile de finală : Juventus, Na
poli, Fiorentina, Roma, Milan, 
Internazionale. Genoa, Torino, 
Verona, Sam pd oria (prima divi
zie). Cagliari, Bari, Pisa, Campo- 
basso (divizia a doua), Parma și 
Empoli (divizia a 3-a).

In partidele de duminică. Roma 
a dispus cu 2—0 de Lazio, iar 
Inter, cu același scor, de Avellino. 
Alte rezultate : Juventus — Sam- 
benedettese 5—0, Napoli — Fio
rentina 1—1, Tries tina — Milan 
4—<_ Udinese — Sampdoria 3—3, 
Verona — Ascoli 1—0, Empoli — 
Torino 0—1.

SPANIA (et 2). Jucătorii profe
sioniști fiind în grevă, echipele 
au folosit jucători amatori din 
echipele de tineret șl juniori. 
Murcia — Belts Sevilla 0—1. Real 
Sociedad — Malaga 0—1. Atletico 
Madrid — Osasuna 3—0, Valencia — 
Espanol 5—1. Alicante — Elche 1—0. 
C.F. Barcelona — Zaragoza 4—0, 
Gijon — Real Madrid 1—1, Valla
dolid— Santander 1—0, F.C. Sevilla 
— Athletic Bilbao 3—0. Pe primele

locuri : Valencia, C. F. Barcelona, 
F. C. Sevilla șl Alicante cu cite 
4 p. Pe ultimele : 10—18. Zara
goza, Elche și Murcia cu cite 0 p 
(ultima avînd un joc mai puțin).

FINLANDA (et. 21). H.J.K. — 
Haka Valkeakoski 1—1, lives — 
Kuusysi 2—3, K.P.V. — Keps 4—2, 
Kups — T.P.S. 0—5, M.P. — P.P.T. 
1—2, Rops — K o par it 0—0. Pe pri
mele locuri : Haka 30 p. T.P.S. 
28 p, Uves 27 p. Pe ultimul: 12. 
M.P. 10 p.

OLANDA (et. 3). Rode Kerkrade
— N.A.C. Breda 4—2, Groningen
— Haarlem 3—1, Utrecht — Eind
hoven 2—2, Deventer — Zwolle 
4—0, Sittard — Maastricht 1—2, 
Alkmaar — Sparta Rotterdam 0—2. 
Ajax — Excelsior 3—0. Meciurile 
Feyenoord — Volen dam și Den 
Bosch — Twente au fost aminate. 
Pe primele 
Twente 4 p 
Eindhoven și 
Pe ultimele : 
Breda 1 p.

IUGOSLAVIA (et. 5). Buducnost 
Titograd — Novi Sad 1—0, Osijek

locuri : Ajax 6 p, 
(din 2 j), Utrecht, 
Kerkrade cite 4 p.

17. Alkmaar 1 p, 18.

Hajduk Split 1—0, Niș 
namo Zagreb 0—0, Sarajevo — 
Zeleznicear 0—0, Mostar — Tuzla 
3—1, Bugojno — Vinkovici 2—1, 
Skoplje — Rijeka 2—1. Steaua ro
șie — Niksici' 4—1, Pristina — 
Partizan 1—2. Pe primele locuri: 
Partizan și Mostar cu cîte 8 p, 
Zeleznicear 7 p. Pe ultimele : 
18—18. Dinamo Zagreb. Novi Sad 
și Vinkovici cîte 2 p.

AUSTRIA (et. 3). Austria Viena 
— Eisenstadt 2—1. Klagenfurt — 
Admiira 1—1. Linz — Sturm Graz 
2—1. Grazer A. K. — LASK 4—0, 
Salzburg — Rapid Viena * 
Viena — Innsbruck 0—1, Alpine 
Donawitz — Favorit Viena 4—1, 
Wiener S.C. — Spittai Drau 3—1. 
Pe primele locuri : Austria și 
Rapid cu cîte 6 p Innsbruck 5 p. 
Pe ultimele : 15. Vienna 1 p, 16. 
Spittai o p.
• în prima semifinală a turneu

lui de la Kuala Lumpur, o selec
ționată a Braziliei a dispus cu 
2—0 (1—0) de reprezentativa R. P. 
Chineze, prin golurile marcate de 
Ferreira și Vilela.

&\\\\\\\^
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TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
fyropo(fe.H BOMBONIERA

de Cesaris. Keke Rosberg, Ja
cques Partite, Nelson Piquet etc.

BASCHET • Turneu la Geneva: 
Stade Fran cais — Vernier (Elve
ția) 91—81, Nyon (Elveția) — Ti
tograd (Iugoslavia) 87—77 • For
mația Postar Belgrad a întrecut 
la Djakarta, selecționata mascu
lină a Indoneziei cu scorul de 
90—65 • Formația feminină Spar
ta Praga a învins pe B. C. Besan- 
con, în Franța, cu 91—39 s Tur
neul de la BOlevgrad a fost cîști- 
gat de Bosnia Sarajevo, urmată 
de S.K.A. Kiev și Balkan Botev- 
grad. In ultima zi : Bosnia — Bal
kan 77—67 SKA — Efes Pilsen 
Istanbul 80—79.

CĂLĂRIE • c.E. de rezistență 
desfășurat la Florae, în Franța, 
a fost cîștigat de echipa țării

gazdă cu 33.51:00. urmată de An
glia la 6 minute și de R. F. Ger
mania la aproape... 5 ore ! • 
Proba completă de la Stamford 
(Anglia) a revenit călărețel en
gleze Virginia Holgate cu 35,25 p. 
urmată de Loma Clarke (Anglia) 
38.80 p și Elizabeth Purbrick (An
glia) 39,45 p.

ȘAH • In runda a treia a tur
neului de la Zurich, Florin Gheor
ghiu a remizat cu austriacul 
Ducksteln, egalitatea fiind con
semnată șl tn partidele Sosonko 
— Korcinoi, Hort — Kindermann, 
Bellon —Seirawan, Tatal — Fo- 
rintos, Nunn a cîștigat la Hugh, 
iar Keller a pierdut la Spasski. 
In Clasament conduc Seirawan șl 
Nurm cu 2,5 puncte, urmați de 
Florin Gheorghiu 2 puncte.

Nu, nu trebuie sâ vă grăbiți I Nu este vorba de o bombonieră 
obișnuita, de așezat pe masa. „Bomboniera" la care ne referim este 

$ ceva mai... mare, are chiar tribune pentru 65 000 de spectatori. Este
unul din cele mai cochete stdioane din Buenos Aires. „La Bombonera", 

0 cum este cunoscut acest stadion în lumea fotbalului argentinian, se
află acum în centrul atenției presei. Ce s-a întîmplat ? Proprietarul

$ ,.bombonierei" este clubul Boca Juniors. Acesta a cumpărat recent, din
Uruguay, pe celebrul mijlocaș Ariei Krasuski, pentru care nu a putu’ 
plăti însă suma integrală cerută de managerii lui Krasuski. Și Bocc 
Juniors a rămas dator. Numai că, acest mare club argentinian mai 
are și alte datorii, cifrate, în prezent, la peste 4 milioane de dolari.

Clubul Wanderers, din Montevideo, care-l vînduse pe Krasuski, a dat 
în judecată pe Boca Juniors pentru a-și recupera banii. Procesul s-o 
judecat, uruguayenii au cîștigat și cum Boca Juniors nu mai avea 
nici un sfanț, Curtea de justiție din Buenos Aires a hotărît... scoaterea 
la licitație a „bombonierei". A fost fixat și prețul de începere - o 
licitației, dar... nimeni nu s-a prezentat. Așa că frumosul, stadion, căzut 

§ în dizgrație, așteaptă cu porțile ferecate un alt stă pin, m timp ce prin 
presă apare, din ce în ce mai des, întrebarea : „Cine vrea o. bom- 
bonierâ
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