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/n turul II al „Cupei Davis", la Istanbul

REPREZENTATIVA ROMÂNIEI A OBȚINU
0 VICTORIE CATEGORICĂ: 5 0 Cil TURCIA
ISTANBUL, 16 (prin telefon). 

Numai 3 din suita celor 5 par- 
tide au fost suficiente Dentru 
a desemna De cîstigătoarea În
tâlnirii din cadrul „Cucei Da
vis" dintre reprezentativele 
României si Turciei. Simbătă. 
după-amlază. clnd spectatorii 
„centralului" de la T.E.D. Klub 
Spor aplaudau ultima minge a 
„dublului" (un „as" al lui Se- 
gărceanu), pe tabela de scor 
apărea rezultatul general de 
3—0 pentru echipa română, 
ceea ce echivala cu victoria 
în întrecere. Un succes care 
califică pe tenismanii noștri în 
turul al treilea al competiției 
zonale europene a „Cupei Da
vis". grupa A. semifinalele 
continentale. Și. deși obținută 
relativ ușor, fără solicitări deo
sebite. în fata unui partener 
lipsit de experiența marilor 
concursuri. performanta este 
demnă de întreaga apreciere 
pentru maniera sa categorica, 
de frumoasă tinută. care în
cununează efortul echipierilor 
români prezenti în teren — 
Florin Segărceanu. Adrian 
Marcu si Andrei Dirzu —. ca 
si al căpitanului neiucător. an
trenorul Ștefan Georgescu.

Dar, iată scurta cronică a 
momentului decisiv, cel al 
partidei de dublu, rezolvată tot

4 VICTORII ALE CANOTORILOR NOȘTRI 

LA TRADIȚIONALA REGATĂ 

INTERNAȚIONALĂ DE LA GRUNAU
(Citiți amănunte in pag. a 4-a)

Ieri, în etapa a 33-a a Diviziei ,,A“ de fotbal

LIDERUL ÎNVINS LA SCOR. ÎN DERBYUL „RUNDEI"!

REZULTATE TEHNICE CLASAMENTUL
Sportul studențesc - A.S.A. Tg. Mureș 3-0 (1-0) 1. STEAUA 33 22 8 3 70-24 52
Politehnica lași - Gloria Buzău 1-0 (0-0 2. Dinamo 33 20 10 3 57-31 50
F.C. Bihor - Dinamo 0-1 (0-0 3. Sportul stud. 33 20 8 5 71-27 48
Jiul Petroșani - Chimia Rm, V. 1-1 (0-0 4. Univ. Craiova 33 17 5 11 60-44 39
Univ. Craiova - Steaua 5-2 (1-1 I 5, Gloria Buzău 33 12 8 13 48-50 32
S.C. Bacău - F.C. Olt 1-0 (1-0 6. A.S.A. Tg. Mureș 33 12 7 14 31-32 31
F.C.M. Brașov - Corvinul 1-0 (1-0) 7. F.C. Bihor 33 13 5 15 39-42 31
Rapid - F.C. Argeș 0-0 8. F.C Argeș 33 11 8 14 42-35 30F.C. Baia Mare - „Poli" Timișoara 3-0 (o-o: 9. Corvinul 33 14 2 17 49-51 30

Ultima etapă (miercuri 19 iunie) 10. Rapid
11. F.C.M. Brașov
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35-40
32-39
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30

F.C. Olt - F.C.M. Brașov (0-3) 12. „Poli- Timișoara 33 11 8 14 34-52 30"
F.C. Argeș - Jiul Petroșani (0-2] IX S.C. Bacău 33 11 6 16 36-40 28
Gloria Buzău - Rapid (1-1: 14. F.C. Olt 33 12 4 17 32-51 28
A.S.A. Tg, Mureș — Politehnica lași (3-5] 15. Jiul 33 11 6 16 36-56 28
Dinamo — F.C. Baia Mare (0-0) 16. Chimia Rm. Vilcea 33 10 7 16 25-50 27
„Poli" Timișoara - F.C. Bihor (0-2] 17. F.C Baia Mare 33 11 4 18 30-44 26
Steaua — S.C. Bacâu (1-0) 18. Politehnica lași 33 8 8 17 36-55 24
Corvinul - Univ. Craiova (1-3)
Chimia Rm. Vîlcea — Sportul studențesc (0—7) (Cronicile meciurilor, in pag. 2— 3)

în trei seturi, ca si cele din 
ziua precedentă. Ea a fost pig
mentată cu o notă spectacu
lară în plus fată de acestea, 
captând mal mult atentia tri
bunelor. deși suporta handi
capul unui soare canicular. Au 
fost multe faze aplaudate, de 
adevărat joc de dublu, cu pe
rechea română Florin Segăr
ceanu — Andrei Dirzu aproape 
permanent in prim-plan. Re
plica gazdelor, reprezentate de 
cuplul Yavuz Erkangil — Ala- 
tin KaragSz, jucători tineri (19 
si. respectiv. 20 de ani), s-a 
făcut simtită mai cu seamă la 
mijlocul setului întli, când au 
remontat handicapul imul prim 
break si au egalat la 1 Aid. 
pe turul său de serviciu. Dirzu 
forțează foarte decis, obtinln- 
du-se un ghem la 0. apoi si 
breakul de finis, pe serviciul 
lui Karagoz : 6—4. Setai al
doilea începe surprinzător, te
nismanii tarei conducând eu 
2—0. Egalitatea survine insă 
imediat, pe urmă si breakul 
sportivilor noștri (tot pe servi
ciul ltd Karagoz). cu un pas 
mai devreme : 6—3. In -des- 
crescendo* vizibil si in al trei
lea set gazdele sint net depă
șite. trebuind să depună ar
mele după numai două ghe
muri câștigate : 6—2.

A fost un joc. repetăm, des
tul de bun. cu schimburi fru
moase de mingi. Lui Andrei 
Dirzu (dovedind din nou cali
tăți reale ca jucător de dublu) 
îl revine meritul principal 
pentru prima parte a disputei, 
iar lui Florin Secireeana (nu 
totdeauna atent dar mobiH- 
zindu-se suficient pentru punc
tele importante), nentrz rea 
de a doua. In care a si acce
lerat tempoul pentru scurtarea 
luptei si obținerea victoriei.

Scorul la dublu : Dirzu. Se- 
găreeairu — Erkangil. Karagtz

Rodu VOIA

(Continuare ta pag ■ 4-a)

La „internaționalele" de lupte Guniori și speranțe)

14 SPORTIVI ROMÂNI AU CUCERIT PRIMUL LOC!
Campionatele internaționale de

lupte greco-roctane și libere 
ale României pentru juniori si 
speranțe, la care au participat 
235 de concurenți din 7 țâri, 
au continuat, simbătă și dumi
nică. in sala Floreasca din Ca-
pitală. înaintea unor amănunte 
privind întrecerile din aceste 
ultime două zile, trebuie să 
subliniem frumoasa comportare 
a reprezentanților țării noas
tre care ao repurtat un succes 
deosebit : Nicolae Negrișan
(cat 48 kg). Nieclae Onica 
(52 kg). Nicolae Nițoiu (57 kg). 
Constantin Coșovan (62 kg). 
Ion Velea (68 kg), Mircea Veș- 
can (74 kg). Cristian Albut 
(90 kg). Mircea Trif (108 kg) 
și Adrian Alionte (130 kg) la 
greco-romane. Romică Rașovan

* Cinci echipe luptă pentru 

evitarea locurilor 16 și 17 •
Punct foarte prețios obținut de 

Chimia la Petroșani • Singura 

victorie a oaspeților, la Ora

dea • Final pasionant în dis

puta golgeterilor • Miercuri, 
cădere de cortină peste ediția 

1984 85 a Diviziei „A"

HAGI marchează primul său 
gol In partida de ieri de pe 
stadionul Sportul studențesc 

Foto: Aurel D. NEAGU

Finalele campionatelor naționale Individuale

ale „Daciadei** la scrimă

STEAUA - TREI SUCCESE:
FLORETA (m), SABIE Șl SPADA

CRAIOVA, 16 (prin telefon). 
Tradiționalul centru al spadei 
românești a găzduit de această 
dată, toate cele patru arme, 
sîmbătă si duminică. în Sala 
sporturilor, disputîndu-se fina
lele Campionatului national in
dividual și ale „Daciadei" de 
performantă la scrimă. Ediția 
1985 a stat sub semnul surpri
zelor. acestea făcind să se uite 
(din cînd în and 0 nivelul va
loric mediocru al finalelor. 
Spre cinstea lor. autorii prin
cipalelor „neprevăzute" au fost 
cei din vechea gardă, care au 
arătat că nu se „predau* I

Astfel. în proba feminină de 
floretă si In cea de sabie, tit
lurile de campioni naționali si 
ai „Daciadei" au revenit maeș
trilor internaționali Aurora Dan 
(Dinamo) sL respectiv. Cornel 
Marin (Steaua), anul trecut 
component! ai echipelor Româ
niei medaliate la J.O„ dar care 
în acest sezon s-au pregătit 
la cluburi. nemaiaflîndu-se 
printre selectianabiM. Ba. mal 
mult. Coretista dinamovistă 
este si propria sa antrenoare. 
ca și a adversarei sale din fi
nală. Georgeta Beea 1 De alt
fel. floretistele de la Dinamo 
au dominat finala de 8 a pro
bei. celor două amintite ală- 
tarindu-H-se si Cornelia Che
liră doc 4. Învinsă pentru 
.bronz" de Ana Georgescu —

(48 kg) Dorin Bireu (52 kg). 
Călin Niri (68 kg). Gheorghe 
Mita (82 kg) si Mihai Tent 
(90 kg) la „libere* aa cucerit 
primul l»e la categoriile res
pecți re. Deci 9 luptători ro
mâni au ierit învingători la

Mircea Veșcan ta finaliza un supleu cu toată opoziția polone
zului Marek Lipiec. Foto : Iorgu BĂNICĂ

„greco-romane" și 5 la „li
bere*. Este un bilanț promiță
tor pentru importantele compe
tiții de la începutul lunii vi
itoare — campionatele mon
diale ale speranțelor și cele 
europene ale juniorilor.

La „greco-romane", în fina
lele de la primele trei cate
gorii. s-au întîlnit numai spor-

Ultimele turnee ale campionatului masculin de volei

CANDIDATELE LA TITLU -
NETULBURATE ÎN MARȘ...
Ultimul episod al campionatu

lui masculin al Diviziei „A* de 
volei a început simbătă in sala 
Rapid din Capitală (locurile 1—4) 
și in Sala sporturilor din Oradea 
(locurile 7—12), sub semnul due
lului indirect deocamdată Steaua 
— Dinamo pentru cucerirea titlu
lui de campioană in cea de ■ 
S6-a ediție, precum șl al luptei 
pentru salvarea de la retrogra
dare. Iată amănuntele de la par
tidele programate In primele 
două zile ale acestui al 6-lea și 
ultim turneu.

Candidatele la titlu au debutat, 
simbătă, lin sala Rapid, cu si
guranță pentru a evita orice sur
priză înaintea marelui (șl decisi
vului) derby de miercuri. Dina
mo, în sextetul : Căta-Chlțlga,
Enescu, Girleanu, Pop, Vrîncuț, 
Gheorghe, a dispus cu mal multă 
ușurință ca de obicei de Elcond- 
Dinamo Zalău, în rlndul căreia 
doar jumătate de echipă a dat 
satisfacție (Tutovan, Strauff șl 
Mășcășan). Scor S—0 («, 6. 7) 

Steaua). O mențiune specială 
i se cuvine si mezinei între
cerii finale. Ioana Ionescu 
(C.S.Ș. I București), care, la 
15 ani (junioară mică), și-a câș
tigat dreptul de a evolua în 
ultimul act al probei, unde 
a pierdut onorabil (5—8) la 
campioana Aurora Dan. Eleva 
maestrei emerite a sportului 
Maria Vicol se anunță ca un 
real talent

Si la sabie, pe prima treaptă 
a podiumului un „veteran" : 
Cornel Marin, care cu o lună 
în urmă a cîștigat si „Trofeul 
Carpați", la Brașov. El s-aj 
impus în finală pe măsură ce 
avansa pe tablou, după un di
ficil 12—10 (in prelungiri, deci) 
cu tînârul său coechipier V. 
Szabo, trecind. apoi, fără pro
bleme de dinamovistul Ion 
Pantelimonescu si adjudecîn- 
du-și titlul după ce l-a con
dus tot timpul, in confruntarea 
decisivă, pe Florin Păunescn 
(2—0. 6—4. 8—6).

Floreta masculină n-a aliniat 
pe planșe 4 dintre tinerii in
vestiți ca speranțe : Orșodi si 
Eder (care n-au obținut cali
ficarea). File si Costa (reținuți 
la Satu Mare pentru finalul a- 

nului școlar). Astfel, puterni-

Paul SLAVESCU

(Continuare în pag. 2—3)

tivi români (48 kg : Nicolae 
Negrișan — Gheorghe Voica ; 
52 kg : Nicolae Onica — Sorin 
Dincă; 57 kg : Nicolae Nițoiu 
— Călin Tudose). dar conform 
uzanțelor la turneele interna
ționale la care participă mai 

mulți luptători din aceeași țară 
la fiecare categorie. în clasa
mentul final punctează doar 
cel care a obținut poziția cea 
mai bună. La categoria 62 kg, 
Constantin Coșovan l-a întîlnit

Costin CHIRIAC

(Continuare in pag. a 4-a) 

pentru campioni care au putut 
să-și rodeze șl câteva dintre re
zerve : Slabu, Drăgușin, Rădules- 
cu șl Bălan. Mal consistentă, 
însă, replica out-siderel ta par
tida următoare : Steaua — Uni
versitatea C.F.g. Craiova 3—0 (12, 
9, 3). Sl aceasta pentru că cna- 
lovenll, care alcătuiesc o echipă 
mal bine sudată. în care am re
ținut totuși forma mal bună a 
trăgătorilor Dumitru șl Pascu, și 
a ridicătorilor Băloi sl Mătușolu, 
au luptat eu ambiție ta primele 
două seturi, renunțind insă in 
ultimul, ctad au sl fost scoși din 
teren 3 titulari. Steaua nu le-a 
lăsat speranțe nici măcar la se
turi adversarilor. evolutad ta 
formula : Ionescu (Niea), Dască
lii. Constantin. Pralea (Sptnu),

Aurelian BREBEANU 
Gheorghe DEDIU

)

(Continuare în pag. 2—3)
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STEAUA (învingătoare la lași) - VIRTUALĂ CAMPIOANA IA RUGBY Divizia „A", etapa a 33-a

• Dinamo a pierdut la Sibiu (9-10)
Etapa de ieri — penultima din 

cel de al 68-lea campionat na
țional de rugby — a adus im- 
portante ' ”

51).

portante clarificări. Succesul 
realizat de Steaua la Iași (15—10), 
coroborat cu înfrîngerea echipei 
dinamoviste la Sibiu, a detașat 
„XV-le“ clubului din Ghencea în 
fruntea clasamentului, situîndu-1 

_ __ i ___ __ o 
etapă înainte de final. Se știu 

-______________ • î în
în postură de campion cu

și echipele care vor coborî 
seria a doua : Gloria PTT Arad 
și Rulmentul Bîrlad. locul lor 
urmînd a fi luat de Rapid Chi
mia Buzău și Sportul studen- 
țesc-Construcții.

POLITEHNICA IAȘI — STEA
UA 10—15 (6—15). Partida în care 
a evoluat lidera campionatului a 
fost urmărită cu mult interes. 
Primii au punctat rugbyștii lo
calnici (BAIETU — drop. în min. 
5). Steaua egalează relativ repe
de (ALEXANDRU — drop, min. 
9) și ia conducerea în min. 20 
prin eseul lui HODORCA, , pe 
pare ALEXANDRU îl transfor
mă : 3—9. „Poli-, se apără slab 
și Steaua realizează un nou eseu 
prin DAVID ; ALEXANDRU 
transformă : 3—15. Jocul se mai 
„strînge44 și MITITELU reduce 
din handicap — 1. p. Scor la 
pauză : 6—15. In partea a doua 
a meciului ieșenii ies la 
și-i obligă pe _ : . " 
să... greșească. Mititelu greșește 
de puțin două 
48) din poziții 
în min. 70 dominarea gazdelor e 
fructificată prin eseul lui 
CRISTEI : 10—15. A arbitrat bi
ne Gh. Hustiu (Buc.), AL PlN- 
TEA, coresp.

C.S.M. SIBIU — DINAMO 10—9 
(10—3).

Confirmindu-și puterea de luptă 
de ,acasă*4 (victoria asupra Fa
rului, egalul cu Gri vița Roșie
etc.), iată-i pe sibieni în postu
ra de arbitri ai campionatului, 
ei scoțînd — prin succesul de 
azi (n.r. ieri) — definitiv echipa 
Dinamo din cursa pentru titlu. 
Meciul are un început anost, cu 
clasicele momente de 
Lovitura de pedeapsă a lui 
CONSTANTIN (min. 18), ca 
mare a unui ofsaid după grăma
dă (0—3) are darul de a-i trezi 
pe sibieni care intră deciși la 
Joc. In min. 21, la o greșeală a 
lui Constantin, IGNAT intercep
tează un balon și se duce cu el 
între buturi : eseu (tot el ra
tează — incredibil — transfor
marea !) : 4—3. IGNAT adiace oa
recare liniște in tabăra sibia- 
nă, izbutind 21. p. (min. 28 și 
>4) și scorul devine 10—3. După 
pauză (min. 46), Aldea intercep
tează un balon, contraatacă dar 
apărătorii sibieni fi prind în 
,22-uI“ propriu. Fază identică la

atac
rugbyștii militar:

1. p. (min. 46 si 
favorabile. Abia

tatonare.
L

ur-

celălalt but : Ivaneiuc (min. 
Bucureșteni! mai ratează prin I. 
Constantin două bune ocazii de 
a modifica scorul, din 1. p. (ul
tima — min. 61 „ștergînd** bara!). 
Dinamo are un final mai bun și 
pe traseul Lungu — Chiricencu 
se ratează un eseu (min. 66) pe 
„partea închisă". Apoi, după 3 
grămezi consecutive lîngă tere
nul de țintă sibian, „cade** sin
gurul eseu dinamovist care-i 
semnat de LUNGU, transforma
rea, din poziție dificilă, e reuși
tă de I. CONSTANTIN (min. 68): 
10—9. Finalul de meci se joacă 
pe fondul unei mari tensiuni și 
ambele echipe ratează bune oca
zii, gazdele prin Ignat (1. p.);
oaspeții prin Chiricencu și Lun
gu (situații de eseu...). Sibienii 
s-au apărat cu exactitate, In 
timp ce dinamoviștii au atacat 
fără aplombul obișnuit astfel că 
arbitrul FL Tudoracbe (care a 
condus bine) consfințește vic
toria C.S.M.-ului. C.S.M.: Ivan- 
duc — Negru. Beche?, Mitocaru, 
Henter — Ignat, Sărac — Codr- 
eâ, L “ 
Ban ciu, Urdea — < 
(Jianu), Mărginean, 
DINAMO : Petre • 
Tofan, Lungu, Aldea 
stantin, Paraschiv — 
Caragea, 
Borș — 
Bucan.

Dumitru, Leordean —
Gh. Drag o mir 

Ungurean u. 
Chiricencu, 
— L Con- 
Gh. Marin. 
- Dâră ban,

Ion.
E. Stoica

C. Gheorghe, Gh.

Tiberiu STAMA
CONSTANȚAFAKVL

INȚA CEMIN BAIA MARE 4»— 2 
(20—3). Med fără istoric. Au 
marcat : Șt CONSTANTIN. Gh. 
FLOREA — cite t eseuri, OPRIS, 
PAVEL, IONIȚA, VARGA — cite 
1 eseu: PRISECARU —J transf., 
Gh. FLOREA — transf., respec
tiv BUCȘE — 1. p. A condus V. 
Marinescu (Buc.). C. POPA, 
€JBjcT’GMVITA ROȘIE — RUL
MENTUL BtRLAD 31—« (7—•).
Pe unt» bunei d comportări din 
ultima vreme, Grtvița a domi
nat net partida, marcir.d 4 eseuri 
(Al. MARIN — I, Gh. DINU, 
PONGRACZ) și construind nu
meroase alte faze aplaudate. TU- 
DOSE — 3 1. p., 3 transf.. a ro
tunjit scorul. A arbitrat foarte 
bine O. Ionescu (Constanța). D. 
MORARI- — SLIVNA.

GLORIA P.T.T. ARAD — ȘTI
INȚA PETROȘANI 12—10 (8—4).
• In clasament : 1. ' * *

" Dinamo 43 p. 3. Farul 41

lupte sportive de o rară frumu
sețe și mare dramatism. Oaspe
ții, deși fără pretenții în acest 
an, s-au prezentat la un nivel 
foarte bun realizînd atacuri spec
taculoase cu linia lor de trei- 
sferturi, bine dirijate de talenta
tul Domocoș. Vigoarea aceasta 
(neobișnuită pentru o echipă in... 
deplasare) i-a surprins pe cei 
de la Sportul care s-au 
conduși la 
de vreme : 
4- transf.: 
eseu:
seu : w -----------------
8—10, DOMOCOȘ — 
JEPA ' J '
— drop : 11—16, MERCA — eseu, 
COJOCARU — transf. : 17—16 !
Meciul a fost, cum spuneam, 
frumos și deschis . oricărui re
zultat. Studenții bucureșteni — 
mult mai motivați — au domi
nat în final pe înaintare, au 
stăpinit marginea (Gheorghiosu), 
ceea ce le-a permis să cucereas
că baloane „curate*4, pe care li
nia de treisferturi le-a Jucat bi
ne, ,1a mină**. Așa a venit, in
tr-un tirziu, eseul „salvator*4 al 
lui Merca. A condus bine Th. 
Witting. SPORTUL STUDEN
ȚESC : Cojocaru — Vintilă Mer
ca, Săndoi. Matei — Jipa, Pădu- 
reanu — Gurămare, Graur, Pre
da — Gheorghiosu. Iloviceanu — 
Păunescu. Bossenmaier, Stanciu. 
POLITEHNICA TIMIȘOARA: Gri- 
goraș — Fiat. Voinov, Damian, 
Ciobotaru — Domocoș. Roxin — 
Nistor. Beraru, Chelanu (Arde
lean) — Căprăroiu. Lazăr - 
ță, Niță, Basanciuc (Lani).

DMtrie CALLIMACHI

văzut 
bucată 

eseu

1.

STEAUA 48
P„ 2. 
p etc.

Rezultate din seria
SPORTUL STUDENȚESC CON

STRUCȚII — POLITEHNICA TI
MIȘOARA 17—16 («—13). Derbyul 
seriei secunde în care era In joc 
promovarea (sau nu) a studen
ților bucureștenl a dat loc unei

a Ii-a.

„MOTORUL" - RATEURI CU REZONANȚA DE ,,B“ ?
ORADEA, 16 (prin telefon). 

Aici, In frumoasa Sală a spoi
turilor, turneul ultim al divizio
narelor „A" masculine din pluto
nul secund a început in ambian
ța fierbinte a luptei pentru sal
vare de la retrogradare. A În
ceput cu o surpriză, .Politehni
ca C.S.S. Timișoara întrecind 
Ktmbătă echipa gazdă, CJS.U. O- 
radea, cu 3—2 (—14, 12, —10, 6, 
8). Jocul a fost frumos doar în 
primele trei seturi, cînd orăde- 
nîl au jucat mal avîntat, dind 
speranțe suporterilor lor. Ei insă 
au slăbit neașteptat în conti
nuare, lăsîndu-le studenților sa
tisfacția victoriei șl implicîn- 
du-se in hora retrogradării. Re- 
marcări : Orelt. Mițu, Grădina
ra șl Bugarschi de la învingă
tori, respectiv (în prima parte) 
Petruș, Teleagă și Țerbea. 
partida următoare, 
torul Baia Mare,

in 
Știința-Mo - 

cea mai ame-

nințată (alături de retrogradata 
C.S.M. Caransebeș), a pierdut 
una dintre speranțele pe care i 
le oferă acest turneu, cedind 
meciul cu C.S.M.U. Suceava : 
0—3 (—12, —8, —14). Un prim ra
teu al „Motorului'" -- 
cu rezonanțe de 
sucevenii, de la 
marcat Popescu, 
șl Costenluc, au 
Învins fără a se 
tal, scorul fiind . ..
rență. în al treilea joc de sîm- 
bătă victorie fără Istoric a 
Calculatorului București (de la 
care s-au remarcat Ion, Șchio- 
pescu, Steriade), In fața .lanter
nei" C.S.M. Caransebeș : 3—0
(9, 3, 7).

Duminică, gazdele au mai a- 
tenuat din decepția zilei prece
dente : C.S.U. Oradea dispunînd 
de ~ ‘ '
12,

băimărean 
„B*4. Fiindcă 
care s-au re- 

Mîndru, Șteflea 
dominat și au 
întrebuința to- 
strîns în apa-

Calculatorul
7), după un

cu 3—1 (—12, 8,
joc decis mai

4—6,
8—6.

scor o bună 
DOMOCOȘ •

0—6, STANCIU — 
GURAM ARE — e- 

CIOBOTARU — eseu:
1. p.: 8—13,

11—13, DOMOCOȘ1. p.:

Tl-

M. G. OLIMPIA — MILCOV 
FOCȘANI 47—9 (16—9). Au mar
cat : PERPELEA (2), Gh. 
REL. L CALIN, ANESIA, 
ROȘU, IONESCU — toți 
IUGA 4 transf., HER A 
transfi, L ZAFIESCU - 
pentru Învingători. respectiv 
SAPUNARU — eseu, CIUCA — 
1. p., transf. Arbitru : M. Popa 
(Iași) (D.M.S.).

RAPID CHIMIA BUZĂU — ,U“ 
16 FEBR. CLUJ-NAPOCA 37-21 
(21—4). Gazdele au luat un avans 
substanțial înainte de pauză : 
CAPMARE (3), PASCU, CIOBI- 
CA — au înscris din eseuri, DI
NU — 2 drop, 4 transf., GOMO- 
ESCU — drop., respectiv POP 
(3). NOVAC — eseuri, COPIL — 
drop, RACEAN — transf. A ar
bitrat : C. Șunca (Constanța). C. 
NICULA, coresp.

T.C. IND. MIDIA-NAVODARI 
— C.S.M. SUCEAVA 12—14 (6—0)!
G. DRAGHIA. coresp.
METALURGISTUL CUGIR — 

GLORIA BUCUREȘTI 41—4 (34—4) 
M. VTLCEANU coresp.
• În clasament conduc 1. RA

PID BUZĂU 45 p., 2. 8p. stud. 
43 p, 3. C.S.M. Sv. 41 p.

AU- 
HERA. 
eseuri, 
— 2 

1. p.

ULTIMELE TURNEE VOLEI MASCULIN
(Urmare din pag. I) atitudini im j ac
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I
I

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

REPRIZA SECUNDA ANUNȚA 0
9

CRAIOVA, 16 (prin telefon). 
Liderul, Steaua, a venit la Cra
iova cu gîndul la finala Cupei 
României, pentru că i-a odih
nit pe Stoica și Boloni. și. par
țial, pe Iovan. Pe de altă 
parte, craiovenii au fost hotă- 
rîti să-și alimenteze moralul 
pentru duelul de duminica vii
toare. Acest derby de tradiție 
a avut, din păcate, numai o 
repriză de fotbal, cea secundă. 
Pentru că primele 45 de mi
nute au fost nervoase, cu 
treruperi si faze nedorite, 
două eliminări (în min. 31. 
duard l-a lovit fără balon 
Tilihoi. acesta i-a replicat 
ambii au văzut, meritat.

în- 
cu 
E- 
De 
si 

_____ ____ _______  . car
tonașul roșu). în Drima renriză 
s-au marcat două goluri din 
penalty (min. 23 Negrilă îl 
faultează pe Radu II si lovi
tura de la H m este transfor
mată de PIȚURCA ; min. 40, 
Majaru îl faultează pe Negrilă 
în careu și penaJtyul este trans
format de CĂMĂTARU). Au 
mai fost si dteva ratări uriașe, 
în min. 3, 
de la 35 
goală ; în 
Cirțu 
și în

s-a 
min.

cînd Balint a trimis 
m pe lingă poarta 
min. 5 și 14, când 

aflat în situații bune,
16. cînd Ungureanu

AUGUSTIN,
F.G

de lane-a amintit de ratarea 
Helsinki.

Calmați 
vatorul 
Gherghe, 
norii celor două echipe vor o- 
feri un act doi foarte frumos. 
Craiovenii încep ca în zilele 
lor de glorie, cu un CIRȚU 
irezistibil, care înscrie în min. 
52 cu un șut cu nămîntul. de 
la 22 m, și cu un Cămătaru 
în zile mari, care avea să mai 
înscrie nu 
ori. Prima 
cînd Cîrtu ______  ________
stelistă, îi pasează lui CĂMĂ- 
TARU, acesta nătrunde ca un 
buldozer si înscrie sec. Replica 
de orgoliu a liderului vine in 
min. 63, cînd, la o lovitură li
beră de pe dreapta, 
m, Petcu îi trimite 
MAJARU. care, de 
inscrie la vinclu. în
Lung. Peste 3 minute. Cîrtu 
execută o lovitură liberă de 
la 20 m. lateral dreapta. Du- 
cadam nu iese si CĂMĂTARU 
inscrie cu canul. In min. 81, 
un nou gol, ultimul. duDă o 
diagonală de 30 m a Iui Cîrtu. 
o cursă a lui CĂMĂTARU și 
un gol superb : 5—2 pentru

în pauză de 
federal George 

jucătorii și antre-

obser- 
M.

mai puțin de trei 
dată în min. 56, 

croșetează apărarea

de la 
scurt 

la 25 
stingă

UNIV. CRAIO1 
STEAUA

Stadion 
te bun : 
.tatori 
25—8 
nere : 
(min. 
(mim. __
CIRȚU (min. 
(min. 83).

UNIVERSITA 
negrila, tu 
CU, Ungureani 
Ad. Popescu,
— Geolgău (r 
CAMATARU,

STEAUA : 
bulescu, Buml 
Eduard — Bai 
VAN), Petcu,
— Radu n, P 

A arbitrat t
(P. Neamț) 
(Medgidia) 
stanța) 

Cartonașe 
LESCU.

Cartonașe 
LTHOI.

Trofeul Pets] 
La speranțe

(pe
9—2. Ai

23 din
40, din

H

craioveni. ca 
campionate. | 
lează 
nala 
tală.

orgoliul 
de durn

Mire

CA ÎN ZILELE LUI Bl

I

BIHOR 
DINAMO

Stadion 
foarte 
tatori 
15—M 
6—4. 
(min.

0
1 (0)

F. C. B Jwr ; teren 
bun ; timp frumos ; spec-
— circa 30 000. Șuturi : 
Cpe poartă : 0—4). Cernere: 
A marcat AUGUSTIN 

65).
F. C. BIHOR : Liliac — Dianu,

Dumitrescu, BISZOK, Budco — 
TAMAȘ, Grosu (tnin. 77 Flo
rean), MUREȘAN — De, Mihuț, 
Georgescu.

DINAMO ; Moraru — Rednic, 
Al. Nicolae, ZARE, FRÎNCU — 
Dragnea, And-ome, Mulțescu (min. 
65 Ivan) — Suciu (min. 46 Movi
lă), AUGUSTIN, Onac.

A arbitrat bine L Tărcan ; ia 
linie ; P. Bogdan (ambii din Re
ghin.), F. Keresteș (Tg. Mureș).

Trofeul Petschovschi ; 9. 
La speranțe : 2—1 (1—1).

Cupă cu Steaua, 
așezată în teren, 
posibilitățile și obișnuințele 
cătorilor, Dinamo a 
treacă de ambițioasa 
cală care și-a dorit 
mult pentru victoria 
mărit sensibil șansele de ocupa
re a locului 5 în clasamentul fi
nal al campionatului. Replica 
viguroasă dată de bucureșteni a 
menținut un echilibru al parti
dei în cea mai mare parte a 
celor 90 de minute, dar calita
tea jocului a fost mai bună de 
abia după pauză. în prima re- 

mai 
mai

și mai 
în raport

bine 
cu 

ju- 
să 

îo-
reușit 
echipă 

și a luptat 
ce i-ar fi

Mina (Macavei), Pentelescu (Șoi- 
ca). Programul de sâmbătă 
(perturbat de întreruperi de lu
mină) a fost Încheiat de un joc 
important pentru cursa de rămî- 
nere In plutonul fruntaș; Explo
rări Baia Mare — Tractorul Bra
șov 3—0 (2, 13, 9), In oare au
ieșit în evidență cei doi coor
donatori. Dar, In timp ce băimă- 
reanu.l Manole a „dialogat4* bine 
cu Arbuzov, Reissfeld, Staicu, 
Corcheș și Ignișka, brașoveanul 
Sterea l-a simțit mai aproape 
doar pe Ferariu și, sporadic, pe 
Zamfir. Foarte bune arbitrajele: 
C. Gogoașe — R. Farmuș, “ 
jescu — A. Dinicu și M.
— CI. Murgulescu.

Ieri, In ziua a doua, 
Clasamentului, Steaua, a

surpriză. Aceste 
au faciliitat comiterea de greșeli 
mai greu de acceptat la ©ele 
două formații. “
Gîrleanu, “ 
respectiv 
Reuniunea 
partidă a speranțelor 
nere in plutonul de elită : Uni
versitatea CJF.R. — Tractorul 
3—0 (8, 14, 5). Momentul esen
țial al partidei s-a petrecut în 
setul secund, cînd Tractorul a 
condus detașat : 8—0, 13—3 și
14—6, dar n-a putut finaliza, per-

Pop 
Arbuzov

s-a

S-»au remarcat ; 
și Căta-Chițiga, 

și Corcheș. 
încheiat cu o 

de rămî-

V. Vră-
Ni codau

lidera 
întâlnit 

și a Întrecut cu 3—0 l, 7) pe
Elcond Dinamo, dai a de
monstra obișnuitele virtuți tehni
co -tacttoe, juctad. neunitar și al
ternând faze reușite cu nume
roase altele in care lipsa de an
gajament, indolența și greșelile 
de execuție mi-i onorau cartea 
de vizită. Dar Steaua nu este 
dispusă să facă mare risipă de 
energie, menajindiu-și forțele 
pentru derby. Totuși, de la în
vingători am remarcat randamen
tul bun al lui Mina și Ionescu. 
De data aceasta, mal alertă și 
mal spectaculoasă partida dintre 
Dinamo șl Explorări, în care 
flaaixpionii „en titre* au câștigat, 
ea 3—0 (clă, 8, 14), deși nu s-ar 
putea spune că au dat întreaga 
măsură a capacității lor, mul
țumim du-se adesea să apere doar 
avantajele necesare dytigării se
tărilor. Și, de asemenea, bălmă- 
renâl nu s-au arătat ntol d con
vinși că ar putea produce vreo

ales de... bucureșteni, .stersi" 
după primul set (au ieșit din joc 
pe rînd Ion, Șchiopescu și Iu- 
hasz). De la localnici s-au re
marcat Todoran, Răduță șl Pe
truș In continuare, C.S.M.U. 
Suceava a dispus cu 3—1 (5, 8, 
—9, 16) de C.S.M. Caransebeș
care a avut ambiția unei sur
prize. Șl n-a fost departe de ea! 
Remarcați : Popescu, Șteflea și 
Lepădătescu, respectiv Em. Roi- 
ban, Iordan și Belgiu. In ulti
mul meci un nou... rateu 
„Motorului" care se află cu 
picior In „B“ : „Poli" < '
Știința Motorul 3—1 (13, 
12). S-au remarcat : r 
Czik, * ■' ------
Ghic,
Marc.
Dragomir, . __
N. Dobre, E. Mendel șl R. Vir
gil. Luni, de la ora 15: Știința 
Motorul — C.S.U.. C.S.M. — 
„Poli" șl Calculatorul — C.S.M.U.

al
_  __ un

C.S.S. — 
", —16, 11, 
Bugarschi, 

Mîțu, respectiv 
i, Roncsik 

arbitrat corect: 
V. Arhire, C. Pitaru,

Orelt, 
Mihalca, 

Au

Modesto FERRARI Ni

mițHn<d craio vendor o SEpecbacu- 
loaisă refacere a handicapului si 
câștigarea setuM în prdutngi'ri 1 ! 
Remarcați : Dumitru, Stoian,
Daha și Pascu, respectiv Ferariu 
șl, parțial, Kosma. Arbitraje 
corecte : L Niculescu — M. Ni- 
coliau, I. Covaci — C. G-ogoașe și 
A» Dinicu — V. Vrăjescu. în cla
sament : 1. Steaua 53 p (78:16), 
2. Dinamo 51 p (76:14), 3. Unl- 
vensitatea CJA 37 p (36:58),

CAMPIONATELE
(Urmare din pag. 1)

cui centru din Satu Mare nici 
măcar n-a fost prezent la a- 
ceastă finală ! Și aici surpriza 
au fumizat-o vechii trăgători, 
pe podium, după Livius Buzan 
(Steaua), aflat la primul său 
titlu de campion, ureînd Eugen 
Roșu (care l-a învins pe Husti 
cu 10—4 I) și Florin Nicolae, 
ambii de la Progresul.

Ultima finală, cea de snadă, 
a fost și cea mai frumoasă, 
componemii lotului ______
tativ Sorin Saitoc și Felix Ni
colae (ambii Steaua) oferind 
numeroșilor spectatori (plăcută 
surpriză) un asalt disputat si 
de bună ținută tehnică. Deși 
a ținut foarte mult să cîstige 
în fata concetățenilor săi. Fe
lix Nicolae a trebuit să se re
cunoască Învins In fata unui

reorezen-

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

Wlilld- _
Dina- I 

— Ex- I

DE SCRIMA
adversar 
mai bun. 
timpul, fiind egalat o singură 
dată (la 
bloc al 
Steaua, care 
treptele 
de decanul de vîrstă al acestei 
finale, constănțeanul I.

REZULTATE TEHNICE —FLO
RETA, feminin : A. Dan (Dina
mo) — L Ionescu (C.SJȘ. 1 Bucu
rești) 8—5, A. Georgescu (Stea
ua) — I. Gyurkan (C.S.M. Cluj- 
Napoca) 8—6, G. Beca (Dinamo)
— M. Stegărescu (Steaua) 8—5, 
C. Chelaru (Dinamo) — R. La
zar (Tractorul) 8—5 ; Dan — 
Georgescu 10—8, Beca — Chelaru
— 8—4,; pentru locurile 3—4 : 
Georgescu — Chelaru 3—6 ; pen
tru locurile 1—2 : Dan — Beca 
3—7; masculin : L. Buzan — G. 
Oancea (ambii Steaua) 10—8, R. 
Molea (C.T.A.S.) — G. Bordea 
(Politehnica Tim.) 10-6, E. Roșu 
(Progresul) — Z. Husti (Steaua)

care, astăzi, a fost 
Saitoc a condus tot

în 
la

6). Succes 
spadasinilor de 

au urcat toate 
podiumului. talonati

Dima,

ORADEA, ic (prin telefon). Cu 
o formație remaniată față de 
ultima sa apariție, în meciul de

priză, filmul a fost ceva 
lent, iar aspectul disputei 
puțin interesant, cu puține faze 
de poartă, lipsind în general 
ceea ce numim ocazii clare de 
gol. Ca demne de notat au fost, 
totuși, un „cap“ al lui Grosu 
(min. 17). o deposedare decisi
vă, de ultim moment, în careul 
dinamovist, a lui Georgescu de 
către Zare (min. 32) și un șut 
puternic al lui Suciu (min. 38) 
care a ratat de puțin ținta.

JOC VIU DUPÂ PAUZA

In repriza 
de atac au d 
spectaculozitat 
culoase au sd 
bele porți, da 
cea dinamoviJ 
creează douăJ 
gol, dar nu 
tifice, GrosiM 
cu capul, del 
metri, pe lînd 
iar Mureșan, | 
pătrundere în 
nimerind bara] 
59). în schiml 
chide scorul I 
AUGUSTIN -I 
tei lui experl 
cu capul, în I 
executat de I 
rădenii forțea 
pe care ar fii 
o reușesc pen 
din poziții dl 
nu nimeresc I 
zul» lui Georl 
iar, pe de all 
au și puținăl 
nea lui Mihul 
lui Georgescu 
răsărind ca I 
zolvînd salvai 
goale, minge] 
spre poartă. |

telefon). Pu- 
putea spune

IAȘI. 16 (prin 
ține lucruri s-ar . 
despre prima repriză a aces
tei partide disputată lent, fără 
sare și piper. în schimb, după 
pauză, cele două echipe au in
trat în teren de parcă ar fi 
mâncat jar. într-atît de schim
bați au fost jucătorii. într-atît 
de viu a fost jocul și. din pă
cate, de nerecunoscut a fost 
în această parte a jocului și 
arbitrul jocului N. Dinescu, 
care a scăpat meciul din 
nă. Și toate astea datorită 
tului că in min. 60, 61 și 
nu a acordat trei lovituri 
la 11 m. formației ieșene, 
fel, în min. 60 Cănănău ___
clar faultat in careu de către 
Tică. dar arbitrul face 
ca jocul să continue, 
împresurat de jucătorii 
tehnicii, care

POLITEHNICA IAȘI
GLORIA BUZĂU

Sadion „23 August' 
bun,

1 (0) 
0

; teren 
spectatori 
(pe poar-

timp călduros, 
circa 3.0G0. Șuturi 14—5

Cornere 5—1. A mar
G

mi- 
fap- 

62 
de 

Ast- 
este

semn 
el este

Poli- 
—vox-e cei penalty, se 
formează un fel de grămadă, 
ca la rugby, care ajunge din 
fața careului buzoian pînă la 
linia de margine, la centrul 
terenului, și jocul continuă cu 
o aruncare de ia margine ! în 
minutul 
atac pe 
Tulpan 
mlinile. 
desigur, . _ __ ____ ____
cutat lovitură d'e colț. în sfâr
șit, în min. 62, Kereszi este și

tă : 7—2). 
cat PAVELIUC (min. 65).

POLITEHNICA : Dohot ■ 
teanu, ANTON. URSU, 
lan — PAVELIUC, CAN AN AU,
Fiilip (min. 89 Agachi), Bur-du- 
jan (min. 46 KERESZI) — Da- 
maschin I, Biro I.

GLORIA : Cristian II — Comă- 
nescu, ȚICA. MIRCEA, Tulpan 
— BALAUR, Șumulanschi (min. 
76 Julis), Ghizdeanu — Marou, 
Dud*u Georgescu (min. 76 State), 
Cramer.

A arbitrat slab Nicolae Dines
cu ; la linie : Anton Mițaru (am
bii din Rm Vîlcea) și Mihai Bu- 
ciumanu (T-viște).

Cartonașe galbene : FILIP. PA
VELIUC, MUNTE ANU, COMA- 
NESCU. JULIS.

Trofeul Petschovschi : 9.
La speranțe : 3—0 (1—0).

- Mun
ci oeir-

• 20 GOlJ 
din 11 rl
• 19 GOB
• 17 GOU
Cămătaru -I
O 16 GOL 
din 11 m. I

UN G

următor, la un nou 
dreapta al studenților 

respinge din careu cu 
în corner. Se impunea, 
penalty, dar s-a exe-

10—4, FL Nicolae (Progresul) — 
B. Soroceanu (IEFS) 10—5 ; Bu
zan — Molea 12—11, Roșu — Ni
colae 10—6 ; pentru locurile 3—4 : 
Nicolae — Molea 11—9 ; pentru 
locurile 1—2 : Buzan — Roșu
10—4 ; SABIE s FI. Păunescu 
(Steaua) — M. Frunză (Dinamo) 
10—5. AL Chiculiță — M. Musta
ță (ambii Steaua) 10—6, C. Ma
rin — V. Szabo (ambii Steaua) 
12—10, L Pantelimonescu (Dina
mo) — W. Sultan (Tractorul) 
10—1 ; Păunescu — Chiculiță 
10—5, Marin — Pantelimonescu 
10—7; pentru locurile 3—4: Pan
telimonescu — Chiculiță 11—9 ; 
pentru locurile 1—2 
Păunescu 10—3 ;

el împiedicat să joace balonul, 
faza se petrecea tot în careu 
și din nou nu se dă nici o 
sancțiune. Tribunele reacțio
nează, jucătorii ieșeni la fel, 
dar arbitrul persistă în hotâri- 
rile sale. Meciul s-a .,trezit" 
din lîncezeală. Politehnica do
mină în continuare, și în min. 
65 PAVELIUC înscrie golul 
victoriei dintr-o lovitură liberă 
executată de la circa 19 m. Și 
în continuare jocul este la fel 
de ardent și în doar cinci mi
nute (81—86) sint împărțite 
toate cele cinci cartonașe gal
bene. cu toate că Munteenu 
putea primi chiar pe cel roșu.

Mircea TUDORAN

BACĂU, 16 
stadionul de 
o partidă dla 
tat amprenta] 
pentru echipa 
repriză, bacă] 
bine de 40 d 
advers, dar 11 
să fie doar q 
tru că UrslcJ 
Avădanei a a 
Viscreanu și 
primul) au îl 
rea scorului I 
31, ratările a 
Viscreanu a I 
trarea lui Al 
bara transvel 
ză, cum spun 
de fapt, uni 
se poate veq 
Avădanei a I 
pe partea drl 
apropierea iii 
de la 7—S il 
a intervenit I 
i-a lovit braj 
in poartă, rl 
pectul jocului 
be complet. I

v.

Marin

— M. 
lfr-4,

Bo- 
I.

R.
12—

ADMINISTRATE DT STAT LOTO-PRONOSP
REZULTATELE CONCURSULUI
PRONOSPORT, ETAPA DIN 16 

IUNIE

1. Sportul studențesc — A-S.A. 
Tg. Mureș 1 ; 2. Politehnica Iași 
— Gloria Buzău 1 ; 3. F. C. Bi
ber — Dinamo Bucurași 2 ; 
Jiul — Cbimia 
5. Universitatea 
ua 1: 0. S. C.
Olt 1; 7. F.C.M. Brașov 
vinul 1 ; t. Rapid București 
F. C. Argeș x ; F. C. E 
Mare — Politehnica Tim. 
ÎS. Caglhari — Catania X ; 
Campobasso — Triestina 1 ; 
Monza — Lecce X; 13. Taranto

Bacâu

4.
X ; 

Stea- 
F. C. 
Cor-

Baia 
i; 
11. 

; 12-
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Erau două curse, ieri. De 
stadionul din „Regie" : centru 
cele două puncte ale gazdelor 
și centru sprintul lui Hagi in 
clasamentul golgeterilor. Amin- 
două au fost fructificate. Dar 
mult mai greu decit era de 
prevăzut. OasDetii. fără Bote- 
zan si Muntean, au făcut o 
figură mai mult decit ono
rabilă, „desprinderea" alb-ne- 
grilor inregistrindu-se abia în 
finalul partidei. Iar tîhărul in
ternational bucurestean a luptat 
si el mult spre a reuși două 
goluri din multele situații a- 
vute. Hagi a fost în prim-plan 
din start (situații in min. 5 si 
6), dună ce M. Sandu trimi
sese mingea în bară (min. 3) : 
oaspeții au răspuns prin cursele 
lui Ciorceri (min. 10 si II)- 
Minutul 19 aduce deschiderea 
scorului : HAGI urmărește o 
minge în interiorul careului ad
vers si înscrie din unghi des
tul de dificil. Pină la Dauză 
notăm ocaziile ratate de Hagi

imin. 33 și 35). Bozeșan (min. 
35 și 39) și iarăși Hagi (min. 
45). Mureșenii l-au pus la în
cercare pe Speriatu în min. 29 
și 44.

în repriza secundă înregis
trăm. o perioadă de timp, un 
joc mai activ al oaspeților, li
nia lor de miiloc (animată de 
Both) impingind iocul în ju
mătatea de teren adversă. 
După ratările lui FI. Grigore 
(min. 48 și 49. a doua de la 
2 m de poartă!), Speriatu va 
interveni cu brio la lovitura 
de cap trimisă puternic si pla
sat de Soațe (min. 50). Por
tarul _ros-albastrilor“ va fi 
mult solicitat (min. 58 lovitură 
liberă Hagi ; min. 66 șut cu 
efect Hagi. intervenție mira
culoasă Varo ; min. 75 Varo 
blochează in picioarele lui Bo
zeșan). Dincolo. Pană salvase 
din careul mic, la o incursiune 
-semnată" Ciorceri. Studenții 
forțează in final si reusesc ro
lurile unei victorii ceva mai

SPORTUL STUDENȚESC 3 (1) 
A.S.A. TG. MUREȘ 0

Stadion Spo-rtui studențesc ', 
teren bun ; timp frumos ; spec
tatori circa 5 000. Șuturi • 19—10 
(pe poartă ; 10—i). Cornere ; 9—0 
Au marcat î HAGI (imtn. 19 și 
87) și M. SANDU (min. 78).

SPORTUL STUDENȚESC • SPE
RIATU — M. Mihail, PANA, Ca
zan, MUNTEANU II — Șerbăni- 
că (min. 73 Munieanu D. BOZE
ȘAN. HAGI — FI. Grigore (min. 
67 Bucurescu), M. SANDU, Coraș.

A.S.A. TG. MUREȘ : VARO — 
Szabo, Jenei. ISPIR, Fodor — L. 
Popa, BOTH II, v. Marton — 
Ciorceri. Fanici (mim. 62 Albu). 
Soare.

A arbitrat satisfăcător S. Nec- 
ș ui eseu ; La linie : M. Ionescu 
(ambii din Tlrgoviște) și M. Stă- 
nescu (Iași).

Trofeul Petschovschi : IA
La speranțe : 2—1 (1—0).

nete, decit întreaga fizionomie 
a partidei : lovitură rafinată, 
de cap. M, SANDU, la centra
rea lui Bueureseu (min. 78) și 
un șut de mare efeet specta
cular, autor HAGI (min. 87).

Eftimie IONESCU

STARTURI GIULESTENE FARA...

BENȚA, PE CONT PROPRIU
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RAPID 0
F. C. ARGEȘ 0

Stadion Giuiești ; teren bun ; 
timp călduros ; spectatori — 
circa 15 000. Șuturi : 13—5 (pe
poartă : 6—2). Cornere 9-4.

RAPID : Toader — Cinstea. 
Grigore, SAMEȘ. Bakoș — I. Ion 
(min. 46 Gheară). Agiu. Șt. Po
pa (anin. 65 Damasch n H) — 
GOANȚA. G; ui eseu. Manea.

F.C. ARGEȘ : Cristian I — Voi
au, PIRVU. Neamțu, T Arase — 
badea. Iovănescu (min. «6 Mi
ca), Bănuță — D. Zamfir (min. 
77 Jurcă). Ignat, PANA.

A arbitrat foarte bine L Ve- 
lea ; la linie D. Busuioc (ambii 
din Craiova) și A. Porumboiu 
(Vaslui)

Cartonașe galbene : AGIU,
PANA, IGNAT.

Trofeul Petschovschi : io.
La sneranțe : 1—0 (0—0).■ ———
Bun startul giuleștenllor, cu 

acțiuni rapide, cu schimbări in
spirate de direcție, cu pătrun-

9
deri in forță, dar— Dar Goanță 
irosește, in min. 2. o imensă 
ocazie, ȘL Popa intirzie, in 
min. 10, o centrare pe care A- 
giu și Manea o așteptau de
marcate iar Giulescu, masiv, 
dar lent, ezită să șuteze, in 
min. 12, la numai 7—8 m de 
poarta hii Cristian. Și când nu
meroșii suporteri ai feroviarilor 
așteptau ca această evidentă 
superioritate a echipei lor să 
se materializeze și pe tabela 
de marcaj, oaspeții se află ei 
la un pas de a deschide sco
rul, in min, 14, prin Pană — 
cel mai activ atacant piteștean 
— la o ezitare in bloc a de
fensivei Rapidului. Din acest 
moment, jocul va scădea ne
contenit pină la nivelul me
diocrității.

După pauză, formația giuleș- 
teană are un al doilea start in 
acest meci, pornind val-virtej

CONTINUĂRI I
spre buturile unei echipe care 
nu i-a putut utiliza, din dife
rite motive, pe Stancu, Moicea- 
nu, Toma. Constantin, in timp 
ce Nica și Jurcâ — ușor acci
dentați — au evoluat doar tn 
repriza secundă. Ratează din 
nou Goanță, din poziție și mai 
bună decit la Începutul medu
lui (min. 47), după care și Giu
lescu irosește două situații fa
vorabile de a deschide scorul 
(min. 49 și 62). Si tot ca in 
prima parte a meciului, o ma
re ocazie var avea și argeșe
nii, prin Nica, in min. 83, scă
pat singur, dar blocat de Toa
der la marginea careului.

Rezultatul de egalitate — 
dincolo de nivelul scăzut al în- 
tQnirii — mulțumește insă am
bele echipe, ele scăptod defini
tiv de orice emoție.

Laurențiu DUMITRESCU

BRAȘOV, 16 (prin telefon). 
Victorie la limită a brașoveni
lor, pe cit de meritată, pe atît 
de prețioasă, obținută în de
butul partidei, grație unui șut 
„de zile mari" al Iui BENȚA. 
„Decarul" brașovenilor a luat 
o acțiune pe cont propriu pe 
partea stingă, l-a fentat pe 
Mărginean și, din colțul ca
reului de 16 m, a trimis cu 
efect, mingea oprindu-se in 
vinciul porții Iui Alexa. Au 
urmat minute bune ale local
nicilor, în min. 15 șutul lui 
Văidean fiind oprit de robin
sonada lui Alexa. Corvinul se 
vede în atac abia în min. 18, 
cînd Klein execută o lovitură 
liberă de la 20 m, dar balonul 
trece peste „transversală". Pes
te un minut, Mateuț ieia balo
nul cu capul, „afară". Gazdele 
revin la cîrma jocului și, în 
min. 26, irosesc o mare ocazie 
de gol, cînd Spirea, de la nu
mai 6 m, șutează în Alexa I 
tn min. 35, impetuosul Văi
dean este deposedat In ultima 
clipă de Mărginean.

După pauză, hunedorenii par 
ceva mai deciși și primele 10 
minute ale reprizei secunde le 
aparțin. Treptat, însă, F.C.M.-ul 
preia inițiativa și, în min. 52, 
Manciu, scăpat singur, este 
deposedat cu piciorul de Ale
xa. ieșit mult în afara careu-

F.C.M. BRASOV 1 (1)
CORVINUL HUNED. 0

Sadion Tineretului ; teren foa.2- 
te bun ; timp frumos ; specta
tori circa 8 000 ; șuturi 14—8 (pe 
poartă 9—4) ; Cornere : 8—5. A
marcat BENTA (min. 7).

F.C.M. brașov : Polgar — 
Bălan (min. 58 I. Anghel). Mol
dovan. NAGHI. Manciu — Spi
rea (min 7u Moșoman), V. ȘTE
FAN, Cristea — VAIDEAN BEN
ȚA Mandoca.

CORVINUL : ALEXA — PrlgO- 
re MĂRGINEAN, Dublnciuc, 
Bogdan — MATEUȚ, Nicșa, Klein 
— Costăchescu (min. 16 Bardoc), 
Tîmoveanu. Văetuș.

A arbitrat foarte bine I. Igna ; 
la linie ; I. Ferenczi (ambii din 
Timișoara) și C. Gheorghe (Su
ceava) .

Cartonașe galbene : KLEIN,
MĂRGINEAN.

Trofeul Petscovschi : 10.
La spetanțe ’—0 (1—0).

lui. Un contraatac hunedorean 
putea să se soldeze cu golul 
egalizator în min. 54, cînd 
Klein reia balonul cu capul 
peste Polgar, ieșit neinspirat, 
și Cristea salvează de pe linia 
porții goale. Final brașovean, 
în care V. Ștefan expediază 
două „bombe" (în min. 65 și 
74), respinse cu dificultate de 
Alexa în corner.

Gheorghe NERTEA

EFICIENTA PARTITURII VILCENE
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AR MAI FI 90 DE MINUTE...
BAIA MARE, 16 (prin tele

fon). F.C. Baia Mare a dorit 
să joace frumos ultimul său 
joc pe teren propriu. A optat 
pentru un fotbal ofensiv, tran
șant. atacînd cu febrilitate te
renul lui „Poli", șutind din 
toate pozițiile la poartă, nerăb
dătoare să marcheze. Finaliza- 
torii. însă. pripiți, impreciși, 
au nimerit rar în prima repri
ză poarta lui Clipa, care nu 
s-a simțit amenințat decit în 
două rînduri (min. 15 și 22), 
cînd D. Moldovan a ratat de 
la (•' 41 infimă (4 m). „Poli"
se mărginea in acest timp la 
un joc strins în apărare. de 
espectativă la mijlocul terenu
lui și de mică percuție în atac, 
unde doar Bolba și Giuchici 
erau activi. Ca de obicei, diri
jorul ansamblului, mijlocașul 
Dumitru, mizînd și pe demon
strațiile de tehnicitate.

După pauză, indirjirea gaz
delor creste. în ciuda unei su
ite bogate de ratări care au

culminat cu două bare (Con- 
druc și Caciureac). în același 
minut 56. Devenise clar că băi- 
mărenii se apropie cu pași 
mari de gol. tăindu-și drum 
printr-o apărare tot mai dere
glată. Intr-adevăr, in minutul 
59 cade primul gol, I. MURE- 
ȘAN liftînd frumos la centra
rea Iui Sepi. Tot ce a nrmat a 
fost un noian de șuturi la 
poarta lui Clipa, dintre care 
două (min. 7X D. MOLDOVAN 
și min. 79 CACIUREAC, am
bele cu capul) s-au transfor
mat in goluri. Pe fondul aces
tei subordonări. „Poli" dă o 
singură seînteie, in minutul 65, 
cînd un contraatac clasic (Du
mitru — Giuchici — G. Mure- 
șan). face mat apărarea băi- 
măreană. iar mingea șutată de 
ultimul trece peste bară.

Ion CUPEN

F.C. BAIA MARE 3 (0)
„POLI" TIMIȘOARA 0

Stadion „13 August” ; teren 
bun ; timp frumos ; spectatori 
circa 4000. Șuturi : »—6 (pe
poartă 13—0). Cornere : 13—1. An 
marcat ; L MUREȘAN «min. 59), 
D. MOLDOVAN (min. 71 si 79).

F. C. BAIA MARE ; Mia — 
DOROBANȚU, CONDKUC. Boloș, 
Weisenbacher — I. MUREȘAN 
«min. '67 Irlmuș), CACIUREAC, 
Laitș — Sept, D. MOLDOVAN 
«min. M Andor), Lucaci.

POLITEHNICA TIMIȘOARA ; 
Clipa — Pasau, Șunda, Vușcan, 
Letrman — Manea «min. 80 Cir- 
dumaru), Vlătănescu (min. 11 G. 
Mureșan), O ANCEA, DUMITRU 
— Bolba, Giuchici.

A arbitrat foarte bine G. Jo
nes cu; la linie: M. Constantines- 
cu și M. Bercan (toți din Bucu
rești).

Cartonașe galbene: SEPI, BOIe 
BA, CACIUREAC.

Trofeul Petschovschi ; 1B.
Ia speranțe : 3—0 fi—0).

PETROȘANI, 16 (prin tele
fon). Pe fondul obsedantului 
refren „ori noi, ori voi", fie
care echipă dorea să-și impu
nă „partitura" în varianta care 
să o ajute să-și atingă scopul. 
Avind și alternativa remizei, 
▼ileenii au jucat în prima re
priză doar aria defensivei, cu 
rare zvîcniri în ofensivă. In 
atari condiții, jocul s-a stabi
lizat in jumătatea de teren a 
oaspeților, superioritatea teri
torială a Jiului fiind aproape 
copleșitoare. Din atacurile in 
valuri ale petroșenenilor, doar 
cîteva au ajuns în apropierea 
țărmului, prin ocaziile lui M. 
Popa (min. 22 și 32) și Lasco- 
ni (min. 43), însă portarul Pa
vel a fost imbatabil, ajutat și 
de Basno, care a scos de pe 
linia porții șutul lui Lasconi 
(min. 25). Ratări care au 
ridicat pulsul celor două ta
bere și într-o oarecare măsură 
nivelul spectacular al unui joc 
mai mult decit anost.

Și la reluare, această partidă 
cu mare miză are aceleași co
ordonate, Jiul fiind foarte 
aproape de gol prin Lasconi 
(în min. 47 și 55 — cînd Cin- 
că a scos de pe linia porții), 
Varga (min. 49 — șut în 
transversală). Moment psiho
logic. chiar hotăritor. in min. 
60. cînd Florescu este elimi
nat pentru lovirea lui Iovan, 
cînd meciul era întrerupt. Vil- 
eenii profită, devin mai în-

JIUL PETROȘANI 1 (0)
CHIMIA RM. VILCEA 1 (0)

Stadion Jiul ; teren bun ; timp 
variabil ; spectatori — circa 
ie 000. Șuturi : 26—7 «pe poartă: 
13—3). Cornere : 15—2, Au mar
cat : M. POPA (min. 80). respeo 
țiv IOVAN (misi. 71).

JIUL : Cava! — V. Popa, Flo
rescu. M. POPA, P. Grigore — 
Varga. Szekely, Găman — B. Po
pescu (min. 60 Băluță), Lasconi 
(min. 73 Călin), STANA.

CHIMIA ; PAVEL — Lazăr, 
BASNO. Preda. Cincă — Udrea, 
iovan. Vergu (min. 87 Verigea- 
nu), Carabageac — TELEȘPAN, 
Deaconescu (min. 73 Ancuta).

A arbitrat foarte bine: M. Ne- 
șu; la linie: I. Medveș (ambii 
din Oradea) șl V. Antohi (Iași).

Cartonașe galbene : SZEKELY, 
BASNO. VARGA, IOVAN, GA- 
MAN.

Cartonașe roșii ; FLORESCU 
(mta. 60).

Trofeul Petschovschi : 9.
La speranțe : 5—2 fi—1).

drăzneți și au o lovitură de 
trăznet : Cincă centrează de pe 
stingă și IOVAN reia cu capul 
plasat la colț : 0—1. Turnură 
apăsătoare pentru gazde, care 
încearcă redresarea situației, 
obținind doar egalarea în min. 
80, prin M. POPA, reluare eu 
capul Ia centrarea lui V. Popa. 
Acest tensionant meci se în
cheie cu o remiză favorabilă 
vîlcenilor, care, pe ansamblu, 
și-au jucat cu mare ardoare 
șansa.

Adrian VASILESCU

RAR SE VEDE...
S.C. BACĂU 1 (1)
F. C. OLT 0

Stadion ,23 August” ; teren 
foarte bun (cu excepția careu- 
Fiilor de 6 m) ; timp frumos, 
călduros ; spectatori — circa 
22 ooo. șuturi : 11—i «pe poartă ; 
4—O). Cornere ; 12—0. A marcat 
BARBA (min. 25 — autogol).

S. c. BACAU : Mangeac — An- 
drieș, BORCEA. ARTENI, Elisel
— AVADANEI, C. Solomon, TE- 
MĂNARU — Șoiman (min. 87 
Adolf), Viscreanu, Urslcă (min. 
78 Mangala^u).

F. C. OLT: Barba — LAUREN - 
TIU, Cervenschi, CĂTOI, Mines
— Donose. Ruicea. Eftimie — 
CRXȘAN, Pena, Tabacu (min. 68 
Hanghiuc).

A arbitrat satisfăcător M. Ni- 
culescu ; ia linie : J. Grama și 
D. Bolintin (toți din București). 

Cartonașe galbene: AVADANEI. 
DONOSE. LAURENȚIU. MINEA.

Trofeul Petschovschi : 10. 
La speranțe : 3—0 (2—0).■ ■■

să acționeze In ofensivă, și în 
min. 46 centrarea lui Tabacu 
(din apropierea fanionului de 
colț) a lovit bara, a sărit tn pi
ciorul lui Ruicea și de aici în 
aut. Gazdele trec prin emoții 
mari in min. 48, cînd Crișan a 
scăpat singur, dar s-a încurcat 
în careu și C. Solomon l-a depo
sedat de balon. Oaspeții au fost 
mai insistenți, dar finalizarea a 
lăsat de dorit, elocvent acest ra
port de șuturi (doar 4 spre 
poartă șl nici unul pe spațiul 
porții). Iată de ce n-am înțeles 
.arțagul" lui Donose, mereu dis
pus să protesteze. S-au acordat 
patru cartonașe galbene, dar 
mal puteau fi încă alte patru și 
chiar roșii, pentru îmbrlnceli 
cînd jocul era Întrerupt. Dar ar
bitrul le-a trecut cu vederea.

Constantin ALEXE

IERI, ÎN DIVIZIA „B“
SERIA I

PETROLUL PLOIEȘTI — PAR
TIZANUL BACAU >—• O“0) ! 
Pancu (min. 1), L Guși (min. 
Z) și O Grigore (mki. «).

DUNABEA C.S.U. GALAȚI — 
C, S. BOTOȘANI •—4. Meciul 
s-a disputat sîmbâtâ după-amia- 
z&.

UNIREA DINAMO FOCȘANI — 
PRAHOVA C.S.U. PLOIEȘTI 4—1 
(0-4) : Vlad (min. 88).

C^.M SUCEAVA — A. S. MI- 
zil 3—0 (0—0) : Radu (min. 55
din 11 m), Mareș (min, 71) fl 
Andrei (min, 73).

CHI5HA FĂLTICENI — OȚE
LUL GALAȚI 1—4 (0—0) : Croi
torii (min. 49).

CEAHLĂUL P. NEAMȚ — ME
TALUL PLOPENI 3—0 (2—0) :
Roșea (min. 17). Amarghioalei 
(min. 27 și 58).

METALUL MANGALIA — 
FEPA *74 BÎRLAD 1—1 (0—4) î
Ion aș cu (min. 85, autogol) pen
tru Metalul, Petcu (min. 88) pen
tru FEPA ’74.

OLIMPIA RM.» SARAT — F. C. 
CONSTANȚA 1—4 (4—0) : Dobre
(min. 80 din 11 m).

F.CJH. PROGRESUL BRAlL-4 
— CF.R. PAȘCANI 2—1 (1-4) :
Drăgoi (min. 2), Cațaros (min. 
76), respectiv Irimia (min. 86).

Relatări de la O. Băl te anu, T. 
Siriopol, FL Jecheanu, I. Mîn- 
drescu, D. Crăciun, C. Rusu, P. 
Biltz. T. Budescu și Gr. Rizu.

16. C.S. B-șani 31 10 6 15 32-47 26
17. Partizanul Bc. 31 12 1 13 35-50 25
18. Unirea Foc*. 31 6 6 U 30-53 11

ETAPA VIITOARE CM 20 iu
nie) : Prahova C.S.U. Ploiești — 
Chimia Fălticeni (O—1), A. S. Mi
zil — Dunărea C.S.U. Galați 
(0—4). FEPA Blriad — Unirea 
Dinamo Focșani (0—0), Olimpia 
Rm. Sărat — C_SA4. Suceava 
d—4), Partizanul Bacău — Meta
lul Plopem CI—5). Oțelul Galați 
— Ceahlăul P. Neamț 0—0), 
CJJl Pașcani — Metalul Man
galia (0—1). F. C. Constanța — 
Petrolul Ploiești O—3), C. S. Bo
toșani — F.C.M. Progresul Brăila 
(0—2).

SERIA A D-a

autogol) lordache (min. 56), L 
Moldovan (min. E). respectiv Ră- 
ducu (min. 42), Voicilă (min. 65).

Relatări de la M. Verzescu. N. 
Tokacek, D. Mihail, M. Țacăl, I. 
Ducan, L. Briotă, M. Avanu, D. 
Brănoiu și C. Ion.

1. PETROLUL
2. Dunărea CSU
3. Oțelul Gl.
4. C.SJbf. Sv.
5. “ ----------
C.
7.
8.
9.

10.
11.

MUREȘUL EXPLORĂRI DEVA 
2—1 (1—1) : Giurgiu (min. 42), 
Mărginean (min. 52), respectiv 
Bucur (min. 24).

METALURGISTUL CUGIR — 
UNIREA ALBA IULIA 2—1 (1—0): 
Simn (mi-n 42), Cristea (min. 84), 
respectiv Trif (min. 60).

OLIMPIA SATU MARE — 
STICLA ARIEȘUL TURDA 4—2 
(2—1) : Roatiș (min. 2), Bacoș 
(min. 34), Szilaghi (min. 52), 
Vancea (min. 70), respectiv Tehei 
(min. 12), Baciu (min. 54).

MINERUL LUPENI — ARMA
TURA ZALAU 3—0 (1—0) : COl-
ceag (min. 16). Dina (min. 73 
din 11 m) și Pocșan (min. 86).

C.S.M. REȘIȚA — GLORIA 
BISTRIȚA 2—0 (1—0) : Jacotă
(min. 13) șl uțiu (min. 88).
CJJt. TIMIȘOARA — F.C.M. 

U. T. ARAD 1—0 (1—0) : Aga
(min. 6).

Relatări de la N. Străjan, M. 
Palcău, I. Ormenlșan, I. Min- 
drițiu, M. Vîlceanu, Z. Kovacs, 
I. Cotescu, P. Fuchs și C. Crețu.

la DINAMO V. 31 17 11 3 69-33 45
2. Șoimii Sb. 31 16 4 11 48-31 36
K C.S. T-vise* 31 15 6 10 45-30 33
4. Prog. Vule. 31 14 5 12 50-45 33
5. Tract. Bv. 31 12 8 11 42-36 32
6- Automatica 31 13 6 12 38-33 32
7. Mec. fină 31 14 4 13 43-44 32
8. Carpați M. 31 13 5 13 43-36 31
9. I.P. AI. SI. 31 13 5 13 40-38 31

10. Chimica Tr. 31 14 3 14 46-51 31
11. Gaz Metan 31 13 5 13 32-40 31
12. IMASA 31 11 9 11 33-41 31
13. Flacăra M. 31 11 7 13 42-43 29
14. CSM Drobeta 31 13 3 15 41-43 29
15. Unirea Alex. XI 8 11 12 35-44 27
K. Metalul Buc. 31 9 9 13 38-57 27
17. Autobuzul 31 8 9 14 32-41 25
13. Minerul M. 31 6 8 17 22-44 20

• Echipă penalizată cu trei
puncte.

ETAPA VIITOARE : C.S.M.
Drobeta Tr. Severin - c. S. Tir-

CARP AȚI MIRȘA — FLACABA 
AUTOM. MORENI 2—0 ~ ~ ’
Florescu (min. 26) și 
(min. 65).

AUTOBUZUL BUC. —
TORUL BRAȘOV »—«.

I P. ALUMINIU SLATINA — 
AUTOMATICA BUCUREȘTI 2—0 
(1—0) : Scuparu (min. 20) și M. 
Le ța (min, 66).

GAZ METAN MEDIAȘ — 
C.S.M DROBETA TR. SEVERIN 
1—0 (0—0) : Ioniță (min. 60).

CHIMICA TlRNAVENI —
NERUL MOTRU 2—1 (0—1) :
Cenan (min. 53), Ogrean (min. 
77). respectiv Bălan (min. 2).

I.M.A.S.A. SF. G HE ORGILE — 
METALUL BUCUREȘTI 2—0 
(1—0). Varga (min. 30) șl Kere- 
keș (min. 53).

C. S. TIRGOVIȘTE — PROGRE
SUL VULCAN BUCUREȘTI 4—1 
(2—1) : Dumitrescu (min. 8 șl 18), 
Isaia (min. 85), Ghergu (min. 
00) -------- ' ----- - ----- “

MECANICA
BUCUREȘTI 
SIBIU 3—0 ‘ 
4), Dragne 
(min. 72).

DINAMO
REȘTI — UNIREA ALEXANDRIA 
3—2 (0—1) : Vacariu (min. 52,

G-0) :
Livduc

TRAC-

MI-

1. CJ.-N. 31 18 10 3 61-20 46
2. Gloria B-ța 31 16 6 9 53-24 38
3. CSM Reșița 31 14 7 10 35-28 35
4. CFR Tim. 31 13 6 12 40-32 32
5. Min. Lup. 31 14 4 13 46-53 32
6. Aurul Brad 31 13 6 12 36-29 32
7. Strungul Ar. 31 15 2 14 36-41 32
8. Min. Cavnic ?1 14 3 14 65-59 31
9. Armătura 31 14 3 34 47-42 31

10. Avîntul Reg. 31 13 5 13 35-33 31
11. FCM U.T.A. 31 14 3 14 43-43 31
12. Olimpia SM 31 11 8 12 48-39 30
13. Mureșul Dv. 31 10 9 12 39-37 29
14. Unirea A.I. 31 13 3 15 38-53 29
15. Met. Cugir. 31 11 6 14 34-39 28
16. Sticla Arieș. 31 10 6 15 28-54 26
17. Gloria R-ța. 31 11 2 18 30-64 24
18. Ind. Sîrmei 31 8 5 18 30-54 21

goviște (0—1), Progresul Vulcan 
București — Mecanică tină Stea
ua București (1—2), Unirea Ale
xandria — Carpați Mîrșa (0—4), 
Metalul București — Automatica 
București (2—2) Minerul Metru 
— Șoimii IP A Sibiu (1—3), Chi
mica Tîrnăvenl — Gaz metan 
Mediaș (1—1), Dinamo Victoria 
București — Autobuzul Bucu
rești (3—1), Flacăra AJUtom. Mo
re®! — i. P. Aluminiu Slatina 
(0—4), Tractorul Braș ov — IM AS A 
Sf. Gheorghe (1—1).

SERIA A III-a
STRUNGUL ARAD — „U"

CLUJ-NAPOCA 2—1 (1—0) : Urs 
(min 22), Tușa (min. 57), res
pectiv Stoica (min. 70).

MINERUL CAVNIC — GLORIA 
REȘIȚA 4—0 (2—0) s Năprădean
«min. 3 din 11 m), Din (min. 0), 
Tott» (mtai. 76 — autogol) șl Buz- 
gău (min. 09).

AVINTUL REGHIN — AURUL 
BRAD 1—0 (0—0) : Naghi (min. 
70).

IND. S1RMEI C. TURZII —

6 2 64-19 52
4 6 53-23 46
7
4
7
1
3
2
4
4

Mizil 31 13 4 14 49-58

31 23 
31 21
31
31
31
31
31
31

Olimpia Rm. S.31
Chimia Fălt. 31 
A. S.

12. Ceahlăul P.N. 31 11 7 13 38-43
13. Met. Mang.
14. Prahova PL 31 11 5 15 31-36
15. FEPA ’74 Bd.

F. C. C-ța
F.C Jd. Brăila 
Met. Plop.
C.F.R. Pașc.

14
14
12
15
14
14
13
13

10
13
12
15
14
15
14 36-43
14 34-43

57-25
48-45 
44-37
43-43 
48-48
39-45

31 12 4 15 37-41

31 11 5 15 30-49

35
32
31
31
31
30
30
30
30
29
28
27
27

w_______ „ (min.
respectiv Marin (min. 26). ------------   STEAUA

LP.A. 
(min. 

Prodan

FINA 
șoimh 

(Z—0) : Petre 
(min. 43) șl
VICTOB1A BUCU-

ETAPA VIITOARE : Gloria
Reșița — Aurul Brad (0—1), 
Strungul Arad — C.F.R. Timișoa
ra (0—1). Unirea Alba Iulia — 
Ind. strmei C. Turzil (1—3), Mu
reșul ExplOTări Deva — Minerul 
Cavnio (1—3), Armătura Zalău 
— C.S.M. Reșița (1—1), Olimpia 
Satu Mare — Minerul Lupeni 
(1—3), Sticla Arieșul Turda — 
Metalurgistul Cugir (0—4), Gloria 
Bistrița — F.C.M. U. T. Arad 
(1—2), „U” CTuj-Napoea — A-
vintul Reghin (1—0).
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Un excelent bilanț al participării canotorilor la „Regata Griinau"
GKONAU. Pe apele lacului 

Griinau. lingă Berlin, loc tra
ditional pentru marile compe
tiții ale spoiturilor nautice, s-a 
desfășurat, la sfîrșitul săptamî- 
nli trecute, importanta întrece
re de canotaj din cadrul „Re
gatei Griinau". ’La startul di
feritelor probe au fost prezen
te ambarcatii din numeroase 
țări. între care R.D. Germană, 
România. Uniunea Sovietică a- 
preciate ca adevărate forte ale 
canotajului mondial. întrece
rile au fost, de aceea de un 
înalt nivel spectacular si valo
ric. în acest context, se cer a 
fi subliniate victoriile repurta
te de reprezentanții canotaju
lui românesc. Sîmbătă. pe un 
timp ploios, cu vînt rece și 
puternic, schiful (2 f.c.) al lui 
Toma si Iosub a trecut primul 
linia de sosire în 7:59,69. Au 
urmat, la distante apreciabile. 
Bulgaria (Perikliev, Takev) 
8:03,89, Norvegia (Grepperud, 
Loken) 8:05,79, U.R.S.S. (frații 
Pimenov) 8:19,20. R.D. Germa
nă (Koppe, Thiele) 8:21,70 și 
Franța 8:28,36. Toate celelalte 
șapte probe ale concursului 
masculin au fost cîștigate de 
echipajele R.D. Germane, care 
au dominat. astfel. autoritar 
competiția.

în disputa feminină, din cele

„CUPA DAVIS“
In celelalte partide ale celor 

două grupe din zona europeană 
a ...Cupei Davis" ne-au sosit, pi
ni. la închiderea ediției, urmă
toarele rezultate : GRUPA „A* : 
Copenhaga : Danemarca — Bel
gia 3—0. Monaco : Monaco — 
Irlanda 1—2, Cairo : Egipt — 
Ungaria 3—2 (El Mehelmy — 
Czentay 6—1. 6—2, 6—1, El Sakka
- Taroczy 5-7, 4-6, 0-5 ; El
Mehelmy si El Sakka — Taroczy, 
Machan 5—7, 7—5, 11—9, 3—5,
10—8 : El Sakka — Czentay 6—4, 
6—4. 7—5. El Mehelmy — Ta
roczy 4—6, 5—7. In turul următor 
echipa României va întilni Egip
tul).

grupa „b“ : weggis : Elveția
— Zimbabwe 3—0, Atena : Gre
cia — Austria 0—3, Nottingham : 
Anglia — Portugalia 3—0, Ieru
salim: Israel — Olanda 4—1.
• Turneul de la Bologna, In 

finală : Thierry Tulasne — Clau
dio Panatta 6—2, 6—0.

ROMÂNIA - TURCIA 5-0
(Urmare din pag. 1)

5—4. 6—3. 6—2 (timp de ioc • 
l h 29 min.). A arbitrat Celar 
Savci (Turcia), bine ; nici o 
Interventie a arbitrului prin
cipal. Hans Gaber (Austria).

După cum este obișnuit. Ia 
un rezultat de 3—0 în întîl- 
iire. ultimele două simplurl. 
lin după-amiaza de duminică, 
s-au desfășurat pe distantă 
scurtă. „2 din 3“ seturi. Fără 
urea mult istoric, ele au oferit, 
je asemenea, un spectacol plă
cut si au constituit un prilei 
suplimentar de verificare a 
forțelor aflate în luptă, ca si 
le comparații utile pentru cro
nicar. Românii s-au impus din

„INTERNAȚIONALELE" DE LUPTE
(Urmare din pag. 1)

pe bulgarul Anghel Budurov 
într-o finală dominată, mai 
ales in prima repriză, de spor
tivul român. Coșovan a obți
nut victoria la puncte : 6—3.
Trecem peste categoria 68 kg 
unde și-au disputat locul intii 
doi luptători români (Ion Ve- 
lea — Cătălin Trofin). oprin- 
du-ne la intîlnirea decisivă de 
la „74 kg“, dintre Mircea Veș- 
can și polonezul Marek Lipiec. 
Scorul de 8—1 în favoarea re
prezentantului țării noastre ne 
scutește de amănunte. La „82 
kg“ au luptat în finală bulgarii 
Todor Anghelov și Borislav 
Spasov. primul cîștigînd prin 
tuș în secunda a 18-a. O vic
torie foarte rapidă (secunda a 
22-a) a obținut și Mircea 
Trif (100 kg) în partida cu 
bulgarul Konstantin Rielski. 
La „90 kg" și „130“ kg" au 
fost finale susținute de luptă
torii români (Cristian Albuț 
— Ion Irimiciuc și. respectiv, 
Adrian Alionte — Ovidiu Popa).

La „libere" intr-un meci 
deosebit de disputat. Dorin 
Bîrcu (52 kg) l-a învins pe 
polonezul Leszek Kaczmarek

șase probe, canotoarele româ
ne au obținut victoria de trei 
ori si de două ori au incheia- 
t-o pe locul secund, ceea ce 
apreciem ca o remarcabilă 
performantă. S-au clasat pe 
primul loc echipajele de: 1 
RAME (Elena Florea, Rodica 
Arba), cronometrat în 8:23,81 
(2. R.D. Germană 8:28,13. 3.
U.R.S.S. 8:33,64), 4+1 RAME 
(Olga Bularda, Chir» Apostol, 
Maria Fricioiu, Florica Lavris 
+ Viorica loja), înregistrat în 
7:45,45 (2. Polonia 7:54,27. X
R.D. Germană 7:58,84, 4.
U.R.S.S. 8:00,57. 5. R.F. Germa
nia 8:12,72) și 8+1 cu timpul 
de 6:57,80 (2. R.D.G. I 7:02,37, 
3. R.D.G. H 7:03,32).

Pe locul doi ș-a clasat Vale
ria Racilă la schif 1—8:4432 
după Cornelia Linse — R.D. 
Germană 8:40,59 și devansînd 
pe Maria Daniuliuk — U.R.S.S. 
8:57,52. Astrid Unger — Aus
tria 9:01,30, Inger Pors — Da
nemarca 9:14,31. De asemenea, 
schiful de 2 vîsle (Elisabeta
Oleniuc, Marioara Popescu)
8:51,52 care a fost întrecut de 
ambarcatia R. D. Germane
8:45,25, dar a devansat Norve
gia 9:01,06 și Danemarca 
9:19,71.

Cea de a șasea probă, schi
tul de 4 vîsle. a revenit echi
pajului Uniunii Sovietice 
7:14,42, urmată de R.D. Ger
mană I 7:23,63. R.D. Germană 
II 73831. România 735,59.

★
BUDAPESTA — în cadrul 

concursului international de

CAMPIONATUL EUROPEAN DE BASCHET
STUTTGART. In comparație 

cu întrecerile ediției anteri
oare a C.E. masculin de bas
chet desfășurarea acesteia, în
cheiată duminică, la o oră tir- 
zie, a însemnat importante mo
dificări. Spre exemplu, finala 
de acum doi ani, dintre Italia 
și Spania, s-a reeditat acum, 
dar pentru locul... trei. Italia 
a obținut victoria cu 102—90, 
finala mare desfășurindu-se 
între U.R.S.S. și. neașteptat. 
Cehoslovacia.

nou cu destulă ușurință, așa 
cum arată si cifrele de scor. 
Fiorin Segărceanu l-a întilnit 
pe Alatin Karagoz (care l-a 
înlocuit pe Necvet Demir. ac
cidentat). obținînd o decizie 
rapidă : 6—0, 6—1 (51 min.).
După aceasta, un meci de în
cheiere ceva mai îndîriit. dar 
încheiat tot în favoarea noas
tră : Adrian Marca — Yavuz 
Erkangil 6—3. 6—2 (55 min.).

Rezultatul general al întîl- 
nirii Turcia — România : 0—5.

Așadar, reprezentativa de te
nis a tării noastre merge mai 
departe în competiție. în turul 
trei, semifinala zonei euro
pene. echipa României va în- 
tîlnj pe cea a Egiptului.

la puncte : 9—4. în continuare, 
la „57 kg", Dănuț Prefit a 
pierdut la limită (1—2) partida 
cu bulgarul Nedko Ganev. O 
adevărată revelație a prile
juit Mihai Tenț (90 kg) care 
a repurtat victoria la puncte 
în întîlnirea cu canadianul Pat 
Findley. După o luptă extrem 
de aprigă, semigreul Alexandra 
Koteleș a fost depășit la 
puncte (7—9) de bulgarul Ki- 
ril Mihailov.

La categoriile 48. 68 și 82 kg 
au concurat in finale luptători 
români (Romică Rașovan — 
Radu Ana ț Călin Niri — Du
mitru Buleandră ț Gheorghe 
Mițu — Bela Matiaș), iar la 
„grea", primele două locuri și 
le-au disputat oaspeții.

Iată clasamentele finale : GRE- 
CO-ROMANE : cat. 48 kg : L Nl- 
colae Negrișan (România), t. N 
Gheorghiev (Bulgaria), 1. G. 
Lambert (Franța) ; 52 kg:: L Ni- 
colae O ni ca (România), 1. H. 
Forster (Polonia). 1 R. Tanko 
(Bulgaria) ț 57 kg s • L Nicolae 
Nițoiu (România). 2. P. Marghe- 
tin (Bulgaria), S. C. Tudose (Ro
mânia) ; 62 kg t L Constantin
Coșovan (România), 2. A. Budu
rov (Bulgaria) 1. A. Olszewski 
(Polonia) ; Si kg : t Ion Velea 
(România). 2. S. Anev (Bulgaria). 

gimnastică ritmică de la Buda
pesta, sportiva română Doina 
Slăiculescu s-a situat pe primul 
loc la exercițiul cu panglică, cu 
9,80 puncte. Pe locurile urmă
toare s-au clasat Zaharovska 
(Cehoslovacia) și Sinko (Unga
ria) — cite 9,70 puncte. De a- 
semenea. Doina Stăiculescu a 
ocupat locul trei la exercițiul 
cu mingea, cu 9,70 puncte, fi
ind precedată de Diliana Ghe- 
orghieva — 9,90 puncte și Tu- 
rak (Ungaria) — 9,75 puncte.

★

BRATISLAVA — In cadrul 
concursului international de 
atletism de la Bratislava, spor
tivele române au obtinut trei 
victorii. Astfel. Paula Itie a 
terminat Învingătoare in proba 
de 1500 m. cu timpul de 
4:12,10, Eva Zorgo-Raduiy 
s-a clasat pe primul loc la a- 
runcarea suliței, cu 62,76 m, iar 
Simona Andrușcă a dștigat a- 
runcarea greutății cu 18,26 m. 
în proba de aruncarea discu
lui, Daniela Cos ti an (Româ
nia) s-a situat pe locul 3. cu 
64,37 m, după Zdenka Silhava 
(Cehoslovacia) — 67,70 m și 
Hilda Ramos (Cuba) — 64,94 
m. Alte rezultate: feminin: 100 
m: Helena Syruckova (Ceho
slovacia) — 12,11; 400 m gar
duri: Giuseppina Cirulli (Ita
lia) — 5741; masculin: 100 m: 
Andres Simon (Cuba) — 10,29; 
400 m: Darren Clark (Austra
lia) — 45,5; 800 m: Viktor Ka- 
linkin (URSS) — 1:4737.

Pînă la aceste partide, vineri 
au avut loc semifinalele : 
U.R.S.S. a învins lejer Italia, 
campioana continentală, cu 
112—96, iar Cehoslovacia a dis
pus de Spania cu 98—95 ! Tot 
vineri, intr-un med pentru lo
cul 9. echipa Israelului a în
trecut reprezentativa României 
cu 90—89.

Intr-o altă partidă. pentru 
locurile 5—6, R. F. Germania 
a învins Franța cu 100—81. Re
zultatele complete ale finale
lor le vom publica în nu
mărul nostru următor.

EB L Trveni d ici fie
CRITICI LA ADRESA 

FEDERAȚIEI BELGIENE
BRUXELLES, 16 (Agerpres). 

Premierul belgian, Wilfried Mar
tens, a confirmat intr-un inter
viu că un raport guvernamental 
critică federația belgiană de fot
bal pentru vina de a nu fi a- 
doptat măsuri adecvate prin care 
să se asigure desfășurarea in 
condiții corespunzătoare a me
ciului de fotbal dintre Juventus 
Torino și F.C. Liverpool, de la 
29 mal. în document se subli
niază că nu au fost Îndeplinite 
In Întregime cererile U.E.F.A.. 
cu privire la vînzarea biletelor 
și separarea grupurilor de su-

3. M. Toarmina (S.U.A.) ; 74 kg: 
L Mircea Veșcan (România), 2. 
M. Lipiec (Polonia), 3. L Wilc- 
zyskl (Polonia) ; 82 kg : 1. Todor 
Anghelov (Bulgaria), 2. C. Talo- 
escu (România), 3. A Ulewicz
(Polonia) ; 90 kg : 1. Cristian
Albuț (România), 2. M. Kraszew
ski (Polonia), 2. L Irimiciuc (Ro
mânia); 100 kg: 1. Mircea Trif 
(România), 2. R. Konstandin (Bul
garia), 3, M. Străjeru (România); 
130 kg • 1. Adrian Alionte (Ro
mânia), 2. C. Hawkinson (S.U.A.), 
3. O. Popa (România) ; LUPTE 
LIBERE ; 48 kg : 1. Bomică Ra
șovan (România), 1. D. Bonilla 
(S.U.A.), J. T. Tix (R.D. Germa
nă) ; 52 kg ; 1. Dorin Btrca (Ro
mânia), 2. L. Kaczmarek (Polo
nia), 1. c. Woodcrotf (Canada) ; 
57 kg : L Nedko Ganev (Bulga
ria). 1. D. Prefit (România), 3. 
Ph. Sanna (Franța) ; 62 kg : 1. 
Asen Popov (Bulgaria), 2. M. Po
pa (România), 3. F. Wolf (R. D. 
Germană) : 68 kg : 1. Călin Niri 
(România). 2 U. Westendorf 
(R. D. Germană), 3. K. Dobrev 
(Bulgaria) ț 74 kg : 1. Dave Hohl 
(Canada). 2. St Vizitiu (Româ
nia), 2. T. Popov (Bulgaria) : 
82 kg : L Gheorghe Mița (Ro
mânia), 2. J. Detlef (R. D. Ger
mană), 3. B. Waldmer (Canada) : 
90 kg : L Mihai Țenț (România) 
2. P. Findiey (Canada), 8. D. Mi
hailov (Bulgaria) : 100 kg : 1. Kl- 
ril Mihailov (Bulgaria) 2. Al 
Kateles (România) 3. B. Zornov 
(R. D. Germană) : 130 kg ; 1. Dan 
Payne (Canada), 2. L. Grieve
(S.U.A.), 3. T. Rînklewlez (Po
lonia).

REPREZENTATIVA ROMÂNIEI 
A DEBUTAT CU DOUĂ VICTORII 
• 31*16 cu S.U.A. și 31-18 cu Italia
• Astăzi, România —

*
STEINBACH, 16 (prin tele

fon). Simbătă a început, în 
8 orașe din R. F. Germania, 
cea de a IX-a ediție a Cam
pionatelor mondiale universi
tare de handbal masculin. Cele 
16 echipe participante au sus
ținut simbătă prima etapă a 
preliminariilor, duminică pe 
cea de a doua, urmind ca luni 
(n.r. astăzi) să se încheie în
trecerile din grupe, primele 
două clasate in fiecare serie 
urmind să-și continue drumul 
in semifinale, miercuri și vi
neri.

Echipa României, aflată în 
grupa „B“, a obținut, firesc, 
victorii ia scor in primele două 
intilniri, cu Statele Unite ale 
Americii și Italia, urmind 
să-și semneze, in ultimul med, 
cel cu Japonia, prezența in 
semifinale. încă din etapa de 
început au avut loc și primele 
surprize. Iugoslavia depășind 
in extremis Coreea de Sud, 
iar Bulgaria neobținînd dedt 
un egal in fața aceleiași for
mații, în timp ce Franța, fi
nalistă a ultimei ediții, a fost 
întrecută de Algeria.

Echipele cele mai sigure in 
ce privește posibilitatea de as
censiune In finală sint Uniu
nea Sovietică — cu Gakln, 
Rmanov, Vasiliev, Sevțov și 
Sipenko in formație, Polonia
— cu Waszkiewicz cap de co
loană, R.F. Germania care, cu 
mici excepții, prezintă echipa 
clasată pe locul II la Jocurile 
Olimpice de la Los Angeles și
— sperăm — România, campi
oana ultimelor 4 ediții.

Sîmbătă, la Teningen, for
mația României a întrecut pe 
cea a S.U.A. cu 31—16 (16—7), 
la ’capătul unui med in care 
a evoluat bine în atac, cu ac
țiuni deosebit de frumoase, 
unele aplaudate la scenă des- 

porteri ai celor două echipe la 
meciul amintit, fapt ce a dus la 
incidentul de pe stadionul „Hey- 
sel", soldat cu numeroși morți 
și răniți. Agenția „Associated 
Press" informează totodată că 
in parlamentul belgian se des
fășoară dezbaterile in legătură 
cu acest tragic incident.

ECHIPA R. F. GERMANIA 
ÎNVINSA DIN NOU

La Ciudad de Mexico, în meci 
amical, echipa R.F. Germania a 
întilnit reprezentativa Mexicului. 
Selecționata R.F. Germania (după 
ce a fost învinsă cu 3—o de An
glia) a suferit a doua lnfrînge- 
re ou 0—2 (0—1), prin golurile iul 
Negrete (min. 3) șl Flores (min. 
46). Gazdele au dominat copios 
(au ratat șl un penalty prin To
mas Boy) obținînd o victorie

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
ATLETISM • La Eberstadt 

(RJ.G.). suedezul Patrick SJ6- 
berg a realizat un nou record 
european la săritura în Înălțime 
ou un rezultat de 2,38 m (vj. 
de 2,37 m era deținut de sovie
ticul Sereda și vest-germanul 
Trănhardt, de la Rieti 2 septem
brie 1984).

AUTOMOBILISM • Cursa de 
24 de ore de la Le Mans, din 
cadrul C.M. de rezistență, a 
fost cîștlgată de echipaj id Klaus 
Ludwig, Johan Winter (R.F.G.) șl 
Paolo Barilla (Italia) la volanul 
unei „New man joest Porsche".

BASCHET • Turneu feminin 
dotat ou „Cupa William Jones": 
ClMingwa (Hong Kong) — Japo
nia 56—54, Italia — Malaesya 
75—39.

BOX • La Las Vegas, med 
pentru titlul mondial (WBC) la 
cat. grea. Deținătorul centurii 
Pinkion Thomas !-a Învins prin 
k.o. rep. 8 pe Mike Weaver.

CICLISM • „Marele premiu 
MMI Libre", aflat la a 37-a edi

ție, a fost dștlgat de italianul 
Sllvano Contini.

HOCHEI PE IARBĂ • Turneul 
feminin la Amstelven, în Olan
da : R.F.G. — Australia 1—0, O- 
landa — U.R.S.S. 4—2.

PENTATLON MODERN • 
Concura la Berna: 1. Robert Stull 
(S.U.A.) 5435 p 2 Janusz Pyciak-

Japonia
chisă de un public numeros, 
entuziast și bun cunoscător al 
handbalului, dar nu a avut a-, 
celași aplomb în defensivă. 
Golurile echipei noastre, pre
gătită de antrenorii Lascăr 
Pană și Cezar Nica, au fost 
insei ise de Dumitru 6, Berbe
ce 6, Mocanu 5, Flangea 4, 
Măricel Voinea 3, Ghimeș 2, 
Janto 2, Petre 2 și Stingă 1. 
Pentru S.U.A. au marcat Hille- 
ry 5, Zwettles 3, Oleksyk 3, 
Fonin 2, Cappeimann 2, Paris 
1, Rodney L Au arbitrat nor
vegienii Ludwigsen și Sjong.

Duminică, în cea de a doua 
partidă din grupă, România a 
învins Italia cu mai mari difi
cultăți decit ne-am fi așteptai, 
în repriza I handbaliștii noș
tri au avut o prestație modes
tă, încildtă in atac și dezor
donată în apărare. Si-au reve- 
nit în partea a doua a medu
lui șt, pe fondul unei scăderi 
de potențial a partenerilor; 
s-au detașat net: România — 
Italia 31—18 (13—11). Au
marcat Berbece 8, Dumitru 6. 
Măricel Voinea 6, Mocanu 4, 
Ghimeș 2, Porumb 2, Petre 2 
și Flangea 1, respectiv Chion- 
chia 8, Massotti 3, Ailiney 3, 
Rudilosso 2 șl Saulle 2. Au 
arbitrat Hofmann și Prause 
(R.F. Germania). •

Alte rezultate: gr. „A" — 
Bulgaria — Brazilia 31—18, 
Iugoslavia — Coreea de Sud 
37—36, Bulgaria — Coreea de 
Sud 25—25, Iugoslavia — Bra
zilia 38—26 ; gr. „B“ : Japonia
— Italia 24—23, S.U.A. — Ja
ponia 22—21 ; gr. „C“ : U.R.S.S.
— Polonia 29—22. Austria — 
Turda 22—15, U.R.S.S. — 
Turda 37—16, Polonia — Aus
tria 24—17 ; gr. : R.F.G,
— Finlanda 41—10. Algeria — 
Franța 17—16. R.F.G. — Alge
ria 21—14.

Hristache NAUM

merltată, în fața unei formații 
din care au lipsit însă unii ti
tulari (accidentați sau bolnavi). 
Echipele : MEXIC : Heredia — 
Trejo, Qulratte, Cruz, Amador — 
Boy (Hermosillo), Cobos, Espa
na, Aguirre — Flores. Negrete 
(Dominguez). R.F.G. : Stein — 
Herget, Jakobs, Augenthaler 
(Frontzek), Brehme — Matthaus. 
Mill, Kegel, Magath — Voller, 
Rahn.

FINALE DE CUPE

SPANIA. Finala „Cupei ligii" 
a fost cîștlgată de Real Madrid, 
care, in meci retur, a dispus cu
2— 0 (1—0) de Atletico Madrid. 
In tur : 2—3. AUSTRIA. Finala 
„Cupei" dintre campioana țării. 
F.C. Austria Vlena, șl Rapid Vie- 
na a revenit echipei Rapid, in 
urma loviturilor de la 11 m. 
După 90 de minute scorul era de 
1—1. Iar In urma prelungirilor:
3— 3. Rapid a dștlgat trofeul 
pentru a treia oară consecutiv.

Peciak (Polonia) 5402 p, 3. Gra
ham Brookhouse (M. Britanie) 
5317 p. Pe echipe : Polonia 15527 
p, S.U.A. 1S524 p. Ungaria 
16379 p.

RUGBY • La Buenos Aires, 
selecționata Buenos Aires — 
Franța 15—50 (6—29) £ La cel
de-al 42-lea congres ai Federa
ției internaționale de rugby ale 
cărui lucrări s-au ținut la Roma, 
s-a hotărtt ca pe viitor campio
natul european Cupa F.I.R.A. să 
se desfășoare pe interval de doi 
ani, echipele susțintnd meduri 
tur-retur. In grupa A vor juca 
Franța, România, Italia, U.R.S.S., 
Portugalia șl dștigătoarea unul 
med de baraj Intre Tunisia șl 
Spania Prima Intflnlre a noii 
ediții va avea loc la 7 decembrie
1985 Intre echipele Italiei și 
României, pe terenul prlmd for
mații. în ceea ce privește turneul 
internațional F.LR.A. pentru ju
niori acesta se va desfășura la 
București Intre 26 șl 30 martie
1986 și va reuni opt echipe : 
Franța, Polonia, U.R.S.S.. Spania, 
Italia, Belgia. R. F. Germania șt 
România.

VOLEI • Turneul masculin de 
la Tokio a fost dștigat de Cuba 
cu 6 p, urmată de Coreea de 
Sud 4 p. Japonia 2 p și Japonia 
— juniori 0 p.


