
TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUSESCU, 

SECRETAU GENERAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMAN.
PREȘEDINTELE REPUBLICII SOCIALISTE ROMANIA

Tinerii sportivi români, veniți din toate colțurile țârii, pur- 
tind cu nespusă mîndrie patriotică Ștafeta „Participare, 
Dezvoltare, Pace", care are loc in cadrul manifestărilor 
sportive prilejuite de deschiderea in Republica Socialistă 
România a „Sâptămînii mondiale a condiției fizice și a 
sportului", iși exprimă și cu acest prilej, alături de toți 
tinerii patriei noastre, de întregul popor, profunda ade
ziune față de valoroasele Dumneavoastră acțiuni și iniția
tive, puse in slujba celor mai de preț idealuri ale omenirii 
— pacea și înțelegerea intre popoare.

Tineretul român este conștient de faptul că el e prin
cipalul beneficiar al tuturor acestor eforturi, inițiative și 
demersuri, pe care Dumneavoastră, mult iubite și stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, le întreprindeți cu consecvență 
in viața internațională.

lată de ce, noi, reprezentanți ai tinerei generații, ex- 
primind întreaga adeziune la politica internă și externă a 
partidului și statului nostru, acționăm cu inaîtă răspundere 
revoluționară pentru înfăptuirea neabătută a hotărîrilor 
Congresului al Xlll-lea ol Partidului Comunist Român.

Folosind și acest prilej al vibrantei manifestări consacrate 
Anului Internațional al Tineretului, generoasă inițiativă a 
României socialiste, sportivii, împreună cu intregu' popor, 
vă asigură, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, că nu vor precupeți nici un efort, vor acționa 
cu maturitate și înflăcărat patriotism, alături de toate for
țele progresiste din lume, pentru apărarea cuceririlor ome
nirii, pentru pacea și fericirea popoarelor.

Organizarea, din inițiativa Dumneavoastră, a amplei com
petiții naționale „Daciada", puternică manifestare sportivă 
de masă, la care participă milioane de oameni ai muncii 
de diferite virste, de la orașe și sate și în mod deosebit 
tineretul, reflectă grija pe care partidul nostru. Dumnea
voastră, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
o acordați dezvoltării activității de educație fizică și sport 
in țara noastră, sporirii contribuției acesteia la formarea 
multilaterală a tinerei generații, a omului nou, la păstrarea 
sănătății poporului.

Pentru noi, tinerii sportivi, care ne desfășurăm activitatea 
in fabrici, pe ogoare, laboratoare, în unități de învâțămînt 
nu există o cauză mai nobilă decit aceea de a sluji cu 
toată ființa poporul, patria, de a ne ridica, prin muncă și 
pregătire, la înălțimea încrederii pe care partidul și poporul 
o acordă tinerei generații.

Purtăm permanent în inimile noastre îndemnul Dumnea
voastră, adresat de la înalta tribună a Forumului Tinere
tului, de a face totul pentru a folosi minunatele condiții 
de viață, muncă și învățătură pe care ni le asigură socie
tatea noastră socialistă, pentru a fi prezenți întotdeauna 
acolo unde poporul, patria ne-o cer

Ne angajăm, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, să obținem în întrecerile sportive interne și in
ternaționale performanțe cit moi înalte, demonstrind și prin 
acestea că merităm dragostea și grija cu care sîntem 
înconjurați, pentru a crește și a ne manifesta plenar în so
cietatea noastră socialistă, în această minunată Epocă pe 
care o trăîm și pe care cu adînc respect și nețărmurită 
dragoste întregul popor o numește „EPOCA NICOLAE 
CEAUȘESCU”.

Reprezentanții sportivilor 
din Republica Socialistă România
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ÎN CADRUL „DACIADEr

ÎNFLĂCĂRATĂ MANIFESTARE
PENTRU TRIUMFUL VIEȚII Șl PĂCII!

Cununi proaspete. împletite 
din mindre flori ale „Dacia- 
dei“, cununi noi pe fruntea ti
nerei generații in zile de săr
bătoare, splendid simbol al 
primăverii vieții care se vrea 
ocrotită, ca o condiție veșnică 
a perenității vieții Înseși, a 
propășirii civilizației și spiței 
umane — așa au fost frumoa
sele și emoționantele manifes
tări ce au avut loc în zilele 
din urmă pe meleagurile ro
mânești și care s-au adunat 
ieri intr-un minunat buchet. 
Altele asemănătoare urmind 
să alcătuiască noi și noi bu
chete în zilele ce vin. in acest 
an intrat in conștiința omenirii, 
la o strălucită inițiativă a Ro
mâniei. ca Anul Internațional 
al Tineretului, sub nobila de
viză : „Participare. Dezvoltare. 
Pace”, exprimind plenar și 
unitar un sens al existenței, 
un nobil ideal, o vrere, un apel 
și o opțiune, un orizont spre 
care trebuie să aspire tinăra 
generație a lumii.

Sportul, prieten drag și ne
despărțit al tineretului patriei 
— afirrnindu-se puternic prin 
grija partidului si statului nos
tru in viața întregii societăți, 
a tinerei generații — a fost 
(și va fi mereu) unul dintre 
mijloacele ideale și expresive 
de redare a simțămmtelor. vo
inței și gindurilor umane, toc
mai pentru că „sportul este 
viață11, mesajul său însemnînd

bucuria de a trăi, aspirația spre 
perfecțiune și armonie, spre 
dezvoltare și împlinire, spre 
pace și fericire, tocmai pen
tru că sportul nu este numai 
o stare fizică, ci și una spiri
tuală. citrică, morală. Si nu 
intîmplător, în cadrul mani
festărilor consacrate Anului 
Internațional al Tineretului, la 
recomandarea U.N.E.S.C.O.. se 
organizează „Săptămina mon
dială a condiției fizice și spor
tului", inaugurată ieri prin 
ample și frumoase acțiuni de 
masă in toate localitățile țării, 
adevărate sărbători sportive 
prilejuind totodată manifesta
rea unei opțiuni politice a ti
neretului român, sentimentele 
profunde de prietenie pe care 
le nutrește, o dată cu întregul 
nostru popor, fată de tinere
tul întregii lumi, dorința sa 
arzătoare de pace și înțelege
re. hotărirea sa formă de a 
apăra cu toate forțele, de ori
cine si orice le amenință, li
niștea planetei, viața și viito
rul omenirii. în cartr.ri manifes
tărilor organizate ieri pe are
nele sportive ale țării tineretul 
și-a manifestat ou nețărmurită 
dragoste recunoștința fierbinte 
față de președîntete României 
socialiste, tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, pentru străluci
tele sale inițiative și demer
suri în favoarea salvgardării 
păcii, a dreptului sacru la via
tă. propășirii si fericirii între

gii omeniri, a înlăturării peri
colului unei conflagrații mon
diale distrugătoare. Și. deopo
trivă, gratitudinea pentru con
dițiile minunate de viață, mun
că și afirmare liberă, plenară 
de care tineretul român se 
bucură azi in societatea noas
tră socialistă... Iar cadrul cel 
mai firesc al unor astfel de 
manifestări puternic vibrind de 
înalte simțăminte patriotice, 
de elan tineresc, de prospeți
me și puritate nu putea fi al
tul decit cel oferit de „Da- 
ciadă". marea competiție poli
sportivă națională izvorită din 
generoasa inițiativă a președin
telui României.

Un moment de vîrf in ca
drul manifestărilor sportive 
ilustrând Anul Internațional al 
Tineretului l-a constituit am
plul program desfășurat ieri 
pe cea mai mare arenă a tării, 
stadionul .23 August11 din Ca
pitală. program ce a marcat 
sărbătorește deschiderea „Săp- 
tămînii mondiale a condiției 
fizice și sportului11 prin atrac
tive demonstrații și finale aie 
„Daciadei11 și prin frumoasa ce
remonie a sosirii aici a purtă
torilor ștafetei „Participare, 
Dezvoltare, Pace11 care timp de 
10 zile a străbătut, pe cinci 
trasee, plaiurile patriei adunind 
și revărsind in inima țării un 
înflăcărat mesaj de inimă al 
tineretului nostru spre a fi dus 
mai departe, tineretului lumii...

Spectacol sportiv 
de amploare și de 
o mare frumusețe, 
ieri, pe stadionul 
„23 August11 din 
Capitală, manifes
tare entuziastă cu
prinsă în suita nu
meroaselor acțiuni 
dedicate Anului In
ternațional al Ti
neretului. S-au des
fășurat minunate 
demonstrații de 
gimnastică, a avut 
loc sosirea Ștafetei 
ineretului sportiv, 

"Care a marcat des
chiderea „Săptă- 
mînii mondiale a 
condiției fizice și 
sportului11, s-aU dis
putat importante 
întreceri de fotbal 
și atletism. A fost 
o sărbătoare a 
sportului căreia 
i-am dedicat am
ple spații in pagi
nile ziarului.

STEAUA A ClȘTIGAT Șl „CUPA ROMÂNIEI" LA FOTBAL

în imagine, tehnicie
nii și jucătorii clubului 
STEAU-A. la câteva mo
mente dună ce li s-a 
in minat CUPA ROMÂ
NIEI și medaliile de 
câștigători ai prețiosu
lui trofeu, ediția 19805.

Foto : I. BĂNICĂ

(în pag. 4—5 : comen- 
iarii. cronici, declarații 
după finala de .

Ieri pe stadionul „23 
August". STEAUA
BUCUREȘTI a obținut 
a 14 a Cupă la fot
bal. întrecmd echipa 
Universitatea Craiova 
cu 2—1 (1—0).

Un splendid succes al handbalului nostru

ECHIPA ROMÂNIEI-
CAMPIOANĂ MONDIALĂ UNIVERSITARĂ
in finală, 23-20 (14-7) cu forjnația U.R.S.S.

FRANKFURT PE MAIN, 23 
(prin telefon). Sîntem pentru a 
cin cea oară consecutiv campioni 
mondiali la întrecerile univer
sitare și această prețioasă vic
torie a fost obținută astăzi 
(a.r. duminică) în „Eissport- 
halle” din localitate, în fața a 
circa 4 000 de spectatori, care 
au aplaudat. echipa tricolorilor

români pentru jocul ei valoros, 
pentru frumusețea handbalului 
practicat și. finalmente, pen
tru acest succes pe deplin me
ritat.

Hrîstoche NAUM

(Continuare in pag. « l-a)



DACI AD A
ENTUZIASTE ACȚIUNI Șl MANIFESTĂRI

SPORTIVE IN TOATE JUDEȚELE ȚĂRII
• Festivaluri polisportive cu mii de participant • „Serile Dacia
dei" - spectacole de mare frumusețe • Duminicile cultural - 

sportive, o arenă deschisă tuturor

• SUCEAVA. Frumosul sta
dion „Arini", purtînd haină de 

• sărbătoare, a găzduit un amplu 
festival în care aproape 7 000 
de elevi suceveni au dat ex
presie — printr-o impresionan
tă alegorie de evoluții sportive 
și artistice — gîndurilor și sim- 
tămintelor exprimate prin fier
bintele cuvinte: „PARTIDULUI, 
INIMA ȘI FAPTA Organi
zat de Consiliul municipal de 
educație politică și cultură so
cialistă, prin unitățiile impli
cate în activitățile culturale și 
sportive, acest spectacol emo
ționant a prilejuit o revărsare 
de copilărie și tinerețe fericită 
în tablouri tematice de mare 
expresivitate si frumusețe pre
date de „Ștafeta elevilor — 
1935". Miile de spectatori care 
au umplut tribunele au aplau
dat înlănțuirea de momente ca: 
„Laudă omului și muncii" 
(prezentat de elevii liceelor in
dustriale nr. 1, 2, 4, Liceul e- 
conomic și de drept adminis
trativ, Liceul „Petru Rareș" ș; 
alte unități de invățămint) : 
„Către toți copiii lumii" (Șc. 
gen. 3 și 7); „Participare, Dez
voltare, Face", sub semnul A- 
NULUI INTERNATIONAL AL 
TINERETULUI (elevele Liceu
lui „Ștefan cel Mare", Liceul 
pedagogic „Emil Bodnăraș" 
ș.a.); „Sportivii Daciadei" (e- 
levii Clubului sportiv școlar și 
liceele industriale nr. 2 și 3), 
alte și alte evoluții si de
monstrații sportive.

Conceput și regizat de ini
moasa prof. Lina Făgădău (Șc. 
gen. 4), spectacolul s-a înche
iat x cu un frumos tablou final 
cu „înscrisuri din trupuri" : 
„E tinerețea noastră partidului 
datoare". La reușita organizării 
și-au adus participarea un mare 
număr de profesori printre care 
Mihai Sprinceană. Dumitru Fă
gădău, Grigore Rusa. Dumitru 
Epure, Gheorghe Moga și mu'ți

• BRAȘOV. Atractive Între
ceri sub semnul „A.I.T.", au 
fost organizate in cadrul Uni
versității din localitate, de că
tre Colectivul de educație fizi
că și sport (prof. Virginia Fe- 
rariu) și Comisia „Sport Tu
rism" din A.S.C. — șef comisie 
— stud. Gh. Diaconu, anul II 
T.C.M. S-a pornit cu un si
multan de șah la 20 de mese, 
susținut de maestrul Al. Cri- 
san — stud, anul III. Fac. E- 
lectrotehnică, care a cîștigat 
toate partidele. La întrecerile 
de handbal și volei (băieți și 
fete) au participat 8 echipe: La 
volei au cîștigat formațiile 
Fac. T.C.M., iar la handbal fe-
tele de la Industrializarea lem
nului și băieții de la Fac. de 
Mecanică. Deosebit de atracti
ve au fost concursurile la tenis 
de masă, cîștigate de Magda 
Barteș (anul IV, Fac. T.C.M.) 
și R. Dorofteiu (anul n. Fac. 
Mecanică). Cu acest prilej, s-a 
desfășurat și ediția a 7-a a 
„Cupei Gaudeamus" intre stu
denții din Sibiu și Brașov, câș
tigată detașat de gazde. <C- 
GRUlA-coresp.).

• GALAȚI. Sub semnul A- 
nuiui Internațional al Tinere
tului au loc in aceste zile eta
pele de zonă ale tot mai atră
gătoarelor spectacole constitui
te în „Serile Daciadei". Astfel, 
în orașul de la Dunăre și-au 
dat intilnire, in Sala sporturi
lor, reprezentanți din 11 jude
țe. Numeroși spectatori au 
venit să asiste la demonstrați
ile de măiestrie ale sportivilor 
care au prezentat aplaudate e- 
voluții temeinic pregătite. Pri
mul loc a fost ocupat de tinerii 
din Neamț (ansamblul de gim
nastică fără obiect, notat ci 
19 _P), pe locul secund clasin- 
du-se gălățenii (18.40 p la an
samblul cu obiect), iar pe lo
cul 3 — la egalitate de puncte 

■— situindu-se reprezentanții ju
dețelor Tulcea și Vaslui (17.70 p).

• SIBIU. In cadrul ample
lor acțiuni dedicate A.I.T.. in 
zona montană Păltiniș — Viț
iul Cindrelul s-a desfășurat 
sîmbătă și duminică un intere
sant concurs de turism dotat 
cu „Cupa A.I.T.". Deschis tu
turor tinerilor din școlile gene
rale, licee .și din numeroasele 
asociații din întreprinderi și 
instituții, întrecerile, deosebit 
de disputate și atractive, s-au 
desfășurat pe categorii de vîrs- 

tă cu participarea a peste 30 
de echipaje din 11 cercuri și 
cluburi de turism montan din 
localitățiile Cisnădie, Mirșa, 
Mediaș' și Sibiu. Ele s-au În
trecut în orientarea după har
tă și busolă, probe cultural-ar- 
tistice, construirea unui bivuac 
pentru înnoptare și străbaterea 
unui traseu pe ruta Păltiniș — 
Cabana Cnaia și retur. (I. IO- 
NESCU-coresp.).

• TULCEA. Purtători ai cra
vatelor roșii cu tricolor din 11 
județe ale țării s-au intilnit la 
startul unui mare concurs la 
disciplinele tehnico-aplicative, 
dotat cu „Cupa Cutezătorii 
Deltei". După dispute specta
culoase, urmărite de numeroși 
copii și tineri, la ăeromodele 
viteză a cîștigat pionierul L 
Pîrvu (Călărași), iar la acroba
ție pe primul loc s-a situat C. 
Paraschivescu (Giurgiu). La ra
diogoniometric pe podium au 
urcat Jenica Iordan (Tulcea). 
Elena Militaru (București) și 
Petre Mircea (Călărași). La na- 
vomodele — locurile 1 au re
venit vasluianului N. Staoeu si 
brâileanului C. Balaban. In 
sfirșit, proba de kartun a dat 
următorul clasament A. Mo- 
eanu (Galați). D. Ifrim (Brăi
la) și E. Lnea (Călărași). Pe 
echipe : Călărași, Brăila. Tul
cea. (P. COMȘA-coresp.).

• BORSEC. In frumoasa 
stațiune și-au dat intilnire' 
peste 400 de elevi in cadrul 
unui sărbătoresc festival de 
gimnastică desfășurat pe baza 
sportivă Kerek. Programul a 
început cu un marș sportiv pe 
aleile stațiunii, după care au 
urmat evoluțiile de gimnastică 
și jocuri acrobatice, piramide, 
exerciții liber alese la sol. în
cântătoare demonstrații de in- 
deminare pe biciclete și patine 
cu role. Au avut loc. de ase
menea, concursuri de handbal 
și meciuri de fotbal.
• ALEXANDRIA. In Sala 

sporturilor din localitate, peste 
800 de spectatori au urmărit, 
duminică, evoluțiile tinerilor 
Darticipanți în cadrul etapei de 
zonă a „Serilor Daciadei". Faza 
interjudețeană a reunit zece 
reprezentative, pe primele 
locuri, situindu-se ansambluri
le din București (prof. Elena 
Popescu), Prahova (prof. Mar
cela Timiraș) și Dîmbovița 
(prof. Elena Parnia).

• IAȘL In mai multe loca
lități ale județului au fost or
ganizate sub semnul „A.I.T." 
numeroase manifestări in ca
drul unor reușite duminici cul- 
tural-sportive, la care au par
ticipat iubitori ai sportului și 
mișcării in aer liber. In mu
nicipiul reședință de județ au 
avut loc ample întreceri orga
nizate de factorii cu atribuții 
în domeniul sportului. în prim- 
plan s-a situat „Cupa Pionie
rului" la minifotbal la care au
participat nu mai puțin de 68 
de echipe (peste 700 de elevi 
din mai toate unitățile de in- 
vățămint). Atrăgătoare concur
suri au fost organizate și de 
asociația sportivă Voința,, iar 
la cunoscuta bază de agrement 
Ciric s-au desfășurat întreceri 
la atletism. baschet, volei, 
handbal, tenis, popice, fotbnl 
și orientare turistică. (AL 
NOUR-core ep.).

Mii și mii de tineri din întreaga țară participă in aceste zile la 
amplele acțiuni și întreceri sportive organizate sub semnul Anului 
Internațional al Tineretului. In imagine, o secvență din cea mai 
accesibilă disciplină — atletismul.

Secvenți din proba de aruncare a 
greutății, cițtigată de Gabriel Iordăchescu 
(județul Buzău) ; al 5-lea in clasamen

tul general ol elevilor pentatlaniști...

Ultimul schimb in proba feminină de 400 + 300+200 + 100 
m a concursului de ștafete și, in final, o meritată vic
torie a elevelor din județul Brăila.

Foto : Iorgu BĂNICĂ

ELENA CAZAN-BUCUREȘTI SI SORIN RUS-PRAHOVA, 
CÎȘTIGĂTORII PENTATLONULUI ATLETIC ȘCOLAR
• Concursul de ștafete a fost dominat de Brăila (fete) 

și București (băieți)

Respectind tradiția, întrecerile 
ediției a 17-a a Pentatlonului 
atletic școlar, dota^? eu „Cupa 
U.T.C.", finale pe țară ale „Da- 
ăadei", organizate sub egida 
Anului Internațional al Tinere
tului, s-au desfășurat in aceeași 
atmosferă de mare interes, 
care este specifică competițiilor 
rezervate elevilor. Cadrul de 
desfășurare a finalelor a fost 
deosebit — Stadionul tineretu
lui din Capitală, gazdele sale 
inimoase fiind la înălțime. In 
aceiași timp, o excelentă popu
larizare a întrecerilor -a asie' 
rat prezența in tribune a unui 
public numeros și entuziasmat.

La capătul a trei ..runde" de 
întreceri (două, simbătă-dimi- 
neața și după-amiază — și una 
duminică pină la prinz), locul 
I al podiumului l-a ocupt. cu 
3 809 puncte, eleva Elena Ca
zan, din clasa a Xl-a a Liceu
lui industrial nr. 32 București, 
elevă a prof. Gh. Predescu. 
D-jpă ce in prima zi a întrece
rilor ea a încheiat cele trei 
probe de concurs (100 m, 
înălțime și greutate) pe locul 
secund, la 2 puncte diferență 
de Jeana Banga. iată că in ziua 
a Il-a s-a impus, domin ind in 
probele de lungime și 400 m și 
trecind in fruntea clasamentu
lui : „O atletă in devenire — 
cum apreciază prof. Victor 
Firea, reprezentant al federa
ției de specialitate, prezență 
permanentă la concursurile a- 
dresate tineretului — cu condi
ția să se bucure de o îndru
mare adecvată, in special in 
probele de sprint și lungime 
pentru care manifestă o reală 
vocație". Să notăm și rezulta
tele câștigătoarei ediției 1985 a 
Pentatlonului atletic școlar : 
12,7 la 100 m, 60,9 la 400 m„

Aii țl inline. In Auln (âoillăllI dc Drept din Cnpildld

LUCRĂRILE SIMPOZIONULUI NAȚIONAL DACIADA
In suita acțiunilor sportive 

dedicate Anului Internațional 
al Tineretului — A.I.T.. un kc 
central este rezervat lucrări
lor Simpozionului național Da- 
eiada, acum la a III-a ediție.

Simpozionul national Daciada 
prezintă o importanță deosebi
tă pentru perfecționarea con-

5,54 m la lungime, 6,90 m la 
greutate și 1,55 m la înălțime. 
De notat faptul că în probele 
de 100 m. lungime și 400 m ea 
a ocupat locul I. Pe locul 2, 
Jeana Banga, de la Liceul ind. 
nr. 4 din Craiova-Dolj cu 4 597 
p, iar pe locul 3 Camelia Gher- 
ghescu — Mehedinți cu 3 067 p. 
In continuare s-au clasat : 4.
Claudia Tămaș, Cluj — 3 067 p., 
5. Joița Girboan, Constanța — 
3 066 p., 6. Valentina Chivu, 
Caraș-Severin — 3 033 p.

In întrecerea băieților, pe lo
cul I s-a situat Sorin Rus, elev 
in anul IV la Liceul militar 
„Dimitrie Cantemir" din Brea
za — Prahova cu 3 010 p, elev 
al prof. Eugen Vlad. Câștigăto
rul s-a aflat pe locul 4 după 
întrecerile din pruna zi, la o 
diferență de 101 puncte de pri
mul clasat. Gabriel Iordăchescu 
din Buzău. Ziua a n-a a Pen
tatlonului a modificat. insă, 
substanțial, clasamentul. Sorin 
Rug, excelent îndeosebi in pro
ba de înălțime, câștigată cu 1.88 
m, trecind in frunte ! Iată și 
rezultatele obținute, in afara 
probei amintite: 11,6 pe 100 m. 
7,90 m la greutate, 6,45 m la 
lungime și 2:09,7 pe 800 m. 
„Un tinăr foarte bine dotat 
pentru pentatlon — apreciază 
specialiștii — în măsură să se 
impună atenției, antrenorilor 
din Sibiu, unde intenționează 
să se stabilească, și desigur fo
rului de resort, care il va ve
rifica in curind la citeva con- 
cursuri-test". Iată clasamentul 
în continuare : 2. Sandu Feher, 
de la Liceul ind. mecanic din 
Hunedoara cu 2 957 p. (foarte 
bun mai ales în proba de lun
gime — 6,65 m ; cu o pregătire 
superioară, ar fi putut realiza 
un rezultat și mai convingător).

tinuă a organizării și desfășu
rării acestei mari competiții na
ționale, pentru creșterea con
tribuției acesteia Ia dezvolta
rea armonioasă a tineretului 
și păstrarea sănătății popula
ției, precum și pentru selecția 
talentelor sportive si îmbună
tățirea performanțelor in arena 
internațională.

Lucrările încep astăzi — ora 
9 în plen, în aula Facultății 
de Drept din Capitală, și vor 
continua pe secțiuni, luni între 
10,30—13 și 16—19 : marți. în
tre 9—13. după cum urmează : 
Secțiunea I : Conținutul, for
mele si mijloacele activității de

FESTIVALUL PIONIERESC DE GIMNASTICA
In cadrul acțiunilor sportive 

din cadrul „Săptămânii Mondia
le a Condiției Fizice și Spor
tului", declanșate ieri în întrea
ga țară, în sala de sport „Agro
nomia" din Capitală va avea 
loc o competiție deosebit de 
interesantă : finala pe țară a 
„Daciadei" Ia „Festivalul pionie
resc de gimnastică".

Festivalul — ce va avea loc 
între 24 și 26 iunie în sala a- 
mintită — va fi deschis elevi
lor din clasele II—IV, numărul 
concurenților veniți din întrea
ga țară, practicanți ai gimnas

3. Adrian Hodină — Liceul ind. 
11 din Galați cu 2 905 p. (cel 
mai bun rezultat la 100 m — 
11,4. Și în cazul lui, cu o pre
gătire superioară, timpul ar fi 
fost mult mai bun...), 4. Vasile 
Băescu — Alba, 2 903 p., 5. Ga
briel Iordăchescu — Buzău, 
2 820 p., 6. Adrian Andreescu — 
Suceava, 2 745 p.

în alternanță cu probele Pen
tatlonului atletic școlar s-a des
fășurat Concursul de ștafetă a 
elevilor, anul acesta la a 9-a e- 
diție. Mai omogene, elevele ju
dețului Brăila au reușit să ob
țină cei mai bun rezultat în 
proba de 400 +300+200+100 m : 
2:13,6. Iată și componența : 
Violeta Vlad, Florentina Petri- 
șanu, Valentina Giulia Stana și 
Cici Zveifel, eleve la Școala nr. 
30 din municipiul Brăila. Pe 
locurile următoare : 2. Dolj 
(Liceul ind. 4 Craiova) 2:14,2 ; 
3. Vrancea (Liceul ind. 5 Foc
șani) 220,8 ; 4. Timiș (Liceul 
ind. Electromotor) 2:20,10 ; 5.
Bihor (Școala nr. 20 Oradea) 
2:23,3. La băieți, în proba de 
800 - 400 -200+100 m. ștafeta Li
ceului ind. de construcții căi 
de comunicații „Aurel Vlaicu" 
din București a obținut cel mai 
bun timp : 3:18,6. Alcătuirea ei: 
Stelică Neață, Cristian Miclea. 
Constantin Gogan și Cătălin 
Sirbu. S-au clasat in ordine: 
2. Brăila 3:21,6 ; 3. Buzău
321.9 : 4. Iași 3:23.7 ; 5. Alba 
323,7.

De subliniat faptul că la reu
șita întrecerilor a contribuit 
din plin colaborarea rodnică 
dintre secția de resort a C.C. 
al U.T.C., C.N.E.F.S., prin Sec
ția de Sport de masă și fede
rația de specialitate, și Minis
terul Educației și Invățămîntu- 
lui (in special prin secretariatul 
condus de prof. Maria Zamfi- 
rescu și prof. Gh. Stăneșcu).

Tiberiu STAMA

educație fizică și sportive de 
masă in cadrul competiției 
sportive naționale Daciada ; 
secțiunea a Il-a : Activitatea 
de educație fizică și sport in 
invățămintul de toate gradele; 
secțiunea a III-a : Activitatea 
de educație fizică, turism și 
sport de masă în întreprinderi, 
instituții, cooperație meșteșu
gărească, mediul rural, în rîn- 
dul femeilor, in cartiere, stați
uni balneoclimaterice; secțiunea 
a TV-a : Activitatea sportivă 
de performanță ; secțiunea a 
V-a : Activitatea în domeniul 
medicinii sportive ; secțiunea 
a Vl-a : Activitatea în dome
niul bazei materiale.

ticii in rîndul pionierilor, va 
fi de circa 500.

Programul întrecerilor este 
următorul: luni 24 iunie, ora
9.30 — festivitatea de deschide
re ; orele 10—12 și 16—19 pro
gram competițioinal. Marți, 25 
iunie, orele 9—12 și 16—19 
competiții. Miercuri 26 iunie, 
orele 9—11 competiții, iar între
11.30 și 12,30 festivitate de 
premiere.

Cîștigătorii, la' diverse cate
gorii — individual și echipe — 
vor primi titlul de campioni ai 
„Daciadei".



Pe stadianui „23 August"

din Capitală — 
vVv<aW^\\\Wa\\WJ 

un impresionant 
\WâXViVA\\\XXț\WXVM 
spectacol sporii*

SUB SEMNUL ANULUI INTERNAȚIONAL AL TINERETULUI

ÎN CADRUL „DACIADEI* . ..<,

„SĂPTĂMÎNA MONDIALĂ A CONDIȚIEI FIZICE Șl SPORTULUI '
Marele stadion bucureș- 

tean „23 August* a cunoscut 
ieri atmosfera entuziastă, 
specifică frumoaselor săr
bători sportive ingenios ar
monizate și îngemănate sub 
generoasa emblemă a ..Da- 
ciadei". Zecile de mii de 
spectatori care au umplut 
tribunele au fost martorii 
unui atractiv program, des
fășurat non-stop timp de 4 
ore și jumătate, trăind cli
pe de reală emoție în com
pania mai multor discipli
ne sportive care și-au etalat

frumusețea pe covorul ver
de al gazonului sau pe pis
ta înconjurătoare. Un bu
chet de competiții marcind 
totodată un eveniment cu 
puternice rezonanțe în ini
mile tineretului nostru, ale 
tuturor iubitorilor de sport 
— deschiderea „Săptămânii 
mondiale a condiției fizice 
și sportului*, acțiune de am
ploare cuprinsă în suita de 
manifestări dedicate Anu
lui Internațional al Tinere
tului.

ghirlande albe «i executând 
la unison mișcări grațioase. 
Pe valul muzicii gimnastica 
ritmică, cea sportivă și dan
sul modern se îmbină plă
cut. Și din nou răsplata cu
venită — aplauze generoase 
pentru gimnastele și gim- 
naștii de la C.S.Ș. Triumf, 
C.S.Ș. Dinamo, C.S.Ș. 1, C.S.Ș. 
Viitorul și A.S. Flacăra ro
șie, cuvenite firește și celor 
ce i-au pregătit, profesorii 
I. Sabău. Doina Firică. Gh. 
Neagu, Marilena Vlădărău, 
I. Velea, Ileana Ilie, Alina

Goreac. Ana Ilargala» și 
Olimpia Petcu.

Gimnaștii și-au încheiat 
frumoasa lor pledoarie. Des
pre cei ce au evoluat cu 
binemeritat succes, prof 
Silviu Magd» ne precizea
ză că toți sînt medaliați la 
întrecerile din cadrul „Da- 
ciadei* de gimnastică ritmi
că juniori și că proaspeți 
campioni au izbutit să dea 
expresivitate valențelor a- 
cestui sport, să miște ini
mile multora dintre... pă
rinții aflați in tribune.

SINCRONISM, RITM, GRAȚIE MESAJ DIN INIMĂ:

Ora 14.45. La intrarea 
dinspre tribuna a 2-a. fete 
si băieți în frumoase costu
me de gimnastică așteaptă 
emoționați startul marșului 
sportiv care urmează să-i 
aducă in scenă. Este ansam
blul liceelor din sectorul 1. 
cu măiestrie pus la punct 
de profesoara Marcela Cim-

na Radu și Em. Lazăr. 
„Reușita programului nostru 
— încheie interlocutoarea — 
ne stimulează și mai mult 
in muncă. in realizarea 
onor ansambluri cit mai 
perfecte cu care să facem o 
frumoasă propagandă exer
cițiului fizic și mișcării care 
dau frumusețe și armonie

„PARTICIPARE, DEZVOLTARE, PACE“

Un tablou viu incintător! Acest grup de fetițe, 
avind întipărită pe chipuri bucuria copilăriei fericite 
pe care e trăiesc, vor primi meritate aplauze pentru 
gingășia și frumusețea programului de gimnastică 

ritmică prezentat.
Fotografii de : Aurel D. NEAGU

pineanu, împreună cu orof. 
O. Chiru. îndată ce pășesc 
pe gazonul verde. în for
mații de o remarcabilă pre
cizie geometrică. emoțiile 
dispar ca prin farmec. Re
priza de gimnastică ritmică 
modernă. începe... în mij
loc. fete mînuind sincronic 
cercuri albe si executînd 
mișcări grațioase incintă pri
virea. Pe laturi, băieți pur
tind stegulețe roșii. în miș
cări riguroase, completează 
un tablou frumos, mereu 
schimbător, înfățișînd cînd 
simbolice cîmpuri de șah, 
cînd valuri ritmic mișcă
toare. Imaginea place ochiu
lui. muzica ..disco" care con
duce mișcarea întregului 
ansamblu desfată auzul. 
Și. firesc, tribunele aplau
dă entuziast. în timp ce 
marele grup iese din scenă 
printr-o frumoasă deplasa
re laterală, intensificînd ro
potul de aplauze. Realiza
toarea ansamblului. prof. 
Cîmpineanu, nu-și poate as
cunde mulțumirea : „Este 
pentru noi o mare satisfac
ție să ne vedem munca, cu
prinsă în multe ore de re
petiții migăloase, astfel răs
plătită". Si nu uită să amin
tească de generosul sprijin 
primit din partea condu
cerii liceelor participante 
la ansamblu : nr. 31. Eco
nomic. nr. 22. 16. 11. 34,
Matematică-Fizică 1. I. L. 
Caragiale. D. Petrescu. Gri- 
vița Roșie și nr. 12. a co
legelor și colegilor de la 
aceste, școli, profesorii Eu- 
frosina Vrabie. Viorica Ef- 
timie. Maria Chiru. Clara 
Roman. N. Bejan, V. Mun- 
teanu, Mioara Cioranu. Ilea-

trupului și deopotrivă spiri
tului*.

între timp tribunele a- 
plaudă din nou... Pe gazon 
pătrunde un nou ansamblu, 
combinat, de gimnastică rit
mică modernă, dans modern, 
și gimnastică sportivă pre
zentat de cluburile școlare, 
iar în difuzoare răsună rit
murile cunoscutei melodii 
„Ciobănașul*. Aceeași armo
nie și expresivitate. în mij
locul scenei atrage atenția 
grupul fetițelor purtind

Este rindul fotbalului sa 
intre și el in scena „Dacia- 
dei*. cu mereu palpitantele 
finale ale popularelor com
petiții care este „Cupa 
României*, la juniori și se
niori, întreceri stind sub 
însemnul marii competiții 
naționale. De deasupra tri
bunei, insă. proeminenta 
inscripție „Participare, Dez
voltare. Pace*, ne aduce 
aminte de marea șta
fetă care urmează să soseas
că purtind același mesaj 
drag milioanelor de tineri ai 
țării. Ștafeta care, pornită 
acum 10 zile din cinci col
țuri de țară — din Arad, O- 
radea, Satu Mare, Botoșani 
si Iași — străbătuse în dru
mul ei mii de localități, a- 
dunînd gîndurile curate, do
rința fierbinte de pace, prie
tenie, progres și bunăstare 
care animă tineretul Româ
niei Socialiste... Ștafeta care, 
în popasurile făcute în re
ședințele județelor, fusese 
înconjurată de ample și 
semnificative manifestații 
pentru pace și dezarmare, de 
numeroase acțiuni sportive 
sugerînd în chipul cel mai 
convingător imaginea tine
rei generații române, o ge
nerație iubitoare de liniște, 
de entuziastă muncă crea
toare, alături de întregul 
nostru popor, o generație 
potrivnică armelor și con
fruntărilor pe cîmpul lui 
Marte, o generație decisă să 
lupte pentru apărarea viito
rului său luminos. Ea s-a 
înscris în seria acțiunilor 
pentru pace ce au loc în 
orașele și satele României 
socialiste, expresie a adeziu
nii depline a poporului 
român la noua inițiativă de 
pace a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, la Chemarea și 
Apelul Consiliului Național 
al Frontului Democrației și 
Unității Socialiste adresate 
partidelor și organizațiilor 
democratice, guvernelor, tu
turor popoarelor din țările 
europene, din Statele Unite 
ale Americii și Canada.

Și nu peste mult timp, 
într-adevăr, la intrarea de 
la tribuna a 2-a a stadionu
lui și-a făcut apariția co
loana ultimilor purtători ai 
marii ștafete, reprezentanții 
județelor Dîmbovița, Teleor
man, Prahova. Ialomița și 
Giurgiu. într-o frumoasă 
confluență cu cei ai sectoa
relor Capitalei. In fruntea 
masivei coloane, cuprinzînd 
100 de atleți și două plu
toane de cicliști, pătrunde pe 
pista stadionului campionul 
olimpic și dublul campion 
european la haltere Nicu 
Vlad, talonat de 4 atlete : 
Vali Ionescu. vicecampioană 
olimpică și fostă campioană 
europeană. Margareta Ke- 
szeg, Gabriela Pintilie și 
Adina Dodi. întregul stadion 
vuiește de ropotul aplauze
lor, care

Ștafeta 
de către 
mișcării 
noastră, 
tele Consiliului Național pen
tru Educație Fizică și Sport, 
tovarășul Haralambie Alexa.

într-o atmosferă de fier
binte patriotism, reprezen
tanții sportivilor din Repu
blica Socialistă România au 
adoptat textul unei telegra
me adresate tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comu
nist Român, 
Republicii 
nia.

De la 
dionului, 
dă citire 
tineretul t 
conducătorului partidului și 
statului nostru. Marea 
arenă sportivă răsună din 
nou de aplauze entuziaste cu 
care miile de spectatori își 
subliniază profunda lor a- 
deziune la conținutul tele
gramei.

La sfirșitul ceremoniei, 
purătorul ultimei ștafete, 
Nicu Vlad, ne declara : „Am 
participat la această fru
moasă manifestație sportivă 
și politică deopotrivă cu 
mult entuziasm dar și cu o 
firească emoție datorată

nu mai contenesc, 
este întîmpinată 

reprezentanți ai 
sportive din tara 
de către președin-

președintele 
Socialiste Româ-

microfoinul sta- 
reputa.tu-1 sportiv 

telegramei pe care 
patriei a adresat-o

Pe pista marelui stadion, 100 de atleți și 70 de ci
cliști — purtind pe piept eșarfe albe pe care se află 
înscrisul „Participare, Dezvoltare, Pace", sau eșarfe 
tricolore — îl escortează pe purtătorul ultimului 

schimb al marii ștafete

Moment solemn al 
marii manifestări de 
ieri: campionul olimpic 
și dublul campion eu
ropean de haltere Nicu 
Vlad dă citire vibran
tei telegrame pe care 
reprezentanții sportivi
lor români au adresat-o 
tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU, pre
ședintele României 

socialiste

pre- 
trăit 

cu

cinstei deosebite care mi s-a 
■ făcut de a răsti aici, pe sta

dion, acest mesaj de inimă 
pe care tineretul sportiv al 
patriei îl adresează 
ședintelui țării. Am 
acest moment solemn
gîndul datoriei noastre, a 
sportivilor României So
cialiste de a aduce noi și 
noi victorii de prestigiu 
sportului românesc, de a fi 
mesagerii dorinței de pace 
și de înțelegere între po
poare, ai dorinței de con
fruntare cu ceilalți tineri de 
pe toate meridianele, numai 
și numai în perimetrul are
nei. Și totodată cu gîndul 
de a nu precupeți nici un 
efort pentru ca. alături de 
toți oamenii muncii, să ne 
aducem partea noastră de 
contribuție la îndeplinirea 
mărețelor obiective puse în 
fața națiunii de către 
partid, de conducătorul 
iubit*.

MULT AȘTEPTATELE FINALE
ALE „DACIADEI“

Ampla manifestare sporti
vă a fost desigur completa
tă frumos de celelalte acti
vități sportive care au stat 
sub semnul competiției na
ționale. Miile de spectatori 
au fost conectați la cele 
două finale de fotbal, atît la 
cea a juniorilor, în care s-au 
Întrecut cu ardoare speranțe
le fotbalului brașovean și 
sătmărean. cît și la aștepta
ta finală a seniorilor din
tre steliști și craioveni. 

Și au urmărit cu vădit 
interes întrecerile susținute 
pe pista stadionului, în pau
ze, de cei mai buni atleți 
participanți la finalele de 
200 m și 800 m, și ele la fel

de palpitante și captivante. 
La sfîrșitul acestei fru

moase și variate manifestări 
sportive, un întreg stadion, 
plin pînă la refuz, a fremă
ta! o dată cu ceremonia prin 
care campionii de fotbal ai 
tării aduceau clubului Stea
ua și frumoasa Cupă a 
României. Zecile de mii de 
spectatori au părăsit tribu
nele cu satisfacția unei în
tregi după-amieze petrecută 
în compania sportului, pre
cum și cu imaginea unor 
secvențe de reală frumusețe, 
derulate în cele 4 ore șl ju
mătate ale bogatului pro
gram urmărit.

Aurelian BREBEANU



ÎNTRECERI FINALE ÎN MAREA COMPETIȚIE NAȚIONALĂ

ATLEȚII DE LA STEAUA ECHIPELE JUDEȚELOR BACĂU (fete) Șl BRAȘOV (băieți)

AU CiȘTIGAT „CUPA F.R. A.“ CAMPIOANE LA HANDBAL JUNIORI II
lcinița Ignat la 5 hm marș și Liliana Năstase • Multe jucătoare de perspectivă evidențiate in întrecerea

la îicpldilon au realizat noi recorduri naționale fetelor • Jocuri echilibrate și de bun nivel tehnic la băieți
Ediția din acest an a impor

tantului concurs atletic dotat 
cu „Cupa Federației române 
de atletism", desfășurat sub 
egida „Daciadei", a revenit 
clubului bucureștean Steaua 
care a prezentat un lot nume
ros și de o mai bună valoare, 
cîștigînd șapte probe individua
le, Competiția, disputată pe o 
vreme călduroasă, pe stadionul 
„23 August" din Capitală. a 
debutat și s-a incheiat cu re
corduri naționale. Primul a fost 
cel realizat de mărșăluitoarea 
junioară Lenufa Ignat, de Ia 
Viitorul Vaslui (antrenor Vasile 
Urseanu) cronometrată în 23:19,4 
pe distanța de 5 km, perfor
mantă realmente de 
mondială, iar ultimul 
obținut de gălăteanca 
Năstase de la C.S.U. , 
Doru Crișan). Aceasta a con
curat în dificila probă a hep- 
tatlonului, totalizind 6 200 p. 
cu care și-a întrecut propriul 
record național.

Un rezultat excelent, intre 
cele mai bune din acest an pe 
mapamond a Înregistrat arun
că toa rea de greutate Mihaela 
Loghin (Steaua) cu 20.87 m. De 
subliniat faptul că cinci dintre 
încercările sale au fost din
colo de 20 de metri : 20.31 m. 
20,50 m. 20,87 m. depășit. 20.40 
m și 20,15 m. Cea mai valoroa
să probă a competiției a fost, 
după părerea noastră, cursa fe
minină de 1500 m in cadrul 
căreia primele cinci alergătoare 
au înregistrat recorduri perso
nale, cu cifre care in acest se
zon au pină la ora actuală, o 
bună cotă internațională, mai 
cu seamă cel al Margaretei 
Keszeg — 4:06,65. De altfel, at-

valoare 
a fost 

Liliana 
(antrenor

VasUe Bichea (Farul C-ța) 8;34,60. 
T. Ciobanu (St roșu Br.) 8;45,82, 
I. Hurubean (Tricolorul Oradea) 
8:49.10; triplu : Mihai Bran (ști
ința CFB Bacău) 16.44 m. D. Cio- 
banu (Dinamo) 16.27 m L. Silea 
(Voința Buc.) 16.26 m ; înălțime: 
Eugen Popescu 2,24 m. C. Mili
tam 2,20 m S. Statiuc (toți de 
ia Steaua) 2.10 m : prăjină : Răz- 
van Stănescu (Steaua) 5.00 m 
I.Gnimăzeseu (CSM Iași) 4.00 m 
D. Ganea (Steaua) 4,80 m.
Enescu (CSȘ Triumf Buc.)

“ - Tirichiță
M.
17.63
m).

Duminică, la Tg. Jiu (fetele) 
și la Rm. Vilcea (băieții), s-au 
încheiat întrecerile din cadrul 
„Daciadei" la handbal pentru 
juniori II. Iată amănunte de la 
jocurile disputate.

FETE

R
4.80

m : greutate : Sorin
(Metalul Buc.) I8.Î4 m. 
drușcă (CSM Suceava) 
(al doilea rezultat 17.52 
Paramalău (CSM Suceava) 
m Ca] doilea rezultat 16.75 
suliță : Dumitru Negoitâ (Petro
lul PL| 78.15 m. S. Pescaru 
(CAM Reșița) 7Î.06 m ; ciocan : 
Nicolae------- ------------ -------
74.72 m. 
73.58 m.

FEMEI 
(Steaua) 
(Steaua) 
(Poii T.m.$.) «Al : w» 
haeia Ractueru (Poli Tîmis) 53.51. 
Iulia Radu (ViFoeul Vaslui) 54.03. 
Sleia Manea (Rapid Buc.) 54.13 : 
UM ta ț Margareta Keszeg (CSM 
Cs.) 4OC.C5. Margareta Ghile 
(CSM Zalău) 4 07.«5 Iulia Besliu 
(Știința CFR Bacău) 4:07.07. Ma
riana Stănescu rPoii Timiș.) 

Eva Kadas (Tricolorul 
Oradea) 4 07.75 : 1* 000 m : Geor
geta * ------. _ - -
2S.42 
Buc.) 
(Vut. __ .
Camelia Jianu 
M.« Cestuia 
Tg-vicael 59.G 
(CSM Cv.) 59.9« ; lungime ; Ma- 
rieta Ucu (Met. Hunedoara) 6,62 
m. Io landa Oantă (Rapid Buc.) 
6.31 m ; greutate ; Mihaela Lo
ghin (Steaua) M.87 m. Livia Si
mon (CSM Cv.) 18,29 m ; disc ; 
Florența Crăciunescu (Steaua) 
64.02 m. Simona Andrușcă (IEFS) 
63,06 m. Daniela Costian (Dina-

An
no 
c.

17.63 
m) ;

s.
Bac.)

Meheș (Dinamo)
Bindar (Metalul 
Ad. ------

U,f7.
u.a

State
Mara 
zar. 
Vaslui)

i : Doina voinea 
Luca M:'.:taru 

Feiicia Zărescu 
Mi-

(Viitorul Vaslui) 
Alexandru 

Vioîeta
38:17,40 ; 400 
(Șc. gen. 130 

Vlăsceanu
Liliana Enăchescu

34: 
(IMG 

Boneș 
mg : 

Buc.) 
(CS

Sosire spectaculoasă, la sutime
100 m, învingătoare fiind Doina

TG. JIU, 23 (prin telefon). 
După ce Știința Bacău (la se
nioare), C.S.Ș. Știința Bacău la 
junioare I, iată că și echipa 
C.S.Ș. Știința Bacău — junioa
re n, antrenată de prof. Ale
xandru Mengoni si prof. Costel 
Petrea, aduce un titlu 
pioni in orașul lui 
Succesul repurtat de 
băcăuană s-a datorat 
că a avut cea mai bună apăra
re, mobilă și agresivă, iar Emi
lia Lnca. cu 62 de goluri mar
cate, golgetera turneului, s-a 
dovedit deosebit de utilă echi
pei. întrecerile junioarelor au 
scos în evidență angajamentul 
cu care toate echipele au abor
dat jocurile din oele patru zile 
de concurs, evidențiind, totoda
tă. o serie de elemente de rea
lă perspectivă, semn că antre
norii au avut preocupări spo
rite pentru selecție. O notă 
bună pentru organizatori,_ care 
au asigurat toate 
unei reușite manifestări 
tive. în plus, în afara 
atribuite golgeterei 
Luca, organizatorii au 
cupe celei mai tehnice 
toare — Daniela Paștiu 
celei mai bune portărițe — 
Gabriela Turea (Dolj), precum 
și cupa „fair-play“ reprezenta
tivei județului Brașov. în ulti
mele două zile s-au înregistrat 
următoarele rezultate : SÎM- 
BĂTE — Dolj — Bistrita-Nă- 
săud 15—22, Sălaj — Bacău 
13—20. Sibiu — Constanța 18— 
17. Cluj — Brașov 13—19 : Ba
cău — Bîstrita-Nâsăjd ÎS—12. 
Cluj — Dolj 20—16. Constanta — 
Sălaj 19—17, Brașov — Sibiu 
15—19 ; DUMINICA — Doij —

Bacău 12;—17, Bistrița-Năsăud— 
Constanta 22—23. Sălaj — Bra
șov 16—16, Sibiu — Cluj 21—14.

CLASAMENTUL FINAL : 1.
BACĂU, campioană a „Dacia- 
dei“, 21 p (125—98) ; 2. Sibiu 19 
p (129—111) ; 3. Bistrița-Năsăud 
15 p (134—128) ; 4. Constanta 
15 p (128—123) ; 5. Cluj 12 p .... .... _ _ , 12 p

11 p (111— 
(99—132).

coresp.).

IU p țlX.0----- , U. Xs

(108—116) ; 6. Brașov 
(113—121) ; 7. Sălaj " 
128) ; 8. Dolj 7 p
(Manole BĂLOI —

BĂIEȚI

de fecundă, in finala turtei de 
Voinea. Foto : Aurel D. NEAGU

de cam- 
Baeovia. 
formația 
faptului

condițiile 
spor- 
cupei 

Emilia 
oferit 
jucă- 

(Sibiu),

(prin tele-RM. VILCEA, 23 
fon). După patru zile de între
ceri. în Sala sporturilor 
calitate au luat sfîrșit finalele 
„Daciadei" la handbal 
juniori II. A fost un 
reușit, cu unele 
foarte bun nivel 
spectacular, care au 
rampă" 
tența a aplaudat deseori inter
vențiile 
tari de 
Krall - 
Mocanu 
Csaba — Brașov), forța . .
cizia în aruncările la poartă ale 
unor juniori care se anunță de 
pe acum „tunari" de temut 
(Robert Licu — București, 68 
de goluri înscrise, Ady Popovici 
— Iași. 62 de goluri, Gheorghe 
Iancu — Dîmbovița, 55 de go
luri) sau jocul complet, de 
mare randament, prestat de ju
cători ca Adolf Kenzel (Sibiu), 
Ion Ionuța (Cluj), Vasile Pri
cop (Dîmbovița). Titlul de cam
pioni ai „Daciadei" a revenit 
echipei județului Brașov_ _ (an
trenor prof. Remus Drăgănes- 
cu), dar tot atît de bine pu
tea să revină și reprezentative
lor județelor Cluj (prof. Gheor
ghe Mărginean) sau Dîmbovița 
(prof. Costel Gyorgyi). cărora 
șansa Je-a surîs pe parcursul 
întrecerii. La reușita competi
ției au contribuit și arbitrajele 
bune prestate de cuplurile R.

din lo-

pentru 
turneu 

meciuri 
tehnic 

scos 
talente autentice. Asis-

de 
și 

„la

sigure ale unor 
perspectivă 
Cluj, 1,94 m,

— Constanța.

por- 
(Robert 

Mihai
Kesz 

și pre-

- Tr.
— Gh. Ganea
Marieș
Mare), CI. Frollo — 
(București) și C. Ia- 
Petrovan (Oradea), 
turneului s-au carac-

Ene (Buzău), L, 
(P'o- 

Gh. Istră-

lamandî - 
Condruț ■ 
iești), A. 
lan (Satu 
Gh. Mara 
gar — R.

Jocurile
terizat prin dispute echilibrate, 
multe dintre cîștigătoare fiind 
desemnate în ultimele secunde 
ale meciurilor. REZULTATE : 
Sibiu — Maramureș 16—12
(9—4) — printre marcatori : 
Kiss 5, respectiv Goardaș 4 ; 
Sibiu — Iași 25—24 (14—11) — 
Wagner 9 — Popovici 11 ;
Brașov — Maramureș 13—5
(6—1) — Motoc 6, Nagy 4 — 
Cornea 3 ; Dîmbovița — Bucu
rești 18—17 (9—12) — Iancu 7
— Licu 9 ; Dîmbovița — Iași 
21—14 (14—8) — Iancu 8 — Po
povici 7 ; București — Mara-

*mureș 19—19 (9—10) — Licu 8
— Goardaș 6 ; Constanța — Si
biu 14—13 (4—7) — Doroșan 6
— Kiss 5 ; Cluj — Brașov 14—9 
(7—5) — Ionuța 6 — Motoc 3 ; 
Iași — Maramureș 21—19 (13— 
10) — Popovici 12 — Goardaș 
9 ; București — . Sibiu 21—20 
(10—11) — Licu 11 — Wagner 
9 ; Brașov — Constanta 12—7 
(7—5) — Motoc 6 — Tudose 2; 
București — Iași 26—21 (12—9)
— Licu 20 — Popovici 8 ; Ma
ramureș — Constanța 13—13 
(7—8) — Cr. Lazăr 4 — loan 4; 
Cluj — Sibiu 27—24 (14—14) — 
Ionuța 11 — Wagner 6 ; Cluj — 
Constanta 18—15 (9—7) — Gali 
6, Ionuța 5 — loan 7 ; Dîmbo
vița — Cluj 20—19 (13—10) — 
Iancu 6 — ionu(a 8 ; Brașov — 
Dîmbovița 13—13 (6—6) — Mo
toc 5, Bosinceanu 4 — Iancu 6, 
Pricop 4.

CLASAMENTUL FINAL : 1.
BRAȘOV, campioană a „Dacia
dei", 18 p ; 2. Cluj 17 p ; 3.
Dîmbovița 16 p ; 1 Constanța 
14 p ; 5. Sibiu 13 p ; 6. Bucu
rești 12 p ; 7. Maramureș 11 p; 
8. Iași 11 D. (Dragomir RO- 
ȘIANU — coresp.).

SELECȚIONATELE BUCUREȘTI (b) Șl CLUJ (f).
ÎNVINGĂTOARE LA BASCHET-JUNIORI

• Cinci victorii categorice ale reprezentanților Capitalei

• Clujencele iși îmbogățesc palmaresul

leta de la CJS.M. Craiova (an
trenor Nicolae Mârășeseu) și-a 
făcut și debutul, in această 
competiție, pe distanța de 3000 
m. Ea a ciștigat-o și pe aceas
ta, cu o cifră promițătoare — 
9:02,89, într-o dispută specta
culoasă cu experimentata Elena 
Fidatov.

Mult așteptata întrecere a a- 
runcătoarelor de disc n-a fost 
ceea ce se sconta, deși toate 
cele cinci fruntașe ale probei 
au trecut de 60 m. Ele ni s-au 
părut însă prea crispate, poate 
tocmai din cauza . prea marii 
dorințe de a realiza aruncări cit 
mai lungi, de a tranșa, momen
tan, rivalitatea...

_La aruncarea 
Nicolae Bîndar a 
nătatea recordului 
(74,98 m), de care 
doar un...
Remarcabil și faptul că Mi
haela Pogăceanu a alergat 100 
mg în mai puțin de 13,00 s a- 
menințiml, mai serios ca în alte 
sezoane, vechiul record al Va- 
leriei Ștefănescu (12,84 s din 
1972). La înălțime Elena 
Schromm și-a realizat un re
cord personal cu 1,88 m. Ju
nioara Camelia Fianu a cîști- 
gat cursa de 400 mg cu un re
zultat care promite : 58,80 s.

Rezultate din întrecerile primei 
Zile a competiției : BĂRBAȚI : 
100 m : c-tin Ivan („U“ Cluj-Na- 
poca) 10,81, I. Sandu (Constr. 
Anad) 10,89, FI. Florea (Ceahlău) 
P. Neamț) 10,92 ; 400 m ; Horia 
Toboc (Steaua) 47,49, c. ' Simon 
(St. roșu Br.) 47,79, M. Demian 
(Poli Timiș.) 43,10 ; 1500 : Costel 
Ene (Poli Timiș.) 3:41,73, C. Roșu 
(Steaua) 3:43,40, I. Lemnarii 
(TCIAZ Buc.) 3:44,67; 10 000 m : 
Dragoș Mihaly (Tricolorul Ora- 
dea) 30 M. Ștefănuț (Met.
Cugir) 31:28,12, G. Pop (CSȘA 
Cluj-Napoca) 31:32,72 ; 110 mg : 
Ion Oltean (Știința C-ța) 13,94, I. 
Păcioianu (IEFS) 14,17, Z. Gyon- 
gyBssy (IEFS) 14,22 ; 3000 m obst.t

mo) 63.84 m. Mariana lonescu- 
Ler.gyel (CSM Cv.) 62.64 m 
Bisab. Neamțu (TEFS) 68.18 m ;
5 km marș : Le nu ta Ignat (Viito
rul Vaslui) 23:13,4 — nou record 
național (v.r. 23:27.36 Liliana 
Drăgan 1.8.1985). Paraschlva Bar
na (Unirea A. Iulta) 23:25.1. 
Agneta Nemeș (Tricolorul Ora
dea) 23:30.8.

întrecerile celor mai valoroa
se selecționate de juniori și 
junioare la baschet s-au înche
iat duminică la Tg. Mureș (for
mațiile de băieți) și la Cluj- 
Napoca (cele feminine), la ca
pătul unor turnee viu disputa
te, atractive și care au bene
ficiat de organizări ireproșabi
le. Rezultate, clasamente și a- 
mănunte :

(46—31). Timiș
(39—32), Bucu- 

79—40 (49—18),
91—83 (43—46),

Timiș 101—96
Arad 
Dolj

ciocanului 
fost în ved- 
său național 
l-a despărțit 

lat și ceva de palmă! 
și faptul că Mi-

In ziua a doua cete mai bune 
rezultate au fost : BĂRBAȚI : 
5000 m : Gbeorghe Motorea (Tri
colorul Oradea) 14:12.50. St. Ze- 
vedei (Prog. Brăila) 14:18 64. M. 
Nicoară (Otelul Gl.) 14 19.36 : 400 
mg : Gheorghe Chirilă (CSU Gl.) 
53,01 Gh. Soare (Steaua) 5371. S 
Dumitrescu (CSM Craiova) 54.04— 
HC. Ted. Carlson (S.U.A.) 52.91 : 
lungime : VasUe Dima (Steaua) 
7,53 m. L. Focșeneanu (Petrolul 
PI.) 7,29 m. T. Szabo (Poli 
Timiș.) 7,22 m ; disc : Ștefan 
Karpoș (Dinamo) 56.30 m. St. 
Turbă (Steaua) 52.52 m : deca
tlon : Ion Buliga (IEFS) 7 433 p. 
A. Aștileanu (Steaua) 5 620 p (din 
opt probe), M. 
Bue.) 5600 p.

FEMEI : 3000 
Keszeg 9:02,89, 
(Delta Tuloea) 
sute 9:10,54 
Pogăceanu (Rapid Buc.) 
Cristina Petricaru (Rapid) 
Alina Grecu (Metalul Buc.) 14,18: 
înălțime ; Elena Schromm (Rapid 
Buc.) 1,88 m, 2. Monica Matei 
(Metalul Buc.) 1,84 m. Daniela 
Ene (CSȘ Brăila) 1,80 m, 4. Mi
haela Frâțea (Rapid Buc.) 1.80 
m : suliță ; Eva Zorgo-Raduly 
(,,U“ Cluj-Napoca) 62,90 m, Co
rina Gîrbea-Ivan (IEFS) 54,84 m. 
Cristina-Dobrinoiu (Muscelul C- 
lung) 52,32 m; heptatlon: Liliana 
Năstase (CSU Galați) 6 200 p (100 
mg — 13,18, înălțime — 1,75 m, 
greutate — 12.60 m. 200 m — 23,96, 
lungime — 6,53 m, suliță — 35,50 
m, 800 m — 2:14,26) — nou record 
național (,v.r. li aparținea cu 6105 
P din .1984), Coculeana Oltean 
CȘtiinta C-ta) 5843 p, Gabriela 
coteț (CSU Gl.) 5562 p.

Celelalte rezultate, finale la 200 
m și 800 m. le vom publica în 
numărul nostru viitor.

BĂIEȚI

Păuna (CSS 4

m : 
Elena

I 9:03,23,
100 mg :

Margareta 
Fidatov 

Georgeta 
Mihaela 

12,99. 
14,08,

TG. MUREȘ, 23 (prin tele
fon). Selecționata Municipiului 
București a cucerit, după cinci 
victorii categorice, locul I in 
întrecerea băieților. In finala 
competiției, echipa Bucureștiu- 
lui a invins-o pe cea a jude
țului Constanta cu scorul de 
113—77 (75—51), la capătul unei 
Dartide in care contraatacuri
le, coșurile de la distantă si 
acțiunile poziționale spectacu
loase s-au succedat într-un ritm 
rapid. Au înscris : Reisenbuch
ler 27, Moscalu 24, Tzachis 32, 
Popa 2. Hălmăgeanu 2, Cristes
cu 8, Toma 10, Marcu 8 pen
tru învingători, respectiv D. 
Calancea 19. G. Calancea 13, 
Florea 18, Mătăsaru 9, Bojescu 
12. Coroamă 6. Arbitri : C. Că- 
tănescu (Pitești) 6i I. Varga 
(București).

Cel mai echilibrat meci al 
turneului a opus selecționatele 
județelor Dolj și Arad, prima 
cîștigînd cu 72—70 (35—31). A- 
rădenii puteau egala și chiar 
cîștiga, dar au ratat în ulti
mele secunde trei aruncări li
bere. Au marcat :
14, Lăzărescu 10. Ivănescu 
Cazacu 30. Nedof 7, 
pentru învingători. 
Korb 19, Szilasi 17, 
19, Cociș 10, Szoke 
hubel 3. Arbitri : I.
Balint (ambii din Tg. Mureș).

Alte rezultate : Constanța — 
Dolj 91—44 (55—32), Timiș — 
Arad 68—51 (35—30), București

— Iași 101—56
— Iași 77—65
rești — Dolj 
Arad — Iași 
Constanța — 
(55—48), București - 
104—27 (57—15), Timiș 
90—70 (50—45), Iași — Constan
ța 58—68 (29—34). Clasament :
1. BUCUREȘTI 10 p, 2. Con
stanta 9 p, 3. Timiș 8 p, 4. 
Iași 6 p, 5. Dolj 6 p, 6. Arad 
6 p. Lotul campionilor : C. 
Marcu. D. Petra, C. Măeran. R. 
Reisenbuchler, C. Popa, M. Ilăl- 
măgeanu, M. Cristescu, C. Mos- 
calu, G. Tzachis, M. Blendea. 
M. Toma. L. Lazăr ; antrenori: 
C. Moldovan și H. Giurgiu.

Constantin ALBU-coresp.

FETE

Romeo VILARA

Antnniade
7, 

Stănescu 4 
respectiv 

Ardeleanu 
2, Stein- 

Toth și T.

CLUJ-NAPOCA, 23 (prin te
lefon). Talentatele baschetbalis
te reprezentante ale județului 
Cluj (toate componente ale e- 
chipci C.S.Ș. Viitorul Universi
tatea Cluj-Napoca, învingătoare, 
nu de mult, și în Campionatul 
școlar și de junioare) au ob
ținut cinci victorii în tot atitea 
meciuri susținute și în felul 
acesta s-au clasat pe locul __ I 
în 
ultima 
jencele 
tlonata județului Covasna cu 
84—46 "1 ; „S’ _ ’ ’
cere în care învinsele au fă
cut eforturi, dar nu au reușit 
să stăvilească acțiunile eficien
te ale învingătoarelor. Au 
marcat : Dragoș 23, Dragoste 
20, Morar 12, Pop 12, Enyedi 
9, Manasses 8 pentru selecțio
nata județului Cluj, repectiv 
Virag 22, Deak 13, Harmat 8, 
R. Haromszegy 3, Zagoni 2. 
Arbitri : M. Chertes (București) 
și V. Butuc (Constanța).

într-un joc foarte 
Selecționata Brașov 
de Selecționata Satu 
81—78 (42—41), dar

întrecerile „Daciadei". în 
zi a competiției, clu- 
au dispus de Selec-

(44—25), după o între-

echilibrai, 
a dispus 
Mare cu 
rezultatul 

putea fi- altul dacă sătmărean-

ca Mihalca nu ar fi ratat 
șapte (!) aruncări libere. Au 
marcat : Rusu 22, Menyhardt 
25, Turtoi 14, Bencze 8, Pali 
8, Horincar 2, Bucur 2 pentru 
învingătoare, respectiv Szenes 
29, Bura 15. Moisa 13, Pintye 
12, Coroiu 4, Mihalca 3, Mol
dovan 2. Arbitri : I. Georgiu și 
M. Rus (ambii din Cluj-Napo
ca).

Alte rezultate : Brașov — 
Constanta 65—51 (32—23), Vil
cea — Covasna 59—57 (27—21), 
Cluj — Satu Mare 92—41 
(50—20), Constanța — Covasna 
48—39 (31—13), VUcea — Satu 
Mare 69—64 (47—21), Cluj — Bra
șov 77—34 (40—25), Satu Mare — 
Covasna 76—29 (41—19), Clu. 
— Constanța 82—36 (39—25),
Vilcea — Brașov 48—25 (36—15), 
Vilcea — Constanta 58—25 
(31—13). Clasament : 1. CLUJ
10 p, 2. Vilcea 9 p, 3. Brașov 
8 p, 4. Satu Mare 7 p, 5. Con
stanța 6 p, 6. Covasna 5 p. Lo
tul campioanelor : Aurora Dra
goș, Cristina Pop. Mirela Ți- 
gănaș, Simona Morar, Delia 
Dragoste, Angela Moldovan 
(toate eleve ale liceului „Emil 
Racoviță", directoare Florica 
Vornicescu), Maria‘Vigh, Mar
gareta Vereș. Ildiko Manasses 
(eleve ale liceului „Samuel 
Brassai", director Carol Boda); 
antrenor : Horia Pop; Au mai 
primit distincții : Aurora Dra
goș - 
(105 p) 
cătoare 
(Vilcea) 
cătoare

coșgetera turneului 
și cea mai tehnică ju- 
și Delia Sacerdoteanu 
— cea mai tînără ju- 

(14 ani).
loan LESPUC-coresp.

★
aceasta, de 

duminică, se vor 
sala Rapid din 

în sala Olimpia 
turneele finale

Săptămîna 
miercuri pînă 
desfășura, in 
Capitală, și 
din Timișoara 
ale celor mai bune selecționate 
de seniori și respectiv senioare.



„CUPA ROMÂNIEI4 LA FOTBAL A REVENIT CAMPIONILOR

SITATEA CIIAIOVA 2-1 (1-0)
ăniei" a 
aduce in 
lipele de, 
final de 
realizase 
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treaga âpărare craioveană.
Cu acest avantaj, Steaua a 

încercat să avanseze spre poar
ta adversă, a încercat de cî
teva ori vigilența lui Lung, 
dar jocul nu avea aproape ni
mic din explozia care 
in derută, de atîtea 
apărările adverse.

După pauză, o dată cu intra
rea lui Balint, jocul se animă. 
Rapidul înaintaș 
în bară, aducînd 
banca rezervelor 
antrenorilor față 
care campionii îl 
creție, fără să profite de lipsa 
de pretenții a adversarilor, a 
căror evoluție confuză era 
„patronată" de Irimescu. me
reu în contratimp. Paradoxal, 
locul echipei oltene se „deschi
de" o dată cu eliminarea meri
tată a lui Irimescu. Si astfel, 
cînd nu se mai aștepta nimeni, 
Mănăilă îl găsește pe CÎRȚU, 
care sprintează și șutează ca 
în rezumatele TV, „dintr-una". 
marcind pe lingă Ducadam țin
tuit de viteza fazei. Jocul se 
animă timp de cîteva minute, 
craiovenii încearcă să-și su
plinească prin mobilitate (Mă
năilă) handicapul numeric, 
dar Steaua valorifică din plin 
omul în plus, cînd Iovan, com
plet liber, centrează cu boltă, 
iar PIȚURCĂ intervine cu ca
pul, pe lingă un Lung Ia fel 
de surprins ca și Ducadam.

Meciul e jucat, chiar dacă
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portul de șuturi a fost 9—3 (6—1 
pe spațiul porții), iar la cornete 
4—1, toate aceste cifre arătînd 
că Steaua a dominat clar.

Repriza secundă avea să 
echilibrată (5—5 la șuturi,
pe poartă ; 1—1 la cornere și... 
1—1 la goluri), deși jocul aștep
tat de la cele două echipe, ca 
valoare, era departe de a mul
țumi publicul. Din startul repri
zei s-a văzut că Universitatea e 
mai hotărîtă, atacând cu mai 
mult curaj, dar șutul mai peri
culos îl expediază Boloni (mim. 
55), din unghi, reținut greu de 
Lung. In mim, 63, bine lansat 
de Peteu, Balint a sprintat pe 
dreapta, a trecut de Matei, însă 
mingea expediată de el a lovit 
bara din dreapta lui Lung și 
Matei a degajat din fața lui Pi
țurcă. A venit mim. 66 și după 3 
cartonașe galbene (Stoica, Iri
mescu, Pițurcă) Irimescu este e- 
liminat pentru un atac duc, in
tenționat, la picioarele lui Stoi
ca. Rămasă în 10 jucători, Uni
versitatea se mobilizează pentru 
cîteva minute și în mîn. 69 e- 
galează : Mănăilă a pasat în 
adîncime, CÎRȚU a sprintat și, 
în plin fuleu, a șutat excelent, 
de la 14 m„ înscriind un gol de 
toată frumusețea: 1—1. Patru 
minute s-a menținut scorul 
egal, pentru că în min. 73, 
Steaua a luat din nou condu
cerea : Iovan a urcat pînă in 
apropierea careului advers, a 
centrat cu boltă și PIȚURCĂ a 
plasat balonul, cu capul, în 
colțul lung, învingîndu-1 pe... 
Lung, neinspirat, ca și la pri
mul gol : 2—1.

A fost perioada cea mal bună

stelist șutează 
(parcă) de pe 
nemulțumirea 
de jocul pe 

aveau la dis-

Și
fiind

Foto : I. BĂNICĂ
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internă (cu 
generoasei 
Campionat

Actuala campioană a dat de mai multe ori impresia 
poate desprinde hotărîtor chiar în primele 45 de mi
cind fotbaliștii militari controlau autoritar meciul, 

un Ștefănescu care a jucat cît... trei după primirea

dorinți. ea operînd 
obiective proprii, cu

Golul victoriei bucureștenilor. Pițurcă, deși flancat de Negrilă 
fi Tilihoi, înscrie pe lingă Lung Foto : I. BĂNICĂ

formă în acest 
marele Lung ne- 

tabela

toamnă.
cînd regula este tot K.O.-uI,
în marile întreceri continentale, celui 
meditațiile...

și celorlalte ambasadoare ale 
(Universitatea Craiova. Di- 

în prestigioasele cupe euro- 
cînd ștacheta valorică va fi 

cel mai

F. C.M. Brașov — campioni ai țării

___ „23 August" ; timp căl- 
; teren foarte bun ; spec-

— circa 60.000. Șuturi : 
(pe poartă 9—4). Cornere : 
Au marcat : LĂCĂTUȘ 
10), PIȚURCĂ (min. 73),

Ungureanu (acciden
tați), internaționali de recunoscută valoare (primul 
înlocuit pe lista formațiilor chiar înainte de meci !). Uni
versitatea a plecat de la primul „gong" cu un

ȘI ACUM, IN EUROPA.,.

mai e un sfert de oră, timp 
în care craiovenii încearcă să 
facă abstracție de faptul că 
joacă fără trei dintre interna
ționalii lor și se avîntă cu ne- 
consacrații Mănăilă, Bîcu și 
Săndoi. Ei uită însă că nu mai 
e Cămătaru „la primire" și 
furnizează mingi „de degajare" 
apărării lui Bumbescu. între 
timp, Steaua începe să tempo
rizeze, avînd și avantajul că 
joacă cu ochii spre tabela de 
marcaj, ceea ce permite jucă
torilor să numere secundele. A- 
cest mod de a încheia finala 
fără riscuri atrage dezaproba
rea publicului și intervenția

Stadion 
duros 
tatori 
14—6 
5—2. 
(min. ___
respectiv CÎRȚU (min. 69).

STEAUA : Ducadam — IOVAN, 
Bumbescu, Belodedici, Eduard — 
Peteu, BOLONI, STOICA, Ma- 
jaru (min. 73 Radu H) — Lă
cătuș (min. 51 Balint), PIȚURCĂ.

UNIV. CRAIOVA : Lung — Ne
grilă, Tilihoi, ȘTEFĂNESCU, Ma
tei — A. Popescu, MĂNĂILĂ, 
Irimescu — Geolgău (min. 67 
Săndol), Bîcu, CÎRȚU.

A arbitrat bine D. Petrescu 
(București) ; la linie : M. Salomir 
(Cluj-Napoca) și A. Porumboiu 
(Vaslui), ambii _cu greșeli.

Cartonașe — ■
IRIMESCU, 
BESCU.

Cartonașe

sportivă a antrenorului Iordă- 
nescu, care, venit la tușă, își 
îndeamnă echipa la atac. Ti
nerii craioveni nu renunță, a- 
nimați de... foarte tînărul 
coechipier Ștefănescu, care 
resursele necesare pentru cî
teva sprinturi și meciul se 
cheie cu o ocazie a lui Matei, 
care șutează la poarta apărată 
de... Belodedici.

Steaua a cîștigat pe merit 
„Cupa României", lăsîndu-ne 
doar regretul că nu a termi
nat în trombă, așa cum ne-am 
fi așteptat.

Universitatea Craiova s-a 
prezentat dinainte învinsă la a- 
ceastă finală, deși a trimis ju
niorii ia Hunedoara. Cei doi 
accidentați (Ungureanu și Că
mătarul, întinderea suferită de 
Geolgău la o minge simplă și 
cele două cartonașe roșii — ul
timul Tilihoi, în minutul 90, 
au completat tabloul unei e- 
chipe care și-a contemplat pro
pria umbră. Singurul moment 
de strălucire a fost golului lui 
Cîrțu, care a amintit spectato
rilor verva de odinioară a e- 
chipei lui Bălăci.

loan CHIRILĂ

galbene : ’ STOICA,
PIȚURCĂ. bum-

______ roșii : IRIMESCU 
(min. 66)1 TILIHOI (min. 90).

a acestei finale. Apoi Uni
versitatea a scăzut iar ritmul, 
iar bucureștenii pasau ca ... să 
treacă timpul și să mențină a- 
vanitajul. A mai fost o fază 
fierbinte în min. 89, cînd Cîrțu 
a executat o lovitură liberă in
directă, de pe stingă, și când 
în careul lui Ducadam venise 
și Lutng. Portarul bucureștean 
a boxat balonul, Matei a șu- 
tut puternic și Belodedici a 
respins cu capul. Iar finalul 
meciului, min. 90, s-a soldat 
cu eliminarea lui Tilihoi, care 
l-a atacat brutal pe Radu II șl 
craiovenii au terminat jocul — 
finala Cupei — în nouă oameni, 
ceea ce trebuie să dea (serios) 
de gîndit conducerii clubului.

Constantin ALEXE

O finală echilibrată, cum se 
anticipa ! O finală disputată pe 
o vreme sufocantă, care a in
fluențat in mare măsură evo
luția celor două echipe ! Dar, 
pînă la urmă, a fost o finală 
interesantă, cu o echipă Olim
pia — care a ocupat din start 
poziții avansate, dar care a 
fost contrată de acțiunile foarte 
rapide și eficiente ale excelen
tului Kadar, secundat de alți 
doi jucători rapizi, Ad. Vasile și 
Henika. Numai că sătmăreanul 
Patkos a ratat prima mare o- 
cazie (min. 10), pentru ca, pa
tru minute mai tîrziu brașo
venii să deschidă scorul prin 
ADRIAN VASILE, care a re
luat, cu capul, balonul centrat 
de Henika; gol asupra căruia 
planează dubiul unei poziții de 
ofsaid și care avea să fie uni-
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Cum a fost. Jenei ? „Un 
sfîrșit de sezon foarte încărcat, 
care și-a pus amprenta Pe va
loarea jocului. Ne bucură că 
a fost un sezon dominat 
Steaua, _ .
campionat și în Cupă. Consi
derăm victoriile noastre doar 
o etapă in pregătirea noastră 
pentru Cupa campionilor".

★
Ora 17. Pe culoarul din fața 

vestiarului Universității Craio
va, forfotă mare. îl abordăm 
pe Țicleanu. șl acum, ca întot
deauna. alături de coechipierii 
săi. „Nu joacă Ungureanu și 
Cămătaru. Ambii au ruptură 
de fibre musculare. Cami, chiar 
vineri, la penultimul, antrena
ment. Curat ghinion Deci, 
prima mare surpriză a finalei 
s-a produs înaintea... 
Apare Și Cămătaru. 
privirea în pămînt. 
vrînd să vorbească 
îi smulgem, totuși, 
vinte. „Ar fi 
eiștigăm, așa, 
completă. N-a 
ce mult aș fi 
turi de băieți 
al sezonului", 
venii ies la ________ _____
Halagian, antrenorul Universi
tății, afișează un zîmbet for
țat. „Tot»] va depinde de mo-

_ de
care s-a impus și în

dul cum va reuși linia de mij
loc să-și facă datoria. De ea 
va depinde totul". Ora 17,41. 
Universitatea este condusă cu 

a 
in-

finalei, 
abătut, cu 
parcă ne- 

cu nimeni, 
cîteva cu- 
frumos săprea

cu formația in- 
fost să fie ; și 
vrut să fiu alâ- 
in ultimul «act»

Ora 17,10. Craio- 
incălzire. Florin

1—0. Pe banca de rezerve 
craiovenilor, tristețea s-a 
tipărit pe fețele tuturor. Miini 
trecute cu... încetinitorul prin 
păr. Ungureanu sparge tăce
rea. „A fost o greșeală în lanț, 
Ia care a contribuit într-o bu
nă măsură și Lung. Dar nu-i 
nimic. Am speranța că vom e- 
gala". Ungureanu sare parcă 
propulsat de un resort invizi
bil cînd Cîrțu marchează cu 
acel șut superb golul egaliza
tor al Craiovei. Bucurie de 
scurtă durată, „capul" lui Pi
țurcă prăvălindu-i pe toți cei 
de pe banca de rezerve craio
veană. Ora 19,15. Steaua a cîș
tigat Cupa. Antrenorul Hala
gian, palid la față. își repro
șează, cu voce tare. „Dacă aș 
fi fost inspirat, trebuia să-l în
locuiesc pe Irimescu Ia pauză. 
N-am fi rămas în 10 oameni 
și cine știe..." Are apoi tăria 
morală să-1 felicite pe Eme- 
rich Jenei, antrenorul învin
gătorilor. „Bravo îmi. Ați cîș
tigat meritat. Ați fost mai 
buni. Peste un an. însă...".

Stadion „23 August" ; teren 
bun ; timp călduros ; spectatori 
— circa 60.000. Șuturi : 16—10 (pe 
poartă : 5—3). Cornere : 10—3. A 
maroat : Ad. VASILE (min. 14).

OLIMPIA : Acs — Ardai, Da
niel Ardelean, HEBE, Szekeli — 
Csaszar, Bencze (min. 78 Tătar), 
GERSTENMEIER — PATKOS, 
Palcsa, Costea (min. 84 Morar).

F.C.M. BRAȘOV : Irlmie — 
DRAGOMIR, CALBOREAN, Hogea 
(min. 55 Bukoși), Gyorfi — 
Lungu, DUMITRIU, Avramescu — 
HENIKA (min. 87 Goran), Ad. 
Vasile, KADAR.

A arbitrat bine Cr. Teodoreseu 
(Buzău) ; la linie, cu greșeli, V. 
Alexandru și N. Volnea (ambii 
din București).

Cartonașe galbene : PATKOS.

Mircea TU DOR AN
Gheorghe MERTEA

---------- ---------------- j --------- --------------------------------------------

Deși se prezintă "și ca o lume de sentimente, dînd aripi 
nebănuite imaginației iubitorilor de fotbal, o finală- a Cu
pei nu se plăsmuiește din ipoteze 
radical — Cupa nu iartă ! —, pe 
efecte imediate.

Intrată în teren fără Cămătaru

mare 
handicap Ia cîntar. transpus apoj vizibil în joc. în prima 
repriză mai ales.

Steaua prezenta formația de bază — bine legată pînă la 
ultima rotiță —. Craiovei îi lipseau două roti mari la că
ruță... Handicap fizic, mare handicap psihologic (pe umerii 
lui Cămătaru stau, oricînd, 60—70 la sută din speranțele 
de victorie ale oltenilor) sporit considerabil de un gol pri
mit copilărește, chiar la început, în minutul 10 !

Firește, Steaua, nu are nici o... vină în ghinioanele Cra
iovei. 
că se 
nute.

Cu
golului, craiovenii s-au „agățat" de joc, a venit golul sen
zațional egalizator al lui Cîrțu —, o secundă’de iluzii!?! —, 
dar Pițurcă (unul din steliștii în mare 
sezon) înscrie spectaculos golul victoriei, 
avînd replică... Și se restabilește (și pe 
realitatea jocului...

Așa se încheie finala Cupei României.
Steaua a fost mai bună !
învingând și în cea mai populară competiție 

mare priză la public), desfășurată sub egida 
„Daciade". echipa bucureșteană cîștigă totul ! 
și Cupă. Ca și Dinamo, anul trecut.

Să urăm mult succes Stelei 
fotbalului românesc de dub 
namo și Sportul studențesc) 
pene, mult succes la 
mult mai ridicată și 
bun mergînd înainte 
mai slab rămînîndu-i

cui al acestui meci, deși pînă 
in final se vor rata multe alte 
ocazii. Astfel, Gerstenmeier 
(min. 20). Kadar (min. 24), He-

avut și ei 
minutul 74,

tă,- brașovenii au 
șansa lui 2—0 în 
dar Henika a șutat Si el peste 
bara porții apărată de 

nika (min. 38) și din nou Ka- Și; astfel, pentru prima 
dar (min. 43) au irosit bunele 
situații ale primei reprize, pe 
ansamblu repriza brașovenilor.

Așa cum a doua urma să fie 
în totalitate a juniorilor pre
gătiți de Iosif Kalmar, care au 
forțat mereu egalarea și pe care 
ar fi putut s-o obțină prin 
Patkos (min. 47), Costea (min. 
67) și Bencze (min. 70). Ei au 
ratat însă, șutind defectuos din 
poziții bune. De partea cealal-

Acs. 
dată 

în istoria clubului brașovean, 
echipa sa de juniori obține ti
tlul de campioni și medaliile 
„Daciadei". O victorie merita
tă, ea fiind realizată de o e- 
chipă care în actuala ediție a 
campionatului n-a cunoscut 
frângerea ! Merite au și 
niorii Olimpiei, ajunși și 
neînvinși, pînă la această 
nală.

Ldurențiu DUMITRESCU

în- 
ju- 
ei, 
fi-

ț.

i'

Juniorii brașoveni, pentru prima dată campioni republicani (1—0, 
in finală, cu Olimpia Satu Mare) la cîteva minute după victorie.

Foto : Aurel D. NEAGU

Pentru locurile 3-4

SPORTUL STUDENȚESC - CEAHLĂUL PIATRA
„Finala mică“. disputată ieri, 

pe stadionul Automatica din 
Capitală, între Sportul studen
țesc și - — - ■
a dat 
echipe. 
(1—0). 
alert și 
roase faze la ambele porți. Mai 
deciși 
bucureșteni și-au- creat mai 
multe situații favorabile, rata
te insă de Gh. Adrian (min. 19) 
și Bondoc (min. 26). De par-

■ tea cealaltă, Ceahlăul a irosit 
o bună ocazie de gol prin Tu

dose. • care jn min, 17 a reluat

Ceahlăul Piatra Neamț, 
cîștig de cauză primei 

învingătoare cu 1—0 
A fost un meci plăcut, 

echilibrat, cu nume-

la finalizare, juniorii 
și-au- creat

slab din interiorul careului. 
Unicul gol al partidei a fost 
marcat de Oprișan, în min. 36, 
care a transformat lovitura de 
la 11 m, acordată in urma faul
tului comis de 
lui Bondoc.

După pauză 
lui studențesc 
ganizat și au 
contraatacuri 
Bondoc (un jucător cu a teh
nică de invidiat) și Gh. Adri
an, rămase însă fără rezultat. 
Tudose (Ceahlăul) a irosit o 
excelentă situație in min. 59.

Buhuță asupra

juniorii Sportu- 
s-au apărat or- 
declanșat citeva 

periculoase prin

NEAMȚ 1-0 (1-0)
Fl. Popescu (Ploiești) 
foarte bine forma-

Arbitrul 
a condus 
țiile :

SPORTUL STUDENȚESC (an
trenor : Cornel Jurcă) : Lu- 
cescu — Graure, P. Cristian, 
Oprișan. Pipera — Tudoran. I 
Adrian (min. 35 Stănescu), V 
Dumitru — Bondoc, Gh. Adri
an. Dobre (min. 65 Covaciu).

CEAHLĂUL P. NEAMȚ (an
trenor : Alexandru Onica) : 
Mictari — Ciobanu (min. 74 
Albu), Buhuță. Laiu. Onisei — 
Marc, Moldovanu. Tudose. Băr
buță — Hanganu (min. 86 Co- 
roamă), Filip. (Gh. N.).



Și „CUPA ROMÂNIEI" LA POLO
IN VITRINA DE TROFEE A CRIȘULUÎI
ORADEA. 23 (prin telefon). La 

bazinul olimpic <3e la ștrandul 
Venus1* Min „Dâile 1 Mai“ au 

Urat sfirșit duminică întrecerile 
turnetrfui final al „Cupei Româ
niei", din cadrai ediției a iV-a 
a „Daciadei" la polo (sport de 
performanța). Mult rîvni-tul tro- 
i’eu — „Cupa României** — a re
venit echipei CRIȘUL ORADEA 
cârc, după recentul titlul de 
campioana națională, aduce in o- 
raștu de pe criș și prețiosul tro
ica. realizing „eventul**. Jucătorii 
.și , șmtrenor^l lor. Ion Alexan- 
dreșțu. merită cele mai calde 
.felicitări.

înuftimeie două zile de în
treceri s-au înregistrat următoa
rele ■ rezultate : sîmbătâ — DINA
MO —. RAPID ARAD 10-r-2 (2—0,
3— 0 2—2 3—0), Dinamoviștii au
dominat net partida. Au înscris : 
Chiru 4. Zaharia 3, Toții, Troacă 
și Galenco, cile 1 gol (Dinamo), 
respectiv Șormca 2. Arbitri : Șt. 
Karacsonyi (Oradea) — A. Soo» 
(Tg Mureș). CRIȘUL ORADEA — 
VOINȚA CLUJ-NAPOCA 12—7 
(2—2. 5—0. 1—2, 4—3). Cu excep
ția primei reprize, cind clujenii 
au dat o replică ceva mai dirză, 
campionii avind in portarul 
Rada un jucător excelent, au do
minat jocul. Marcatori : Kiss 5, 
Kaț 2. Fejer 2 Fărcuțâ 2. Bone 1 
(Crișul) Colceriu 3 Marozsi X 
Muzsnay 1 (Voința). Au arbitrat: 
V. Median (București) — R. Ti- 
moc (Cluj-Napoca) RAPID BU
CUREȘTI — PROGRESUL BU
CUREȘTI 12—6 (2—2. 4—2, 2—2,
4— 0). Feroviarii au luptat cu 
multa ambiție mai ales in ulti
ma repriză cind și-au depășit 
net adversarii. Au marcat : Ar- 
sene 2 Stemate 2 Vespe 2. Uit, 
Florincescu. Gaiță. Jianu, Chiriță 
și Angelescu. cite ! gol (Rapid), 
respectiv Ivânescu 2. I. Ionescu, 
Dingu Mădescu și N’eagoe, cite 
1 gol. Au condus : S. Stănesca 
(Oradea) — A. Czegenyi (Cluj- 
Napoca)

Duminică dimineață. In primul 
meci s-au întâlnit echipele VOIN
ȚA si RAPID ARAD. SCOT : 5—4 
(1—0 1—0 Z—2. 1—2) In favoarea
clujenilor care au jucat insă 
mai slab dedt în celelalte par
tide permițând arădenilor să ciș-

tige chiar ultima repriză. Marca
tori : Colctriu 4, Sebdk 1 (Voin
ța), Filipaș 2 Brînzei și Aconî, 
cite 1 gol (Rapid). Au arbitrat : 
Șt. Karacsonyi — S. Stânescu. 
DINAMO — PROGRESUL 7—9 
(3—4 0—2. î—1, 3—2). Echipa an
trenată de Ai. Szabo conducea în 
min. 2 cu 2—0 prin golurile în
scrise de Mădescu. Dinamoviștii, 
animați de Rus, pornesc într-o 
cursă de urmărire, reușind să e- 
galeze : 2—2 — în min. 5 ; sco
rul se menține egal — 3—3 în 
min. 6. pentru ca în min. 12 să 
devină 6—3 în favoarea poloiști- 
lor de la Progresul, care nu mai 
cedează inițiativa pînă la sfirșitul 
meciului Marcatori : Rus 3, Chi- 
ru, Zaharia, Toth. Necula, cite 1 
gol (Dinamo). Mădescu 4, Tăta
rii 2, Itănescu 2. Mușat 1 (Pro
gresul). Arbitri : A. Soos — A. 
Czegenyi.
în ce» mai important meci al 

zilei șl a! competiției. CRIȘUL 
ORADEA — RAPID BUCUREȘTI 
8—5 (1—1 3—2, 1—2, 3—9). în
secunda 44 Arsene înscrie pen
tru Rapid, egalitatea restabilin- 
du-se în min. 6 55 : 1—1 — Făr- 
cuță. în repriza a doua ambele 
echipe marchează pe rtnd cite 
dojă goluri consecutiv, pentru 
ca în min. 13.25. Z. Ile« să adu
că Crișul in avantaj — 4—3.
După 4—4 (Jianu min. 14.51), 
portarul rapid ist S14 vei se remar
că in mod deosebit Florincescu 
și apo* Z. lies mai înscriu cite 
o dată — 5—5 in min. 20. La În
ceputul ultimului «sfert*. Ange
lescu ratează singur cu portarul, 
pentru ca in continuare ortdend 
Kiss si Bat. de două ori să sta
bilească scorul final al meciuluL 
arbitrat foarte bine de V. Me
dian ri R Timor. Au înscris : 
Rat 3 Z. Iles 1 Pantea. Kiss și 
Fărcuță. dte 1 gol. pentru în
vingători Arsene. Chirită. Jianu, 
Gaiță «r Flcrinceseu. cite 1 goL 
pentru Rapid.

CLASAMENTUL FINAL : L
CRIȘUL. ORADEA. câștigătoarea 
.Cupei României- și a .Dacia- 
dei- !C p : î Rapid București 
8 p : 3 Dinamc » p : 4. Progresul 
4 p : 5 Voința 4 p : 6. Rapid 
Arad • p.

The GHISA — eoresp.

BDAC1ADA

Juniorul Adrian Cherciu, 
candidat la un loc pe podium 

in intrecerile... seniorilor 
Foto : Iorgu BĂNICĂ
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De astăzi pînă sMătă, pe velodromul Dinamo din Capitală

CAMPIONATELE DE JUNIORI PE PISTĂ
Sub generoasele însemne ale 

„Daciadei* săplămîna aceasta se 
vor desfășura, pe pista velodro
mului „Dinamo“, Campionatele 
naționale de juniori.

în afara cicliștilor buoureșteni 
și-au mai anunțat participarea 
rutieri de la Hidrotehnica 
Constanța, Metalul Plopeni, Voin
ța Arad, Voința Ploiești, Voința 
Cluj-Napoca și Voința Piatra 
Neamț. Concursurile încep în fie
care zi de la orele 16,38, La faza 
finală vor fi admiși primii 12 
clasați la faza municipală la 
probele individuale și toți cicliștii 
care au terminat probele de adi- 
țiune de puncte în cadrul acestor 
campionate. Iată programul : 
luni — viteză juniori mari, serii, 
recalificări, sferturi de finală, se
mifinale și finală (în două man
șe) : 500 de m. start de pe loc, 
juniori mici : marți — urmărire

individuală 4 080 m, juniori mari, 
serii și sferturi de finală ; ur
mărire echipe 3 000 m, juniori 
mici, serii, sferturi de finale, 
semifinale și finale ; miercuri — 
urmărire individuală 4 080 m, ju
niori mari, semifinale și finale ; 
urmărire individuală, 3 000 m. 
juniori miei, serii și sferturi de 
finală ; joi — urmărire echipe 
4 000 m, juniori mari, serii, sfer
turi. semifinale și finale : urmă
rire individuală. 3 008 m, juniori 
mici, semifinale și finale ; vi
neri — 1 ooo m. start de pe loc, 
juniori mari, și viteză, juniori 
mici, serii, sferturi, semifinale, 
finale (2 manșe) ; sîmbătă — a- 
dițiunea de puncte a juniorilor 
mari, 75 ture, sprint la flecare 
3 ture, și adițiunea de puncte a 
juniorilor mici 51 ture, sprint la 
fiecare trei.

ELITA SĂRITORILOR ÎȘI DISPUTĂ TITLURILE DE CAMPIONI LA SENIORI
Cei mai buni săritori din ta

ră isi dispută, de astăzi Dină 
miercuri, la Ștrandul tineretu
lui din CaDitalâ. Întrecerile fi
nale ale „Daciadei” și Cam- 
pionatelar naționale de seniori. 
Aieste finale se anunță deo
sebit de discutate, la fiecare 
probă aflindu-se mai multi can
didați la locul I si la celelalte 
poziții fruntașe ale clasamen
telor. Demn de menționat este 
Si faDtul că nrineinalii favoriti 
ai seniorilor — (Ruxandra Ho- 
cioti. Isabela Bercaru. Felicia 
Pintea. Ileana PirjoL Cristina 
Timar. Cornel Pop. Mathias 
Kaiss. Dan Oprean sa.) — au

contra can di da ti îndreptățiți in 
juniori (Ion Petrache, Adrian 
Cherciu, Jozsef Lajcsak) și 
chiar în... copii (Daniela Popa, 
de pildă, are posibilitatea de 
a cuceri titlul la platformă).

Programul finalelor : luni, de

Ia ora 9,30 (băieți) și de la ora 
16 (fete) : trambulină 1 m ; 
marți, de la ora 9,30 : trambu
lină 3 m băieți, de la ora 16: 
platformă fete ; miercuri, de 
la ora 9,30 trambulină fete, de 
la ora 16 : platformă băieți.

RUGtnșrtl BUCUflfȘJfNI Șl CEI CONSIÂNIEM 
ÎHAI«IE* „ACTUIUI flllU“

FOTBAL
SERIA A lll-a

PETROLUL PLOIEȘTI — L’NI- 
KiA DINAMO FOCȘANI S—1 
(2—9) : I. Gușă (min. 14) Ca ținea 
<min. 44 din 11 m). C. Ene (min. 

75), respectiv Ov. Busu (mirt. 70).
C. S. BOTOȘANI — CEAHLĂUL 

P. NEAMȚ 1—1 (1—1» s Ciobanu
(min. 43 și 65). Zaharia (mia. 
60), Croitorii (min. W. respec
tiv Amarghioalei (min. SO-

METALUL PLOPENT — C.F.t 
PAȘCANI î—« (0—0) - Stinrioiu
(min. 49) și Preda (min. 63).

METALUL MANGALIA — OTE
LUL GALAȚI 3—2 (1—•) : Poh-
fronie (min. 10). Carastoian (min. 
53). Toader (min. 69). respectiv 
stamate (min. 56), Iliescu (min. 
88).

DUNĂREA c.s.u. galați — 
CHIMIA FĂLTICENI 1—6 (1—6) S 
Chivu (min. 12).

F.C.M. PROGRESUL BRĂILA — 
OLIMPIA RM. SARAT 1—9 (9—0) : 
Petrache (min. 85 din 11 tn).

C.S.M. SUCEAVA — FEPA —4 
BiRLAD 3—0 (1—0) : Andrei
(min. 35), Bulîga (min. 63) și 
Cașuba (min. 74).

A. S. MIZIL — F. C. CON
STANȚA 4—3 <2—2) : Goia (ruin. 
29), Greaca (min. 39 din 11 m 
și min. 46 șl 55), respectiv Dinu 
(min. 38 și 43), Popovici (min. 
63).

PARTIZANUL BACĂU — PRA
HOVA C.S.U. PLOIEȘTI 0—2 
(0—1) : Constantin (min. 5) și 
crișmaru (min. 70).

Relatări de la I. Tănăsescu, 
Th. Uogureanu, V. Friucu, A. 
Bieltz, V. Doruș, N. Costin, 
I. Mindrescu, R. Alexandrescu și 
E. Tcirâu.

1. PETROLUL 33 24 6 3 67-22 54
2. Dunărea 33 22 4 7 54-25 a
3. Oțelul GI. 33 14 8 11 61-30 36
4. Met. Plopeni 33 16 3 14 51-48 35
5. CSM S-va 15 4 14 51-46 34
6. AS Mirii 33 15 4 14 55-61 34
7. FC C-ța 33 13 7 13 49-41 33
8. FCM Brăila 33 16 1 16 45-47 33
9. CFR Pașcani 33 15 2 16 41-48 32

10. Ol. Rm. S. 33 14 4 15 37-44 32
11. Prahova CSU 33 13 5 15 35-36 31
12. Met. Mangalia 33 13 4 16 41-45 30
13. Ceahlău! 33 11 8 14 41-49 30
14. CS Botoșani 33 12 6 15 40-49 30
15. Chim. Fălt. 33 13 4 16 34-46 30
16. FEPA ’74 33 12 5 16 32-52 29
17. Partizanul ’3 12 1 20 35-53 25
18. Unirea D Foc. 33 6 6 21 31-58 18

L P. ALUMINIU SLATINA — 
TKACIOKll. BRAȘOV 3—6 
(2—6) : N. Păun (min. 23 și 4*) 
și Asaltei (min. 73).

ȘOIMII LP.A. SIBIU — AUTO
BUZUL BUCUREȘTI 6—4 Q—•» : 
Bacara (arin. U <tn 11 m). Ște- 
faa (min. 2» șl 85) ș: Țiglaria 
(min. 25, » și «9>. respectiv
Tone (min. SI din 11 mj.

CABRAȚI MIBȘA — MECANI
CĂ FINA STEAUA BUCUREȘTI 
2—1 (1—1) : Constanuneseu (min. 
16), Elorescu (min. 67). respectiv 
Prodan (min. Z>.

IALA.S.A. SF. GHEOBGHE — 
CHIMICA TIKNAVENI 2—2 (1—1): 
Andrași (min. 25). Varga (min. 
47) pentru LMA.SA, Osvath 
(mi- 42), Cenan (min. 63) pen
tru Chimica.

METALUL BUCUREȘTI — C. S. 
T1RGOVIȘTE 3—0 (»—») : Sava
(min. 65), Dumitra (min. 89) și 
Ni ca (min. 82).

MIXERUL MOTRU — DINAMO 
VICTORIA BUCUREȘTI 4—3 
(0—0) : Tur raci (min. 64), Bălan 
(min. 67 și 75), Gașpar (min. 73 
din II m). respectiv V. Badu 
(min. 63 și 65) și lordache (min. 
68).

FLACABA AUTOM. MOBEN1 — 
UNIREA ALEXANDRIA 1—9 
(0—0) : Badea (min. 54).

AUTOMATICA BUCUREȘTI — 
GAZ METAN MEDIAȘ 2—6 
(1—0) : Fogarassy (min. 38) și 
G. Dumitru (min. 72).

PROGRESUL VULCAN BUCU
REȘTI — C.S.M. DBOBETA TB. 
SEVERIN 6—1 (3—0) : M. Nico-
lae (min. 19, 43 și 72). Stoica 
(min. 35), Ene (min. 52), Beldie 
(min. 83), respectiv Biban (min. 
75).

Relatări de la D. Mihail, T. 
Maniu, M. Verzescu, L. Briotâ, 
A. Soare, Gr. Jugănaru. Gh. Ilin- 
ca, N. Tokacek și D. Brănoiu.

GLOUA BISTRIȚA — STICLA 
ARIEȘUL TURDA 2—9 <1—•> î
Moșa (nun. U p 50. Meciul s-a 
disputat fcim.bâtă după am.ază.

AL BUL BRAD — MLTALL E- 
GISTLL CUGXR 2—• (2—0 S Sa 
kăa (niE- O f Dea (mm 30.

IND. SIRMEI C. TVRZn — 
STRUNGUL AR.AD 2—• (^-4) :
Nistor (nun. 57) și Radu (min. 
61 din 11 m).

F.C.M. U. T. ARAD — MLNE- 
BVL CAVNIC 2—6 (1—6) î Erdei 
(min. 44 și 52)*.___

MUREȘUL EXPLORĂRI DEVA 
— UNIREA ALBA IULIA 4—1 
(2—0) : Vălășutean (min. 33 și 
min. 75 din 11 m), Grozavu (min. 
38, autogol), Preda (min. 62), res
pectiv Bîitracu (min. 76).

C.S.M. REȘIȚA — OLIMPIA 
SATU MARE 1—0 (0—0) : Neagu 
(min. 90).

C.F.R. TIMIȘOARA — AVLN- 
TUL REGHIN 2—0 (2—0) : Băr-
buțu (min. 24), Stănescu (min.

MINERUL LUPENI — GLORIA 
REȘIȚA 4—0 (2—0) : Voicu (min. 
18), Dina (min. 21 și 56 — am
bele din 11 m), Colceag (min. 
73).

ARMATURA ZALAU — „U“'
CLUJ-NAPOCA 3—2 (2—0) : Boca 

și min. 66), 
respectiv

(min. 2 din 11 
Pred ea nu (min.
Stoica (min. 54) 
(min. 84).

Relatări
P.

Simion, 
Cotescu

Jurcă,
L 
I.
1.

m
20).

și Moldovan

de ia 
Tonea,
P. “
Și

I.
O.

Fuchs, 
I.

Toma, Al. 
Berbecaru, 
C. Crețu,

ULTIMA ETAPA (duminică 30 
iunie): Unirea Dinamo Focșani — 
F.C.M. Progresul Brăila (0—3), 
Otelul Galați - A. S. Mizil (0—1), 
Olimpia Hm. Sărat — Metalul 
Plopani (0—4). Chimia Fălticeni 
— Partizanul (0—2). Prahova 
c.s.u. Ploiești — Metalul Man
galia (0—2) FEPA ’74 Bîrlad — 
Petrolul Ploiești (0—4), F. C. Con
stanta — c.s.M. Suceava (1—3), 
C.F.R. Pașcani — C. S. Botoșani 
(0—2). Ceahlăul P. Neamț — Du
nărea C.S.U. Galati (0—2).

1. DINAMO V. 33 18 11 4 66-38 47
2. șoimi: IP A 33 17 4 12 54-33 38
X Progresul 33 16 5 12 58-47 37
4 Automatica 33 14 6 13 40-34 34
5. Tractorul 33 13 8 12 44-40 34
6. CS T-viște • 33 15 b 12 46-37 33
7. Carpați M, 33 14 5 14 45-39 33
8. IP Aluminiu 33 14 5 14 43-40 33
9. FI. Aut. M. S3 13 7 13 45-43 33

10. Gaz metan 33 14 5 14 34-42 33
11. Mec. fină St. 33 14 4 15 45-48 32
12. Cim. T-veni 33 14 4 15 48-55 32
13 IMASA 33 11 10 12 36-45 32
14. CSM Dr. 33 14 3 16 46-50 31
15. Metalul 33 11 9 13 42-57 31
16. Unirea Alex. S3 9 11 13 37-45 29
17. Autobuzul 33 8 9 16 34-50 25
18. Min. Motru 33 8 8 17 27-47 24

♦ Echipă penalizată CU 3 puncte

,U“ CJ.-N.
2. Gloria B-ța '
3. CSM Reșița
4. Aurul Brad
5. Arm. Zalău
6. CFR Tim.
7. Strungul
8. Min. Lupeni
9. Mureșul

10. FCM UTA
11. Olimpia S.M.
12. Min. Cavnic
13. Av. Reghin
14. Unirea A. I.
15. Met. Cugir
16. Sticla Arieșul
17. Gloria Reșița
18. Ind. sirmei

[. Domuță
33 19 10 4 64-23 48
33 18 6 9 58-25 42
33 15 7 11 38-31 37
33 15 6 12 40-30 36
33 16 3 14 53-46 35
33 14 6 13 42-37 34
33 16 2 15 41-43 34
33 15 4 14 50-54 34
33 12 9 12 46-39 33
33 15 3 15 46-46 33
33 12 8 13 49-40 32
33 14 3 16 66-64 31
33 13 5 15 35-36 31
33 14 3 16 42-58 31
33 11 6 16 35-43 28
33 11 6 16 30-57 28
33 11 2 20 31-70 24
33 9 5 19 33-57 23

PA (duminică 30

£3gaBBiSportul

ULTIMA ETAPA (duminică 30 
iunie) : Unirea Alexandria — 
Progresul Vulcan București (1—2), 
Chimica Tîrnăveni — Șoimii 
I.P.A. Sibiu (0—3). Mecanică fină 
Steaua București — Flacăra An
toni. Morer.i (1—2) Gaz metan 
Mediaș — Metalul București 
(0—0). Autobuzul București — 
Carpați Mirșa (1—5). C.S. Tlrgo- 
viște — Minerul Motru (I—1), 
Tractorul Brașov — Automatica 
București (2—0). C.S.M. Drobeta 
Tr. Severin — I. P. Aluminiu 
Slatina <0—O'). Dinamo victoria 
București — t.M.A.S.A. SI. 
Gheorghe (9—0).

ULTIMA
iunie) : Strungul Arad — Armă
tura Zalău (0—7). „U“ Cluj-Na- 
poda — Mureșul Deva (1—1). Mi
nerul Cavnic — Aurul Brad (3—4), 
Gloria Reșița — C.F.R. Timi- 
șoar- (0—4) Avîntul Reghin — 
Ind sirmei C. Turzii (2—3), Olim
pia Satu Mare — Gloria Bistrița 
(0—2) Metalurgistul Cugir — 
C.S.M. Reșița (0—3). Sticla Arie
șul Turda — F.C.M. U. T. Arad 
(0.—4) Unirea Alba Iulia — Mi
nerul Lupeni fl—2).

REZULTATELE 
CONCURSULUI PRONOSPORT

DIN S3 IUNIE 1985
1. A. S. Mizil — F. C. Constanța 1
2. Partiz. Bacău — Prahova PI. 2
3. Met. Mangalia — Otelul Gl. 1
4. C. S. Botoșani — Ceahlăul 1
5. Min. Motru — Din. Vict. Buc. 1
6. Met. Buc. — C. S. Tîrgoviște 1
7. FI. Moreni — Unirea Alex. 1
8. Carpați Mirșa — Mec. fină 1

O spectaculoasă 
Bucureștiului și

acțiune ofensivi, in partida dintre echipele 
lașului din semifinalele „Daciadei“ de seniori 

Foto : A. D. NEAGU

Prima finalistă a „Daciadei“ 
la rugby-seniori este echipa 
Bucureștiului. Duminică dimi
neața. pe stadionul Steaua II, 
ea a dispus de formația la
șului cu scorul de 39—4 (23—0), 
după o partidă mult mai echi
librată decît arată rezultatul... 
Sigur, victoria rugbyștilor bucu- 
reșteni n-a stat în nici un mo
ment în cumpănă (la jumătatea 
primei reprize ei aveau un a- 
vantaj substanțial, conducînd 
cu 13—0...) dar. ceea ce este de 
relevat, ca un fapt pozitiv, 
replica sportivilor ieșeni a fost 
promptă permanent, indiferent 
de proporțiile scorului. Sub 
acest aspect, meciul a repre
zentat o reușită. Iar pentru în
vinși, o lecție bună, pentru că 
au avut în față o formație cu 
mulți titulari în divizionare 
„A“ (Steaua. R. C. Grivița 
Roșie, Sportul studențesc, 
M.G. Olimpia etc.)

Echipa lașului, lipsită de o 
serie de jucători de la Politeh
nica. divizionara „A“. plecată în 
turneu în Polonia, s-a bazat 
exclusiv pe aportul formației 
secunde a lui „Poli" și pe doi 
inimoși juniori (Muram și Be- 
jan. jucători-centrl), căreia tî- 
nărul antrenor Emanuel Mihai, 
cîndva rugbyst la juniorii Ste
lei — sub cîrma regretatului 
antrenor N. Gheorndea —. a 
reușit să-i imprime un stil mo
dern, ofensiv. Ea a făcut din 
plin dovada unor calități spe
cifice acestui sport-combativi- 
tate, o bună conlucrare a com
partimentelor, tendință de joc 
deschis pe treisferturi etc. — 
dar lipsa de experiență și-a 
spus cuvîntul în fața unui ad
versar mai puțin omogen, dar 
mult mai rutinat...

Realizatori : Calafeteanu, Ma
tei și Anesia, cite două eseuri, 
D. Dinu, un eseu. Carp, trei

transformări, și Popescu, cite o 
transformare și o lovitură de 
pedeapsă pentru „XV“-le 
Bucureștiului, și Hapău — eseu, 
pentru ieșeni. De subliniat fap
tul că învinșii au mai avut cel 
puțin trei ocazii de eseu ra
tate de puțin (una în prima 
repriză, celelalte două la re
luare).

Arbitrului Marian Voina — 
Brașov (ajutat excelent la 
margine de Victor Marinescu 
și Marin Bostan — ambii din 
București), care a condus foar
te bine, i s-au aliniat forma
țiile :

BUCUREȘTI : Carp — Cala
feteanu (Circiumaru), D. Dinu, 
Matei (M. Dorel), Toader — 
Popescu. Neaga — Neacșu, Gh. 
Aurel, Cîrcei — L. Constantin, 
Țepurică — Anesia, Cucuveică, 
Simonca.

IAȘI : Luca — Balcan, M..- 
raru. Roșu, Colțea — Spătaru, 
Păduraru — Asaftei, Hapău, 
Roșea — Lungu, Gîmpiță — 
Grigore. Cucuteanu, Tăbăcaru. 
Au mai jucat Bejan și Lucaci.

T. BRĂDEȚEANU
• In cealaltă semifinală, pro

gramată pe stadionul Farul, e- 
chipa Constanței urma să în- 
tîlnească pe cea a Bihorului. 
Cum formația oaspe s-a pre
zentat la teren fără asistență 
medicală, conform regulamen
tului, arbitrul de centru Dra- 
goș Grigorescu — București a 
dat, cîștig de cauză echipei gaz
dă cu scorul de 4—0. Cele două 
formații au susținut, totuși, un 
meci amical, rugbyștii constăn- 
țenî cîștigînd cu 52—6 (38—6). 

Cornel POPA — coresp.
în acest fel, finala „Dacia- 

dei“ la rugby seniori se va des
fășura între echipele Bucureș
tiului și Constantei, care este 
programată joi 27 iunie.

9. Ind. sirmei — Strungul Arad 1
10. F.C.M. U.T.A. — Min Cavnic 1
11. Armătura — „U“ Cluj-Nap. 1
12. Mureșul Deva — U. Alba Iulia 1
13. C.S.M. Reșița - Olimpia S. M. 1

Fond total de cîștiguri : 443.451
• NUMERELE EXTRASE LA 

TRAGEREA „MULTIPLĂ" PRO- 
NOEXPRES DIN 23 IUNIE 1985. 
FAZA I. EXTRAGEREA I 1 33
21 18 36 3 31; EXTRAGEREA A

II-a : 15 7 12 (6 13 23 ; FAZA A 
H-a. EXTRAGEREA A IH-a : 26 
13 19 17 37 5 ; EXTRAGEREA A 
IV-a : 38 31 14 33 29 25 ; EXTRA
GEREA A V-a : 34 45 23 1» 8 38 ; 
EXTRAGEREA A VI-a : 2 14 25 
18 13 10 ; EXTRAGEREA A VII-a: 
32 33 3 10 21 7 ; EXTRAGEREA 
A VIII-a : 15 36 12 8 24 37 S
FOND TOTAL DE CÎȘTIGURI : 
1 419 624 lei.



S-a încheiat Divizia „A“ de popice

ELECTROMUREȘ TG. MUREȘ (f) 
Șl GLORIA BUCUREȘTI (m)-CAMPIOANE

MANGALIA NORD, 23 (prin 
telefon). Returul turneelor fi
nale ale Diviziei „A" de popi
ce s-a desfășurat sub semnul 
aceluiași interes major, princi
palele echipe favorite făcind 
uz de întregul lor arsenal fizic 
și tehnic pentru a-și îmbună
tăți situația in clasamente. Cu 
toate eforturile depuse, fostele 
deținătoare ale titlurilor, Voin
ța București (f) și Aurul Baia 
Mare (m), n-au putut să facă 
față principalelor lor adversa
re, bucureștencele fiind nevoite 
chiar să coboare pe ultimul loc.

In lupta pentru un loc pe po
dium s-au angajat mai multe 
echipe ca orieind, printre care 
și câteva out-sidere, care au 
furnizat întreceri viu disputate. 
La băieți, formația laureată, 
Gloria București, s-a impus în 
final la o diferență de doar 3 
puncte față de cunoscutul sex
tet Electromureș din Tg. Mu
reș. Nodd campioni au folosit 
următoarea formație : Petre
Bogoțan (852, 843), Ion Popa
(835, 865), Tudor Vasile (865, 
856), Constantin Siamatescu 
(866, 831), Marian Andrei (876, 
909), Alexandru Cătineanu (863, 
825). Antrenor — Costache 
Cristea.

La fete, după dțiva ani de 
tentative, jucătoarele de la 
Electromureș Tg. Mureș au 
reușit să îmbrace tricourile de 
campioane grație unui evident 
plus de precizie în lansarea 
bilei. Iată autoarele acestei 
frumoase performanțe : Rodi-

In ultima etapă a turului Diviziei „A" de

RAPID BUCUREȘTI -DIN
Ultima etapă (a IV-a) a turu

lui Diviziei „A" de lupte greco- 
romane a marcat strădania spor
tivilor vizați să concureze la 
Campionatele internaționale ale 
României (vineri, simbătă și du
minică, in sala Floreascai din 
Capitală). Dintre rezultate sur
prinde, firește, faptul că ruti
nata echipă Rapid București s-a 
aflat din nou în dificultate, de 
astă dată la Suceava. Citeva a- 
mănunte.

BUCUREȘTI. Într-O bună or
ganizare s-au desfășurat cele 
cinci partide programate în sala 
Construcția, singurele care au 
avut loc în Capitală (triunghiu
larul CESAROM București — 
C. S. Arad — Electromureș Tg. 
Mureș a fost amînat). Și cu toa
te că a fost prezent un singur 
arbitru (Gheorghe COnciu, din 
Galați) pentru cele... 50 de me
ciuri din cadrul categoriilor (cite 
10 la flecare întîlnire pe echipe), 
reuniunea din această sală n-a 
avut de suferit. Este adevărat că 
un singur arbitru, nevoit să în
deplinească atribuțiile propriu- 
zise de arbitraj, cele ale cro- 
nometrorulul, ale delegatului fe
deral, ale crainicului și evoluția 
scorului pe tabela de punctaj fă
ceau practic Imposibilă desfășu
rarea competiției. Dar, un alt 
arbitru, aflat in... tribună, i-a 
Înlesnit gălățeanului îndeplinirea 
dificilei sale misiuni.
in primul meci s-au aflat față 

In față echipele Metalul Rădăuți 
— una dintre fruntașele Seriei 
a IV-a — și S. C. Bacău. Dispu- 
nînd de luptători buni la pri
mele categorii, formația rădău- 
țeană (antrenor Vasile Pescarul 
s-a desprins, luind un avantaj 
greu recuperabil : 4—1. Dar, la 
celelalte categorii băcăuanii au 
reușit totuși să se apropie de 
egalare (5—4) și se părea eă 
vom asista la una dintre ma
rile surprize ale etapei. .Greul* 
rădăuțean însă a obținut victo
ria înainte de limită, prin su
perioritate tehnică (13—1) chiar 
din prima repriză. Astfel Meta
lul a dispus de S. C. cu S—L In 
continuare. Metalul a concurat 
în compania formației Industria 
sirmei Buzău și — după inter
calarea altui meci — a luptat cu 
echipa gazdă, Construcția. Victo
rii pe linie pentru garnitura ră

FINAL ÎN ÎNTRECERILE MUNICIPALE DE CICLISM PE VELODROM
cea mai spectaculoasă probă 

din întrecerile Campionatelor mu
nicipale de ciclism — desfășurate 
pe velodromul Dinamo timp de 
o săptămînă — a fost cursa cu 
adițiune de puncte a juniorilor 
mici. Aici, specific virstei și pu
ternicei dorințe de afirmare a 
concurenților, în prim-plan a fost 
lupta permanentă pentru tntiieta- 
te. După ce la primele două 
sprinturi evadat din pluton, L. 
Apostol lăsa impresia că se de
tașează în ciștigător. el a fost 
egalat la punctaj de T. Cătălin, 
învingător în sprinturile 3 și 4. 
La sprintul de mijloc, cu punctaj 
dublu — 10 puncte, apare în
față S. Moldoveanu care, pînă la 
sprintul final, nu va mai puncta. 
Deși foarte tânăr, el a gîndlt bine 
tactic cursa și. dștigînd sprintu
rile cu punctaj dublu, a reușit 
să termine învingător. Condu

că Baciu (422, 401), Aurelia
Serdan (436, 401), Lenuța Togâ- 
nel (375, 385), Ilona Șimon (415, 
421), Doina Tăgean (385, 417),
Hona Bartha (407, 385). Antre
nor coordonator — Iuliu Rado
vici; antrenor — Șandor Sereș.

CLASAMENTELE FINALE, 
feminin : 1. Electromureș Tg. 
Mureș 4830 (2 jocuri), campioa
nă națională, 2. Voința Oradea 
4782, 3. Laromet București 4772.
4. Voința Tg. Mureș 4746, 5.
Gloria București 4730, 6. Rapid 
București 4689, 7. Voința Timi
șoara 4684, 8. Voința București 
4647 ; masculin : 1. Gloria
Bueurești 10 286 (2 jocuri),
campioană națională, 2. Electro
mureș Tg. Mureș 10 283, 3.
UNIO Satu Mare 10 193, 4. Au- 
rul Baia Mare 10185, 5. C.F.R. 
Constanța 10 092. 6. Rulmentul 
Brașov 9816, 7. Carpați Sinaia 
9778. 8. Industria sirmei C. Tur- 
zii 9711.

Cornel POPA — coresp.

CONCURS DE SCHI LA BILEA LAC
In „căldarea" glaciară de la 

Bilea Lac se poate schia ca in 
plină iarnă ! Zăpada din bel
șug permite desfășurarea in 
condiții foarte bune a antrena
mentelor și concursurilor. Do
vada, zilele trecute, tind a avut 
loc o nouă competiție, la care 
au participat 60 de schiori și 
schioare din Mediaș, Cisnădie,

NOU IN DlUCIil IAFF
dăuțeană : 7—3 atit cu Industria 
sirmei. cit și cu Construcția. S-au 
remarcat, cu cite trei victorii, 
Răduț Brașoveanu (cat 57 kg), 
Constantin Băleanu (68 kg) și 
Mircea Crîșmaru (130 kg).

Cu mult interes a fost urmă
rită întîlnirea dintre Industria 
sîrmei șl S. C., două garnituri 
de valoare apropiată. Căutând 
să-și surprindă adversarii pe 
„picior greșit", preferind, mai 
ales, „arma" contraatacului, lup
tătorii antrenorului Gheorghe 
Valentin au reușit un frumos 
succes întrecînd pe S. C. cu 6—4, 
toate cele 6 puncte fiind rezul
tate din victorii înainte de li
mită !

Fostul luptător Adrian Popa, 
devenit de cițiva ani antrenor, 
a făcut tot felul de calcule pen
tru ca echipa sa, Construcția, 
avantajată șl de faptul că evo
lua în fața propriilor suporteri, 
să obțină măcar un „egal" în 
disputa cu S. C. Bacău. După 
meciurile de la primele 3 catego
rii a șl condus, de altfel, cu 3—0. 
Băcăuanii au fost însă mai 
buni la următoarele 7 categorii 
(exceptînd 90 kg), „adunînd" nu 
mal puțin de 6 puncte. Rezultat 
final : 6—1 pentru S. C. Bacău. 
Să recunoaștem însă că între do
rință șl posibilități este o dis
tanță foarte mare, gazdele avînd, 
la ora de față, multe „fisuri" în 
formație.

Costin CHIRIAC
BRAILA. Multipla campioană 

republicană Dinamo București, 
deși a avut patru luptători ple
cați peste hotare, i-a înlocuit cu 
succes lmpunindu-se, fie și în a- 
eeste condiții, in maniera cărții 
sale de vizită : •—2 cu IMU
Medgidia și 7—3 cu Progresul 
Brăila. Spre deosebire de etapa 
a n-a, ci nd Progresul, concurind 
tot .acasă- n-a reușit să reali
zeze nici un punct, de astă dată 
a ciștigat la scor, (7—3), întîl
nirea cu formația din Medgidia. 
A surprins, desigur, neplăcut, 
forfaitul echipei Oțelul Călărași. 
(Tr. EXACHE — coresp.)

REȘIȚA. Steaua (n.r. a doua 
formație valoroasă în competi
ția divizionară, n-a obținut, ca 
de obicei, victorii la scor deoa
rece și-a amînat meciuri’e de 

reaiții clasați pe primele 6 locuri, 
deși au ciștigat sprinturi și au 
punctat la altele, nu au reușit 
să-1 depășească. Imediat în urma 
et ca spectacol, cursa cu adiți- 
une de puncte a jumioriilor mari 
a prilejuit și ea o luptă foarte 
strînsă. Și aici, ca și în cursa 
precedentă, cel ce a gîndit mai 
bine cursa a câștigat.

REZULTATE TEHNICE, juniori 
mici, adițiune de puncte, 30 de 
ture, cu- sprint la fiecare 3 ture, 
29 concurenți : 1. S. Moldoveanu 
(C.S.Ș. 1) 17,5 min, 20 puncte,
campion municipal, 2. A. Ivan 
(C.S.Ș. 1) 18 p, 3. D. Vasile (Vo
ința) 16 p ; viteză : sferturi : L. 
Apostol (Voința) 12,7 sec. — Ad. 
Ivan (C.S.Ș. 1), S. Moldoveanu
(C.S.Ș. 1) 12,9 — Alex Ivan
(C.S.S. 1). C. Buzbula (Voința)
13.1 — 1 Balea (C.S.Ș. 1). T. că
tălin (C.S.Ș. 1) 12,9 — CI. Sch-

In „Cupa

UN VALOROS
LA PISTOL

întrecerile ediției 1985 a tra
diționalei competiții internațio
nale de tir „Cupa Steaua" — 
care se organizează de către 
clubul bucureștean de aproape 
trei decenii și la care au par
ticipat sportivi din 6 țări — 
s-au încheiat simbătă pe poli
gonul Tunari din Capitală, cu 
un frumos succes pentru tră
gătorii clubului organizator.

Performerul principal al com
petiției a fost pistolarul Mari- 
nică Trușcă, de la clubul spor
tiv Steaua, care a reușit la 
dificila probă de pistol liber 
un nou si foarte valoros record 
național, 576 p, punctaj ce 
constituie un rezultat de excep
ție. Trăgătorul Trușcă. se nu
mără de ani de zile printre cei 
mai buni concurenți la pistol 
liber, cea mai dificilă probă 
de pistol, de altfel el fiind 
campion al probei pe 1984. Tre
buie să menționăm că el și-a

Mirșa. Avrig și Sibiu. Printre 
dstigători s-au aflat : Valentin 
Marcu, Nieoleta Bălănică. 
Franziska Mesch, Haidemarie 
Hoprich, Axel Maurer, Dorina 
Albu, Victoria Natea, Horst 
Hritz. Cei mai tineri concu- 
renti (cite 6 ani) : Laura Mun- 
teanu si Silviu Naicu. (Liviu 
CIUPCDEAN — coresp).

lupte greco-romane
la trei categorii, avînd luptători 
plecați peste hotare) 4—3 cu 
C.S.M. Reșița și cu Metalul 
IURT Lugoj, 5—2 CU A.S.A. 
Cluj-Napoca. In rest, victoriile 
au fost împărțite : C.S.M. cu 
A.S.A. 5—4 (partida de la o ca
tegorie a fost aminată) și A.S.A. 
CU IURT tot 6—4. (P. FUCS — 
coresp.)

SUCEAVA. Din nou cunoscuta 
formație bucureșteană Rapid s-a 
aflat în dificultate în trunghiu- 
larul din localitate, îndeosebi în 
confruntarea cu C.S.M. Suceava 
în fața cărla a fost nevoită să 
cedeze : 4—6. Nu este însă mal 
puțin adevărat că echipa suce- 
veană a dominat net și partida 
cu Nicolina : 8—2. Echipa din
Ciulești s-a consolat, în cele din 
urmă, cu victoria obținută în 
meciul cu Nicolina : 6—4. Re
amintim că Rapid se află la a 
doua înfrîngere în aceste prime 
4 etape ! (I. MlNDRESCU — co
resp.)

CONSTANȚA. Eehipa de pe 
malul mării s-a prezentat în 
bună formă la această etapă rie- 
lăsînd formațiilor oaspete nici o 
speranță. Cu siguranță că Farul 
(antrenor Constantin Ofițerescu), 
care a terminat de două ori la 
egalitate în primele etape se 
gîndește la calificarea în tur
neul final. întîlnirea cu Metalul 
București a stat sub semnul e- 
chilibrului pînă aproape de fi
nal, cînd echipa constănțeană a 
obținut victoria eu 6—i. Cu un 
scor mai net Farul a dispus și 
de A.S.A. Buzău : 7—3. Deose
bit de disputată a fost întîlni
rea dintre Metalul șl A.S.A., 
prima cîștlgi.id cu «—4. (C. POPA
— coresp.)

PITEȘTI. Trei meciuri, trei 
victorii pentru L. C. Dacia din 
localitate : 7—3 cu C.S.M. Cra
iova și 6—4 cu Turbomecanica și 
Progresul București. Celelalte 
două meciuri s-au încheiat cu 
rezultate de egalitate : Progresul
— C.S.M. și Turbomecanica —
C.S.M. 5—5 (N. FEȚEANU —
coresp.)

CIMPULLNG MUSCEL. Musce
lul din loca tate și-a adăugat în 
bilanțul ei.' clor divizionare din 
această edi. 3 noi puncte : 7—3 
cu Delta Tuicea și 6—3 cu Car
pați Sinaia. în ultimul meci. 
Delta — Ca'păți î 5—5. (D. RA
DULESCU — coresp.)

Prima etapă a returului, la 
4 august.

ram ; semifinale : L. Apostol 
(cîșt. nepnez) — T. Cătălin, S. 
Moldoveanu 13,2 — C. Buzbula ; 
finala 3—4 : C. Buzbula 13,1 — 
T. Cătălin ; L. Apotol 13,6 — S. 
Moldoveanu ; juniori mari, adi
țiune de puncte, 50 ture, cu 
sprint la fiecare 3 ture, 42 con- 
curenți : 1. V. Zamfir (STIROM), 
29,3 min.. 26 p, campion muni
cipal, 2. C. Dumitrescu (C.S.Ș. 
1) 22 p, 3. C. Ioniță (C.S.Ș. 1) 
19 p ; urmărire echipe, 4 000 m : 
finala 3—4 : Olimpia (C. Mihăl- 
țeanu. P. Santa, St. Giurcă, Z. 
Boita) 5:11,1 — C.S.Ș. 1 (C. ioni
ță, S. Dine, C. Tudorache, C. Du
mitrescu) 5:04,1 ; finala 1—2 : 
C.S.Ș. 1 II (N. Pătrașcu, M. Io
niță, D. Costache, S. Chiosolu) 
5:00,1, — Voința (G. Gheorghiu, 
I. Sabef, Cr. Balint. S. Buzbula) 
campioană municipală 4:59,5.

Horațiu SIMA

Steaua", la tir

RECORD NAȚIONAL
: 576 p.!

depășit propriul record cu nu 
mai puțin de 10 nuncte (!) ceea 
ce se întîmplă foarte rar in 
tirul de mare performanță. 
Pentru a evidenția valoarea a- 
cestui rezultat de 576 p, amin
tim că recordul mondial omo
logat este de 581 p, iar la ori
care concurs internațional re
zultatele de peste 570 sînt o 
raritate. Recordul țării noastre 
a fost de 570 p și a aparținut 
lui I. Petru.

S-a mai remarcat Corneliu 
Ion la pistol viteză, unde a 
ciștigat de o manieră catego
rică (în prima manșă a avut 
299 p din 300 posibile). Bine 
a evoluat și Florin Cristofor. 
care a fost performerul nr. 1 
la pușcă liberă — ciștigător la 
poziția genunchi și la cele trei 
poziții, cu rezultate remarca
bile — 395 și, respectiv, 1167 p, 
iar la 60 focuri culcat s-a cla
sat pe locul secund, cu același 
punctaj realizat de învingător 
— stelistul Constantin Stan — 
597 p.

REZULTATE TEHNICE — 
pistol liber 60 f : 1. M. Trușcă 
576 p — nou record românesc,
2. S. Babii 566 p (ambii de la 
Steaua), 3. O. Tkacev (TSKA 
Moscova) 561 p. Pe echipe a 
ciștigat Steaua I cu 1701 p ; 
pușcă liberă 60 t c : 1. C. Stan 
597 p, 2. FI. Cristofor 597 (ambii 
de la Steaua), 3. T. Maximov 
(TSKA Sofia) 597 p — pe e- 
chipe locul I a revenit forma
ției Steaua cu 1 788. p. Pistol 
sport femei 30+30 f : 1. Silvia 
Kaposztai 581 p, 2. Elena Ta- 
ciuc 579 p, 3. Virginia Sisoe 
576 p (toate de la Steaua). Cel 
mai bun rezultat a aparținut 
însă dinamovistei Elena Cio- 
banu — 583 p, care n-a intrat 
în clasamentul „Cupei Steaua". 
Pistol viteză 60 f: 1. I. Corne
liu 597 p (299—298), 2. V. Su- 
ciu 595 p (297—298) (ambii de 
la Steaua), 3. O. Tkacev (ȚSKA 
Moscova) 595 (299—296). în alte 
probe au ciștigat : Silvia Kral 
(Honved Budapesta) 588 p la 
pușcă standard 60 f c : Roxa
na Lămășanu (Olimpia Bucu
rești) 577 p la pușcă standard 
3X20 f și Șt. Starinski (ȚSKA 
Moscova) 377 p la pușcă liberă 
40 f picioare.

Deci, un concurs reușit, do
minat de țintașii de la Steaua, 
care au terminat învingători, 
la individual șî pe echipe, în 
9 probe.

Tema RĂBȘAN

LA TG. MUREȘ Șl PLOIEȘTI GIMNASTICA
TÎNĂRĂ ȘI-A DESEMNAT NOII LAUREAȚI

în sala sporturilor din Tg. 
Mureș s-a desfășurat finala 
Campionatului republican de 
gimnastică al juniorilor, între
cere care a reunit speranțele 
acestei discipline. Antrenorul 
federal, prof. Adrian Stoica, 
ne-a relatat despre concursul 
de la Tg. Mureș următoarele : 
„Noua programă de clasificare, 
cu elemente impuse la catego
ria a IV-a, a dat acuratețe 
exereițiiler și a ereat un stil 
de lucru pe fiecare aparat in 
parte. Numeroase unități de 
performantă, intre care cele 
de la Timișoara, Baia Mare, 
Tg. Mureș. Bistrița si Oradea 
au prezentat tineri bine pre
gătiți, cu un bagaj serios de 
cunoștințe tehnice și tactice. A 
fost, putem spune, un concurs 
reușit, în care fiecare partici
pant s-a străduit să prezinte 
cit mai bine eeea ee a invătat 
în decursul multor luni de an
trenamente. Doar la categoria a 
II-a întrecerea a fost de un 
nivel tehnic mai scăzut și a- 
cest lucru ne îngrijorează, a- 
vind in vedere că tocmai de 
Ia această categorie urmează 
a fi promovați — în timpul 
cel mai scurt — viitorii com
ponent ai echipei noastre re
prezentative masculine. Apre
ciem interesul pe care il ma
nifestă față de evoluțiile elevi
lor lor conducătorii unităților 
sportive prezente în competiție. 
Cuvinte de laudă se cuvin or
ganizatorilor pentru eforturile 
ce le-au depus ca această fi
nală să se bucure de succes". 
Rezultate tehnice : cat. a IV-a. 
echipe — 1. C.S.Ș. Timișoara 
285,95 p, 2. C.S.S. 1 Baia Mare . 
282,55 n. 3. C.S.S. Arad 281.55 
p. 4. C.S.S. 7 Dinamo 280,60 p.
5. C.S.Ș. Tg. Mureș 279,90 p.

CĂLĂREȚII JUNIORI,
LA STARTUL ETAPEI A ll-a

A CAMPIONATULUI REPUBLICAN
Baza hipică din Iași este, 

incepînd de astăzi, gazda celei 
de-a doua etape a Campionatu
lui republican de călărie (ob
stacole și dresaj) rezervat ju
niorilor și fetelor.

Vor participa la întreceri ti
neri călăreți de la Steaua, 
C.S.M. Sibiu, C.S.M. Craiova, 
C.S.M. Lugoj. C.S.M. Iași, 
Dumbrava Neamț, Petrolul 
Ploiești, Dinamo. Olimpia Bucur 
rești ș.a., în program figurînd 
— tiinp de patru zile — pro
be pentru juniori „16 ani" și 
„18 ani", echipe, fete, precum 
și probe speciale pentru caii 
începători.

Vineri, simbătă și duminică 
vor avea loc întrecerile din 
cadrul „Cupei Moldovei", o 

competiție ce tinde să devină 
tradițională în activitatea in
ternă a echitației.

PRESELECȚIf IA ZBORUl 
CU PLANOARE OLTRAUȘOARE

Timp de șase zile, la Miercu
rea Ciuc, s-a desfășurat con
cursul de preselecție organizat 
de Aeroclubul Central Român 
pentru piloții de planoare 
ultraușoare. Au participat 48 de 
sportivi, reprezentând 19 aso
ciații. și din totalul de 28 de 
aparate de zbor prezentate 15 
au fost admise în concurs după 
o verificare tehnică riguroasă. 
Competiția s-a desfășurat pe 
pantele Dealului Sumuleu. te
ren omologat pentru această 
disciplină sportivă, punctul de 
decolare fiind situat succesiv 
la cotele 120 m. 140 m. 160 m 
și 360 m. întrecerea a constat 
din trei probe de patrulare la 
pantă (durată, cîștig de înălți
me. zbor în curenți termici), 
dintre rezultate fiind demne 
de menționat cele obținute de 
Hie Mihai 2.16:00 la durata de 
zor și Oscar Cișmaș 550 m la 
cîștig de Înălțime.

REZULTATE. Proba I : 1. I. 
Mihai (I.N.M.T. Buc.) 2.16:00.
2. O. Cișmaș (Strungul Arad)
1.48:00, 3. M. Barac (Textila
M. Ciuc) 1.31:00 ; proba a II-a: 
1. L. Chelariu (Metalul Comet 
Roman) 3:43, 2. P. Viziuteanu 
(Universitatea Galați) 3:26. 3. 
T. Bohm (Strungul Arad) 3:19; 
proba a IlI-a: 1. I. Nangiu (To- 
miris Iași) 1.50:00. 2. G. Craio- 
veanu (I.N.M.T. Buc.) 1.15:00.
3. St. Beretzschi (Textila M. 
Ciuc) 1.02:00.

6. C.S.S. Sibiu 278.30 d ; indi
vidual compus : Adrian Barde 
(Baia Mare) 58 p, Adrian Dur- 
la (Timișoara) 57,80 p. Tiberiu 
Rusu (Tg. Mureș) 57.45 p ; cat. 
a II-a : 1. C.S.S. 7 Dinamo
221,225 p. 2. C.S.S. Brașovia 
215,30 p, 3. C.S.Ș. Arad 210.875 
p ; individual compus : Adrian 
Ciucă (C.S.S- 7 Dinamo) 56.175 
p, Orlando Oprișan (C.S.S. 7 
Dinamo) 56,05 p. Florin Stroia 
(Gheorgheni) 55.625 p ; cat. a 
IlI-a : 1. C.S.Ș. Baia Mare 
28045 p. 2. C.S.S. Tg. Mureș 
274. 10 p. 3. C.S.Ș. 1 Oradea 
273,575 p ; individual compus : 
Florin Purje (Oradea) 57,65 p. 
Mihai Mateșan (Baia Mare) 
56,85 p. Dan Bumică (Sibiu) 
56475 p.

★
Finala campionatului junioa

relor de la gimnastică artistică 
a avut loc la Ploiești, sub sem
nul dominării sportivelor bucu- 
reștene. Rezultate tehnice cat. 
a IV-a, echipe: 1. C.S.Ș. Viito
rul 106,55 p. 2. A.S. Flacăra 
roșie 105,50 p. 3. C.S.S. Con
stanța 104,65 p ; individual 
compus : Ruxandra Frunzetti 
(Viitorul) 18,40 p. Ioana Ma- 
teescu (C.S.S- 1 Buc.) 18.15 p. 
Monica Pruneanu (Flacăra ro
șie) 18.15 p : cat. a IH-a : 1. 
C.S.Ș. 1 Buc. 154,80 p, 2. C.S.Ș. 
P. Neamț 153,15 p. 3. C.S.Ș. 
Baia Mare 150,95 p ; individual 
compus : Francisca Dumitrescu 
(C.S.Ș. 1 Buc.) 29,15 p. Adria
na Stoeneseu (C.S.S. 2 Buc.) 
29.00 p. Daniela Sânătescu 
(C.S.S. 1 Buc.) 27.70 p.
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LIA MIHAIU - MEDALIATĂ CU BRONZ 
LA C.E. (junioare) DE SKEET

PARIS (Agerpres). La Anti
bes (Franța), in cadrul campio
natelor europene de tir, in pro
bii de șkeet rezervată junioare
lor Lia Miitaiu (România) a 
reușit să obțină medalia de 
bronz realizing 100 puncte. Pe 
primele două locuri s-au cla
sat Michaela Rink (R.F.G.) 
și Spoille Girard (Franța)-

Lia Mihaiu. in virstă de 19 
ani. originară din comună Lâ- 
puselu (Maramureș), de profe
sie desenator tehnic, compo
nentă a clubului C.S.M. Baia 
Marc, obține primul său suc
ces internațional la aceste cam
pionate, după ce a fost cam
pioană națională.

în celelalte probe au fost 
consemnate rezultatele : SE
NIORI : Bjorn Thorwaldsson 
(Suedia) 198 p, 2. Bamaz Imn- 
aișvili (U.R.S.S.) 198 p (în ba
rai au tras 25 si. respectiv. 24 
t) 3. Bernhard Hobhwald 
(R.D.G.) 197 p; FEMEI: 1. Keith 
Magnusson (Suedia) 192 n. 2. 
Elzbieta Bednarczu (Polonia) 
188- p. 3. Bianca Hansberg (Ita
lia) 185 p : JUNIORI : 1. Johan 
Senson (Suedia) 197 d. 2. An
drew Woods (M. Britanie) 196 
p. 3. Jiri Stepanek (Cehoslova
cia) 194 p.

9 La Concursul internațional 
de tir al Iugoslaviei, care s-a

desfășurat la Titograd, sporti
vul român Eugen Antonescu 
(Dinamo București) a obținut 
un frumos succes, clasîndu-se 
pe primul loc (37 de concu- 
renți) la proba de pușcă cu 
aer comprimat. cu rezultatul 
de 587 p — cifră ce constituie 
un nou record românesc (v.r. 
586 p. a aparținut tot lui An
tonescu). Pe locul secund s-a 
situat iugoslavul Z. Zacir cu 
585 p.

ACTUALITATEA ATLETICA INTERNAȚIONALĂ
• Maricica Puică învingătoare ia Praga, pe 3 OOO m • Dispută 

strînsâ intre Jarmila Kratochvilova și Ella Kovacs 9 Heike 
Drechster — 7,33 m la lungime

Un sfirșit de săptămînă cu 
multe competiții atletice, cu 
multe rezultate valoroase. Iată 
ultima dintre acestea :

PRAGA. In capitala Ceho
slovaciei a avut loc tradiționalul 
„Memorial Evzen Rosicki“, anul 
acesta (a 54-a ediție) contînd 
pentru ,,Cupa mondială", la star
tul căruia, între numeroși at- 
leți de renume, au fost prezenți 
și cîțiva reprezentanți ai atletis
mului nostru. Dintre aceștia. Ma
ricica Puică a obținut o victorie 
netă, mult aplaudată. în fata 
unui pluton de valoroase alergă
toare pe 3000 m ; 1. Puieă 8:50,62, 
S.Angella Tooby (M. Britanie) 
8:58,23, 3. Erszebet Vereb (Unga
ria) 9:00,16, 4. Annette Sergent 
(Franța) 9:03,73, 5. Jane Furniss- 
Shields (M. Britanie) 9:09,26... 8.
Paula Ilie 9:18,44. O cursă foar
te interesantă a fost cea de la 
800 m în care tânăra noastră at
letă — Ella Kovacs, campioană 
europeană de sală, a Întâlnit-o pe 
campioana si recordmana mon
dială Jarmila Kratochvilova, pe 
fosta recordmana a lumii Nadej- 
da Olizarenko și pe alte atlete de 
clasă. La capătul unei dispute

UN SPLENDID SUCCES AL HANDBALULUI NOSTRU
(Urmare din pag. 1)

Echipa României a întrecut 
formația U.R.S.S. (care se con
fundă în linii mari cu repre
zentativa țării, campioană a 
lumii) eu 23—20 (11-—7). Este 
o splendidă izbîndă a talentu
lui și sîrguinței acestor băieți, 
a tehnicienilor care i-au pre
gătit. a handbalului nostru.

Partida finală a fost începu
tă de sportivii noștri cu mul
tă atenție și o deosebită con
centrare. Deși antrenorul echi
pei sovietice. Anatoli Evtușen- 
ko, a introdus de la început 
cel mai puternic „7" (Șipenko 
— Gaghin. Rimanov. Vasiliev, 
Sevțov. Sokol și Antonevici). 
tricolorii universitari au știut 
să exploateze permanent bre
șele create in apărare, au a- 
saltat neîncetat poarta lui Și- 
penko. pînă cînd acesta a tre
buit să fie înlocuit, pentru că 
realmente — deși este cel mai 
bun portar al handbalului so
vietic și unul dintre cei mai 
buni din lume — nu putea fa
ce fată ofensivei noastre. Pri
mul gol a fost înscris de Mă
ricel Voinea în min. 2 si apoi, 
încă înainte de jumătatea pri
mei reprize. reprezentativa 
României s-a desprins: 6—4 
(min. 12). 7—4 (min. 14). 8—4 
(min. 15). 12—7 (min. 25). 13—7 
(min. 27) și 14—7 (min. 30). A- 
ceasta datorită prestației de 
excepție a lui Măricel Voinea 
și Marian Dumitru. evoluției 
bune si utile a lui Berbece, Pe
tre si Mocanu, inteligenței cu

care Ghimeș a condus acțiu
nile ofensive și s-a aflat _ în 
permanentă în fața apărării 
noastre, pentru a stopa încă în 
fașă atacurile partenerilor.

După pauză, prea sigură pe 
ea, echipa noastră a avut o 
lungă perioadă de respiro. care 
le-a permis handbaliștilor so
vietici să revină incredibil, 
chiar pînă la egalare: 15—ÎS 
(min. 45). Spre onoarea lor, 
băieții pregătiți de Lascar Pa
nă și Cezar Niea si-au reve
nit, au aruncat in luptă toată 
energia, au preluat cîrma jo
cului si n-au mai cedat-o pî
nă la finele meciului. A fost 
o partidă tactică foarte bună, 
pentru care antrenorii merită 
felicitări, a fost o partidă spec
taculoasă. aplaudată cu gene
rozitate de public, de multe 
ori ..la scenă deschisă", a fost 
o intîlnire care ne-a confirmat 
calitățile deosebite ale porta
rului Alexandru Buligan. unul 
dintre principalii artizani ai a- 
cestui succes care ne umple 
inimile de bucurie. Deosebit de 
semnificativ este și faptul că. 
imediat după joc. Anatoli Ev- 
tușenko ne declara: „Si de a- 
ccastă dată, ați fost mai 
buni...“. Chiar în momentul in 
care telefonez, echipa Româ
niei primește medaliile de aur 
ale Campionatului Mondial U- 
niversitar 1985 din mîinile 
prof. Jean Talbot (Franța).

Iată acum lotul României : 
Alexandru Buligan. Adrian Si- 
mion, Mircea Peiran — Cornel 
Durau, Marian Dumitru (6 go-

turi). Olimpiu Flangca. George 
Dogăreseu, Ion Mocanu (3), 
Doru Porumb, Măricel Voinea 
(7), Constantin Petre (1), Pe
tru Janto, Adrian Ghimeș (2). 
Dumitru Berbece (4).

în meciul final n-au jucat 
Mireea Petran, Petru Janto și 
Vasile Stingă (a evaluat într-o 
singură repriză în tot C.M.U.). 
Antrenori — Lascăr Pană și 
Cezar Niea, medic — dr. Eu
gen Craioveanu, metodolog — 
Mihai Cojocarii.

Pentru echipa U.R.S.S. au 
înscris: Gaghin 6. Gopin 3. 
Sokol 3, Demidov 3, Șevțov 2, 
Vasiliev 2. Rimanov 1.

Au arbitrat: Heuehert și No- 
rek (R.F. Germania).

Pentru locurile 3—4: R.F. 
Germania — Iugoslavia 24—23 
după prelungiri (Iugoslavia 
conducea ou 17—16 in min. 
39 !).

PE ȘOSELELE LUMII...
Pordenone. Cea de a 15-a edi

ție a Turului Friuli a fost cîș- 
tigată de italianul Franco Chic- 
cioli care a parcurs 199 km în 
5.30:24. Același timp l-au înre
gistrat Francesco Moser (Italia) 
și Johan V^n Der Velde (Olan
da) etc.

Dessau. Al 33-lea tur al R. D. 
Germane a luat sfîrșit duminică 
cu victoria lui Olaf Ludwig, 
24.03:15» urmat de Dan Radtke 
la 1:46, Jens Heppner la 2:31, 
Olaf Jentzsch la 2:44 etc.

Tuzla. Etapa a opta a Turului 
Iugoslaviei (Sarajevo — Tuzla, 128 
km) a revenit rutierului sovie
tic Nikolai Kozinov care a în
vins la sprint un pluton nume
ros cronometrat in 3.36:04. Pe 
locul opt s-a aflat si ciclistul 
român Cornel Popa. In fruntea 
clasamentului general nici o 
schimbare : 1. Pavlici (Iugosla
via) 25.07:57, Mailer (RDG) 
25:09:23, Staikov (Bulgaria) 
25.09:50. Matejka (Cehoslovacia) 
25.10:00, Amardeilh (Franța) 
25.10:20 etc.

BASCHET • Trofeu! „William 
Jones*4, pentru echipe feminine : 
Canada — Brazilia 65—51, Sue
dia — R.F.G. 56—59, S.U.A. — 
Chunchgwa (Taiwan) 56—55.

BOX • La Bangkok, thailan- 
dezul Sot Chitaiada și-a apărat 
centura de campion mondial 
(WBC) la categoria muscă termi
nând la egalitate cu mexicanul 
Gabriel Bernal.

HANDBAL • In cadrul elimi
natorilor pentru C.M. feminin 
grupa ..B“. la Huelva : Spania — 
Franța 20—25 (în tur 14—21).

HOCHEI PE IARBĂ « Cupa 
intercontinentală*1 (masculină) : 
la Dublin : Irlanda — Italia 2—1 
(2—0). la Glasgow : Scoția — 
Franța 1—0 (0—Oh

POLO > Turneu internațional 
La Budva, în Iugoslavia ; U.R.S.S.

TELEX • TELEX
— Ungaria 12—11. S.U.A. — Spa
nia 9—7. Iugoslavia — Italia 9—3.

RUGBY • Mare surpriză la 
Buenos Aires, în meciul test Ar
gentina — Franța. Echipa sud- 
americană a obținut o victorie 
clară cu 24—16 (15—6) ! Au în
scris ; 2 încercări — Ure (min. 
19) și Tumes (min. 37). 2 tran
sformări. Porta, 3 lovituri de 
pedeapsă ; Porta (mtn. 61, 76. 82) 
pentru Argentina, 2 Încercări : 
Blanco (min. 58) și Lafond (min. 
71), o transformare : Lesearbou- 
ra. 2 lovituri de pedeapsă : Les- 
carboura (min. 11 și 21) pentru 
Franța • La Brisbane, al doilea 
meci test intre Australia șl Ca

de toată frumusețea Kratochvi
lova (Cehoslovacia) a obținut 
primul lo-c în 1: 56,57 urmata de 
Ella Kovacs 1:56,92, Ana Quiroi 
(Cuba) 1:59,45, Milena Strnadova 
(Cehoslovacia) 2:00,11, Mary Mc
Queen (Canada) 2:00,23, Nadejda 
Olizarenko (U.R.S.S.) 2:01,02, Zu- 
zana Moravcikova (Cehoslovacia) 
2:01,83, Lenuța Rață 2:08,17. Alte 
rezultate din acest concurs : 
BĂRBAȚI : 200 m : Leandro Pe- 
nalver (Cuba) 20.83, Istvan Nagy 
(Ungaria) 20,96 ; 400 m : Rober
to Hennandez (Cuba) 45,75. Mar
cel Arnold (Elveția) 45,87 : 1500 
m : Josep Chesire (Kenya) 3:39.60. 
Pascal Thiebaut (Franța) 3 ;39,90; 
5000 m : Paul Kipkoech (Kenya) 
13:31,99, Pavel Klimes (Ceho
slovacia) 13:33,30 ; 110 mg : Gyor- 
gy Bakos (Ungaria) 13,68, Viaces- 
lav Ustinov (U.R.S.S.) 13,78 : pră
jină ; Serghei Bubka (U.R.S.S.) 
5,03 m, Vasili Bubka (U.R.S.S.) 
5,80 m ; lungime : Laszio Szalma 
(Ungaria) 8,02 m. Shijie Wang 
(R.P. Chineză) «,<H m ; disc : 
Imrich Bugar (.Cehoslovacia) 
67,74 m. Luis Delis (Cuba) 67,48 
m ; suliță : Einar Vihljalmsson 
(Islanda) 85.36 m. Stanislaw Go
rak (Polonia) 83,68 m ; FEMEI : 
100 m : Elzbieta Tomczak (Polo
nia) 11,23. Tatiana Kocembova 
(Cehoslovacia) 11,32 ; 400 m :
Elena BuliTova (Cehoslovacia) 
52,10 ; 400 mg : Genowefa Blaszak

(Polonia) 54.47, Eden Fuedler 
(R.D.G.) 55,23 ; înălțime : Stefka
Kostadinova (Bulgaria) 1,9*8 m, 
Ludmila And on ova (Bulgaria) 
1,95 m ; lungime : Tatiana Rodio
nova (U.R.S.S.) 6,75 m. Elena 
Ivanova (U.R.S.S.) 6,68 m ; greu
tate : Elena Fibingerova (Ceho
slovacia) 21,03 m, Svetla Mitk-ova 
(Bulgaria) 18.65 ni.

ERFURT. In cadrul meciului 
anual dintre reprezentativele 
R.D. Germane și Uniunii Sovie
tice au fost înregistrate clfeva 
rezultate deosebite : BĂRBAȚI * 
400 m : Thomas Schonlebe
(R.D.G.) 44.62 — nou • record,
Jens Carlowitz (R.D.G.) 44.95 ;
800 m : Viktor Kailink in 1:46,89 ; 
greutate : Ulf Timmermann
(R.D.G.) 22,08. Janis Bojars 20.98
m : 4X100 m : R. D. Germană 
38,50, U.R.S.S. 38,95 : înălțime :
Ghenadi Avdeenko 2,26 m, Ser- 
ghei Maltoenko 2.26 m. Andreas 
Sam (R.D.G.) 2,26 m ; lungime : 
Robert Emmian 8,24 m, Serghet 
Lajevski 8,12 m ; 10 ooo m : Mi
chael Hellmann (R.D.G.) 38:23,76. 
Werner Schildhauer (R.D.G.) 28:
24.84 : FEMEI : 100 m : Mari ies
Gohr (R.D.G.) 111.19, Silke Gla-
disch (R.D.G.) 11,39 ; 400 m : Olga 
VLadîkitna 49.85, Kirstin Emmei- 
mann (R.D.G.) 59,12 ; 1500 ni : 
Natalia Artemova 4:02,22. Pa vil La 
Agletdin o va 4:03,95, Yvette Beltz- 
sch (R.D.G.) 4:12,97 ; 100 mg :
Cornelia Oschkneat (R.D.G.) 12,79, 
Svetlana Gusarova 12,82. Kerstin 
Kna.be (R.D.G.) 13.03 : lungime : 
Heike Drechsler (R.D.G.) 7.33 m, 
Galina Cistakova 7,07 m, Helga 
Radtke (R.D.G.) 7.07 m ; suliță : 
Petra Felke (R.D.G.) 74,94 m.
Olga Gavrilova 65,84 m, Natalia 
Kolentșukova 64,14 m.

Pe terenurile de tenis

ASTĂZI ÎNCEPE
Astăzi începe la Wimbledon 

tradiționalul turneu internațional 
de tenis, considerat de specia
liști ca un veritabil campionat 
mondial pe Iarbă. Iată ciștigă- 
torii ediției trecute a competi
ției : simplu : John McEnroe, 
dublu : McEnroe și Peter Fle
ming, dublu mixt : Wendy Turn
bull șl John Lloyd, simplu fe
mei : Martina Navratilova, dublu 
femei : Navratilova și Pam Shri-

WIMBLEDONUL
• Ultimele jocuri din turneul 

feminin de la Eastbourne : se
mifinale : Martina Navratilova — 
Manuela Maleeva 6—1, 6—2, He
lena Sukova — Wendy Turnbull 
4—6, 7—6, 6—4 ; finala : Navra
tilova — Sukova 6—4, 6—3.
• Turneul de la Bergen (Nor

vegia) : finala : Jonas Svensson 
— Peter Svensson (ambti Sue
dia) 6-2. 7—6, dublu finală : Jo
nas $1 Peter Svensson — Peter 
Lundgren, Stefan Eriksson 7—6, 
4—8. 8—3.

INTERZONALUL FEMININ DE ȘAH
în turneul interzonal feminin 

de șah de la Jelezmovodsk 
(U.R.S.S.), după două runde con
duce Nina Hojberg (Danemarca) 
— 2 puncte, urmată de Nona

Gaprindașvili (UJt.S.S.) 1.5 p. 
Margareta Murajan (România) a 
întrerupt ambele partide. a vină 
avantaj pozițional. în partida din 
runda a doua cu Khadilkar (India).

Fslbal meridiane
• în etapa a 16-a a campio

natului UJt.S.S. : Spartak Mos
cova — Dinamo Moscova 5—1, 
Zenit Leningrad — Șahtior Do- 
nețk 2—1. Ararat Erevan — Me
talist Harkov 3—1, Neftci Baku 
— Dinamo Kiev 1—1, Torpedo 
Kutaisi — Kairat Alma Ata 1—0, 
S.K.A, Rostov — Jalghiris 1—3, 
Fakel Voronej — Dinamo Minsk 
2—1, Dniepr — Zenit Leningrad 
2—1. Clasament : 1. Dinamo Kiev 
23 p. 2. Dniepr 22 p. 3. Spartak 
Moscova 21 p. Pe ultimele : 17. 
Dinamo Moscova 10 p (14 j), 18. 
S.K.A. Rostov 10 p (16 j). în cla
samentul golgeterilor. pe primele 
locuri se află Oleg Taran (Dniepr) 
cu 9 g, urmat de Vladimir 
Klementiev (Zenit) 8 g.
• In penultima etapă a cam

pionatului Poloniei (et. 29) : Du
blin — Widzew Lodz 1—1. Gornlk 
Zabrze — Lechia Gdansk 3—1, 
Slask Wroclaw — Radomiak 2—0, 
Zaglebie 
Szczecin 1—!
Katowice 1—0. Clasament : 1—2 : 
Gornik Zabrze și 
via ou cite 
38 p.
• Finala 

fășurată, la 
Larissa și, 
an, P.A.O.K.

celor 30 OOO de spectatori, Larissa 
a obținut victoria ou 4—1 (1—0) 1
• In turneul internațional de 

la Toronto : Vasas Budapesta — 
inex canada 2—1, F. C. porto — 
Inex Canada 1—0. învingătoarele 
se vor întilni în finală.
• In Mexic se desfășoară un

turneu, la care participă mai 
multe echipe din Mexic, Argen
tina șl Brazilia. In prima semi
finală, Guadalajara a întrecut pe 
Flamengo cu 2—1. prin golurile 
marcate de Luna șl Hernandez, 
respectiv Cesar. In cealaltă se
mifinală. River Plate (Argentina) 
a învins echipa Cruz Azul (Me
xic) cu 7—5, după executarea lo
viturilor de la 11 m. După pre
lungiri, scorul era egal : 2—2
(1—1. 1—1). In finală se vor în
tilni Guadalajara și River Plate.

t La M august, la Zurich ae 
va reuni Comitetul executiv 
U.E.F.A.. care va examina re- 
admiterea echipelor engleze în 
Cupele europene, precum și con
testația depusă după eliminarea 
echipei F. C. Liverpool pe mi
nimum trei ani.
• Internaționalul suedez Lars

son (acum la Atalanta Bergamo) 
va revent în țara sa, la echipa 
MalmS F. F., unde a mai evoluat 
In urmă cu cîteva sezoane. Echipa 
elvețiană Aarau — revelația a- 
cestui campionat (clasată pe lo
cul secund) va avea în compo
nența ei pe internaționalul Ber- 
telesen (33 de ani, de 52 ori se
lecționat în reprezentativa Dane
marcei). Un alt international da
nez, Carsten Nielsen, va evolua 
la Neuchatel. o altă formație din 
Elveția, în plină ascensiune.
• Gary Lineker (24 de ani), 

selecționat în echipa Angliei, va 
părăsi clubul Leicester și va e- 
volua la Everton, cîștigătoarea 
„Cupei cupelor", campioana An
gliei.

Sosnowiec — Pogon 
■3. Legia Varșovia — LA ÎNCHEIEREA EDIȚIEI

40 p, 3.
Legia Varșo-
Widzew Lodz

Greciei" des- 
între echipele

in returul finalei „Cupei Baleaniec”
„Cupei 
Atena, 
campioana din acest

Salonic. în fața
HERAKLIS - F.C

nada. Australienii au ciștlgat la' 
un soor net ; 43—15 (26—9). In
primul test jucătorii de la anti
pozi ciștigaseră ou 59—3.

ȘAH • Turneul inter-zonal de 
la Taxco (Mexic). După opt 
runde în fruntea clasamentului 
se afiă olandezul Timman cu 7,5 
P. urmat de cubanezul Nogueiras 
șț canadianul Spragget cu cite 
6 p. sovieticul Tal 5 p (1) etc.

VOLEI • La Amsterdam a 
avut loc tragerea Ia sorți a gru
pelor C.E.. care se va desfășura 
între 29 septembrie și 6 octom
brie. Echipa masculină a Româ
niei va evolua la Zwolle, în 
grupa a 2-a 
cia. Spania), 
nă va juca

■ Leeuwarden
Italia).

la Zwolle,
(Polonia, Cehoslova- 
iar formația femini- 
în grupa 8-a, la 
(Ungaria. Olanda

SALONIC, 23 (prin telefon). 
Deși lipsită de serviciile lui lo- 
vănescu și Voicu, accidentați, 
pitestenii au abordat cu multă 
încredere jocul retur al finalei 
„Cupei Balcanice" și chiar In 
primele minute ale intilnirii au 
o bună ocazie de gol Prtn fun
dașul Bănuță. Dar cei care des
chid scorul sînt gazdele: in min. 
34. fundașul KARAISKOS urcă în 
atac și, după o preluare înșelă
toare, reușește să-1 învingă pe 
Cristian; 1—0. Piteștenii acuză 
șocul și In min. 39 primesc cel 
de al doilea gol: GRETERSON
fructifică o centrare de pe par
tea stingă, dar după ce balonul 
depășise — la centrare — linia 
de poartă, 2—0. La reluare, a- 
celași incisiv fundaș Karaiskos 
șutează în bară (min. 48). iar în 
min. 58 ambițiosul Bănuță insis
tă la o minge la centrul terenu
lui, face o cursă Impetuoasă, 
centrează foarte bine și IGNAT

vănescu și Voicu,

.Cupei Balcanice'

ARGEȘ 4 1 (2 0)
înscrie printr-un șut puternic șt 
plasat: 2—1. Din nou relaxare 
în tabăra jucătorilor noștri. Dia 
nefericire, arbitrul acordă un 
penally gratuit gazdelor, Adamou 
șutind de la aproximativ 2 m 
balonul în mina lui Stâncii, și 
HATZIPANAGIS transformă: 3—1. 
Egalitate perfectă, dar cei care 
vor înscrie golul care aduce tro
feul sînt tot jucătorii greci, prin 
KOFIDIS (min. 73).

Arbitrul Ivan Iosifov (Bulga
ria) a condus slab formațiile:

HERAKLIS: Georglev — Levko- 
poudos. PERGAMIS, Karaiskos, 
Zifkas — KOFIDIS, Adamou, 
PAPAIOANNOU, HATZIPANA
GIS — Greterson. Maloumi-dis 
(min. 79 Komnas).

F.C. ARGEȘ: Cristian___  ______T. _______ BÂ-
NUTÂ Pirvu, STANCU, Tânase 
— Badea, Moicean-u, Ignat — D. 
Zamfir (min. 6) Jurcă), Pană 
(min 60 Toma), Nloa.

Adrian VAS1LESCU
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