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Reprezentare prestigioasă ia CM. de lupte greco-romane

ECHIPAJELE ROMÂNIEI LÂ ÎNĂLȚIME:
TREI MEDALII
DE AUR ȘI

DOUĂ DE ARGINT
In imagini, 

cîștîgătorii celor 
trei triluri mondiale

------------------ VERONICA NECULA
4+1 RAMEMONDIAL!NEGRIȘAN,M

Și. Rusu și I. Grigoraș — „argint”, 
M. Cișmaș și Gh. Savu — „bronz"

CAMPION

HERTA ANIȚAS VIORICA IL1NCADOINA CIUCANU

i'lAI CIȘMAȘ

4 F.C.

GHEORGHE SAVUȘTEFAN NEGRIȘAN ION GRIGORAȘ
KULBOTN, 11 (prin telefon). 

Campionatele mondiale de
lupte greco-romane. încheia
te duminică seara în sala
din localitate, au prilejuit e- 
chipei noastre o nouă a- 
firmare de prestigiu, 
zentanții României s-au 
mărat printre 
marii competiții, 
cucerească cinci 
de aur, două de argint și două 
de bronz) și să ocupe locul 3 
în clasamentul pe echipe, 
cele 27 de participante.

Cel mai valoros succes a 
obtinut de 
tru ȘTEFAN 
68 kg), care, 
gurat primul 
punind categoric de Tibor 
daș (Ungaria), prin diferență 
(9—0), l-a întrecut, în „fi
nala mare", și pe redutabilul

nouă
Repre- 

nu- 
protagoniștii 

reușind să 
medalii (una

luptătorul 
NEGRIȘAN 

după ce și-a 
loc In grupă

din

fost 
nos- 
(cat 
asi- 
dis- 
Du-

---------------------------------- REZULTATE
Turul 1 (șl restanțe) : st. Ne- 

grișan (cat. 60 kg) b. dif. (0—0) 
T. Dudaș (Ungaria). V. Andrei 
(cat 100 kg) p.p. (1—4) T. Gaș- 
par (Ungaria). M. Cișmaș (cat. 
52 kg) b s. (12-0) B. Scherer 
(R.F. Germania), I. Grigoraș (cat. 
130 kg) b.p. (4—1) L. Toth (Unga
ria). T. 2 : M. Cișmaș b. s. (14—2) 
M. Fuller (S U.A.), Gh. Savu (cat. 
62 kg) b s. (12—0) B. Wllhelm- 
sen (Danemarca), St. Rusu (cat. 
74 kg) b.s. (13—0) Kim Yung 
Nam (Coreea de Sud), I. Matei 
(cat 90 kg) b. d. S. Majar (Un
garia; I Grigoraș — liber. T 3 : 
M. Cișmaș b.p. (7—1) R. Klerpacz 
(Polonia), Gh. Savu b.d. (11—0) 
D. Wasmund (S.U.A.). șt. Rusu 
b.t. J. Pedersen (Danemarca). I. 
Matei b.d Jean Court (Franța), 
I. Grigoraș — liber. T 4 : M. Clș- 
ma? — liber. Gh. Savu b.s. (12—0) 
M. Breke (Norvegia), Șt. Rusu 
b.p (6—1; J. Zeman (Cehoslova
cia) 1 Matei b.d. B. Merkel (Po
lonia), I. Grigoraș b.t. (!) H. To- 
manek (Polonia). T. S : M. Ciș
maș — liber. Gh. Savu n.p. (2—0) 
B Klozlc (Polonia), șt. rusușt.

sovietic 
favoritul 

el 
de

Mikhail 
catego- 

cîști- 
la 

de... 
de 

Ne- 
sep- 
Pe- 

par- 
Steaua 

Șuteu). a în- 
ln 

(an- 
ob- 
cea 
din

luptător 
Prokudin, 
riei. Imbatabil, 
gat. fără drept 
puncte (6—0), o victorie 
aur, care i-a adus titlul 
campion mondial ! Șt. 
grișan este născut la 9 
tembrie 1958 în com. 
cineaga, jud. Tulcea, face 
te din clubul sportiv 
(antrenor Gh. 
ceput să practice luptele 
1974 la Farul Constanța 
trenor C. Ofițerescu) și a 
ținut acum, la Kolbotn, 
mai mare performanță 
palmaresul său.

Ceilalți 
care au 
eforturi, 
titlului 
n-au 
ternicîi

a 
apel.

doi luptători români 
încercat, cu lăudabile 
să 
de

putut
lor

intre în posesia 
campion al lumii 

trece de pu- 
adversari. cuce

TEHNICE -----------------------------------
b.p. (6—2) B. Vellcikov (Bulga
ria) , I. Matei — Uber, I. Grigo
raș b.t. ( I I) Refik Memlsevld 
(Iugoslavia). Pentru locurile 1—! 
la cat. 68 kg. : Ștefan Negrlșan 
b.p. 6—0 Mikhail Produkln 
(U.R.S.S.). Pentru locurile 3—4 la 
cat. 100 kg : Vaslle Andrei p.p. 
(3—4 !) Anatoli Fedorenko 
(U.R.S.S.). S. Herțea (cat. 82 kg) 
clștlgă turneul de consolare.

Rezultate decisive pentru intra
rea în finalele 1—2 și S—i : M. 
Cișmaș p.d. J. Roennlngen (Nor
vegia), Gh. Savu b.p. (10—3) Oile 
Johansson (Suedia), șt. Rusu b.p. 
(6—0 !) A. Supron, I. Matei p. dif. 
(0—8) I. Kanlghin (U.R.S.S.). 
Rezultate din finale : M. Cișmaș 
b.p. (8—3) A. Miahara (JaponiD. 
Gh. Savu b.t. A. Sipoș (Unga
ria), șt. Rusu p.p. (3—3) M. Ma- 
mlașvUi (U.R.S.S.), I. Matei p.p. 
(0—2) A. Komcev (Bulgaria), I. 
Grigoraș p.p. <0—5) I. Rostorost- 
cki (U.R.S.S.).

Clasament pe echipe : 1. URSS
47 p, Z. Bulgaria 31 p, 3. Româ
nia 30 p

„Cupa Mării Negre“ la baschet (f)

ECHIPA ROMÂNIEI (5346 in finala
cu Franța) A CUCERIT TROFEUL

CONSTANTA, 11 (prin tele
fon). Duminică după-amia- 
ză. Sala sporturilor din marele 
nostru port maritim a găzduit 
ultimele meciuri ale celei 
de a 22-a ediții a turneului 
internațional de baschet fe
minin „Cupa Mării Negre". 
Finala competiției și-au dis- 
putat-o echipele România A 
și Franței. neînvinse pînă la 
întîlnirea lor. dar trebuie să 
spunem că sîmbătă ambele au 
cîștigat greu meciurile sus
ținute.

Prima noastră formație a 
întrecut selecționata de ti
neret a României după o par
tidă echilibrată, In care for
mația B a condus multă vre

me pe tabela de scor. Scor fi
nal : 68—64 (25—36). senioare
le depunînd mari eforturi 
pentru acest succes. Nici 
echipa Franței nu a fost 
scutită de emoții. în disputa cu 
selecționata Poloniei. Sigure 
de succes. reprezentantele 
„cocoșului galic" au înce
put meciul prea relaxate. în 
vreme ce adversarele lor 
s-au desprins și au condus 
pînă in minutul 35. Apoi, plu
sul de experiență și de valoa
re tehnică și-a spus, totuși, 
cuvîntul și Franța a cîștigat cu 
50—46 (25—26).

Paul IOVAN

(Continuare în pag a 4-a)

astfel „argintul" cate- 
respective. Este vor- 

Rusu

rind 
goriilor 
ba de consacratul Șt.
(cat 74 kg), care a pierdut la 
puncte (3—8) întîlnirea cu M. 
Mamiașvili (U.R.S.S.) și de 
I, Grigoraș (cat. 130 kg, debu
tant) întrecut, de aseme
nea, la puncte (0—5) de 
un alt luptător sovietic I. Ros- 
torostski. —.............................
frumos 
avea să 
lucirea
celor două medalii fiind tine
rii M. Cișmaș (cat. 52 kg), în
vingător la puncte (8—3) în 
întîlnirea 
ponia) și
kg) — care a primit cupa de
cernată 
luptător al campionatelor 
cîștigător 
lui A. 
notăm 
kg) și 
s-au

Bi,lanțul 
al echipei 

primească 
„bronzului".

atît de 
noastre 

și stră- 
autorii

cu A. Miahara (Ja-
Gh. Savu (cat. 62

celui mai tehnic

prin tuș în 
Sipoș (Ungaria). Să 
că V. Andrei (cat. 
I. Matei (cat. 90 
clasat pe locul 4.

fața 
mai
100 
kg)

BRANDENBURG. 11 
(prin telefon). — E- 
chipajele României, 
prezente Ia Campio
natele mondiale de ca
notaj pentru juniori, 
au evoluat 
în finalele 
duminică, 
victorii în 
SIMPLU 
Necula), 
(Doina Ciucanu, Herta 
Anițaș, Viorica Ilin- 
ca, Zilia Ghinoin, A- 
lexandrina Stan), 4 
f.c. (Aurel Crăciun, 
Marius Curelea, Geor
ge Dordca, Dănuț Do- 
bre), și ocupînd două 
locuri 2 la 8+1 (fete) 
și 2+1 (băieți) șl 
Ioc 4 la 4 vîsle. 
șadar, din cele 6 
chipaje românești 
zente la această 
ție a C.M. de canotaj 
juniori. 5 au urcat pe 
podiumul de premiere! 
Este răsplata muncii 
asidue a sportivilor, a 
colectivului de antre
nori care î-a pregătit : 
Ludovic Foidvari, Vir
gil Șieîănescu, Garoa
fa Cantemir (la fete), 
Marin Boia (la băieți). 
Iată cronica acestor 
frumoase evoluții...

La 9,40 crainicul întrecerilor 
a anunțat startul în proba de 
4+1 RAME fete. Pe culoarul 1, 
România. Pe culoarul 2, sporti
vele din R.D.G.. principalele 
noastre adversare. La 500 m, ro
mâncele aveau peste 2 sec. a-

la înălțime 
disputate 
cucerind 

probele de 
(Veronica 

4+1 RAME

un 
A- 
e- 

pre- 
edi-

ZILIA GHINOIV ALEXANDRINA STAN

AUREL CRĂCIUN MARIUS CURELEA

DANUȚ DOBREGEORGE DORDEA

vans ; la
crescut la
înainte de

Alexandru SOLOMONCSCU

1 000 m avansul a 
5 sec. Cu circa 150 m 
sosire, adversarele

(Continuare in vao a a)

în etapa a Ii-a a Diviziei „A? de 'fotbal

OASPEȚII IN PRIM-PLAN: TREI VICTORII
• Liderul □ realizat scorul zilei 
la Brașov I • Campioana din 
nou învingătoare la Pitești • 
F.C. Olt a confirmat pronosticul 
lui Bălăci • Victoria București, 
singura promovată - neînvinsă
• Miercuri, două meciuri de 
mare atracție la Craiova și

Slatina

Iată-l pe Văidean venit 
in viteză și șutind impa- 
rabil in plasa porții clu

jenilor
Foto : Iorgu BĂNICA

Ș' UN ERAL

REZULTATE TEHNICE CLASAMENTUL
Gloria Buzău - S.C. Bacău 3-0 (0-0) 1. SPORTUL STUD 2 2 0 0 9-1 1
F.C. Argeș - Steaua 0-2 (0-1) 2. Steaua 2 2 0 0 3-0 4
Corvinul - Chimia Rm. Vilcea 3-1 (1-0) 3. Dinamo 2 2 0 0 2-0 4
F.G Bihor - Victoria București 0-0 4. Univ. Craiova 2 1 1 0 3-1 3
Rapid - Petrolul 2-0 (0-0) 5. F.C. Olt 2 1 1 0 2-1 3
Univ. Craiova - A.S.A. Tg. Mureș 2-0 (0-0) 6- 9. „U“ Cluj-Napoca 2 1 0 1 3-2 2
F.C.M. Brașov - Sportul studențesc 1-4 (1-1) 6- 9. Gloria Buzău 2 1 0 1 4-3 2
„Poli" Timișoara - F.C. Olt 1-2 (0-0) 6- 9. Chimia 2 1 0 1 5-4 2
Dinamo - „U“ Cluj-Napoca 1-0 (1-0) 6- 9. Corvinul 2 1 0 1 3-2 2

ETAPA VIITOARE (miercuri 14 august) 10. Rapid
11. Petrolul

2
2

1 0 1
1 0 1

3-3
3-3

2
2

Univ. Craiova - Sportul studențesc 12. Victoria Buc. 2 0 2 0 1-1 2
Petrolul - „Poli" Timișoara 13. F.C. Argeș 2 1 0 1 1-2 2
Victoria București - S.C. Bacâu 14. F.C.M. Brașov 2 0 1 1 1-4 1F.C. Olt - Steaua 15. F.C. Bihor 2 0 1 1 0-5 1
F.C. Argeș — F.C. Bihor 16. A.S.A. Tg. Mureș 2 0 0 2 0-3 0
„U" Cluj-Napoca — F.C.M. Brașov 17—18. S.C. Bacâu 2 0 0 2 0-4 0
Corvinul 
Dinamo

- Rapid
— Chimia Rm Vilcpn 17-18. „Poli” Timișoara 2 0 0 2 2-6 0

A.S.A. Tg. Mureș . - Gloria Buzău Cronicile meciurilor, ia pag. 2-■a



Finalele „DACIADEI"

și ale Campionatelor naționale

ȘAPTE PENTATLONIȘTI,

PESTE 1000 p LA CĂLĂRIE

în „Cupa Prietenia" la dirt-track |

MOTOCICLIȘTII AU OFERIT
UN FRUMOS SPECTACOL SPORTIV

La se uri interval de la 
încheierea întrecerilor din 
cadrul „Concursului Priete
nia'1, iubitorii pentatlonului 
modern s-au reunit, din nou. 
la stadionul Olimpia din 
Capitală, pentru a asista, de 
această dală, la primele dis
pute din cadrul finalelor com
petiției naționale „Daciada" 
(sport de performantă) si 
aie Campionatelor naționale 
de seniori.

eoncurenți au reușit să în
cheie fără penalizare la 
timp, ceea ce înseamnă că 
există încă o nesiguranță 
în conducerea calului și 
buna cunoaștere a traseu
lui.

REZULTATE TEHNICE : 1. 
Alexandru Grozescu (Olim
pia) 1088 p, 2. Gheorghe Ma
rian (Steaua I) 1070 p 3. Dan

Ca Întotdeauna, prima zi 
a lost rezervată celor dinții
serii in proba de călărie, ieri 
intend oe parcurs primii 
12 eoncurenți, ceilalți urmînd 
să evolueze astăzi, de la 
ora 10. Parcursul (amenajat 
de Mihai Silvestru) a cu
prins 10 obstacole, cu 18 sări
turi. el solicitind din par
tea sportivilor o bună cu
noaștere a tehnicii conducerii
calului, orice neglijență sol- 
dindu-se tie cu derobări sau 
doboriri, tie cu depășirea 
timpului acordat. în aceste 
condiții, concurentii au cău
tat să-și pună în valoare în
treaga gamă de cunoștințe, 
multi dintre ei reușind să 
aibă o comportare bună și. în
consecință, să acumuleze un
punctaj superior. Dintre toți 
s-a delașat bucureștcanul Ale
xandru Grozescu, singurul 
care a terminat parcursul fără 
eroare, dar a trebuit să 
plătească și el tribut depășirii 
de timp astfel că. in cele din 
urmă, nici un concurent nu 
a reușit să termine cu puncta
jul maxim de 1100 p. O evo
luție la fel de apreciată a a- 
vut și campionul en-titre, ste- 
listul Gheorghe Marian, care 
a avut o singură ezitare la ul
timul obstacol, suficientă însă 
pentru... juriu. Dintre cei
lalți competitori, mai men
ționăm pe Dan Groza, Cezar 
Răducanu, Sorin Faur, Că

BRAILA, 11 (prin telefon). Ma
re interes pentru „Cupa Prie
tenia" la dlrt-track. aproximativ 
25 000 de spectatori urmărind ce
le două reuniuni desfășurate, 
simbâtă și duminică, pe pista 
stadionului Municipal din loca
litate, In cadrul etapei a Vl-a 
a acestei prestigioase competiții 
internaționale. Motocicllștl din 
cele 7 târî — Bulgaria, cehoslo
vacia, R.D. Germană, Polonia, 
Ungaria, U.R.S.S. și România — 
au fost la Înălțimea așteptărilor, 
furnlzînd curse palpitante, ade
sea de o rară dlrzenle, concu
rentii mergînd „umăr la umăr* 
de la plecare șl pînă aproape 
de sosire.

în confruntările la perechi, 
consumate simbâtă după-amiază, 
reprezentanții Cehoslovaciei au 
acumulat, cum se anticipa, cele 
mai multe puncte, fiind prota
goniștii zilei într-o dramatică 
luptă cu alergătorii sovietici, po
lonezi și unguri care au dat o 
puternică replică învingătorilor. 
Deși au avut o indisponibilitate 
notabilă de ultimă oră (sibianul 
Sorin Ghlbu s-a accidentat la 
un antrenament efectuat In pre
ziua competiției), tinerii noștri 
piloțl s-au numărat din start 
printre animatorii întrecerilor, în 
final ei situîndu-se la o diferen
ță de un punct de podiumul 
premianților. Principalul reall- 
zâior a fost bucureșteanul Dan 
Gașpar. Mobllizîndu-se exemplar, 
el a încheiat cu succes trei rtlân- 
șe — victorios in cursa cu valo
roșii motoclcliști sovietici Igor 
Marko și Olcg Judaliin — ridi- 
cind realmente publicul în pi
cioare. Autor a 13 din cele 17 p, 
D. Gașpar a fost însă prea puțin 
susținut ele colegii cu care a 
făcut, pe rind. pereche. Marius 
Soaltă și Gheorghe Sofran.

Clasamentul la perechi : 1.
Cehoslovacia 26 p, 2. U.R.S.S. 
22 p, 3. Polonia 18 p, «• Româ

nia 17 p (D. Gașpar 13 p. Gh. 
Sofran 4 p, M. Soaită Op), 5. 
Ungaria 16 p, 6. R.D. Germană 
15 p, 7. Bulgaria 11 p.

In prim-planul concursul-ul in
dividual s-au aflat, în perma
nentă, cehoslovacul Roman Mă
tușele, sovieticul Igor Marko șl 
Ott Mike din R.D. Germană. Ca 
șl în reuniunea anterioară, pra- 
ghezul R. Mătușele șl-a valori
ficat din plin plusul de tehnică. 
Singurul alergător român care a 
Intrat pe pistă fără complexe în 
fata redutabililor sportivi de 
peste hotare a fost, din nou. 
Dan Gașpar. în cea mai spec
taculoasă manșă (a Xl-a), aplau
dată cu căldură de numeroasa 
asistență, Gașpar l-a secondat 
pe învingătorul manșei : 1. Mă
tușele, 2. Gașpar, 3. Judahln, 4. 
Brel (Cehoslovacia). In conti
nuare, tînărul nostru reprezen
tant a concurat de la egal la 
egal cu principalii favoriți, pînă 
la ultimele 2 manșe, cînd a co
mis unele greșeli și a pierdut 
puncte prețioase care l-au pri
vat de un loc pe podium. în 
rest, alergătorii noștri au dove
dit evidente minusuri asupra că
rora vom reveni.

Clasamentul final Ia individual: 
1. R. Matușek (Cehoslovacia) 15 
p, 2. O. Mike (R.D.G.) 13 p, 3,
I. Marko (U.R.S.S.) 12 p, 4. R. 
Fracyzen (Polonia) 11 p, 5. D. 
Gașpar 10 p, 6. Al. Todorov 
(Bulgaria) 10 p... 9. Gh. Sofran 
6 p... 11. M. Soaită 5 p. 12. Gh. 
Stânei 5 p.

Organizarea întrecerilor a fost 
excelent asigurată de către 
F.R.M. șl Clubul sportiv Brăila, 
iar corpul de oficial condus de 
arbitrul Internațional Dan Flo- 
rea și Rudolf Cristei a funcțio
nat cu competență In ambele 
reuniuni.

Troian IOANIȚESCU

Turneul internațional de volei (juniori)

tălin Nae. Dragoș I’ătrui, care 
au depășit, la rindul lor, 
10i>0 p.

Au fost, desigur, și multe 
greșeli. în prim-plan situîndu- 
se Doru Meosu. care a fost 
eliminat pentru că nu a 
reușit, în cadrul celor trei 
minute și jumătate regula
mentare. să încheie par
cursul în timp ce Cornel Isac, 
Gabriel Ciocan. Adrian Faur, 
Liviu Pavel mai au importan
te lipsuri, unele chiar la 
„abecedar". Să mai adău
găm Ia acest capitol al lipsu
rilor «i faptul că doar trei

Alexandru Grozescu (Olimpia), 
performerul primei zile a fina

lelor la pentatlon modern
Foto : Iorgu BĂNICĂ

Groza (Steaua II) 1040 p, 4. So
rin Faur (C.S.S. Timișoara) 
1034 p. 5. Cătălin Nae (Olim
pia) 1032 p, 6. Cezar Rădu- 
canu (Politehnica I. L. Timi
șoara) 1020 p.

Astăzi, de la ora 10, la sta
dionul Olimpia, concursul con
tinuă cu ultimele serii ale 
probei de călărie.

Emanuel FÂNTĂNEANU

PERFORMERELE ULTIMEI ZILE LÂ TIR:
DANIELA DUMITRAȘCU Și ANA CIOBANU

G. Cristache a clștigat proba de pistol viteză
Ultima zi a finalelor „Dacia- 

dci" ți Campionatelor naționale 
de tir, desfășurate la poligonul 
bucure tean Tunari, a fost re
zervată probelor speciale din 
poziția în genunchi (la pușcă), 
pârtii de viteză la pistol sport, 
precum și probei clasice de 
pistol viteză. Daniela Dumitraș- 
eu (la junioare) și Ana Cio
banii (la senioare) au realizat 
rezultate bune la partea de vi
teză a probei de pistol sport, 
demonstrînd, prima, un progres 
masiv, rar întîlnit la o vîrstă 
mică, 17 ani, de curind împli
niți (de apreciat seriozitatea în 
pregătire și atașamentul pentru 
tir al acestei teleormănence ta
lentate) ; a doua o stabilizare 
Ia înalt nivel a rezultatelor (e 
loc, totuși, de mai bine, în 
perspectiva „europenelor" !). De 
menționat și titlul cucerit (la 
baraj) de dinamoviști la proba 
(aproape exclusiv... stelistă) de 
pistol viteză, prin Gabriel Cris
tache, în revenire, așa cum an
ticipam în avancronica întrece
rilor,

REZULTATE TEHNICE, pistol 
Viteză, juniori : 1. M. GABRIEL 
(STEAUA) 591 p, 2. D. Șuță 
(Steaua) 587 p, S. O. Vlșan (Di
namo) 580 p ; 4. C. Stoian
(UTA) 573 p, 5. M. Berechet (Di
namo) 571 p, «. O. Mih-uț (UTA) 
567 p ; echipe : 1. STEAUA 1719 
P, 2. Dinamo 1699 p, 3. UTA 
1692 p ; seniori : 1. G. CRISTA- 
CIIE (DINAMO) 594 p ; 2. C. 
Ion (Steaua) 594 p, 3. G. Calotă 
(Steaua) 592 p, 4. V. Suciu 
(Steaua) 591 p, 5. F. Irlmia (CSU

Brașov) 589 p, 6. I. Hrilior (CSU 
Brașov) 583 p; pușcă liberă 60 1. 
genunchi, seniori : 1. C. STAN 
(STEAUA) 582 p, 2. M. Dumi
trescu (Metalul) 582 p, 3. E. An
tonescu (Dinamo) 589 p, 4. I. 
Necșulescu (Dinamo) 578 p, 5. F. 
Crlstofor (Steaua) 578 p, I. R. 
Nlcolescu (Steaua) 575 p ; 40 f. 
juniori : 1. C. OPRIȘ (CSU O- 
RADEA) 38S p, 2. O. Mari 11 (U-
nirea Focșani) 382 p, 3. S. Mo-
canu (IEFS) 380 p, 4. G. Lețea 
(Steaua) 379 p, 5. ș. Buleliu
(CSȘ Rădăuți) 377 p, 6. M. Ba
dea (Petrolul) 373 p ; pușcă 
standard 40 f. genunchi, senioa
re : 1. NICULINA IOSIF (IEFS) 
382 p, 2. Maria Popa (CSU O- 
nadea) 382 p, 3. Constanța Buru- 
lean (Olimpia) 379 p, 4. Roxana 
Lămășanu (Olimpia) 378 p, 5. 
Eva Olah (CSU Brașov) 377 p, 
6. Romanița Petrescu (Olimpia) 
376 p ; junioare : 1. MIHAELA 
PĂUN (CSU BRAȘOV) 383 p, 2. 
Gabriela Crișan (Olimpia) 383 p, 
3. Daniela Tudor (Dinamo) 381 
p ; 4. Cătălina Cosmescu (Meta
lul) 377 p, 5. Sanda Jelea (Stea
ua) 374 p, 6. Daniela Ionescu 
(Dinamo) 370 p ; pistol sport 60 
f, viteză, senioare t 1. ANA 
CIOBANU (DINAMO) 592 p, 2. 
Elena Ene (Dinamo) 588 p, 3. 
Dorina Demeter (UTA) 586 p, 4. 
Maria Macovei (Dinamo) 585 p, 
5. Virginia Sisoe (Steaua) 579 
p, 6. Elena Taciuc (Steaua) 579 
p. junioare : 1. DANIELA DU- 
MITRAȘCU (C.T. ALEXANDRIA) 
395 p, 2. Varvara Brehar (Steaua) 
381 p ; 3. Mlhaela Ciulu (Stea
ua) 379 p, 4. Grațiela Iorgulescu 
(Dinamo) 375 p, 5. Maria Cioba- 
nu (CSU Brașov) 375 p, 6. Brl- 
gite Aldea (UTA) 374 p.

Radu TIMOFTE
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Divizia „A", etape

CONTRAATACURI ÎN
PITEȘTI, 11 (prin telefon). Aș

teptat cu un interes enorm, cu 
mii de spectatori în afara stadio- 
ulul, derbyul etapei a fost sub 
cota inSeresuilul. in primul rind, ca 
urmare a replicii slabe a piteș- 
tenilor, care, învingători în pri
ma etapă — pe contraatac — au 
fost, de astă dată, vietdmele con
traatacurilor adverse, purtate în 
serie, mai ales după pauză, cînd 
„joeul la ofsaid" al gazdelor a 
înlesnit plecările stellștUor.

Jocul a început cu o prelungită 
perioadă de temporizare din par
tea bucureștenllor, care au cău
tat — și au reușit —să deschidă 
spații vaste In terenul advers, 
adică să favorizeze joeul de... 
contre al vîrfurilor pitureă șl 
Lăcătuș. F.C. Argeș a atacat mal 
mult, a încercat să pătrundă 
(prin Nlca), dar ritmul acestuia, 
mult peste ai celorlalți, a făcut 
ca atacurile să eșueze la Jurcă 
(neinspirat) sau la D. Zamfir, 
mereu in spatele partenerului ad
vers (Bărbulescu). Ofensiva ar- 
geșeană n-a avut nici aportul li
niei de mijloc, care a greșit 
mult, pasînd deseori în picioarele 
adversarului și favorizînd inter
cepțiile iul Stoica. Scorul a fost 
deschis în min. 36, cînd PIȚUK- 
CA, bine lansat de Majaru, a țiș- 
nit ca pe uh culoar de ștafetă și 
a marcat nestingherit. In această 
primă repriză F.C. Argeș a avut 
două ocazii (Jurcă min. 14) si 
(Nica min. 24). dar ambele ac
țiuni s-au pierdut în aglomerația 
bine realizată de defensiva bucu- 
reșteană.

După pauză, piteștenil forțează, 
..linia lor de fund" pleacă in 
bloc. Iritată de nereușitele mij
locașilor, dar această mișcare în
lesnește contralacurile bucurcște- 
nilor, care pierd nenumărate oca
zii de gol (min. 53, — cap Belo-
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SURPRIZĂ PE

ECHIPA NOASTRĂ, PE LOCUL SECUND I
BUZĂU, 11 (prin telefon). 

Simbâtă și duminică în sala 
„Dacia" din localitate au 
continuat jocurile din cadrul 
Turneului internațional de 
volei (juniori), dotat cu „Cupa 
tineretului", la care au luat 
parte 4 reprezentative : Bul
garia, Ungaria, U.R.S.S. și 
România.

Partidele de simbâtă au
desemnat echipele care ur
mau să-și dispute, în ul
tima zi, trofeul pus în joc. 
Mai întîi și-a cucerit acest 
drept reprezentativa Româ
niei care, intilnind tînăra gar
nitură a Bulgariei, a ob
ținut victoria cu 3—1 (5, 10, 
—11, 5) intr-o partidă în
care s-a... clătinat doar în 
setul al treilea. Pe ansamblu 
s-au evidențiat Mărginean (cel 
mai bun), luhasz, Costcniuc 
și Szilaghi. In celălalt meci 
de sîmbătă, puternica forma
ție a U.R.S.S. a dispus cu u- 
șurință de cea a Ungariei : 
3—0 (6, 7, 7). Jocurile au fost 
conduse bine de cuplurile 
de arbitri I. Golianski 
(U.R.S.S.) — L. Szeker (Unga
ria), respectiv D. Dobrescu
— A. Dinicu (ambii Româ
nia).

Duminică cele 4 partici
pante au oferit dispute mai a- 
tractive. In deschidere, pen
tru locul 3. au intrat în teren 
echipele Bulgariei (cea mai 
tînără) și Ungariei, aceas
ta din urmă pornind net fa
vorită. N-a fost chiar așa, 
întrucît mai tinerii volei
baliști bulgari — bine legați 
în sextet, mobili și ambițioși
— au reușit să întoarcă pînă 
la urmă în favoarea lor rezul
tatul, deși uneori au fost con
duși copios la începuturile de 
set. Ne referim la setul 4, 
mai ales, în care bulgarii au

refăcut handicapul în final 
și, în prelungiri, au restabilit 
egalitatea la seturi, dar și 
la cel decisiv. Scor final : 
3—2 (—13, 7. —10, 14. 10) pen
tru Bulgaria, 
două ore de joc. 
marcat : Dimov, 
și petrov, respectiv 
pali și Bencsik. Foarte 
arbitrajul românilor O.
— D. Dobrescu.

In derbyul competiției 
întîlnit apoi reprezentativele 
de juniori ale României și 
U.R.S.S. Beneficiind de ju
cători cu gabarit, care 
au dat forță deosebită atacului 
și eficiență 
chipa 
care 
tunov 
din
Sootnc 
dominat 
partida 
trofeul, 
versare 
tativa 
morată, 
biție 
zbătut mai mult), 
desea greșeli 
(îndeosebi la 
etalind slăbiciuni 
re și în omogenitatea 
tului. Arbitrii L. 
(Ungaria) și P. Gheorghiev 
(Bulgaria) au condus corect 
echipele : U.R.S.S. — Skri- 
abe, Kuropiatkin (Kuvicika), 
Satunov, Vanags, Soome. Gri
gorenko (Koroianski) ; ROMÂ
NIA — Pădureții (Costeniuc), 
Șoica, luhasz (Tămășan). Nica, 
Schobcrl (Szekely). Mărgi
nean. Clasament final : 1.
U.R.S.S. 6 p, 2. România 5 p, 
3. Bulgaria 4 p, 4. Ungaria 3 p.
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TIMIȘOARA, 11 (prin telefon). 
Din start, F.C. Olt s-a supus 
regulii. Ca o cuminte echipă din 
deplasare, s-a retras, cu efec
tivul supranumeric, păstrînd 
doar do-i oam-end în fată pentru 
eventuale contraaibacuari. Ce-i 
drept, nu s-a ba-ricada.t cu dis
perare, n-a „muscat" d:n fruc
tul anti jocului, dar a desconsi
derat fir. aii za rea, sc co tin du -se 
capabilă să salveze un scor alb. 
„Poli*. stă. pînă pe ctapul de 
joc, a atacat masiv. Invitată la 
ofensivă, ea s-a dovedit însă de 
o ineficientă exasțperan-iă. Părî.nd 
la început doar victimele ghi
nion ului, gazddle și-au dese on- 
splrat pînă la urmă lipsa de 
forță, Imprecizia, pripeeia. Com
binațiile lo<r din atac a-u fost 
confuze, șuturile întârziate, tele
fonate sau frtd&aj-iisis de slabe 
pentru a nu putea fcwânge un 
po-rtar în formă (Anghei). Cu 
două „virfuci" (Gduehcd-Bolba) 
romantice, aproape duioase, in
capabile să în convoaie o apărare 
disciplinată, „PoSI“ a irosit atac 
după atac, suferind carpetei sale 
că poate fi încercată o „mare 
lovitură".

Și F. C, Olt, pe măsură ce 
tâmi^orenli oboetseră. ateond 
degeaba cu toate compartimen
tele, devine la jumătatea repri
zei a doua cu adevărat îndrăz
neață, prkitr-o apărare rarefiată 
cu fundașii dizfocați de la locul 
lor și trimiși la finalizare, pă
trunde, În min. «9, CRIȘAN care 
înscrie singur eu portarul. hi 
același minut egalează la
penalty-ul dictat pentru faultul 
Ia Giuchîci în careu (execuție
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CÎND BÎCU PRIND

ADMINISTRAȚIA 01 STAT I0T0 PR0NDSP9RI WMfVĂ |
NUMERELE EX
TRASE LA TRA
GEREA „LOTO 2“ 
DIN 11 AUGUST 

1985

Extragerea I : 13 
16 64 67

Extragerea s
II- a : 30 2 54 53

Extragerea a
III- a : 23 40 5 57

FOND DE ClȘ- 
TIGURI : 590.580
leL

REZULTATELE CONCURSULUI 
PRONOSPORT DIN 11 AUGUST 1985

1. Gloria Buzău — S. C. Bacău 1
2. F. C. Argeș — Steaua București 2
3. Corvinul — Chimia Rm. Vilcea 1
4. F. C. Bihor — Victoria Buc. X
5. Rapid București — Petrolul 1
6. Univ. Craiova — A.S.A. Tg. M. 1
7. F.C.M. Brașov — Sportul stud. 2
8. Poli. Timișoara — F. C. Olt 2
9. Dinamo — „U“ Cluj-Napoca 1

10. Met Plopeni — Poli. Iași X
11. Gaz metan — Progresul Buc. 1
12. F.C.M. U.T. Arad — Jiul 1
13. Aurul — F. C. Maramureș Baia Mare X 

FOND TOTAL DE CISTIGURI : 618.757
LEI.
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CRAIOVA, 11 (prin telefon). 
Universitatea nu și-a găsit deloc 
cadența în primele 45 de mi- 
nu*e. A fost o repriză în care 
c rad o venii n-au găsit deloc cu
loarele de pătrundere «pre poar
ta lud Varo, complieîndu-se în- 
tr-um joc lent la finalizare în 
fața unei apărări care a „agățat" 
totul. NLci Cămă-taru n-a fost 
in... apele lui. Eforturile lua Un- 
gu.reami prin deae infiltrăai fn 
atac au rămas și e’e fără reu
șita. O singură dată, îct min. 8, 
la un taft al luâ Ispir, Ungurca- 
nu a pătruns solitar in careu, 
dar ștbtul său a trecut peste, 
„transversală". în mim. 11 cen
trarea lui Badea, la intîlniire, nu 
este fructificată de Cămătaru 
care trimite cu capuil peste poar
tă. Cnaiovenii păstrează inițiati
va, atacă mereu, dar ocaziile de 
gol nu aoar. în min. 34 oaspe
ții expediază ptr-in Both n un șut 
de la distanță, primul spre poar
tă, rămas însă fără rezultat.

Vine repriza a doua și o dată 
cu ea, „treziiiea" Ia realitate a 
formației din Bănie care nu se 
împacă cu gltndtil unei remize 
în fata învinsei dân prima etapă 
pe teren propriu de F. C. Ar
geș. Astfel, în min. 55 Cămătaru 
este angajat cu o m’inge în 
adâncime și nu poate fi oprit 
decât prin £au£t la marginea ca
reului : lovitura liberă este e- 
xecu tată de B adea puternic pe 
jos, Varo respinge cu dificul
tate și Cămătairu de la 4 m (!!!) 
trimite peste poartă. Peste 2 mi
nute însă, scorul este deschis ! 
Ungureanu execută un corner 
de pc partea stingă și BÎCU reia
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BRAȘOV, 11 (prin telefon). — 
Un stadion arhiplin, la- primul 
meci al brașovenilor pe teren 
propriu. Motivele afluenței, re- 
întîlnirea cu campionatul, punc
tul adus de la Slatina, prezența 
lui Hagi. Coraș și Iorgulescu. . . 
Iar Hagi avea să facă o parti
dă excelentă, echipa bucureștea- 
nă să cîștige la o diferență ne
așteptată. mareînd, totuși. di
ferența de valoare dintre cele 
două echipe. Publicul avea să 
fie dezamăgit, mai ales de că
derea echipei favorite. în ulti
ma jumătate de oră. în min. 2. 
Speriatu a rezolvat o fază cri
tică în careul de 6 m. în min. 
5. cînd Bența a plecat din ofsaid, 
singur în careu, a șutat în 
Speriatu. Mai mult. în min, 18, 
Kramer a expediat balonul în 
bară de la 6 m. Scorul l-au 
deschis bucureștenii. în min. 21, 
Naghi a greșit pasa, M. Sandu 
a interceptat. i-a pasat lui 
HAGI, care, după un sprint scurt, 
din unghi, a șutat în colțul 
lung. în min. 28. Terheș. sin- 
gur-singurel. s-a încurcat în ca
reu. în min. 37. brașoveanul 
Ștefan, și el în poziție de gol. 
a vrut să șuteze. dar a fost mai 
mult un sem&uft și Speriatu a 
reținut. Peste un minut, totuși, 
gazdele au egalat. Bența a cen
trat și KRAMER, liber la 6 m. 
în zona fundașilor centrali, a 
înscris cu capul. A mai irosit 
Coraș o ocazie de gol (min, 43) 
și la pauză era 1—1 și credem 
că lumea (brașoveană) era 
mulțumită.

Dar a venit repriza secundă 
și, după zece minute de joc mai 
modest, se reiau fazele de poar
tă. în min. 56 Barba a degajat 
din fața Iul Bozeșan. la 20 m 
de poartă, apoi, peste două mi
nute. Spirea a scos cu capul 
din fața porții goale la șutul 
lui Ilagi. Și Hagi. pe rînd pă
zit ..om la om" de Bălan. Gydr- 
ffi sau Spirea, i-a pierdut pe 
toți pe drum, cum a făcut în 
min, 64, Ia pasa Iui Iorgulescu,
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PUTEA FI UN
HUNEDOARA, 11 (prin tele

fon). Dominare insistentă a 
gazdelor, dar scorul nu reflectă 
fidel aspectul jocului. Corvlnul 
cu trioul de internaționali Klein. 
Gabor și Mateuț, în vervă deo
sebită a desfășurat un joc fru
mos, cu o utilă și spectaculoasă 
țesătură de pase și cu dese 
schimbări de locuri, hfirțuind în 
majoritatea timpului echipa ad
versă. Chimia a încercat să 
scoată un egal si pentru atinge
rea acestui scop a aglomerat 
spațiul din fața propriului careu, 
dar nu a rezistat iureșului im
pus de hunedoreni.

Corvlnul a început jocul în 
forță, a impus un tempo rapid 
și, firesc, au apărut și ocaziile 
de gol care în majoritatea lor 
au fost ratate pînă la pauză. 
Prima ratare am consemnat-o, 
în min. 3, cînd hunedorenil au 
beneficiat de o lovitură liberă 
indirectă de la 6 m (fundașul 
M. Preda a ridicat piciorul în 
fața lui Cojocaru), dar Văetuș 
a trimis mingea peste poartă. 
După 4 minute, același VAETUȘ 
a deschis scorul, frwctifîcînd pa
sa primită de Ia Cojocaru. în 
continuare, gazdele au dominat 
categoric siîtuațiile d.e gol. au 
abundat însă au fost ratate de 
Cojocaru (min. 16), Petcu (min. 
19), Mateut (min. 21 șl 28), ?i 
Văetus (min 22).

După pauză, jocul a avut a- 
celași sens, spre poarta lui V. 
Preda, După ce Klein (min. 49) 
a irosit o altă situație favorabi
lă, GABOR (min. 56), cu un șut 
năprasnic, de la 18 m, a majo
rat avantajul echipei sale la 2—8. 
Nu au trecut decît două minute 
și apărarea vîlceană a cedat din
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BUZĂU, 11 (prin telefon). în 
prima parte antrenorul D. Nico- 
lae-Nlcușor a reușit să mențină 
scorul alb datorită unui marcaj 
strict „om la om" care i-a in
comodat vădit pe buzoieni. Acest 
element tactic predominant a fă
cut ca și fazele de poartă să a- 
pară destul de rar, pentru că de
marcările gazdelor nu se făceau 
prom.pt, mai cu seamă în mo
mentul finalizării, har contraa
tacurile oaspeților, purtate, mai 
ales, prin C. Solomon, au fost 
blocate in preajma careu lui ad
vers. Să remarcăm totuși situa
ția din mim.. 1©, cînd D. Geor
gescu a șutat peste bară de la 
8 m si din min. 26 cind C. So
lomon n-a ajuns mingea trimisă 
de Tismănaru La 6 m de poarta 
adversă.

Partea a doua a meciului va 
fi. momentul de bun spectacol 
fotbalistic pe care tribunele pli
ne ale stadionului buzotan îl aș
teptau. Deschizînd rapid scorul 
după pauză. în min. 48, elevii 
lui Gh. Constantin au făcut ca 
fața jocului să se schimbe. Go
lul realizat de BALAUR în acel 
minut 43, după o minge „pre
lucrată* de D. Georgescu, i-a 
eliberat pe roș-albaștri de com
plexul strictului marcaj, ei au 
acționat rrtult mai rapid, trase
ele jucătorilor fără balon fiind 
mult mai ingenioase. în conse
cință. se vor înregistra o suită 
de atacuri la poarta lui Man- 
gea-c : min. 50 — D. Georgescu, 
șiut peste poartă de la 14 m : 
min. 65, „cap", D. Georgescu pe 
lingă bară și. mai e i 
aceea din min. 71, cînd GhizCea- 
nu trmite afară din 8 ml Și 
băcăuanii îndrăznesc mai mult 
pe contraatac (min. 61 și 67,

F.C.M. BRAȘOV 1 (1)
SPORTUL STUDENȚESC 4 (î)

Stadion Tineretului ; teren 
foarte bun ; timp frumos, căl
duros ; spectatori — circa 20.000. 
Șuturi: 12—14 (pe poartă : 8—3). 
Cornere ; 2—3. Au marcat: HAGI 
(min. 21 si 82), M. SANDU 
(min. 64). CORAȘ (min. 84). res
pectiv KRAMER (min. 33).

F.C.M. BRAȘOV : Barba — 
Bălan, E. Moldovan, Naghi, 
Gydrffi (min. 79 Man du) — 
Șoarece (min. 65 Cîmpean). V. 
Ștefan, Spirea — Bența, KRA
MER, BARBU.

SPORTUL STUDENȚESC : Sp€- 
riatu — Pologea, M. Popa, IOR- 
GULESCU. Mumteanu I — Ter
heș (min. 85 Cazan). PANA. 
Bozeșan. HAGI — M. SANDU. 
Coraș.

A arbitrat cu greșeli M. Salc- 
mir ; la linie : M. Man (ambii 
din Cluj-Napoca) și Fl. Popescu 
(Ploiești), ambii cu greșeli.

Cartonașe galbene : IORGU
LESCU, M. SANDU.

La speranțe : 3—1 (1—0).

• ................. ................... ...........
cînd a centrat ca Ia carte și M. 
SANDU a înscris din voleu, de 
Ia 6 m, O asemenea fază au 
reușit șl brașovenii în min. 70. 
dar la șutul lui Kramer, cu un 
reflex excepțional. Speriatu a e- 
vitat golul. Din ce în ce mai 
mult se vedea diferența de va
loare, căderea echipei gazdă. 
Sportul a început o cursă so
litară. în min. 82, același
HAGI a depășit întreaga apăra
re adversă și a înscris tot din 
unghi, tot din colțul lung, iar 
in min. 84, CORAȘ s-a jucat 
pur șl simplu cu Naghi și Bar
ba și a fixat scorul Ia 4—1 pen
tru Sportul. Să mai spunem că 
ambele echipe ar fi trebuit să 
beneficieze de cîte un penalty 
(min. 8 : fault la Hagi ; min. 
83 : fault la Barbu, ambele în 
careu).

Constantin ALEXE

SCOR FLUVIU
CORVSNUL 3 {1)
CHIMSA RM. VlLCEA 1 (0)

Stadion Corvlnul : teren foar
te bun : timp frumos ; specta
tori — circa 7 000. Șuturi : 24—6 
(pe poartă : 10—4). Cornere :
13—0. Au marcat : VAETUȘ 
(min. 7). GABOR (min. 56). 
PETCU (min. 58 — din 11 m), 
respectiv CIREAȘE (min. 77).

COR VINUL : Ionii ă — Nicșa, 
Mărginean, DUBINCIUC, TÎRNO- 
VEANU — Petcu, MATEUT- 
KLEIN — GABOR (min. 63 Cos- 
tăchescu). Cojocaru, Văetuș 
(min. 83 Badea).

CHIMIA : V. Preda — Tele- 
șpan. Cireașe. M. Preda. CTNCA 
— BASNO, Bica. Beldeanu (min.

MĂRGINEAN, TELEȘPAN, 
La speranțe : 2—0 (0—0).

62 Vergu). Carabageae — Deaco-
nescu, Tresehin (min. 65 Verî-
geanu).

A arbitrat foarte bine C.
Gheorghe (Suceava) ; la linie :
I. Tărean (Tg. Mureș) 91 M.
Stănescu (Iași).

Cartonațe galbene : VAETUȘ,

nou : Dubînciuc a „urcat* în 
careul advers, M. Preda l-a 
faultat, penalty clar, pe care 
l-a transformat PETCU și... 3—0. 
Spre final, hunedorenil au mai 
redus „turația motoarelor", fapt 
de care au profitat oaspeții, re- 
dueind din handicap. în min. 
77, cînd CIREAȘE a finalizat, din 
careu, centrarea lui Deaconescu.

Pompiîîu VINTILĂ

GLORIA BUZĂU 3 (0)
5.G BACĂU 0

Stadion Gloria ; teren bun ; 
timp călduros ; spectatori — cir
ca 18 000. Șuturi : 18—10 (pe
poartă : 9—4). Cornere ; 9—4. 
Au marcat : BALAUR (min. 48), 
CRAMER (min. 76), D. GEOR
GESCU (min. 80).

GLORIA : Lazăr — Năstase,
MTRCEA, FI. Marin, TULPAN — 
ȘUMULANSCHI, BALAUR, Ghiz- 
deanu, Cramer — D. GEORGES
CU. Marcu (min. 54 PROFIR).

S.C. BACĂU : Mangeac — An- 
drieș. Arieni. BORCEA, EHsei — 
Adolf, C. SOLOMON (min. 48 
Bîșcă), SOȘU, Tismănaru (min. 
76 Ursică) — Avâdanei, Șoiman.

A arbitrat foarte bine D. Pe
trescu ; la linie *. J. Grama șl L. 
Ciucu (toți din București).

Cartonașe galbene : FL. MA
RIN. ELISEI.

La speranțe : 2—0 (0—0).
e ..-n,.. „im,.......................... ...................

acțiuni periculoase. Bîșcă). în 
min. 76. cade golul al doilea al 
gazdelor : Profir îi trimite o
minge ideală Iui CRAMER ia 
12 m de poartă și acesta șutea- 
ză sec pe jos în plasă. Patru 
minute mai tîrziu D. GEORGES
CU. în deosebită poftă de joc, 
are satisfacția de a și înscrie 
după ce a creat și a ratat oca
zii : el a sancționat prompt o 
minge respinsă de apărarea ad
versă. reluînd balonul în poar
ta Iui Mangeac. S-ucees meritat 
al b^zoienllor construit pe ex- 
celcc-ta lor repriză a doua.

Ei'timie lONESCU

... In tr-adevăr, nu trecuseră nici 
90 de secunde și tabela stadio
nului din șos. ștefan cel Mare 
arăta deja 1—0 pentru fosta e- 
chipă campioană : Dragnea a
primit o minge la centru, a a- 
vansat perpendicular în jumăta
tea de teren adversă, i-a pasat 
apoi în adîncitne lui VÂIDEAN. 
care — profitînd de zona liberă 
lăsată de fundașul stînga Meza- 
roș — a pătruns vijelios și a 
șutat puternic, din alergare, fă- 
cîndu-1 oe Caval doar să pri
vească faza ! Gol foarte frumos 
goi care putea fi... dublat de 
unul asemănător în min. 7. cînd 
Varga a centrat de pe stingă 
tocmai pe partea opusă, pînă la 
Rednie lansat. dar fundașul 
dreapta dinamovist a reîuat pu
ternic. din aceeași poziție ca și 
Văidean. pe lîngâ poartă. Si n-a 
mal fost 2—6! în schimb, era gata 
să fie 1—1 în minutele 16 și 26. 
fci urma a două faze rapide 
create de clujeni. însă șuturile 
lui Cimpeanu II și Fîșic au foet 
deviate Ln exwcmls de portarul 
Moraru, foarte atent.

Dragnea (min. 48) și Auguetin 
(min. 52) au forțat desprinde
rea de un adversar care. ou 
trecerea timpului, devenea tot 
mai s gur ne el. amîndot au 
ratat însă dijn poziții ideale și. 
treptat-treptat. forța lor de șoc 
a scăzut ; ca și pofta de joc a 
lui Văi dean, cel care impresio
nase In startul partidei prin 
aplomb. La mijlocul reprizei 
secunde s-au produs două mo- 
difllcări în ,,li“-’e oaspeților și 
una în echipa d namovistă, Orac 
înlocui nd u-1 pe Suciu. Efectul a 
apărut doar in evoluția cluje
nilor care au pasat- mai precis 
și s-au apropiat tot mai pl-i- 
culos de poarta Iul Moraru. în 
mi-n. 78 o bună ocaze a fost

UI FRUMOS DEBUT il DEPLASARE
ORADEA. 11 (prin telefon). 

Nevoia de reabilitare în fața 
unui oaspete inedit — cu aceas
tă speranță a venit publicul lo
cal la primul meci, acasă. al 
echipei favorite, după acel us
turător 0—5 din etapa de debut 
al campionatului ; un eșec co
mentat în fel și chip. Partida a 
început alert. ,.roși-albaștrii“ 
fiind mai mereu prezenți în trei
mea bine baricadată a bucureș- 
tenilor. A fost mai întîi o fază 
de foc Ia poarta iui Eftimescu 
(min. 3 — șut în transversală 
expediat de Georgescu), a mai 
venit încă una (min. 9 — ter
minată cu o imprecisă pasă îna
poi a lui ne în brațele portaru
lui), alte două (min. 23 și 43) în 
care nici Georgescu și nici Mu- 
reșan nu au reușit să concreti
zeze. Cam atît în primele 45 de 
minute. în timp ce oaspeții au 
avut o singură situație de mar
care. una și bună, uriașă am 
spune, consumată în min. 12 : 
atunci. Dlanu s-a jucat cu o 
minge simplă în apărare. Custov 
a intrat în posesia ei. a urmat 
un sprint șl din careu experi
mentatul jucător a șutat in... Li
liac. Dominare insistentă a oră- 
denilor. șuturi imprecise și mul
te ofsaiduri.

La reluare. F.C. Bihor joacă 
tot precipitat și se va lovi iarăși 
de tndîrjita apărare a echipei 
vizitatoare. Dar, contrar cursului 
jocului, V. Radu (min. 65) reali
zează o cusă irezistibilă pe con
traatac. rămîne doar cu Liliac în 
față și portarul gazdelor reușeș
te cu sansă să salv*»?^ in extre
mis. în ultimul sfert de oră

FEROVIARII AU TERMINAT MAI BINE
După cîteva minute de tatona

re, jocul începe să pasioneze tot 
mai mult tribunele, care admiră 
excelenta pregătire fizică a am
belor echipe, jocul de angaja
ment, risipa de energie a tutu
ror jucătorilor. Din păcate însă, 
această energie a fost risipită în 
adevăratul înțeles al cuvîntului 
pentru că efortul nu a avut co
respondent în calitatea partidei, 
greșelile de ordin tehnic, în 
special, abundînd în cele 90 mi
nute. Cei care se arată mai pe
riculoși la poartă sînt feroviarii, 
în ciuda faptului că petroliștii 
se comportă mai bine în cîmp, 
joacă mai legat. Și, astfel, in 
min. 17, Agiu expediază o lovi
tură foarte puternică, cu capul, 
de puțin pe lîngă poartă : în 
min. 19 tot Rapid construiește o 
fază de mare spectacol : Pușcaș 
îl deschide în diagonală pe Da- 
maschln II, urmează o centrare 
a acestuia în aglomerația din 
fața porții Petrolului. Voinea și 
Tîră intervin la aceeași minge, 
dar acesta din urmă se va ac
cidenta din ciocnirea cu porta
rul ploieșetan și va fi înlocuit. 
Mingea ajunge la Popa care șu- 
tează, Crîngașu respinge din fa
ța porții goale la Rada, dar șu
tul acestuia trece peste poartă. 
Petrolul răspunde prompt, prin 
Mocanu (min. 23). in urmă unui 
contraatac clasic la care Mânu 
are o intervenție fericită, și I. 
Gușă, (min. 24), situație salvată 
de același Mânu. Pînă în fina
lul reprizei, Rada și Agiu expe
diază fiecare cîte o periculoasă 
lovitură cu capul. După pauză, 
în ciuda acțiunilor de atac mai 
numeroase ale ploieștenilor. echi
pa care și în continuare se ara
tă mai periculoasă este tot Ra
pid. De pildă. în min. 51 apă
rarea Petrolului are mult de 
furcă la o fază Agiu — Șt. Puna 
— Bacoș, pentru ca în min. 57

DINAMO 1 (1)
„U" CLUJ-NAPOCA 0

Stadion Dinamo : teren foarte 
bun : timp excelent pentru fot
bal ; spectatori — circa 15 000. 
Șuturi : 21—11 (pe poartă : 7—5). 
Cornere : 11—2. A marcat :
VAIDEAN (min. 2).

DINAMO : MORARU — RED- 
NIC. An done. Al. Nicolae, Stă
ri eseu — Varga. Zare. Dragnea 
(min. 80 Movilă). Suciii (min. 60 
Orac) — VAIDEAN. Augustin.

„U“ ; Caval — Dobrotă, Naam- 
țu, CIOCAN. Mezaroș — L. Mol
dovan. Popieu (min. 69 FI. Pop) 
Bucur. Biro (min. 63 A. Stoica) 
— CÎMPEANU II. Fîșic.

A arbitrat bine A. Glieorghe 
(Piatra Neamț) ; la linie : Gr. 
Macavei (Deva) și. cu greșeli. 
Al. Corn ăne&cu (Bacău).

Cartonașe galbene: DOBROTA. 
AUGUSTIN.

La speranțe : l—l C0—0).

S | | ■■ ......... . .....

irosită de FI. Pap. apoi a ratat 
din nou Dragnea (min 75), pen
tru ca. în mim. 81, să se deru
leze în careul dinamovist ulti
ma situație favorabilă a echipei 
de pe Someș. Cîmpeanu II și 
Fîșic nereușind să trimită balo
nul în plasă. Și scorul a rănxas 
astfel cel înscris pe tabelă în 
secunda 90, Dinamo a meritat, 
desigur, victoria, dar suporterii 
ei veniți în număr mare la sta
dion, ar fi dorit-o mult mai 
substanțială, mai ales că auzeau 
la tranzistoare ce se petrece la 
Pitești și Brașov...

Laurențiu DUMITRESCU

F.C. BiHOR 0
VICTORIA BUCUREȘTI 0

Stadion F.C. Bihor ; teren ex
celent ; timp călduros ; spectatori 
— circa 12.000. Șuturi : 16—5 (pe 
poartă : 7—3). Cornere : 7—2.

F.C. BIHOR : LILIAC — Dianu. 
I. Marin, DUMITRESCU, Bucico 
(min. 66 Kiss) — Tămaș, Biszok, 
N. Mureșan (min. 74 Florean) — 
Ile. Mihuț C. Georgescu.

VICTORIA BUCUREȘTI : EFTI
MESCU — Viad, MIREA, BRU- 
MARU, NEDELCEARU — Săndoi, 
Custov, I. Moldovan, Aelenei — 
V. Radu (min. 85 Iordache), 
Glonț (min. 87 Ursu).

A arbitrat corect și pe fază N. 
Dinescu (Rm. Vîlcea) ; la linie : 
Ad. Porumbolu (Vaslui) șl L. 
Sălăgean (Baia Mare).

Cartonașe gaibene : AELENEI, 
V. RADU.

La speranțe : 1—6 (1—0).

• ... ..

gazdele forțează deschiderea sco
rului. dar portarul Eftimescu se 
opune senzațional In minutele 75, 
78 și 89 la șuturile lui Mihuț și 
ne. Astfel, mult așteptatul mo
ment al reabilitării este aminat 
din vina echipei locale (șuturi 
imprecise, acțiuni încîlcite), dar 
și datorită formației Victoria 
care a luptat pînă la epuizare 
pentru acest frumos debut în 
deplasare.

Stelian TRANDAHRESCU

RAPID 2 (0)
PETROLUL 0

Stadion Giulești ; teren exce
lent ; timp foarte frumos ; spec
tatori — circa 18.600. Șuturi : 
10—15 (pe poartă : 4—5). Cornere: 
4—6. Au marcat : BACOȘ (min. 
68) și MLADIN (min. 83).

RAPID : Mânu — Marinescu, 
M. GRIG ORE, CIRSTEA, BACOȘ 
— Pușcaș Rada, Șt. Popa — Tîră 
(min. 21 Teodorescu ; miri. 60 
Mladin), AGIU, Damaschin n.

PETROLUL : Voinea — Pancu, 
ȘTEFAN, CRÎNGAȘU. P. Gușă — 
Mocanu, O. Grigore, Pitulice — 
C. Ene. Grosu (min. 71 Nuță), 
I. GUȘA (min. 35 A. Ene).

Arbitrul M. Neșu (Oradea) a 
condus foarte bine în prima re
priză : cu destule decizii inverse 
în repriza a Il-a ; la linie : N. 
Bițin (Salonta) și V. Titorov 
(Drobe-ta Tr. Severin).

Cartonașe galbene : RADA,
AGIU.

Cartonașe roșii : PANCU. 
La speranțe : 0—4 (0—1) !

e I .. ..... . ...........-■■FH.—mu.

Grosu să execute prost o lovi
tură liberă directă de la 16 m 
acordată de arbitrul M. Ncșu la 
un atac în care C. Ene plecase 
din ofsaid, semnalizat de tușie- 
rul N. Bițin. Cele două goluri 
vor cădea în partea finală a 
meciului : primul realizat de 
BACOȘ (min. 68), printr-o ac
țiune personală, după ce Da
maschin II expediase mingea în 
bară, și MLADIN (min. 89) ta 
nrma unui lanț de greșeli al 
apărării petroliste în frunte cu 
Voinea.

Mircea TUDORAN

A DIVIZIEI „8“
SERiA i

DUNABEA C.S.U. GALAȚI — 
F. C. CONSTANȚA 1—1 (0—1) ;
Ciobanu (min. 62). respectiv Bu- 
duru (min. 45).

METALUT PEOPENI — POLI
TEHNICA IAȘI 0—0.

C.F.B. PAȘCANI — PBAHOVA
C. S.U. PLOIEȘTI J—0 (1—0) : Iri- 
mia (min. 8), Cărpuei (mia. 60 si 
87).

F.C.M. DELTA TULCEA — 
CHIMIA FĂLTICENI 1—0 (0—0) i 
Mexat (min. 47).

MINERUL VATRA DORNEI — 
CEAHLĂUL P. NEAMȚ 1—0 
(0—0) : Slrcjan (mhi. 87)

ARIPILE BACAU — OLIMPIA 
RM. SARAT 1—1 (0—1) : CSpraru 
(min. 62 — din 11 m.). respectiv 
Niculcioiu (min. 34).

DUNĂREA CALAHAȘI — C.S.M. 
SUCEAVA 0—0.

A. S. MIZ1L — C. S. BOTO
ȘANI 2—1 (1—0) : Siaiaciu (m‘n 
25 și 88). respectiv Ene (min. 69)

F. C. PROGRESUL BHAtLA — 
OȚELUL GALAȚI 1—2 (0—1) r Pe- 
trache (min. 75). respectiv Rotaru 
(min. 33), Antohi (min. 87).

Relatări de la Gh. Arsenie. V. 
Frîneu. V. Apostol, P. Comșa, 
M. Cozubaș. I. lancu, N. Con- 
stantinescu. R. Alexandreseu si
D. Cristache.

ETAPA VIITOARE (duminică
18 august) : F.c. Constanța — 
Metalul Plopeni, Prahova C.S.U. 
Ploiești — A.S. Mizil. C.S.M. 
Suceava — F.C Progresul Brăila. 
Chimia Fălticeni — Aripile Ba
cău. F.C. Ceahlăul P. Neamț — 
F.C.M. Delta Tulcea. Olimpia 
Rm. Sărat — Minerul Vatra Doi
nei C.S. Botoșani — Dunărea 
C.S.U. Galați. Oțelul Galați — 
C.F.R. Pașcani. Politehnica lași —> 
Dunărea Călărași.

SERIA A H a
SIUSCELUL CÎMPULUNG — 

AUTOMATICA BUCUREȘTI 4—0 
(3—0) : Boriceanu (min. 18, 27 . 38, 
71).

CHIMICA TtRNAVENI — ȘOI
MII I.P.A. SIBIU 1—0 (2—0) : M. 
Ogreanu <min. 17. S3. 65 și '711.

GAZ METAN MEDIAȘ — PRO
GRESUL VULCAN BUCUREȘTI 
3—1 (3—0) : Dulău (min. 14 — 
din 11 m și 35). Țîglariu (mici. 
43), respectiv Nită (min. 74).

I.M.A.S.A. SF. GHEORGHE - 
TRACTORUL BRAȘOV 2—1 (1—0 : 
Deneș (mim. 34) Rftdulescu (tirn. 
81), resnectiv Marcăș (min. 251.

I.C.S.M. BRAȘOV — FLAC.4RA 
AUTOMECANICA MOKENJ 1—1 
<0—0) : Brașoveanu (min. 53). 
respectiv Mibăescu (min. 80).

ELECTROPUTERE CRAIOVA — 
AVÎNTUL REGHIN 1—1 (1—6) :
Biți (min. 18) respectiv Naghî 
(min. 52)

C. S. TtRGOVISTE — CAR- 
PATI MtBȘA «—6.

I.C.S.IA1. BUCUREȘTI — A. S. 
DROBFTA TR. SEVERIN 6—0.

MECANICĂ FINA STEAUA 
BUCUREȘTI — I. P. ALUMINIU 
SLATINA 2—2 (1—0) .

Relatări die la : P. Mateoiu, i. 
Ducan, M. Tacăl. L. Briotl, I. 
Stanca, St. Gurgui, M. Avanu. 
G. Octavian.

ETAPA VIITOARE (duminică 
18 august) : Avîntul Reghin — 
Gaz metan Mediaș, Șoimii I.P.A. 
Sibiu — Muscelul Cimpulung, 
Flacăra Automecanica MOreni — 
Mecanică fină Steaua București, 
Progresul Vulcan București — 
I.C.I.M. Brașov. Carpați Mîrșa — 
I.C.S.I.M. București. Automati
ca București — I.M.A.S.A. Sf. 
Glieorghe. Tractorul Brașov — 
Chimica Tîrnăvenl, I.P. Alumi
niu Slatina — C. S. Tirgoviște, 
A.S. Drobeta Tr. Severin — E- 
lectroputere Craiova. ț

SERIA A IH-a

F.C.M. U. T. ARAD — MUL 
PETROȘANI 1—• (1—6) t Jirban
(min. 25).

AURUL BRAD — F. C. MARA
MUREȘ BAIA MARE 0—0.

ÎNFRĂȚIREA ORADEA — 
C.S.M. IÎEȘITA 0—1 (8-î) ; Cr.
Alexandru (min. 11).

C.F.R. TIMIȘOARA — MINE
RUL CAVNIC 1—0 (1—6) : Czel 
(min. 40),

MECANICA ORĂȘTIE — 
STRUNGUL ARAD 3—3 (3—1) : 
Vesa (min. 12 și 17 — din 11 m). 
Hațeganu (min. 39). respectiv 
Nedelcu (min. 32 șl 84), Urs 
(min. 53).

C.I.L. MECANICA SIGHET — 
MUREȘUL DEVA 2—0 (0—0) :
Bonte (min. 70 — din 11 m) și 
Matei (min. 75).

MINERUL LUPENI — OLIMPIA 
SATU MARE 1—3 (0—0) : Dina
(min. 87 — din 11 m). respectiv 
Vancea (min. 72), Keizer (min. 
85) și Szllaghi (m’n. 89).

UNIREA ALBA IULIA — GLO
RIA BISTRIȚA 0—5 (0—2) î D. 
Nicolae (min. 27). Moga (min. 38 
și 89), R. Ghcorghe (min. 64 și 
70).

METALUL BOCȘA — ARMA
TURA ZALĂU 2—0 (0—0) : Măr- 
gineanțu (min. 53), Anghel (min. 
72).

Relatări de la : N. Străjan, Al. 
Jurcă, 1. Giiișa, C. Creții, J. Si- 
minie, I. Mi Ii nea, I. Cotescu, I. 
Anghelina. T. Țăranu.

ETAPA VIITOARE (duminică 
18 august) : Minerul Cavnie — 
Aurul Brad. Strungul Arad — 
Unirea Alba Iulia. Mureșul Deva
— Înfrățirea Oradea. F.C. Mara
mureș Baia Mare — Metalul Boc
șa. C.S.M. Reșița — Minerul Lu- 
peni. Gloria Bistrița — F.C.M. 
U.T.’ Arad. Olimpia Satu Mare— 
Mecanica Orăștie, Jiul Petroșani
— C.F.R. Timișoara, Armătura 
Zalău — C.I.L. Mecanică Sighed

prom.pt


SURPRIZĂ ÎN „CUPA EUROPEI44 LA ATLETISM
Echipa României a pierdut calificarea, ia un si: gur punct !

Campionatele europene de nafafie

BUDAPESTA, 11 (prin tele
fon). In fața a peste 10 000 de 
spectatori, pe „Nepstadion" s-au 
desfășurat, simbătă. și dumini
că întrecerile celei de-a X-a 
ediții a „Cupei Europei" la at
letism. concurs, care a reunit, 
in disputa feminină, 
tativele Danemarcei, 
Franței, Iugoslaviei, 
României, Suediei și

reprezen- 
Finlandei, 

Olandei 
............... ______ - Ungariei,
iar in cea masculină pe. cele ale 
Bulgariei. Elveției. Finlandei. 
Greciei. Iugoslaviei. Norvegiei, 
Spaniei și Ungariei, fiecare 
avînd ca obiectiv intrarea în 
grupa de elită a acestei pres
tigioase competiții.

Ziua de simbătă. chiar dacă 
nu a fost marcată de rezultate 
„mari", a reținut atenția miilor 
de spectatori prin cele patru 
victorii obținute de atletele 
române — Cristieana Cojocaru 
(400 m garduri). Florența Cră
ciunescu (disc), Fița Lovin (800 
m) și Elena Fidatov (3 000 m) 
—, prin rezultatul obținut de 
atleta franceză Marie-Chrisiine 
Cazier la 100 m (11,28), băieții 
oferind un „plus" prin ungurul 
Laszlo Szalma la lungime (8,28 
m). în ceea ce le privește pe 
fetele noastre, să mai mențio
năm și cele 4 locuri trei ocu
pate de Lucia Militaru (100 m), 
Eva Zorgo Raduly (suliță), Ele
na Lina (400 m) și ștafeta de 
4x100 m.

Aceste rezultate adăugate fru
moaselor victorii amintite au 
plasat, la șfîrșitul primei zile, 
echipa României pe primul loc 
cu 56 p. urmată de Franța 49 
p. Finlanda 42 p ș,a„ în dis
puta masculină conducted Un
garia cu 54 p, urmată de Bul
garia 53 p. Rămînea. deci, de

văzut cum vor evolua sporti
vele noastre in ziua a doua.

Ziua de duminică ne-a adus 
cu sine deziluzia Recalificării în 
grupa „A“ a „Cupei Europei44, 
la feminin Deși după 10 probe, 
România conducea confortabil, 
cu 11 p. în cea de-a 11-a, cursa 
dc 100 m.g„ recordmana noas
tră Mihaela Pogăceanu a fost 
lovită de adversara dc pe cu
loarul 3, Tiina Lindgren (Fin
landa), dezechilibrată, a „agă
țat" din acest motiv șipca gar
dului care s-a rupt și a rănit-o. 
A continuat să alerge pînă la 
gardul următor, pe care, de 
asemenea, l-a lovit, apoi a 
abandonat, fără să-și dea sea
ma că, dacă ar fi continuat, ar 
fi obținut punctul care ne-ar fi 
adus, mai tîrziu, calificarea ! Și 
la 10 000 m. favorita cursei, 
campioana noastră Doina Pop, 
a concurat accidentată, astfel 
că, de la turul 6, a fost ajunsă 
și întrecută de mai multe _ ori 
de adversarele ei. A terminat 
cu mari eforturi cursa, un ade
vărat calvar ! Proba decisivă, 
ștafeta de 4x400 m, a fost cîș- 
tigată de fetele noastre, dar, 
cum atletele franceze au sosit 
pe locul secund, ele au obținut 
pentru 
dorita 
singur 
litaie, 
grație 
victorii (8), față de 6 ale Fran
ței (Finlanda și Olanda au cîș
tigat cite o probă). Clasament 
final : 1. Franța 102 p, 2. Româ
nia 101 p ; 3. Ungaria 82 p, 4. 
Finlanda 69 p, 5. Olanda 68 p, 
6. Suedia 61 p, 7. Iugoslavia 5T 
p. 8. Danemarca 35 p.

echipa tării lor mult 
calificare, decisă la un 
punct ! în caz de ega- 

România s-ar fi calificat 
numărului mai mare de

REZULTATE TEHNICE

Simbătă, feminin — 100 m : 1. 
Christine Cazier (Franța) 11,28,
2. Nelly Cooman (Olanda) 11,49.
3. Lucia Militaru (România) 11,66;
400 m garduri : 1. Cristieana Co- 
jocaru (România) 55,10 
naț.). 2. Tuuja Helander 
landa) 55,21 (rec. naț.). 3. 
Loluse Scoglund (Suedia) , . 
disc : 1. Florența Crăciunescu
(România) 63,20 m, 2. Marta Kru- 
plu (Ungaria) 60,08 m„ 3. Do
minique Dupont (Franța) 52,74 m; 
800 in : 1. Fița Lovln (Româ
nia) 1:59,24, 2. Slobodanka Co-
lovlci (Iugoslavia) 2:01.37, 3. El
vira Biacsics (Ungaria) 2:03,07 ; 
400 m : 1. Nadine Debols (Fran
ța) 52,25, 2. Tuuja Helander (Fin
landa) 52.32, 3. Elena Lina (Ro
mânia) 52.52 ; 3 000 m : 1. Ele
na Fidatov (România) 9:02,85, 2. 
Anette Sergent (Franța) 9:03,99, 
3. Rudolfne Vereb (Ungaria) 
9:04,48 ; suliță : 1. Tllna Lillak 
(Finlanda) 66,20 m, 2. Darnica Ji- 
vanov (Iugoslavia) 61,04 m. 
Eva Zgrgo Raduly ’ 
60,38 m ; 4x100 m :
(Bulteau, Lubeth, Loval, Cazier) 
44.29. 2. Olanda 44.64. 3. România 
45'29':

(rec. 
(Fin-
Ann 

57,22;

3.
(România)
1. Franța

C. M DE CANOTAJ JUNIORI
(Urmare din pag. 1)

ridică tempoul. Atentă. Doina 
Ciucanu •— strocul — răspun
de prompt, avansul de 5 sec. 
se menține, rămînlnd intact 
pînă la trecerea liniei de sosire. 
Clasament : 1. ROMÂNIA . (D. 
Ciucanu H. Auîțaș, V. Uinea. 
Z. Ghinoiu, A. Stan). 5:36,29, 2. 
R.D.G. ----- -
5:52,33. A 
aur...

Trec 60 
așteptare, 
startul la 
prin binoclu, o altă 
Neeula : mai calmă, cu lovitură 
eficace, lungă, mult mai bună 
ca in serie. Rezultatul pregăti
rii ei psihice, dar și al bărcii, 
apare la 500 m : 2 sec. avans 
fată de tevingătoarea ei din se
rie — Kathrin Werther (R.D.G.). 
La 1 000 m, avansul crește: 5 
sec. în finiș, cu o cadență bună 
— 30 de lovituri pe minut, deci 
nu sufocant (33. ca în serie), 
Veronica cîștigă titlul de cam
pioană mondială ! C 
1. Veronica Neeula 
6:18,28, 2. Kathrin
(R.D.G.) 6:30,27. 3. 
Ebert (Austria) 6:39.81. A 
a doua medalie de aur...

Vîntul a crescut te intensi
tate. Pe buletinele noastre apar 
3 m/sec. apoi 5,8 m/sec. Este 
vînt puternic în această probă 
de 4 VÎSLE culoarul unu este 
avantajat, iar culoarul sase cel 
mai dezavantajat. Fetele noas
tre (Liliana Chichîfoi. 
Plcșca. Veronica Cioaca, 
geta Soare) au ..tras" pe culoa
rul șase. Ele au fost întrecute 
și de sportivele sovietice, 
aflate pe culoarul trei, echipaj 
care în serii fusese învins sever 
de canotoarele noastre. Clasa
ment : 1. R.D.G. 5:09.30. 2. Ce
hoslovacia 5:15,28, 3. U.R.S.S.
5:20,49 4. România 5:22,93.

La 8 + 1 o surpriză plăcută. 
Se sconta pe un ..bronz* și 
s-a obținut ..argint". Iată 
cum ; dună start, fetele noas
tre se aflau 
urma
R.F.G. si U.R.S.S. La 500 m e- 
chipajul sovietic a fost de- 
năsit. iar la 1000 m a fost În
trecută 
Finișul 
nimic.
(Schumann. Neumann. Schlau- 
sing. Schroeder. Klare. Mor
genstern. Scheid.
5:05.59. 2. România
Basarab Georgeia
Jeni Balcangin. Zorina Băn- 
ceu Rodiră Cocoș. Cristina 
Gherase. Rodiră Muraru Au
rora Trif. Corina Oțel) 5:09,42 
3. R.F.G. 5:12.11.

Cursa de 4 f.c. a început 
prin dominarea sportivilor din 
R.D.G. si Italia. La 500 m ca
notorii români au trecut cu i

5:41.23, 3. Bulgaria
fost prima medalie de
de minute grele, de 
La ora 10,40 s-a dat 
SIMPLU. S-a văzut, 

Veronica

Clasament t
(România) 

i Werther 
Veronika 

fost

Elena 
Geor-

pe locul 4. în
ambarcațiilor R.D.G..

Si ambarcația R.F.G. 
nu mai modifică 

Clasament : 1. R.D.G.

Laeber) 
(Silvia 

Bradin.

PDLOiȘTII AU PROMOVAT IN CRUPA „A"
• M. Gross o mai cîștigat un titlu (al 5-!ea)... ® Deziluzii, in 
continuare, in tabăra înotătorilor noștri • Doar Maricica Culică 

a reușit un nou record național la 200 m fluture

sec mai tîrziu față de echipa 
R.D.G. Cu lovituri clare, pu
ternice, echipajul tricolor 
cîștigă însă finalmente deta
șat. Clasament: 1. România 
(Crăciun, Cnrelea, 
Dobre) 4 ;58,99. 2.
5:01,58, 3. Italia 5:02,74.

Băieții din 2 + 1 S-au aliniat 
la start cu speranța. înteme
iată, a unei medalii de aur. 
Pe temeiul speranței existau 
toate premisele, mal puțin 
una : intirzierea față de co
manda starleruluî. Uitați — 
din neatenția lor — in start, 
Neagu, Zamfir șl Nae erau, la 
500 m, ultimii. La 1000 m au 
recuperat spectaculos terml- 
nînd pe locul 2. Păcat. O me
dalie de aur ratată — real
mente — dintr-o neatenție. 
Clasament : 1. R.D.G. 5:46,37,
2. România 5:48,03. 3. Grecia 
5 .'48.14.

Dordea, 
Anglia

„CUPA MĂRII NEGRE"
(Urmare din pag. 1)

Azi (n.r. : Ieri) lotul nos
tru de tineret a repurtat a 
doua sa victorie în turneu. în- 
trecînd 
loniei 
multe 
tivă) cu scorul de 64—52 (31— 
29).

Candidatele la cucerirea 
trofeului — formațiile Româ
niei A și Franței — au înce
put partida cu multă pruden
tă. fiecare căutînd să sesizeze

Po- 
dln

reprezentativa 
(alcătuită și ea 

elemente de perspec-

Duminică, 200 m : 1. Cazier 
(Franța) 23,02 ; 2. Vader (Olan
da) 23,86 ; 3. Militaru (România) 
23.92 ; 100 m g. s 1. Elloy (Fran
ța) 1315 ; 2. Palombl (Ungaria) 
13,17 ; 3......................  '
1 500 m 
4:05,24 ; 
4:12.42 ; 
4:12,44 ;
(România)
(Ungaria) 17.32 m; 
landa) 17.03 m ;
România (Korodi, Melinte, 
jocaru, f ’ 
3:30,58 ; 
gime :
6 81 m. 
6.75 m, 
6.72 m ;
(Franța) , . .
edia) 1,94 m. 3. Mihalcea 
mânia) 1,91 m ; 10 00# m : 
Beurslccns (Olanda) 33:49.77 
Tolvonen (Finlanda) 34:03.84 ; . 
Palm (Suedia) 34:07.55 ; .. .1
Doina Pop (România) 4:51.23.

Clasament general masculin 
1. Spania 118 p, 1. Bulgaria 113 p, 
3. Ungaria 106,5 p, 4. Finlanda 
82.5 p. I. Elveția 82 p. 6. Iu
goslavia 81 p, 7. Grecia 81 p, 8. 
Norvegia 57 p.

12. . _Skoglund (Suedia) 13,34;
1. Melinte (România)
2. Giolitti (Franța) 
Kreps (Danemarca)

greutate t 1. Loghin 
19,94 m ; 2. Herth

---------  3. Hovi (Fin- 
4x400 m : 1.

>, Co- 
Llna) 3:29,68 ; 2. Franța 
3. Ungaria 3:30.71 ; "

1. "
2.

3.

3.

lun- 
Ionescu (România) 

Vanyek (Ungaria) 
Demsltz (Danemarca) 
înălțime : 1. IppCe

1.94 m. 2. Lovenson (Su- 
- ........... (Ro-

1.
2 
3. 

.8.

Romeo VÎLARA

2,40 m LA ÎNĂLȚIME !
La Donetk, în semifinalele 

„Cupei U.R.S.S." la atletism, 
sovieticul Rudolf Povarnițîn (23 
ani), a realizat un nou record 
al lumii la săritura în înălțime, 
trecînd ștacheta ridicată la 2,40 
m ! Vechiuj record era de 2,39 
m și aparținea, de la 10 august 
1984 (Eberstedt, R.F.G.), iui Zhu 
Jianhua (Republica Populară 
Chineză).

fisurile din 
și astfel s-a 
România A 
După încă 
19—19, după 
antrenorul N. Martin și-a dat 
seama că echipa sa suferă din 
cauza conducătorului da joc 
(Cornelia Stoichiță), motiv pen
tru care a introdus-o în teren 
pe Paula Misăllă. Aceasta a 
imprimat jocului un ritm mai 
rapid și, ca urmare, baschetba
listele noastre conduceau în 
min. 25 cu 35—29. In repriza 
secundă, reintrarea Corneliei 
Stoichită s-a dovedit bineveni
tă, aceasta amintindu-și că un 
conducător de joc trebuie să și

jocul adversarelor, 
ajuns te min. 10 : 
— Franța 15—14.
3 minute, scor 
care, în sfîrșit,

TELEX «TELEX «TELEX «TELEX
ATLETISM • „Maratonul păcii44 

de la Moscova a fost olștlgat de 
Ivan Bogdanov (U.R.S.S.), oare 
a parcurs cel 42.195 km In2ti30:12. 
La feminin, pe primul loo s-a 
clasat Raisa Kozina tn 3h 06:15. 
Au luat startul peste 2500 de 
alergători.

BOX • Columbianul Mlguel 
Lora este noul campion mondial 
la cat. cocos 
l-a tnvins la 
nul Zaragoza.

CICLISM •

(WBC) după oe 
puncte ne mexlca-

_ Etapa a treia a 
..Turului Slovaciei". disputată in 
circuit, la Hronom a revenit 
sovieticului Gavrilenko (132 km 
în 3h25:16). • „Turul S.U. A.* b 
continuat cu etapa a 8-a. A cts- 
ttgat americanul Rogers urmat 
de Radke (R.D.G.) și Voronin 
(U.R.S.S.). toți cronometrați cu 
aceiași timpi; snOGrIO. tn clasa
mentul general conduce temrnid 
(S.U.A.). Bernard Hinault se 
află oe locul 5 la 6.01 de lider

RUGBY o La Brisbane selec
ționata Australiei a dispus cu

de echipa Insulelor52—28 (36—9) 
FidJL

ȘAH 
neuiui 
lonia): 
partidele 
Grilnberg ____
Sigulski Novak — 
chelndu-se remiză.

TENIS • Turneul de la 
bubei a fost cîștigat de 
Slozil (Cehoslovacia), care 
învins în finală oe vest-aerma- 
nul Michael Westphal : 7—5 8—2.
• tn semifinalele Campionatului
european de junioare. de la 
Karlovy Vary : Cehoslovacia — 
România 5—0 • tn semifinalele 
turneului ‘ "
McEnroe 
Lendl —
• tn semifinalele turneului de
la Toronto, Chris Evert-Llovd — 
Mandlikova 3—6 6—2 6—4 :
Kohde — Sukova 6—4 6—4.

VOLF) • La Zagreb in med 
amica’ masculin : Iugoslavia — 
Grecia 3—1 (—12 8 9. ID.

• In 
de la
Sznapiak — 

Palermo 
— Lerner, Bany 

Doncev

runda a 4-a a tur- 
Polianița Zroj (Po- 

Szmidt 1—0, 
— Drasko

tn-

KltZ- 
Pavel 

l-a

de la Stratton (S.U A.) : 
— Seguso 6—2, 6—3 ;
Connors 6—0, 1—6 6—4

SOFIA, 11 (prin telefon). tn 
ultimele două zile ale Campiona
telor europene de natație, vremea 
s-a arătat. în sftrșlt, îndurătoare 
cu înotătorii : temperatura din 
bazine s-a ridicat pînă la limitele 
normale soarele a Ieșit din nou, 
iar vîntul s-a potolit. Consecința? 
simbătă. Michael Gross a reușit 
nu numai a 5-a sa medalie de 
aur, ci și un nou record al lumii 
la 200 m fluture, în 1:56,65, (v.r. 
îl aparținea cu 1:57.01). iar sovie
ticul Igor Poiianski a doborît, la 
rîndul lut (55,24). vechiul record 
european (55.35 — D. Richter, 
(R.D.G.), la 100 m spate. Ultima 
zi a „europenelor" n-a mal adus, 
insă, nici o modificare pe tabelele 
recordurilor mondiale sau eu
ropene.

Splendidele spectacole ale îno
tătoarelor de la sincron au com
pletat Imaginea de ansamblu a 
unei competiții în general reu
șite. în /ciuda vremii, care timp 
de trei zile a perturbat întrece
rile. Iată ultimele amănunte : 
Poloiștii, neînvinși, pe primul loc 

in grupa „B“
Suita de 7 victorii, din tot att- 

tca întilniri, le-a adus poloiștilor 
români calificarea în grupa „A“ 
a Campionatului european, după 
evoluții apreciate, dominate tac
tic și tehnic. Locul întîi In grupa 
B n-a fost nici un moment In 
cumpănă, derbyul cu Bulgaria, 
principala contracandidată la pro
movare. fiind cîștigat net, vineri 
seara (12—4). Vlad Hagiu a de
venit golgeterul grupei, cu un 
total de 36 puncte, Întrunind a- 
precierlle specialiștilor șl ziariști
lor. unanimi în a-1 vedea titular 
in oricare dintre echipele parti
cipante. chiar din grupa „A“. 
Simbătă, România a tnvins Malta, 
CU 11—6 (4—1, 4—0, 4—4. 2—1),
prin golurile marcate de Gordan 
3, lonescu 2 Clobănluc 2. Hagiu 
2. Moiceanu 2, Costrăș, Dan șl 
Angelescu. Duminică echipa noas
tră a cîștigat și ultimul meci, cu 
Suedia î 14—10 (3—0, 4—4, 5—2, 
2—4). Au Înscris : Hagiu 5, Gor
dan 3. Răducanu, Ciobăniuc, Ga- 
rofeanu, Costr&ș, Dan, Moiceanu. 
Cinci prezențe românești in fi

nale - nici o medalie 1
ziua de simbătă a fost mar

cată pentru înotătorii noștri de 
o calificare tn finala mare, la 
20# m mixt, a iul Noeml Lung, 
rezultat al clasării pe locul se
cund, tn seria a 2-a, cu 2:20,08. 
In finala de după-amiază. ea a 
scos un timp mal bun (2:19,38, 
la 3 zecimi de recordul el na
țional) și s-a clasat pe locul 7. 
în aceeași probă, Gabriela Baka 
s-a calificat In „finala mică", 
ocupind per-total locul 14, tntr-o 
evoluție care putea fi potențial 
mai bună (dimineața, tn serii : 
2:23,07). Evolutod tot in „finala 
mică" a probei de record mon
dial a lui Gross — 200 m flu
ture —. Robert Pinter a ocupat 
tn celle dta urmă locul 11 în ie
rarhia continentului. In 2;03.50 
(In serii : locul 4. în 2:05,47).

Duminica a fost rezervată ul
timelor finale, tn care speram 
obținerea, în sfirșit, a unor re
zultate pe măsura promisiunilor 
anterioare. N-a fost... să fie nici

înscrie. Ea a marcat trei co
șuri de cîte trei puncte, ducted 
formația țării noastre la 48—36 
(min. 33). avantaj dovedit ho- 
tărîtor. Scor final : 53—46
(27—25) pentru România. Au 
marcat : Jerebie 20, Bădinici 
10. Stoichiță 9. Misăiiă 2. Hînda 
2, Lefter 7. Kiss 3 pentru în
vingătoare. respectiv Ekambi 18, 
Desert 7, Etienne 2, Scheffler 
2, Bosero 10, Leguiader 7. Au 
arbitrat foarte bine Astrid 
Schneider (Franța) și Z. Raduly 
(România).

Clasament final : 1. România 
A 8 p. 2, Franța 7 p, 3. Româ- 
nia-tineret 6 p, 4. Cehoslovacia 
5 p. 5. Polonia 4 p.

de această dată o medalie. deși 
aproape de ea s-a aflat — pa
radoxal 1 — cea mai tinără com
ponentă a delegației noastre, ju
nioara Maricica Culică, la 200 m 
fluture. Au despărțit-o de me
dalia de bronz doar 3 zecimi 
(două sutimi de locul 4 !), s-a 
situat pe locul 5, unica ei con
solare fiind noul record națio
nal. în 2:14,92 (v.r. — 2:15,32).
Gabriela Baka s-a clasat pe lo
cul 6 în aceeași finală, dar dez
iluzia cea mare au constituit-o 
evoluțiile mult sub posibilități 
avute, în finala de 200 m spate, 
de Carmen Bunaciu (locul 5) și, 
mal cu seamă. Anca Pătrăș u 
(locul 8, in 2:18,87. ceea ce în
seamnă mai mult de 6 secunde 
de propriul său record națio
nal 1 1) Așa că. din cele 5 pre
zente românești tn „finalele 
mari" ale ultimelor 2 zile, singura 
comportare bună a avut-o Ma- 
ricica Culică.

REZULTATE TEHNICE :
POLO. simbătă. grupa A : 

U.R.S.S. — Ungaria 10—8 ; Spa
nia — R.F.G. 8—5 : Olanda — 
Grecia 14—10 : Iugoslavia — Italia 
10—9 (vineri noapte : R.F.G. — 
Grecia 10—6) ; grupa B : Polo
nia — Beigia 17—9 : Franța —
Marea Brltanle 15—5 ; România 
— Malta 14—6 ; Bulgaria — Sue
dia 14—6 ; duminică, grupa A : 
Grecia — Spania 8—8 ; R.F.G. — 
Italia 12—9: iugoslavia — U.R.S.S., 
7—7 ; Olanda — Ungaria 6—10. 
Clasament final : I. U.R.S.S. 12 p;
2. Iugoslavia 11 p ; 3. R.F.G. 9 p :
4. Ungaria 8 p ; 5. Italia 8 p ; 6. 
Spania 5 p ; 7. Olanda 2 p ; 8. 
Grecia 1 p. Grupa B ( Polonia — 
Malta 16—10 ; Franța — Belgia 
9—4 ; România — Suedia 14—10; 
Bulgaria — Marea Britanie 10—9. 
Clasament final : 1. ROMANIA 
14 p ; 2. Bulgaria 11 p ; 3. Franța 
9 p ; 4. Polonia 9 p ; 5. Suedia 
6 p ; 6. Marea Britanie 5 p : 7. 
Belgia 2 P ; 8. Malta 0 p.

ÎNOT SINCRON, simbătă, duo : 
1 ALEXANDRA WORISCH, EVA- 
MARIA EDONGER (AUSTRIA) 
180,642 p ; 2. Muriel Hermine,
Pascale Besson (Franța) 179.133 p;
3. Amanda Dodd. Carolvn Wil
son (Marea Britanie) 177.764 p : 
duminică. echipe : 1. FRANȚA 
171.379 p ; 2. Marea Britanie
170.192 p : 3. Olanda 167.787 o.

ÎNOT, simbătă. 200 m fluture 
(m) : 1. M. GROSS (R.F.G.)
1:56,65 (n.r. mondial) : 2. B. Niel
sen (Danemarca) 1:58,80 : 3. F. 
Drost (Olanda) 2:00.16 : ...11. R- 
Pinter (România) 2:03.50 ; 100 m 
spate (m) : 1. I. POLIANSKI
(U.R.S.S.) 55.24 (n. r. european);
2. D. Richter (R.D.G.) 56,02 : 3.
5. Zabolotnov (U.R.S.S.) 56.88 ;
200 m mixt (f) : 1. Kathleen 
NORD (R.D.G.) 2:16.07 ; 2. Sonia 
Blagova (Bulgaria) 2:17.35 : 3. Su
sanne Bornike (RD.G.) 2:17.96 ;
...7. Noeml Lung (România) 
2:19.38 ;... 14. Gabriela Baka
(România) 2:23,26 : 800 m liber 
(f) : 1. ASTRID STRAUSS
(R.D.G.) 8:32.45: 2. Sarah Hard
castle (Marea Britanie) 8:32.57;
3. Anke Mohring (R.D.G.) 3:40.82;
4X100 m mixt (f) : 1. R.D.G. 
4:06,93 ; 2. U.R.S.S. 4:11,32 : 3.
Bulgaria 4:11,92 : duminică. 200 m 
mixt (m) : 1. T. DARNYT (UN
GARIA) 2:03,23 : 2. J. Hladkv 
(Cehoslovacia) 2:04,13 : 3 P.
Bermel (R.F.G.) 2:04,47 : 200 m 
fluture (f) : 1. JACQUELINE A- 
LEX (R.D.G.) 2:11,78 : 2. Corne
lia Gessler (R.D.G.) 2:11.87 : 3.
Petra Zingler (R.F.G.) 2:14.62 : 
...5. Maricica Culică (România) 
2:14,92; 6. Gabriela Baka (Româ
nia) 2:16.17 ; 200 m spate It) : 1. 
CORNELIA STRCH (RD.G.)
2:10.89 ; 2. Kathrin Zimmermann 
(R.D.G.) 2:12.43: 3. Toland a de Ro
ver (Olanda) 2:15,06: ...5. Car
men Bunaciu (România) 2:17.57: 
...8. Anca Pătrășcoiu (România) 
2:18.87 : 1500 m liber (m): 1. U. 
DASSLER (R.D.G.) 15:08.56: 2.
R. Henkel (R.F.G.) 15:10.34 3.
S. Pfeiffer (R.F.G.) 15:20.67 L
4X100 m mixt (m): 1. U.RS.S. 
3:42,94 ; 2. R.F.G. 3:43.59: 3.
R.D.G. 3:45.35.

Geo RAEȚCHI

• S-a încheiat C.M. de junion 
II (sub 16 ani) desfășurat In R.P. 
Chineză, tn semifinale ; Nigeria
— Guineea 4—2 (după 11 m) ; 
R.F. Germania — Brazilia 4—3. 
tn finală: Nigeria — R.F. Ger
mania 2—0 (1—0) I I Pentru locui
3 : Brazilia — Guineea 4—1 (1—0).
• tn etapa secundă a campio

natului Elveției : Young Boys — 
Neuchâtel 2—1. tn clasament con
duce Servette, urmată de Gras
shoppers și Lucerna toate cu cîte
4 p. Neuchâtel Xamax se află pe 
locul 6 cu 2 p.
• tn etapa a 6-a a campiona

tului Franței : Monaco — Metz 
9—0 Toulon — Bordeaux 1—1, 
Strasbourg — Le Hăvre 2—1. So- 
chaux — Bastia 2—0. Brest — 
Nice 1—0 Nancy — Auxerre 1—0 
Paris St. Germain — Marseille 
2—0. Lens — Laval 3—1. Rennes
— Lille 2—0. Nantes — Toulouse 
1—0. Pe primele locuri ; Paris St. 
Germain II o Lens, Nantes șl 
Bordeaux cu cite 9 o. Monaco

◦cupă locul 6 ou 7 p. Pe ulti
mele : 19. Marseille 3 p. 20. Bas
tia 2 p.
• tn prima etapă a campiona

tului R. F. Germania : Werder 
Bremen — Schalke 1—0, DUssel- 
dorf — Mannheim 4—1, Hamburg
— Kaiserslautern 4—1. Bochum — 
Ntirnberg I—0. K81n — Eintracht 
Frankfurt 1—1 Saarbrilcken — 
Dortmund 1—1. Hanovra — Le
verkusen 1—1, Stuttgart — MSn- 
chengladbach I)—0. Uerdingen — 
Bayern MUnchen 1—0.

« Etapă inaugurală și In Un
garia : Gy3r — Ferencvaros 4—5. 
videoton — Tatabanya 0—0, Vo- 
Ian — Ujpesti Dozsa 2—3 Honved
— Zalaegerszeg 0—0 Slofek — 
Csepel 3—0 Vasas — Pecs - 0—0, 
Bekescsaba — Debrețin 0—0. 
M.T.K. — Szombathely 2—0.
• La Londra. Everton (ciștlgă- 

toarea Cupel Angliei) — Manches
ter United (campioana ultimei 
edițlb 2—0 (1—0). Au înscris Ste
ven și Heath.
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