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ÎN CINSTEA MARII SĂRBĂTORI
Ieri, pe Stadionul tineretului din Capitală

ENTUZIASTĂ MANIFESTARE 
A „ȘTAFETEI PĂCII"

FRUMOASĂ COMPORTARE 
A TINERILOR NOȘTRI ÎNOTĂTORI 

LA „CONCURSUL PRIETENIA11 
13 medalii, dintre care 4 de aur

• Expresie a dorinței de pace a întregului nostru tineret • În
flăcărat apel către sportivii lumii • Frumoaso întreceri pe toate 

bazele sportive ale complexului

Duminică dimineață. Stadio
nul tineretului din Capitală, 
cu arena-i principală străjuită 
de steaguri roșii și tricolore, a 
cunoscut o nouă și amplă re
vărsare a tinereții. Mii de 
inimi tinere s-au unit acolo, 
pe gazonul verde și în tribu
ne, sub semnul acelorași pro
funde simțiri, al acelorași 
înălțătoare gînduri șl idealuri 
scumpe, la aceeași nobilă che
mare — Pace pe pămînt !

Desfășurată sub egida' Con
siliului Național al Frontului

în numele tineretului sportiv din România socialistă 
miile de participant! la această manifestare au adoptat 
un Apel pentru pace adresat sportivilor din întreaga lume, 
organismelor internaționale ale mișcării sportive, prin care 
îi cheamă să-și unească forțele ta lupta pentru salvgar
darea păcii, pentru făurirea unei planete fără arme *1 
fără războaie, pentru liniștea și fericirea popoarelor.

Dînd glas deplinei adeziuni la politica de pace • Parti
dului Comunist Român, a României socialiste, la iniția
tivele și acțiunile consecvente, pline de clarviziune, ale 
secretarului general al partidului, președintele Republicii, 
tovarășul Nicoiae Ceaușescu, tineretul sportiv din România 
adresează chemarea fierbinte către toți tinerii din lume 
de a-și uni eforturile pentru a determina, prin acțiuni 
efective și perseverente, încetarea cursei înarmărilor, opri
rea militarizării spațiului cosmic, adoptarea unor măsuri 
de înghețare a cheltuielilor militare, pentru trecerea la • 
lume eliberată de pericolul războiului, de coșmarul unui 
cataclism nuclear.

Stă in puterea tinerel generații de pe toate meridia
nele globului de a marca Anul Internațional al Tinere
tului prin voința comună de pace și largă cooperare, de 
pregres și prosperitate a omenirii, subliniază apelul.

Apelul exprimă convingerea tinerilor sportivi români că 
acțiunile unite ale sportivilor, alături de eele ale forțelor 
progresiste și democratice de pretutindeni, ale popoarelor 
din lumea Întreagă, pot contribui eficient la salvgardarea 
păcii, -Ia asigurarea dreptului fundamental al oamenilor la 
viață, existență liberă și demnă, la făurirea unei lumi a 
păcii, colaborării și înțelegerii intre toate națiunile.

Să spunem un NU răspicat pregătirilor de război 1 Să 
spunem un DA hotărit păcii, nobilelor idei ale înțelegerii, 
respectului reciproc și colaborării pașnice dintre națiuni, 
spiritului de solidaritate și de conlucrare dintre tinerii de 
pe toate meridianele globului, contribuind activ, alături 
de toți sportivii lumii, de toate popoarele, la cauza gene
rală a destinderii, securității și păcii, la apărarea vieții 
pe pămînt t

Democrației si Unității So
cialiste, Consiliului Național 
pentru Educație - Fizică și 
Sport, Uniunii Tineretului Co
munist, a altor organizații de 
masă și obștești. „Ștafeta 
Păcii-, s-a constituit tatr-o nouă 
și vibrantă expresie a adeziu
nii depline a sportivilor, a ti
nerei generații la inițiativele 
și demersurile de pace 

Manifestare entuziastă la deschiderea Adunării sportivilor, pe 
stadionul Tineretului din Capitală, cu prilejul sosirii „Ștafetei 

Păcii-

ale președintelui NICOLAE 
CEAUȘESCU, ale României so
cialiste, la Chemarea și Apelul 
Consiliului Național al FJJ.U.S. 
adresate partidelor șl organiza
țiilor democratice, guvernelor, 
tuturor popoarelor din țările 
europene, din Statele Unite ale 
Ameridi și Canadei.

Frumoasă și emoționantă a- 
ceastă nouă manifestare înche
ind, intr-o atmosferă lnsufleți- 
toare, entuziastă, sărbătorească, 
marea acțiune a tineretului 

sportiv al patriei, „Ștafeta Pă
cii-, care, timp de 10 zile, pe 
cinci trasee străbătînd toate 
meleagurile românești, a miș
cat milioane de inimi și con
științe, prelulndu-le mesajele 
înflăcărate și adudndu-le ta 
inima țării: Da — păcii, NU 
•— războiului !

Da, sportivii noștri, întregul 
tineret român, toți ceilalți ce
tățeni care II s-au alăturat la

Campioana olimpică Maricica 
Puică citind „Apelul pentru 
pace- adresat de tineretul spor
tiv al Romârfiei socialiste spor

tivilor din întreaga lume

mitingurile organizate la tre
cerea ștafetei, ca și la cel fi
nal, din Capitală, au dat, ta 
aceste zile premergătoare marii 
sărbători a libertății noastre, 
ta Anul Internațional al Tine
retului, o vie expresie dorin
ței arzătoare de a trăi ta si
guranță, de a mutici, a crea și 
a se împlini ta liniște, de a-și 
Înnobila trupul și spiritul cu

Aurelian BREBEANU

(Continuare ta pag. a 4-a)

Etapa a IV-a a Diviziei „A" de fotbal

STEAUA (1-0 cu Dinamo) A TRECUT ÎN FRUNTE
• „.dar craiovenii (victorie la 

Timișoara) i-au prins „roata* • 

Răsturnare spectaculoasă la 

Slatina, de la 0-2... • Sportul 

studențesc - încă o victorie 

netă • Petrolul ți Gloria - 

puncte prețioase in deplasare

-----------------------------------------j.
La capătul unor atacuri 
consecutive ale echipei 
Steaua, Pițurcă înscrie 

unicul gol al partidei. 
Foto : Iorgu BĂNICA .

Foarte tinerii noștri înotători 
au avut o frumoasă comportare 
la tradiționalul Concura Prie
tenia, care a reunit la Gott- 
waidow (Cehoslovacia) speranțe 
ale natației din zece țări so
cialiste, unele cu o deosebită 
tradiție In acest sport. Bilan
țul înregistrat este unul record 
pentru înotul nostru la această 
importantă competiție : 13 me
dalii, dintre care 4 de aur, 5 
de argint $1 1 de bronz. O a- 
devărată performeră a între
cerilor a fost băimăreanca Ste
la Pura, victorioasă în trei 
probe : 200 liber — 2:06,08,
400 liber — 4:19,99 și 800 liber 
— 8:46,99, rec. 14 ani. Pentru 
acest din urmă rezultat, eleva 
lui Gh. Dimeca a primit, de
altfel, cupa pentru cea mal 
bună performanță in concursul 
fetelor, conform tabelei inter
naționale de punctaj. Pe cea 
mai Înaltă treaptă a podiumu
lui a urcat și ploieșteanul Lau- 
rențiu Nlcolescu (in vîrstă de 
14 ani, ca și Pura), cîștjgător

Campionatul balcanic icmlnin de hanhal-tincrct .

VICTORIE CLARĂ 
A ECHIPEI ROMÂNIEI

Cea de a 7-a ediție a Cam
pionatului balcanic feminin 
de handbal — tineret s-a 
încheiat duminică la amia
ză, în sala Floreasca. cu o fru
moasă victorie a selecționa
tei noastre. învingătoare ta 
toate cele trei partide dispu
tate ta această competiție. 
Tinerele handbaliste române 
au alcătuit evident cea mai 
valoroasă formație din cele 
patru prezente la startul 
Întrecerii, astfel îneît vic
toria lor finală a fost so
cotită pe deplin meritată 
și obținută fără nici un fd 
de emoții.

Si acum cîteva amănunte de 
la jocurile care au avut loc 
ta cadrul ultimelor două etape 
(simbătâ și duminică) ale 
Balcaniadei.

SÎMBATĂ : ROMANIA — 
BULGARIA 25—18 (13—7).
Am asistat Ia un joc pe care 
echipa română l-a dominat 
majoritatea timpului. Apll- 
clnd ta apărare un joc foarte 
mobil șl atent, cu o deplasare 
eficientă pe direcția de atac 
a adversarelor și juctad bine 
ta ofensivă, cu finalizări va

CLASAMENTUL

la 200 m fluture cu timpul de 
2:13,60.

Pe locul doi s-au clasat An
dreea Szigyarto — 200 spate
(2:21,86) și 200 mixt (2:26,81), 
Luminița Dobreseu — 58,71 ha 
100 liber, Alexandru Moldo
veana — 2:02,49 la 200 liber, 
ștafeta de 4X200 liber f (Pura, 
Spaia, Szigyarto, Dobreseu) — 
8:38.16, rec. jun. și 14 ani. Pe 
poziția a' treia : Luminița Do- 
brescu — 2:07,93 la 200 liber (a 
urcat, deci, pe podium Împreu
nă cu altă româncă. Stela Pura, 
invingătoarea disputatei probe, 
între ele sosind Daniela Hun
ger, din R.D.G. — 2:07,24), An
dreea Szigyarto 5:07,60 la 400 
mixt, rec. 13 ani, ștafetele de 
4X100 liber — 4:03,35, rec. 14 
ani și 4X100 mixt — 4:31,83, 
rec. 14 ani.

Numeroase alte participări în 
finale și clasări pe locuri 4—6 
au completat remarcabilul bi
lanț al participării .schimbului 
de rnîine” al înotului românesc 
la competiția din Cehoslovacia.

riate (probă evidentă este ci 
toate jucătoarele — cu ex
cepția celor doi portari — au 
marcat !), formația noastră 
s-a detașat net. ajunglnd să 
conducă categoric aproape de 
final : 22—10 (min. 46 !). O
relaxare prematură. unele 
schimbări efectuate pentru 
a odihni echipa de bază an 
făcut ea în cele din urmă re
zultatul să devină mai string. 
Au marcat • Romete (, Laszto 
5, Manea 3, Nisipeanu 3. Hor- 
ga 2, BIoJn-Topea 2. Oanceaț 
Darvaș, Boriceanu, Barțaș — 
România, Eneva 5 Bak- 
ardjieva 4, Baktadjieva 4, Sa- 
mokovlieva 3. Marinova. Popova
— Bulgaria. Au condus bine S 
Janos Kliment și G. Papp — 
Ungaria. IUGOSLAVIA — 
TURCIA 39—18 (19—10). Re
plici curajoasă a formației 
turce, victorie totuși clară 
a iugoslavelor. Cele mai multe 
goluri : Hornjak și Cotarta 
dte 8 — Iugoslavia. Mualla 8
— Turda. Bun arbitrajul cu-

Cfilin ANTONESCU

(Continuare ta pag • 4-a)

REZULTATE TEHNICE
F.GM. Brașov - A.S.A. Tg. Mureș 1-0 (1-0)
F.G Olt - Corvinul 3-2 (0-2)
Steaua - Dinamo 1-0 (1-0)
F.C. Bihor — Petrolul 1-1 (1-0)
Chimia Rm. Vilcea - „U* Cluj-Napoțc 4-1 (3—1)
Sportul studențesc - Victoria Bucurețt 4-0 (3-0)
S.C. Bacău - F.C. Argeș 2-0 (0-0)
Rapid - Gloria 0-0
„Poli“ Timișoara - Univ. Craiova 1-2 (0-1)
ETAPA VIITOARE (duminică 1 septembrie)
Univ. Craiova - S.C. Bacău
„U- Cluj-Napoca - Sportul studențesc
Corvin ui — F.GM. Brașov
Dinamo - F.G Olt
A.S.A. Tg. Mureș - Steaua
Gloria — „Poli- Timișoara
Rapid — F.G Bihor
Petrolul — Victoria București
F.G Argeș - Chimia Rm. Vilcea (Cronicile meciurilor, in pag. 2—3)

1. STEAUA 4 4 0 0 5- 0 8
2. Univ. Craiova 4 3 1 0 7- 3 9
3. Sportul stud. 4 3 0 1 14- 3 4
4. Dinamo 4 3 8 1 5- 1 6

5- 6. Petrolul 4 2 1 1 5- 4 5
F.G Olt . 4 2 1 1 5- 4 5

7. Corvinul 4 2 0 2 14- 5 4
8. Chimia Rm. V. 4 2 0 2 9- 8 4
9. „U* Cluj-Napoca 4 2 0 2 5- 6 4

10. Victoria Buc. 4 1 2 1 3- 5 4
11. Gloria Buzău 4 1 1 3 4- 5 3

12-13. F.G Argeș 4 1 1 2 1- 4 3
F.C.M. Brașov 4 1 1 2 2- 5 3

14. F.G Bihor 4 0 3 1 1- 6 3
15. Rapid 4 1 1 2 3-12 3
16. A.S.A Tg. Mureș 4 1 0 3 2- 4 2
17. S.G Bacău 4 1 0 3 2- 6 2
18. „Poli* Timișoara 4 0 0 4 3- 9 0



Finalele „Daciadei44 și ale campionatelor naționale

RECORDURI Șl... PREMIERE IN ULTIMELE REUNIUNI LA ÎNOT
® Două sutimi pot decide un titlu I 0 Clubul sportiv municipal școlar, 

pe primul loc în clasamentul generalBaia Mare,

Finalele Daciadei și campio
natelor naționale de inot pen
tru seniori și juniori, desfășu
rate timp de patru zile la ba
zinul „23 August" din Capitală, 
s-au încheiat duminică cu o 
reuniune în care au mai căzut 
cîteva recorduri, cel mai bine 
plasat în topul internațional al 
sezonului rămînînd Insă 
23,48 înregistrat In serii
50 m — probă ce Va 
oficială la viitoarele 
nate mondiale — de 
vistul Ionuț Mușat.

Ultima reuniune a rost des
chisă de o cursă bună făcută 
de băimăreanul Robert Pinter. 
Victorie limpede. Intr-un timp 
(1:55,47) superior cu o zecime 
vechiului record de juniori la 
200 m liber, favoritul Negrea 
sosind al treilea, depășit la 
două sutimi de Vișan colegul 
său de 
minină. 
Claudia 
start 
permanent în frunte. în ciuda 
eforturilor băimărencelor Eni
ko Palencsar și Teodora Ilaup- 
tricht, ea a cucerit primul său 
titlu la senioare. Cu mai bine 
de o secundă sub vechiul re
cord de juniori a înotat spa- 
tistul nostru numărul 1. cel 
puțin în acest concurs. Cris
tian Stavriu — 2:10.98, între- 
cîndu-1 din nou pe principalul 
lui rival. L. Taehe. în 
probă. Adriana Șerban 
avans după ..sută", cu 
Bidică (un nume de
51 Laura 
ordinea 
schimbată 
șoveanca. _ 
olimpic Baia Mare, devenind 
Si ea o campioană în premieră 
la senioare. Frumoasa alune
care pe apă a lui J. Bart s-a 
materializat 
spectaculos 
cunde mai 
Bay !
reanul oprind cronometrele la 
4:37.61. nou record de ju
niori. La 200 mixt feminin, un 
alt talent maramureșean. Noe- 
mi Lung, s-a instalat de la 
bun început în frunte, termi- 
nlnd victorioasă, ca și la 
400 m. cu toate încercările re- 
șițencei Gabriela Baka de a o 
ajunge si depăși. în fine, cvar
tetul clubului Dinamo. la 
masculin, și respectiv cel din 
Baia Mare au confirmat aș
teptările la 4X100 liber, rămî
nînd de menționat recordul de 
juniori al ștafetei CSMS — 
3:45.51.

Sîmbătă după-amiază, în prim- 
plan s-au aflat. în fine I, bra-

acel 
de 

deveni 
campio- 
dinamo-

club. în întrecerea fe- 
dotata dinamovistă 
Arsene a luat un 

..tare". mentinîndu-se

aceeași 
avea 

Mălina 
reținut) 

Ghilie în urmărire, 
mențlnîndu-se ne- 
pînă In final, bra- 

pregătită in Centrul

intr-un succes 
- peste zece se- 
repede decit L. 

la 400 mixt, băimă-

STEAUA
DINAMOsiștii, cu probele lungi ale pro

cedeului. In cursa masculină, 
Andrei Toth a Înotat cu o am
biție deosebită și a smuls două 
secunde și jumătate vechiului 
record național, aducîndu-1 la 
2:27,73, realizare notabilă, dar 
aceasta după ce prezența sa în 
finală a stat sub semnul Între
bării. datorită unor neregulari- 
tăti observate de arbitri di
mineața, în serii. Și princi
palul lui rival, Dan Drăguleț, 
a coborit (2:29.46) sub prece
denta performanță anterioară, 
proba fiind astfel cea mai ra
pidă de pînă acum. Fetele au 
„mers", de asemenea, la re
cord — de junioare —, ambele, 
Cristina Deveseleanu și An
dreea Hidegkuti, reușind In a- 
ceastă tentativă, victoria re
venind celei dintîi (2:41,59) 
după o dispută aprigă, deja 
tradițională. Și mai greu a 
venit decizia la 100 fluture f, 
Carmen Bunaciu — învingînd-o 
pe Maricica Culică grație a... 
două _ sutimi (1:03,91 —1:03,93) ! 
La băieți, în schimb, Flavius 
Vișan a cîștigat clar aceeași 
probă, ca și Eniko Palencsar 
la 400 m liber, băimăreanca 
lnotînd cu orgoliul renăscut 
după infrîngerea din proba- 
maraton. Robert Pinter s-a 
desprins, la 400 liber, tn învin
gător , pe ultima Jungime, de-

J a 
mare

Nan (CSȘ PI.) 4:10,77; 4. E. Nan 
(CSȘ PL) 4:15,35 ; 5. D. 
(CSMȘ) 4:15,94 ; 8. S.
(CSMS) 4:15,94 ; Jun.
Bart, Panga ; 400 liber 
Eniko Palencsar (CȘMS)
2. Teodora Hauptricht 
1:27,02 ; 3. Creț 4:32,58 ; 
mona Perșanschl (CSMȘ) 
5. Cullcă 4:39,40 ; «.
zar (CSMȘ) 4:40,29 ; ___ ___
Terșanschl. Cullcă ; 4X100 mixt 
t — 1. CSMȘ I (Lung, Hidegkutl, 
Culică, Hauptricht) 4:34,46; 2. 
Llo. 37 Buc. 4:35,17 ; 3. CSȘ Re
șița 4:36,96 ; jun.: CSMȘ II 
4:44,63 ; 4X100 mixt m — 1. Di
namo (Stavriu, Mușat, Vișan, Ne
grea) 4:06,42 ; 2. Llo. 37 4:08,29;
3. CSMȘ I 4:20 — camp. jun.

Panga 
Iambor 
Pinter, 

t — 1.
4:24,75; 

(CSMȘ) 
4. Ra- 

.. 4:34,52; 
Alice Csas- 
jun. Creț,

I
I
I
I
I
I

pășindu-1 pe J. Bart care 
condus în cea mal 
parte.

REZULTATE TEHNICE.
tă. 100 fluture tn — 1.____ _
Vișan (Dlnamo) 57,05 ; 2. R. Pin
ter (CSMȘ Baia Mane) 58,23 ; 1. 
G. Lupu (Lie. TI Buc.) 59.50 ;
4. R. Bandl (CSȘ Ploiești) 1:01,28; 
8. D. Beko (CSȘ Reșița) 1:0159; 
8. R. Macovel (CSM Suceava) 
1:02,37; juniori: Pinter, Bandl, 
Beko ; 100 fluture f — 1. Car
men Bunaciu (Dlnamo) 1:03,91 ;
2. Maricica Cullcă (CSMȘ) 1:03,93;
3. Timea Toth (Reșița—Timișoa
ra) 1:04,17 ; 4. Gabriela Baka
(CSȘ Reșița) 1114,42 ; 5. Sorina 
Creț (Bala Mare — Cluj-Nap.) 
1:06,79 ; 6. Cornelia Ghertnan 
(Llo. 37) 1:06.90 ; Jun. : Cu
llcă, Creț, Mlhaela Neagoe (Re
șița—Hunedoara) 1:09,12 
m — 1. Andrei Toth (CSȘ 
șița) 2:27,73 rec. sen. ; 1. D. 
guleț (Llc. 37) 2:29,46 ; 3. L. 
(Bala Mare—Oradea) 2:33,24
5. Ionescu (Steaua) 2:38,90 
D. Leca (Reșița—Tim.)

Sîmbă- 
F la viui

200 bras
Re- 

Dră- 
Bay 
; 4. 
: 8.

. . . 2:43,28 ;
6. O. Ognean (CSȘ Arad) 2:46,40; 
jun.: pay, Leca, Ognean ; 200
bras f — 1. Cristina Deveselea
nu (Lie. 37) 2:41,59 — rec. Jun.; 
2. Andreea Hidegkutl (CSMȘ) 
2:41,94 ; 3. Noeml Lung (CSMS) 
2:43,44 ; 4. Marina Mlclea (Di
namo) 2:48,18 ; 5. Adriana Șer
ban (Bala Mare—Brașov) 2:50,70; 
8. Mădălina Predișcanu (CSS 
C-ța) 2:57,32 ; jun. s Deveseleanu, 
Hidegkutl, Mlclea ; 400 liber m 
— 1. Robert Pinter 4:07,17; 2.
J. Bart (CSMȘ) 4:08,42 ; I. B.

Duminică. 200 liber b — 1. Pin
ter 1:55,47 — rec. jun ; 2. Vișan 
1:57,30 : 3. C. Negrea (Dlnamo) 
1:57,32; 4. Lupu 2:00,66 " "
covei 2:02,52; ‘
jun: Pinter, 
04,19 ; 200 liber f 
Arsene 
lencsar 
2:08,40;
2:12,48 ; 
Arsene, 
200 spate m — 1. 
vriu (Dlnamo) 2:10,98 
Jun; 2. L. Tache (Steaua) 2:12,24;
- L. Voiculet (CSȘ Brăila) 2:- - - --   Cluj-

1:18,78;
1:19,78 ; 
Truță; 
Șerban 

(Bala More-Brașov) 1:24,90 ; 2.
Mălina Bădică (CSȘ Brăila) 2: 
23,00 ; 1. Laura GhlMo (Llo. 17) 
1:31,40 ; 4. Loredana Vlnlșl (CSȘ 
Constanta) 1:33,14; 5. Lăcră
mioara Bușol (Dlnamo) 1:34,63 ;
I. Adina Teodor (CSM CIuj-Na- 
poca) 2:36,49 ; jup: Șerban, Bă
dică, Bușol; 400 mixt m — 1.
J. Bart 4:37,61 — rec. jun ; 1.
Bay 4:48,33 ; 1. Beko 4:52,84 — 
aceeași ordine la juniori; 4. 
Toth 4:54,82; 5. M. Iliescu (CSȘ 
Ploiești) 4:58,77; 6. Ad. Pop 
(CSMȘ) 4:59,29; 200 mixt f — 1. 
Noeml Lung 2:20,88 ; 2. Baka
2:22,31; 3. Șerban 2:25,65; 4. Cu
lică 2:26,65; 5. Miclea 2:32,68 ; 
6. Hidegkutl 2:34,46; jun:-Șerban, 
Cullcă, Miclea ; 4X100 liber m —
1. Dinamo (Mușat, Stavriu. Ne
grea Vișan) 3:42,00*; 2. CSMȘ I 
(Pinter, Panga, ' Bay, Bart) 
3:45,51 — rec. jun. camp, jun ; 
3. Lie. 37 I 3:56,75 ; 4X100 li
ber f — 1. CSMȘ I (Hauptricht, 
Palencsar. Lung, Creț) 4:06.67 ;
2. CSȘ Reșița 4:06.91 : 3. Dlna
mo 4:12,58; 4. CSMȘ II (Terșan- 
schi, Șerban, Culică, Hidegkutl)
— camp. jun.

5. Ma-
6. Band! 2:03,20 ; 

Band!, Panga 2:
1. Claudia 

(Dinamo) 2:06,59 ; 1. Pa- 
2:08,02 ; 3. Hauptricht

4. Toth 2:11,89 ; 5. Creț
6. Lung 2:13,88 ; jun : 
Creț, Terșanschl 2:15,08;

Cristian Sta- 
rec.

3.
14,81 ; 4. I. Truță (CSM 

.Napoca) 2:17,93 ; 5. Bay
6. FI. Paștlu (Llo. 37) 
jun : Stavriu, Voiculet, 
200 «pate f — 1. Adriana

3.

în clasamentele generale 
cluburi, pe primul loc s-a 
tuat, atlt la seniori cit șl la 
nlori 
școlar 
urmat 
Reșița 
709 p. 
Liceul 
Oradea șl Dinamo cite 134 p etc.

Geo RAEȚCHI

pe 
sl- 
ju- 

Clubul sportiv municipal 
Baia Mare, cu 489 p — 
de Dlnamo 303 p și CJS.Ș.
166 p, —, respectiv eu 
în continuare clasindu-se 
37 București 1«1 p, Crlșul

IN FINALELE JUNIORILOR MARI, NUMAI FAVORITI
1 9

(T.C.B.TIMIȘOARA, 18 (prin tele
fon). Turneul individual al 
„Daciadei" de performanță și 
Campionatelor republicane de 
tenls-juniori (17—18 ani) a a- 
juns în fața finalelor, progra
mate luni după-amiază pe te
renurile asociației sportive 
„Electrica*, o vreme exce
lentă, ca și cîteva meciuri 
deosebit de spectaculoase, mai 
ales în competiția feminină, au 
ridicat calitatea acestei reu
șite competiții.

Semifinalele feminine au a- 
dus la fileu duminică 
neața perechile Diane 
(Dinamo Buc.) — 
Gheorghe (Progresul) i 
Pop (Progresul) — 
Tachc (Dinamo Buc.).
meci la meci mai sigură pe lo
vituri, valorificîndu-și anver
gura brațelor și utilizînd mult 
mai eficace decît în disputele 
anterioare lovitura de stingă, 
Samungi a cîștlgat relativ u- 
șor, dispunînd de Gheorghe în

diml- 
Samungi 

Aurelia 
și Otilia 
Teodora 
De la

două seturi : 6—3, 6—3. Retu
rurile „blînde", mai neinspirat 
plasate ale lui Gheorghe- au 
fost exploatate de 
învingătoare mai repede decît 
ea însăși se aștepta. In „sfer- 

.turi" Samungi a întrecut cu 
6—3, 6—1 pe colega de club 
Monica Pecheanu, lar Gheor
ghe a dispus cu 6—1, 6—1 de 
Monica Radu (Dinamo Buc.),

în a doua semifinală, Teo
dora Tache a cîștigat mai greu 
decit o arată scorul celor două 
seturi, cu 6—3, 7—5, la Otilia 
Pop. A fost mai mult o parti
dă de punere la Încercare a 
nervilor, jocul aproape exclu
siv de pe fundul terenului a- 
dueîndu-i puncte lul Tache, 
care a avut mai multă răb
dare. în „sferturi" : Pop — 
Corina Taloș (Dinamo Buc.)
5— 7, 6—0, 6—4 ; Tache — Da
niela Ivana (Steaua) 6—3, 2—6,
6— 4.

In finală se vor întîlni Dia
ne Samungi și Teodora Tache.

Samungi,

I
I
I
I
I
I
I
II
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

NUMERELE 
TRAGEREA 
PRONOEXPRES DIN 
GUST 1985. FAZA I : 
rea I : 12 43 11 44 41 
extragerea a n-a : 30 
1 29 10 26 ; extragerea 
22 31 
II-a :
43 39 25 10 ; extragerea a V-a 
5 24
Vl-a
tal de ciștiguri

EXTRASE LA 
EXCEPȚIONALĂ 
“ 18 AU-

extrage- 
7 14 30 ;
38 41 19 
a III-a : 
FAZA A42 2 1 28 39 11. 

extragerea a IV-a : 41 9

13 33 7 32 ; extragerea a 
: 16 6 2 4 12 40. Fond to- 

1064 343 lei.

REZULTATELE CONCURSULUI 
PRONOSPORT DIN 18 AUGUST

1. F.C.M. Bv. — A.S.A. 1
2. F.C. Olt — Corv. Hunedoara 1
3. Steaua — Dinamo București 1
4. F.C. Bihor — Petrolul PI. “ 

Chimia — „U“ Cluj-Nap. 
Sportul stud. — Victoria 
S.C. Bacău — F.C. Argeș 
Rapid Buc. — Gloria Bz. 
Pou. Tim. ~~ ’
C.S. Botoșani — Dun. C.S.U. 1 
FI. Moreni — Mec. f. Buc. 1 
I.P. Aluminiu — C.S. T-vlște 1 

... Gloria B-ța — F.C.M. U.T.A. 1 
FOND TOTAL DE CIȘTIGURI ': 

596.719 LEI.

5.
6.
7.
8.
9.

10. 
11. 
12. 
13.

X
1
1
1

X
Univ. Craiova 2

Mec.

Manuel Nicolae ______
T.M.U.C.B.), deținătorul titlului 
republican, și-a apărat 
lent șansa de a ajunge 
nală. Confruntarea sa din se
mifinală cu Răzvan Itu (Stea
ua) l-a pus prea 
bleme, Nicolae 
6 2, 6—2 6—2, 
are un apreciabil 
noștințe tehnice, r_____
bune calități fizice. Semifinala 
care a atras un număr record 
de spectatori a fost cea dintre 
Mihnea Năstase și Adrian 
Popovicl (ambii de la Steaua). 
Au fost cinci seturi care 
durat aproape cinci ore, 
mul fiind cîștigat destul 
ușor de Popovici (care 
sește destul de bine 
cu ambele mîini de pe partea 
stîngă), pentru ca următoarele 
două să și le adjudece Năs
tase. în cel de-al treilea set 
Popovici a condus cu 4—0, a- 
poi nu a mai cîștigat nimic, 
Năstase cîștigînd șase ghemuri 
consecutiv. în setul decisiv 
Năstase și-a impus categoric 
jocul, prin reușite lovituri de 
stingă foarte tăiate, care l-au 
pus în evidentă dificultate pe 
partener. Rezultat final : Mih
nea Năstase — Adrian Popovici 
2—6, 6—3, 6—4, 4—6, 6—3.

tn finală, Mihnea Năstase
— Manuel Nicolae. în „sfer
turi" : Năstase — Cornel E- 
nache (Dinamo Buc.) 6—2, 3—6, 
6—3 ; Popovici — Traian Ba- 
diu (Dinamo Buc.) 6—3, 6—3; 
Răzvan Itu — Silviu Gorgan 
(Steaua) 7—5, 6—3 și Nicolae
— Daniel Dobro (Dinamo Buc.) 
6—4, 6—4.

exce
la fi-

puține pro- 
cîștigînd cu 

învingătorul 
bagaj de cu- 

precum și

au 
pri

de 
folo- 

lovituri

Ion GAVRILESCU

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

Derbyul etapei, care a opus 
echipa campioană, pe terenul 
acesteia, liderei de pînă acum, 
a dat cîștig de cauză forma
ției din Ghenchea. O victorie 
la limită, dar pe deplin meri
tată, întrucît Steaua a avut o 
mai mare frecvență a acțiu
nilor ofensive, un „tir grupat", 
și faptul că Moraru a fost, in 
calitatea sa de ultim apărător, 
cel mai bun jucător al forma
ției din Ștefan cel Mare, este 
și el o dovadă că adversara 
sa a deținut mai mult iniția
tiva și a fast mult mai peri
culoasă in careul advers.

Dar, după primele zece mi
nute de tatonare, lipsite de 
dinamism, prima mare ocazie 
a meciului au avut-o dinamo- 
viștii : in min. 11, la o învă
luire a tandemului Orac — 
Stănescu pe partea stingă, Au
gustin a beneficiat de o cen
trare ideală în careul mic, șu
tind însă din voleu peste poar
ta lui Ducadam. Meciul se ur
nește greu, se consemnează 
multe întreruperi ale jocului, 
în min. 23. Majaru (care aștep
ta să fie înlocuit, în urma 
unei accidentări) sprintează ca 
un jucător valid șl, de la 
16 m, trimite mingea în stîlpul 
din dreapta lui Moraru. Primul 
șut pe poarta lui Ducadam — 
min. 28, autor Rednic, fără 
pericol.

între minutele 30 șl 40, pe
rioada cea mai bună a echi
pei campioane, In care aceas
ta a și înscris unicul gol al 
partidei, 
„speriat" 
doar cu 
Bălan, la rîndu-i, a 
excelentă deschidere a 
jaru (min. 33), PIȚURCA n-a 
mai greșit ținta și, după o in
filtrare 
advers, 
pentru 
Steaua 
golului, 
dovedit 
proape _ .
36, fiind deposedat în 
instanță de Nicolae. Dinamo- 
viștii depun mari eforturi ca 
să revină în atac, îl trimit 
înainte și pe Rednic, dar spe
ranța lor nr. ț, aripa Văidean, 
joacă mai mult la mijlocul te
renului, iar 
descurcă în 
strict.

Abia după 
dinamovistă începe să se facă 
simțită și Orac, singura „min
te limpede" a alb-roșilor In

După ce Iovan 
văzîndu-se 

Moraru (min.

■-a 
singur 

SO), lar 
irosit o 
lul Ma-

spectaculoasă in careul 
a șutat 
Moraru : 
(min. 34)
care in 
poftă de joc, 

din nou de gol,

fără speranțe
1—0 pentru 

! Tot " "
acest

autorul 
med a 
este a- 
tn min.
ultimă

Augustin nu se 
fața marcajului

pauză ofensiva

t (1)
0

foarteStadion Steaua ; teren _____
bun ; timp călduros ; spectatori 
— circa 30 000. Șuturi : 12—7 (pe 

‘ ~ “ 7—2. A
34).
Iovan,
BAR- 

Stolca, 
Ba-

poartă : 8—2). Cornere : 
marcat : PIȚURCA (min.

STEAUA : Ducadam — 
BELODEDICI, Bumbescu. 
BULESCU — Bălan, 
BULON! Majaru (min. 46 
Unt) — Lăcătuș, PIȚURCA (min. 
82 Radu H).

DINAMO : MORARU — Rednic, 
Andone. AI. Nicolae, stănescu — 
Movilă (min. 62 Varga), Sudu 
(min. 74 Dragnea), Zare — Văl- 
dean Augustin, ORAC.

A arbitrat slab I. Crăciunescu 
(Rm. Vîlcea) ; la linie : V. Tito- 
rov (Drobeta Tr. Severin) șl C. 
Gheorghe (Suceava).

Cartonașe galbene : AUGUS
TIN, STOICA. NICOLAE, ANDO
NE, RADU n.

Cartonașe roșii : STĂNESCU, 
STOICA. AUGUSTIN.

La speranțe : 2—0 (1—0).

acest meci, nu are și precizia 
necesară la faza din min. 49 
cînd, din 6 m, a trimis balo
nul cu capul pe lîngă poarta 
lui Ducadam. Contactele dure 
dintre adversari, care în pri
ma repriză se materializau 
prin faulturi de joc, încep să 
iasă din nota de sportivitate, 
arbitrul I.
în prima 
operat cu 
fiind mult 
nuită — elimină 
Stoica și Stănescu (min.
Si, la fel ca în prima reprieă, 
formația «gazdă începe să-și 
impună jocul, o dată cu apro
pierea de final. Astfel, apar 
marile ocazii de gol la poarta 
dinamovistă, singurul care s-a 
opus (cu succes) măririi sco
rului fiind Moraru. Acesta a 
respins eficient și spectaculos 
șuturile lui Balint (min. 75), 
Bărbulescu (min. 83) șl Radu II 
(min. 84), o singură dată fiind 
„bătut" (min. 80), cînd Pițurcă 
a șutat din alergare, cu stîn- 
gul, dar portarul dinamovist a 
fost salvat de „transversală".

Păcat că și această ultimă 
parte a meciului, care a ară
tat ce ar fi putut să fie der- 
byul Steaua — Dinamo din 
punct de vedere al fazelor 
spectaculoase de poartă, a fost 
și ea umbrită de multele în
treruperi pentru faulturi, ob
strucții și alte acte nesportive, 
încheiate cu... opt cartonase, 
dintre care trei, roșii.

Crăciunescu — care 
parte a jocului a 
„duhul blîndetii", 
sub cota sa obiș- 

o „pereche": 
54).

Paul SLAVESCU

UNDE EȘTI, MANEA?
După scorul rar din etapa 

precedentă (0—9 la Hunedoara), 
s-ar fi putut crede că Rapidul 
încearcă. în Giulești. în com
pania Gloriei Buzău, o dublă 
reparație : una morală, prin- 
tr-un reviriment în joc. alta 
de golaveraj. Dar, în ciuda 
bunăvoinței, reabilitarea nu a 
reușit Giuleștenii au prezentat 
o formație greoaie, nepenetran
tă. cu două „vîrfuri" improvi
zate (Șt. Popa — Agiu, adică 
un mijlocaș + un alt mijlocaș 
reprofilat dintr-un fost fundaș), 
cu un „mijloc" opac, care a, 
uitat să improvizeze. Toată spe
ranța ofensivă a Rapidului s-a 
rezumat la șuturile de la dis
tanță și la loviturile libere, 
ce-i drept bine executate, ale 
lui Pușcaș (la cea dîn min. 26 
a trimis mingea în bară). O- 
caziile clare de gol au fost pu
ține (Goanță min. 38, Cîrlan 
min. 85). ratate și ele. după 
șuturi stîngace. lipsite de pre
cizie.

Gloria Buzău n-a ieșit din 
vechiul ei tipar „de deplasare", 
cu care își ajustase atlt de 
spectaculos „adevărul" în cam
pionatul trecut: apărare gru
pată, 
tă la 
închis 
lungi
pentru contraatac. De 
ceasta, lîngă Marcu 
fost golgeterul Dudu 
tat). ci acest Profir, 
la Rm. Sărat, un
insistent, cu dribling neaștep
tat de fin si șut violent (în 
min. 80 a scuturat bara trans
versală. de la 22 m).

Rapidul circulă, s-a văzut, 
pe o linie periferică. Și-a pier
dut elanul și fantezia, joacă 
steril, nu mai poate „deschide" 
nici o ai ârare (în cazurile fe-

RAPID 0
GLORIA 0

Stadion Giulești ; teren bun ; 
timp frumos ; spectatori — circa 
8000. Șuturi : 20—14 (pe poartă 
5—5). Cornere : 12—I.

RAPID : Mânu — Bacoș, Grl- 
gore, CtRSTEA, Mincu — Rada, 

•pușcaș Goanță (min. 52 Ctrtan)
— Damaschin n (min. 65 Țlră), 
Agio, Șt. Popa.

GLORIA : Lazăr — Comănescu, 
MIRCEA, TICA, Tulpan — Șu- 
mulanschl. Balaur, GHIZDEANU
— Cramer, PROFIR, Marcu (min. 
89 JUIis).

A arbitrat bine 
(Cluj-Napoca) 
tărescu (Iași) 
Turzii).

Cartonașe 
MARCU.

La speranțe

ricite cînd atacă). Reintrarea 
lui Cioacă (a jucat la „speran
țe") va putea să rezolve ceva?

ion CUPEN

M. Salomlr 
; la Unle : Șt. Ro
și C. Popovici (C.
galbene : TICA,
: 1—1 (1—1)

DOUA

dispusă la marcaj, aten- 
dublaj. „mijloc" 

la maximum.
spre sprinterul

prudent, 
lansări 
Marcu, 

data ii-
n-a mai 
(acciden- 
venit de 

,vîrf“ solid,

BRAȘOV, 18 (prin telefon)... 
Cam cu ătît au rămas, în ma
re, fidelii suporteri ai echipei 
brașovene veniți la arenă. For
mația gazdă a vrut să Învingă 
din start căldura, emoția și- 
adversarul și a început tare, dar 
bara s-a opus de două ori în 
min. 3, la șutul lui V. Ștefan, și 
în min. 25, la cel al lui Cadar. 
Gazdele vor marca în min. 39, 
din penalty-ul transformat de 
BARBU pentru faultul clar comis 
de Jenei asupra lul Bența la 
14 m. în careul mare, golul ce
lor două puncte mult visate fi
ind completat de cîteva ratări 
(E. Moldovan min. 24, Barbu 
min. 28. V. Ștefan min. 43), în- 
tr-un joc modest, pe alocuri 
plictisitor. Oaspeții nu s-au a- 
părat pentru „egalul de aur", ci 
au și atacat, dar fără prea mare 
convingere, mai ales la fazele 
create de Soare (min. 36, 38 și 
45), cînd Ciorceri, Fanici și L.

*

SLATI 
Multă . 
băra gi 
ciul ui, 
mai că: 
4, cînd 
in propr 
de care 
șutind ci 
țindu-1 
chipa F. 
soc, nu 
în timp 
mai st 
Corvinul 
15 să n 
Klein, ca 
prompt 
trarea I 
mingea c 
Crișan î 
colegii d 
efect, de 
proape 
nedorenilt 
poarta Iu 
zie a gâzi 
32, cînd 1 
fructifice 
Crișan. P 
a fost la 
mingea.

33;
BACĂU, 

Timp fru: 
strălucitor 
cântă. Sp< 
țihl decît 
probabil i 
insuccese 
lipsit la 
victorie. ( 
pentru că 
mai buni, 
spira ți în 
oră. Iar d< 
pețiilor a 
atac și p: 
atractivă, 
te spune 
mediocră, 
toate ca 
dominare 
în prima 
ficator, 7— 
șuturi și ,< 
Elisei, car 
doar 7 m, 
ca pul pe

După pa 
delor a c< 
de marcaj 
caniculă. I 
tul pe car 
uita curîr 
pătruns < 
dreaptă, a 
trare. AD( 
perare și i 
Ia 6 m. ] 
pentru un 
ma victori

ORADE.
Partidă îi 
dent de ai 
ritm de ta 
cii combin 
nii (lipsit’ 
cartonașe 
I. Gușe — 
pără sur 
evident r< 
tul este ci 
de joc, ni< 
tat la p< 
însă, biho 
impună și 
țin de 8 
lor nu se 
rezultat p 
tervențiilor 
care cule 
totul. In 
se înscrie. 
Georgescu 
MUREȘAN, 
șutează sp 
țul din stîi 
ților : 1—0. 
poartă, prir 
prelung, î 
mul reali: 
in campion:

BARE J
Popa s-au » 
de a egala.

Repriza se 
fie si mai i 
început cu i 
Barbu (min. 
să mai scli] 
și 85) și avi 
asaltul oasp 
egala în mir 
— Szabo și 
ei se trezis 
așa, un meci 
excelent, cu 
tabile (Benț: 
spre tribune 
din min. 67 
tură „Ia fi( 
Botezan, fă: 
centralul, dî 
nil I. Tănai 
gularitatea). 
și uitat, ga 
roase, desig 
victorie în :

Mir



L

t
5

t
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TOTUL PAREA PIERDUT PLUSUL
capul, a trecut milimetric pe 
lingă bară. La reluare, in min. 
48, un eficient „un-doi“ CRI- 
SAN-Eftimie și un șut pla
sat al primului pe lingă Ioniță 
anunță 
locale.
peste 6 minute, cînd, după o 
lovitură liberă „cu schemă" 
intre Crișan și Eftimie, mingea 
a ajuns la A. GEORGESCU, 
care, de la 18 m., a șutat pu
ternic la vinclu, aducind 
Iarea. O egalitate 
tă fidel raportul 
gazdele renăscînd 
ce hunedorenii 
brusc, gîndind —

revirimentul echipei 
Reviriment confirmai

ega- 
reflec- 

forte, 
timp 

căzut
< pare

care 
de 
in

au 
se

— că acel 2—0 de la pauză este 
suficient. Oaspeții au > pier
dut acel avantaj, l-au pier
dut și pe Gabor, eliminat in 
min. 59 pentru injurii la adre
sa arbitrului. au pierdut 
treptat, treptat teren, jocul 
consumîndu-se in jumătatea 
hunedoreană. în min. 88, 
M. Popescu pătrunde în careu, 
este împiedicat și arbitrul 
acordă just penaltyul ; hu
nedorenii protestează, meciul 
se întrerupe citeva, minute.

F.C OLT 3 (0)
CORVINUL 2 (2)

Stadion „1 Mal* ; teren bun : 
timp canicular ; spectatori olrca 
2 000. Șuturi : 20—6 (pe poartă : 
7—3) ; cornere : 4—3. Au marcat 
crișan - — - -------
GESCU 
(min. 88 
MATEUȚ 
(min. 16).

F. C. OLT : Ciurea — Lauren - 
tiu, M. Zamfir. Ruicea (min. 23 
Andrei), Mihali (min. 81 Soro- 
han) — M. Popescu. Tănase, ef
timie — CRIȘAN. Tureu. A. 
GEORGESCU.

CORVINUL ; ioniță — Bejena- 
ri Dublnduo. MĂRGINEAN, Tir- 
noveanu — Nicșa, Petcu, Mateuț 
(min. 78 Balea), KLEIN — Gabor, 
Văotuș (min. 71 Bardac).

Competent șl autoritar arbitra
jul Iul V. Curt (Medgidia) ț la 
linie : A. Porumboiu — Vaslui șl 
N. Gogoașe — Buzău.

Cartonașe galbene : LAUREN- 
ȚTU, KLEIN, DUBINCTUC.

Cartonașe roșii : GABOR,
NICȘA.

La speranțe : 1—2 (1—6).
• i

EFTIMIE execută penaltyul 
și transformă, aducind vic
toria echipei F. C. Olt.

Adrian VASILESCU

A.(min. 48) ; A. GEOR- 
(mln. 54) ; EFTIMIE 
din 11 m) ; respectiv 

(min. 4) ; KLEIN

*ENTRU UN GOL

Fără să forțeze. Sportul 
și-a impus jocul în fața unei 
formații care a combinat fru
mos la mijlocul terenului, dar 
n-a avut capacitatea de a fina
liza. Plusul de experiență și va
loare al „alb-negrilor“ a jucat un 
rol hotărîtor în 
rezultatului final, 
debutat cu o ocazie 
oaspeților. irosită 
min. 2 de Ursu care, singur in 
6 m, a reluat defectuos, 
capul. mingea venită 
excelenta centrare a 
Glonț. Peste două minute 
insă Sportul a deschis scorul : 
Bozeșan i-a pasat 
TERHEȘ și acesta 
sat, pe jos, de Ia 
reului, balonul 
fn plasa porții lui Eftimescu. 
A urmat „bomba" lui Bozeșan 
din min. 5, apărată cu dificul
tate de Eftimescu, după 
jocul s-a mai echilibrat, 
toria (min. 21) beneficiază 
o nouă 
mingea 
trecînd 
poartă.

stabilirea 
Partida a 

rarisimă a 
chiar in

CU 
din 
lui

lateral Iui 
a șutat pla- 
marginea ea- 

oprindu-se

situație clară de 
centrată de 

paralel cu linia 
nimeni nereușind

care 
Vic- 

de 
gol,

Ursu, 
de 

s-o

DE EXPERIENȚĂ
atingă. în min. 26 Bozeșan 
luftează copilărește din 6 m. 
In minutul următor, insă. Ia 
o pătrundere frontală a lui 
Terheș, Eftimescu îi iese în 
intîmpinare și-1 cosește în su
prafața de pedeapsă. Lovitu
ra de la II m este transfor
mată imparabil de HAGI 
și scorul devine 2—0. în 
continuare Glonț (min. 34) și 
Hagi (min. 35 și 42) au ratat 
bune ocazii. In min. 43 Spor
tul iși mărește avantajul : la 
un corner de pe partea dreap
tă Bozeșan reia mingea in 
„transversală" de unde re
vine fulgerător în teren ' și 
ricoșează din fundașul MÂNU, 
in plasă.

La reluare, tot Sportul păs
trează inițiativa. dar va 
Înscrie ultimul gol abia in min. 
76, prin HAGI în urma unei 
excelente pase adresate de 
M. Sandu. Intre timp Custov 
(min. 64) a expediat un gut 
puternic in stilpul porții lui 
Sperîatu. In finalul partidei,

A DECIS
SPORTUL STUD. 4 (3)
VICTORIA BUC. 0

Stadion Sportul studențesc ț 
teren foarte bun ; timp frumos 
(caniculă). Spectatori circa : 
3.000. Șuturi: 18—12 (pe poartă1: 
10—6). Cornere: 10—2. Au mar
cat : TERHEȘ (min. 4). HAGI 
(min. 27 din 11 m și 76) și 
Mânu (min. 43 — autogol).

SPORTUL: Sperîatu (min. TI 
Zariosu) — Munteanu I. Cazan, 

. M. POPA, Burchel — TERHEȘ 
(min. 73 FI. Grigore). Pană, 
BOZEȘAN, HAGI — Coraș. M. 
SANDU.

VICTORIA : EFTIMESCU —
Mânu. Mirea, BRUMARU, Vlad 
— Săndoi (min. 69 Aelenei). Cus
tov, Ursu, I. Moldovan — 
GLONȚ, V. Radu (min. 60 
Guda).

A arbitrat bine I. Igna (Timi
șoara) ; la linie M. Axente 
(Arad) și I. Tărcan (Reghin).

La speranțe: 2—2 (1—1).•...... - « .......... .
FI. Grigore va trimite de doua 
ori balonul în bară. în minu
tele 81 și 88.

Gheorghe NERTEA

2 (0) 
0

,,23 August* 5 teren 
timp, zăpușeală; spec- 
circa 6.000. Șuturi: 
poartă : 8—3). Cornere: 
marcat: ADOLF (min.

S.C. BACĂU
F.C. ARGEȘ

Stadion 
excelent ; 
tatori — 
13—3 (pe 
12—1. Au ______ _______  ____
62) și A VĂDANEI (min. 74).

S.C. BACĂU ; Mangeac — An
drieș, Arten’e, Burcea, Ellsel — 
TISMĂNARU, ADOLF, Șoșu — 
șolman, AVADANEI, Bîșcă (min. 
65 Urslcă).

F.C. ARGEȘ : Cristian — Si- 
mlon (min. 12 Volcu), Plrvu, 
Stancu, TANASE — Badea, Bă
nuți). Ignat, Pană — Jurcă (min. 
77 Bobaru), Nlca.

Bun, arbitrajul lui M. Neșu ; 
la linie: T. Bone (ambii din
Oradea) și A. Gheorghe (P. 
Neamț).

Cartonașe galbene: SIMION,
MANGEAC.

La speranțe : o—0.

CRAIOVEhlII CONFIRMĂ DIVIZIA „B“ ETAPA A 2-a

golul doi vine doar după 12 
minute. Atunci, in minutul 74, 
au atacat argeșenii, Andrieș a 
degajat lung, A VĂDANEI a 
plecat de la centrul terenului, 
a depășii doi fundași centrali 
greoi și a înscris pe lingă 
Cristian, și el deloc în apele - 
lui la citeva baloane, dar pe 
fază in min. 85, cînd a scos 
golul din 
singur la 
jucase !

piciorul
8 m. Dar

lui Adolf, 
meciul se

Constantin ALEXE

TIMIȘOARA, 18 (prin tele
fon). Universitatea Craiova s-a 
prezentat la Timișoara în pos- 
tțiră de echipă neînvinsă după 
primele trei etape și ca meri
tuoasă cîștigătoare a primului 
derby al sezonului, cu Sportul 
studențesc, după o 
mult apreciată, 
de minute ale 
stadionul din 
au confirmat-o 
tea din startul______
nat, echipa craioveană ___
dînd jocul cu un calm dezar
mant pentru adversar, deși nu 
l-a avut disponibil pe căpita
nul ei, Costică Ștefănescu. Cel 
care l-a înlocuit însă, Cățol 
(care, in min. 32, a blocat un 
șut-gol al lui Vlătănescu), a 
evoluat excelent, dind o mare 
încredere tuturor noilor săi 
coechipieri. Oaspeții au avan
sat treptat in terenul advers, 
«u șutat des și periculos la 
poarta lui Moise, însă 
s-a lăsat așteptat, deși în 
36 Bîcu, scăpat singur 
poartă, a șutat in Moise. 1 
BÎCU, autorul celor două 
luri din partida cu A.S.A. ___
etapa a II-a), s-a reabilitat în 
min. 40, cînd, după nn atac 
prelungit, a reluat în gol o 
minge respinsă de Moise. în 
ultimul minut al primei repri
ze, după o altă fază

evoluție
Si primele 45 

meciului de pe 
orașul florilor 
pe Universita- 

acestui campio- 
abor-

golul 
min. 
spre 
Dar 
go- 

(din

rapidă șl

F.C. BIHOR 
PETROLUL

Stadion : F. C. 
foarte bun ; timp 
tatori circa 700© ; . _
poartă 2—2!). Cornere : 14—3. An 
marcat : MUREȘAN (min. 30), 
respectiv SOLOMON (min. 80).

F. C. BIHOR ; Liliac — DIA- 
NTJ. I Marin, Dumitrescu. Bu- 
cico — TĂMAȘ, Blszok, MURE- 
ȘAN (min. 80 Florean) — ne, 
Minut (min. 84 Kiss), Georgescu.PEROLUIj : JIPA — Panou, 
Ștefan Crîngașu, P. Gușe — 
MOCA NU. Grigore, Pitulice — 
Roșu (min. 45 A. Ene!). Nuță. 
(min. 54 SOLOMON), Gr. Ene.

A arbitrat bine J* Grama ; Ja 
Hnle E. Pătrașcu șl M. NlcuHes- 
ou (toți din București).

La speranțe : 4—3 (3—1).

A FI Șl MAI

F. Bihor ; teren 
Închis ; ipec- 
șuturi 7—8 (pe

ei rcali- 
min. 80. 

SO- 
trece printre doi 

și, de Ia 16 m, șu- 
Este 1—1

Întregului 
ratează In 

ploieștenii

nire pe joc. Firesc, 
zează și egalarea in 
La un contraatac rapid, 
LOMON 
apărători 
tează sec.
poarea 
Blszok 
dar și 
mari ocazii de «... 
Oradea. Rezultatul 
mulțumește pe 
care au sesizat faptul că fa
vor! ții lor at fi putut pierde 
ambele puncte puse in joc.

Modesto FERRARIN1

spre stu- 
stadion.

min. 87, 
au două 
ciștiga la 
final ne

spectatorii.

„POLI“ TIMISOARA 
UNIV. CRAIOVA

Stadion 1 Mal, teren 
bun ; timp călduros, cu 
spectatori circa 20 000. 
5—17 (pe poartă 2—5). Cornere : 
1—2. Au marcat : VLATANESCU 
(tmin. 76), respectiv BÎCU (tmin. 
«) și MANAILA (min. 83).

„POLI” timișoara : Moise — 
Pascu, Șunda (min. 20 Mureșan), 
IONUȚ, Lehman — Rotariu, (lan
cea. VLATANESCU. Dumitru 
(min. 54 Bozeșan II) — Giuehlci, 
Păuna.

„W CRAIOVA : Lung — Ne
grită, IRIMESCU, CATOL UN
GUREANU — Ad. Popescu, Clo- 
raLanu (min. 69 Ctrțu), MANAI
LA — Bîcu, Cămătaru, BADEA 
(min. 54 Stănescu).

A arbitrat foarte bine Radu 
Petrescu (Brașov) ; la Hnie — 
Radu Matei șl Petre Balaș 
(ambii <Hn București).

La speranțe : 1—1 (0—1).
•

prelungită, Mănăilă a ratat 
majorarea scorului.

Repriza a Il-a a fost mult 
mai echilibrată. Jucătorii Iul 
„Poli" s-au apropiat de citeva 
ori periculos de buturile lui 
Lung. In min. 56, Oancea a 
șutat foarte tare, dar balonul 
a trecut pe lingă stîlpul din 
dreapta porții lui Lung. în a- 
ceastă, parte a meciului, craio- 
venii au răspuns printr-un joc 
precis de pase și țîșniri peri
culoase pe flancul drept al a- 
părării gazdelor. In min. 76 
Insă, stupoare ! VLATANESCU 
a executat destul de tare, la 
firul ierbii, o lovitură liberă 
de la circa 35 m, nimeni nn a 
intervenit, Lung a fost 
prins și tabela dc marcaj a in
dicat 1—1. Dar n-a rămas așa, 
pentru că, in final, cralovenil 
au forțat victoria pe care au 
obținut-o prin golul lui MA- 
NĂILA (foarte activ tot me
dul), care a împins In plasă, 
de la circa 5 m, o minge cen
trată perfect de Cîrțu. Si tot 
oaspeții au trecut pe lingă gol 
prin Ungureanu, in min. 87 și 
90, după două curse spectacu
loase pină în careul tui Moise.

(0)
(1)

1
2
foarte 

_ vini ; 
Șuturi :

Seria I
CEAHLĂUL P. NEAMȚ — F.CJH. 

DELTA TULCEA 2—1 (1—1): Mu- 
rariu (min. 39), Roșea (min. 67), 
respectiv Ingea (min. 29).

PRAHOVA C.S.U. PLOIEȘTI - 
A. S. MIZIL 3—1 (1—1) î V. Con
stantin (min. 18), Fl. Nicolae 
(min. 70), Baroianu (min. 82), 
respectiv Drăgan (min. 12).

POLITEHNICA IAȘI — DUNĂ
REA CĂLĂRAȘI 3—1 (2—0) S Ke- 
reszi (min. 32). Damaschln I (min. 
40), Burdujan (min. 58 din 11 
m), respectiv Catană (min. 51).

CHIMIA FĂLTICENI — ARIPI
LE BACĂU 4—0 (2-0) 3 Feraru 
(min. 21), Grigore (min. 27), Po
pescu (min. 56) și Balcan 
(min. 63).

C. S. BOTOȘANI — DUNĂREA 
C.S.U. GALAȚI 2—1 (1—0) : Gruia 
(min. 8), Epure (min. 48), res
pectiv Balaban (min. 52 din 
11 m).

OLIMPIA RM. SĂRAT — m- 
NEKUL VATRA DORNEI 1—0 
(0—0) : Bratosin (min. 65).

F. C. CONSTANȚA — META
LUL PLOPENI 1—0 (0—0) 2 Ful- 
dea (min. 76).

OȚELUL GALAȚI — CJF.R. 
PAȘCANI 3-1 (2—1) : Popescu 
(min. 22), Rotaru (min. 45), An- 
tohl (min. 87), respectiv Botez 
(min. 42).

A. S. DROBETA TR. SEVERIN 
— ELECTROPUTERE CRAIOVA 
2—0 (1—0) : Dumitrășcuță (min.
39) șl Mișu (min. 53).

Relatări de la D. Mihail, M.
Verzescu, C. Gruia, L. Maior, G.
Octav, Gh. Ilinca, D. Moraru-
Slivna, I. Boțocan Și M. Foc-
șan.

1. CARPAȚI M. 2 1 1 0 5-0 3
2— 4. Drobeta Tr. S. 2 1 1 0 2-0 3

Avîntul Reghin 2 1 1 0 2-0 3
Fl. Moreni 2 1 1 0 3-1 3

5. L P. Aluminiu 2 1 1 0 4-3 3
6. Chimica Tîrn. 2 1 0 1 5-2 2

7— 8. Progr. Vulcan 2 1 0 1 5-4 2
Șoimii l.P.A. 2 1 0 i e-5 2

5—10. Gaz metan 2 1 0 1 3-3 2
Tractorul Bv. 2 1 0 1 3-3 2

11. Muscelul C. 2 1 0 1 5-6 2
12. Automatica 2 1 0 1 5-6 2
13. I.M.A.S.A. 2 1 0 1 4-6 2
14. C. S. T-vlște 2 0 1 1 1-2 1

15—16. Mec. fină 2 0 1 1 2-4 1
Electroputere 2 0 1 1 0-2 1

17. I.C.I.M. Bv. 2 0 1 1 2-5 1
18. I.C.S.I.M. Buc. 2 0 1 1 0-5 1

sur-

Laurențiu DUMITRESCU

TANDEMUL BELDEANU-CARABAGEAC

Relatări de la C. Rusu, O. Băl- 
teanu, Al. Nour, D. Crăciun, T. 
Ungureanu, T. Budescu, C. Popa 
șl Gh. Arsenie.

Meciul C.S.M. SUCEAVA — 
F. C. PROGRESUL BRĂILA (2—1) 
s-a disputat in ziua de 16 au
gust.

ETAPĂ VIITOARE (duminică 
25 august) : C.S. Tîrgoviște — 
Progresul Vulcan București. Me
canica fină Steaua București — 
Avtntul Reghin, Electroputere 
Craiova — I.P. Aluminiu Slati
na, I.C.S.I.M. București — Șoimii 
l.P.A. Sibiu, Muscelul Cimpulung 
— Tractorul Brașov, I.C.I.M. Bra
șov — Carpațl Mîrșa. I.M.A.S.A. 
St Gheorghe — A.S. Drobeta Tr. 
Severin, Chimica Tirnăveni — 
Automatica București. Gaz me
tan Mediaș — Flacăra Autom. 
Morenl.

Seri i a IlI-a
OȚELUL GL. 2 2 0 0 5-2 
Poli. Iași 2 110 1-1 
F.C. Constanța 2 110 2-1 
Olimpia Rm. S. 2 1 1 0 2-1 
C.S.M. Sv. 2 110 2-1
Chimia Fălt.
C.F.R. Pașcani 
F.C.M. Delta 
Minerul V. Dr. 
C.S. Botoșani 
Ceahlăul P. N.

2 10 14-1 
2 10 14-3
2 10 12-2
21011-1
2 10 12-3
21012-2

12. Prah. C.S.U. 110 13-4
13. A. S. Mirii 2 10 13-4 

14—15. Dunărea C.S.U. 2 0 112-3
Met. Plopenl 2 0 110-1 

16. Dunărea CI. 2 0 111-3 
W. Aripile Bacău 2 0 111-5 
M. F.C. Progr. Br. 2 0 0 2 2-4

4
3
3
3
2
2
2
1
2
2
2

1
2
1
1
1
1
0

• —............... ■
în cea de a doua repriză se 

joacă în penumbră (se apro
pia ploaia). Bihorul mai În
cearcă ceva in primele 15 mi
nute, însă Georgescu ratea
ză două bune ocazii de la 6 și 
8 metri, trimițînd cu capul «- 
fără (min. 59 și 65). Ploieș- 
tenii sesizează oboseala gaz
delor și bine pregătiți fizic, 
încep să atace, punînd stăpl- 

1TY
F.CM. BRAȘOV 1 (1)
A.S.A. TG. MUREȘ 0

Stadion Tineretului ; teren ex
celent ; timp călduros ; specta
tori — circa 4 000. Șuturi : 17—11 
(pe poartă : 6—8). Cornere : 9—2. 
A marcat BARBU (min. Si — 
din penalty).

F.CJW. BRAȘOV : Șanta — 
Gy&rfy n, E. MOLDOVAN, 
Naghl, Manclu — Cramer, V. 
ȘTEFAN (min. 53 Mandooa), 
Spirea — Cadar, Bența (mta. 67 
N. Cîmpeanu), BARBU.

AJ8.A. : Naște — Szabo, ISPIR, 
Jenei, Fodor — L. Popa (min. 60 
Botez an), C. TLIE, V. Marton — 
Cloreerl, Fan‘.ci (min. 60 Mun
tean), SOARE.

A arbitrat bine S. Necșulescu ; 
la Hule : I. Tănase (ambii Tîr- 
govlște) șl M. Stănescu (Iași) 
— ambii cu greșeli.

La speranțe : 2—1 (lr-1).

RM. VÎLCEA, 18 (prin tele
fon). Vîlcenii s-au temut, oa
recum, de acest joc, amintin- 
du-și că acum patru ani rep
tile roșii* realizau aici un scor 
egal (1—1). Din acest motiv, 
Chimia 2-a „aruncat" din ple
care cu atacuri furibunde, de
clanșate pe ambele laturi ale 
terenului. „U“ a răspuns cu 
un marcaj foarte strîns (om la 
om și zonă), reușind să men
țină albă tabela de marcaj pină 
in min. 24. Atunci, de pe par
tea dreaptă. Beldeanu (care a 
jucat ea in tinerețe) a execu
tat cu șiretenie o lovitură li
beră de la 18 m. și ANCUȚA, 
cu Neamțu in spate. s-a— În
șurubat, și a trimis, din voleu, 
in colțul lung : 1—0. Chimia 
iși reia atacurile furtunoase, 
măclnîndu-și adversara, și. in 
min. 30. este normal... 2—0 : 
centrare Verigeanu de pe 
dreapta. Carabageac (excelent 
in acest joc) șutează in dia
gonală. Cavai plecase pe tra
iectorie. insă balonul deviază 
puternic In plasă, din pieptul 
lui NEAMȚU. Peste un minut, 
la o neatenție de marcaj a Iui 
Preda. CÎMPEANU va reduce 
din scor>: 2—1. Dar. in min. 
33. Cincă centrează si CARA
BAGEAC „așează" balonul Ia 
vinclu : 3—1. gol de zile mari ! 
Bucurie in tribune, alb negrii 
par descurajați, atacurile lor 
neînsemnînd mare lucru. O re-

CHIMIA RM. VILCEA 4 (3)
„U" CLUJ-NAPOCA 1 (1)

Stadion 1 Mal ; teren toarte 
bun ; timp canicular ; spectatori
— circa 8000. Șuturi : 16—6 (pe
poartă 9—2). Cornere : 9—1. Au 
marcat : ANCUȚA (min. 24), 
NEAMȚU (min. 30 — autogol), 
CARABAGEAC (min. 33), VERGU 
(min. 80). respectiv CÎMPEANU 
n (min. 31).

CHIMIA : V. Preda — Teleș- 
pan. Cireașă, M. Preda, CTNCA
— Bica, BASNO. BELDEANU 
(mln. 65 Vergu), CARABAGEAC
— VERIGEANU. ANCUȚA (min. 
S3 Treschtn).

„U* ■ Caval — Dobrotă. Neam
țu (min. S3 Bucur) CIOCAN, Ha
giu — L. Moldovan (min. 73 Blro 
If) FL. POP, Poplcu, A. Stoica
— Cîmpeanu II, Flșlc.

A arbitrat corect Gh. Ionescu ; 
la linie : M. Stoenescu șl V. 
Angheloiu (toți din București).

Cartonașe galbene : BELDEA
NU, BICA, FL. POP, PREDA.

La speranțe : 2—4 (2—1).
• ...........

priză foarte frumoasă, cu go
luri spectaculoase.

La reluare. tempoul scade 
(efortul a lăsat ceva urme), de 
aici apariția unor greșeli la 
ambele porți. Gazdele sînt la 
conducerea jocului si după ce 
Verigeanu (min. 65) este la un 
pas de 4—1 (Cavai nu mai era 
in spațiul porții!. in min. 80 
același harnic Verigeanu cen
trează de pe dreapta și VER
GU —.ca la antrenament — 
trimite voi—> în gol : 4—1.

Stelian TRANDAFIRESCU

■TAPA VIITOARE (duminică 
25 august) : Dunărea CJS.U. Ga
ia» — Politehnica Iași. C-F-R. 
Pașcani — C.S. Botoșani, Prahova 
CB.U. Ploiești — Minerul Vatra 
Dornd, Dunărea Călărași — Me
talul Plopenl, C.S.M. Suceava — 
Chimia Fălticeni, F.CM. DeMa 
Tutoea — Aripile Bacău, F.C. 
Ceahlăul P. Neamț — Oțelul Ga
lați, AJ3. Mirii — Olimpia Rm. 
Sărat, rjC. Progresul Brăila — 
F.C. Constanța.

Seria a n-a
L F. ALUMINIU SLATINA — 

C. S. TIRGOVIȘTE 2—1 <0—1) 1
Ene (min. 07 — autogol). Băduț 
(min. 89), respectiv Ene (min. 23).

CARPAȚI 1HRȘA — LC.SXM. 
BUCUREȘTI 5—0 (3—0) t FlO-
rescu (min. 0, 79, 02), Fățan
(min. 33), Constantinescu (min. 41).

TRACTORUL BRAȘOV — CHI
MICA TIHNĂ VENI 2—1 (1—1) I
Gherghe (min. 14), Handrea (min. 
70), respectiv Mărgineanu (min. 21).

AV1NTUL REGHIN — GAZ 
METAN MEDIAȘ 2—0 (2—0) 1
Naghl (min. 7) șl Naște (min. 13).

AUTOMATICA BUCUREȘTI — 
LM.A.S.A. SF. GHEORGHE 5—2 
(3—1) : Constantin (min. 8), Cu
lca (min. 21, 62 și 83), Zalupca 
(min. 40 din 11 m), respectiv A- 
dorjan (min. 6), Rădulescu (min. 
85 din 11 m).

FLACĂRA AUTOM. MORENI 
— MECANICA FINA STEAUA 
BUCUREȘTI 2—0 (0—0) : Nlstor
(min. 61) șl Gindae (min. 86).

PROGRESUL VULCAN BUCU
REȘTI — I.C.I.M. BRAȘOV 4—1 
(3—1) : Meszaros (min. 2). Ma
rin (min. 13), Beldie (min. 35), 
Bolborea (min. 83), respectiv 
Berteanu (min. 4).

ȘOIMII T.P.A. SIBIU — MUS
CELUL ctmpulung 4—1 o—i) : 
Barna (min. 5), Văsîl (min. 0 șl 
89), Coldea (min. 17, 77 șl 70), 
respectiv Lungeanu (min. 43).

GLORIA BISTRIȚA — F.CJW. 
U,T. ARAD 3—0 (1—0) : D. Ni-
eolae (min. 32). Moga (min. 71 
șl 82).

C.SJW. REȘIȚA — MINERUL 
LUPENI 1—1 (1—1) : Hodina
(min. 6 din 11 m) pentru C.S.M„ 
Stolnescu (min. 40) pentru Mi
nerul.

MINERUL CAVNIC — AURUL 
BRAD l-o (0—0) : Catană (min. 
60).

OLIMPIA SATU MARE — ME
CANICA ORAȘTIE 4—2 (1—1) :
Clstian (min. 38 — autogol), Mei- 
nic (min. 49), Kaizer (min. 69), 
Vancea (min. 73 din 11 m), res
pectiv Vătafu (min. 14), Hațegan 
toUn. 85).

ARMĂTURA ZALĂU — C.I.L. 
MECANICA SIGHET 1—1 (1—0) :
Pascuță (mân. 44) pentru Armă
tura, Moîș (min. 76) pentru C.I.L.

JIUL PETROȘANI — C.F.R. TI
MIȘOARA l—o (1—0) : Pachițea- 
nu (min. 28).

STRUNGUL ARAD — UNIREA 
ALBA IULIA 4—2 (2—0) : Urs
(tntn. 32, 44 și 45), Rus (min. 60), 
respectiv Popa (min. 64) șl Al. 
Moldovan (min. 80 din 11 m).

MUREȘUL DEVA — ÎNFRĂȚI
REA ORADEA 1—0 (1—0) : M.
Ștefănescu (min. 3).

F. C. MARAMUREȘ BAIA MA
RE — METALUL BOCȘA 5—1 
<3—0) ; Roznai (min. 4, 21 și 89), 
Cristea (min. 6) și Mureșan 
(min. 64), respectiv Roșea 
Ștnin. 82).

Relatări de la L Toma, P. 
Fuchs, M. Palco, Z. Kovacs, 1. 
Domuță, L Zamora, O. Berbeca- 
ru, L Slmion și A. Crișan.

L GLORIA B-ța 
2. OUmpia S.M. 
X F.C. Maram. 

4—5. strungul Arad 
C.I.L. Sighet

L CJSJW. Reșița 
7—9. CJ.R. nm. 

Jiul Petroșani 
Minerul Cavnic 

10. Mureșul Deva 
ti—12. Metalul Bocșa 

F.C.M. U.T.A. 
13. Aurul Brad 

M—16. Mec. Orăștie 
Min. Lupenl 
Armătura Zal. 

M. înfrățirea Or. 
W. Unirea A. L

2 2 6 0 8-04
2 2 0 0 7-3 4
2 110 5-13 

2 110 7-53 
21103-13
21102-13 
2 10 11-13 
2 10 11-12 
21011-11 
21011-22
2 10 13-52 
2 10 11-32 
20110-11 
20115-71 
20112-41 
20111-31 
20020-20 
20022-90

ETAPA VIITOARE (duminică 
25 august) : Olimpia Satu Mare
— Armătura Zalău, înfrățirea 
Oradea — C.I.L. Mecanica Sighet, 
C-F-R. Timișoara — Strungul 
Arad, Minerul Lupenl — Meca
nica Orăștie, Gloria Bistrița — 
Minerul Cavnic, Aurul Brad — 
Jiul Petroșani, F.C.M. U.T. Arad
— F.C. Maramureș Baia Mare. 
Unirea Alba lulia — Mureșul 
Deva, C.SM. Reșița — MeUltd 
Bocaa.



C. M. de caiac-canoe de la Hazewinkel

SPORTIVII NOȘTRI All EVOLUAT
SUB POSIBILITĂȚI

Aurel Macarencu — doua medalii de bronz
MALINES, 18 (prin telefon).
Simbătă -după-amiază au În

ceput, pe lacul Hazewinkel, 
„polul* caiacului și canoe! dm 
toată lumea, în acest an, pro
bele finale ale campionatului 
mondial. S-au desfășurat In 
această primă etapă a cursei 
spre medalii, finalele de caiac 
și canoe — băieți, pe distanța 
de 1000 m, cit și două probe, 
pe 500 m, pentru caiacistele 
concurente la simplu și dublu.

Cea mai mare satisfacție ne-a 
dat-o, în „fierbintea* dupâ-a- 
mlază a primelor finale, cano- 
istul Aurel Macarencu : el a 
ocupat locul 3, obținînd meda
lia de bronz, la canoe simplu 
cu 4:02,53. De relevat faptul că 
Macarencu a pornit foarte bi
ne din start, a condus peste 
800 m. fiipd depășit abia la 
finiș de experimen tații I. Kle
mentiev (U.R.S.S.), 4:01,84 și 
U. Eicke (R.D.G.), ocupanțil 
primelor două locuri, in aceas
tă ordine.

Angelin Velea, eaiacisiul în 
care se puneau speranțe pen
tru o medalie, nu a reușit să 
fructifice pregătirea fizică șl 
tehnică de care dispunea, fă- 
cînd o cursă — este drept, in- 
tr-o companie valoroasă, cu 
P. Boccara (Franța), F. Csipeș 
(Ungaria) și H. Zinke (R.D.G.) 
— care nu a dat. satisfacție 
tehnicienilor lotului nostru, Ca 
3:46,20 a reușit 
medaliatul cu 
probă fiind F. 
ria) cu 3:40,23.

Caiaciștii din
dosei, Constantin și Lețcaie) au 
ocupat același loc, 7, cu 3:01,9*, 

cu

aur, 1* această probă, este O. 
Heukrnei (RD.G.) cu 1:52,7T. 
Canoe* noastră de dubla a 
trecui linia de sosire, după 
500 m. In 1:43,65, ocupind ast
fel locul 5. Aurul: J. Sarusi, 
L Vackatt (Ungari*), 1:41,36. 
Tot locul 5 a ocupat si V. Dîb* 
cu 1:46,40, medaliatul cu aur, 
la 509 m, fiind Stable (R.D.G.), 
1:44,17.

Au urmat, 
locuri 5 ale 
tre de caiac 
0 băieți — 
cu 1:38,65 — 
chipajul R.D.G. 
iar băieții, cu 37:10,31 — eîșH- 
gător, echipajul Ungariei, cu 
36:21,01. Caiacul de 4 al bâie-

apoi, alte două 
echipajelor noas- 
4 — fete, 500 n 

10 000 m : fetele, 
cișligător fiind e- 
“ cu 1:35,42 —

ACTUALITATEA LA ATLETISM TELEX • TELEX

doar un loc. 1, 
aur în această 
Csipeș (Unga-

1 (Velea, Feo-
AUREL MACARENCU

MOSCOVA. Stadionul de ta Luj- 
nlki din Moscova a fost gazdă, 
1* sflrsttul săptămînU trecute, În
trecerilor celd de a 10-* ediții 
a grupei „A* a „Cupei Europei 
— Bruno Zaull“, la atletism. Du
pă prima zi de concura, care a 
oferit dispute de bună calitate și 
echilibratei pe primele locuri ta 
cela două clasamente generala 
sa află: bărtețl : 1. UJLS4L
M p. 2. B. D. Germană 65 P, 9. 
Marea Britani* 43 P. 4. Ceho
slovaci* 42 p ; femei : 1. R. D. 
Germană 58 p. 2. U.KS.S. ST ta 
3. Marea Brttanle M p, L Po
lonia 33 p, 5. Cehoslovacia 31 * 
ete.

Dintre rezultatele primei zllM 
reținem cîteva: bArbaji: îoomi 
Woronln (Polonia) 19,14. Mura
viev (URSS) 10,23, Emmelmann 
(RDG) 1044 ; 400 m : SchSnlebe 
(RDG) 4446. Krilov (URSS) 
4543. Redmond (MB) 45.36 ; 
1500 mt Cram (MB) 3:43,71, Be
yer (RDG) 3 ’.44,95 ; 10 000 ml 
Cav* (It.) 28:61,46, Schlidhauer 
(RDG) 28:56,57 ; 400 mg : Schmidt 
(RFG) «1.85, Vaslllev (URSS) 
47,92 — record, Holtom (MB) 
5047 ; 4 X 100 m t UJLSR. .13.28. 
R. D. Germană 38,», Italia 3840; 
lungime : Laevskl (URSS) 8,19 m, 
Leitner (Ceh.) 8,00 m, Lange 
(RDG) 7,90 m ; înălțime ; Zvac* 
(Ceh.) 2.29 m, Wesslg (RDG) 
249 m, Paklln (URSS) 2.26 m ; 
greutate: Smirnov (URSS) Zî.OO 
tn, Machura (Ceh.) 21.45 m. An
drei (ItJ 21,2S m ; suliță : Hotai 
(RDG) 92, M m, Evslukov 
(URSS) 88,86 m, Adarneo (CehJ 
88,08 m ; FEMEI : 10* m: Gdhr 
(RDG) 10,95. Jirova (URSS) 10,98, 
Nuneva (Bul.) 
(RFG) 11,1* : “ 
(URSS) 43,60 
maim (RDG) 
(Bul.) 51.79 ;

1144, Gauge! 
400 m : Vladlkln* 
— record, L-rmel- 
50,80, Stamenov* 

HC m : Kratochvl-

ixw* (Ceh) 1:15,91. OUzarenko 
(URSS) 1:50,88, Wachtel (RDG) 
136.71. McDermott (MB) 1:57,48; 
3000 m : Budd (MB) 8:35,32 — 
record, Zalțeva (URSS) 8:35,74. 
Bnuna (RDG) 8:.7«,91. Panfil (Pol.) 

; * X 100 m : R. D. Ger
mană «35. UR.SR. 43,00. Polo
nia 42,71 ; disc : Savinkov*
(URSS) 70,24 m, OpltZ (RDG)
38.33 m. Sllhav* (Ceh.) 68,43 m, 
Hrlatova (Bul.) 62,92 m ; suUță : 
FeUce (RDG) 7340 m, Whitbread

" m Kolencdukova 
(URSS) 68,92 m. Reters 

600 mg : Busch 
54,13. Stepanova (URSS) 
BLassak (Pol.) 55,90. Everts 
57JL

DUBUN. Echipa Irlandei 
(Coghlan, O’Sullivan, O’Meara, 
Flynn) a corectat recordul mon
dial tn prob* de 4 X 1 milă în
registrând timpul da 15:49,06. Ve
chiul record aparținea din mar
tie 1963 unei formații neozeelan
deze.

CAIRO, ta capitala Egiptului au 
loo campionatele de atletism ate 
Africii. Iată ctteva rezultate : 
BAHBATI : 100 m : Imoh (Ni
geria) 10,22 ; 400 m 
(Nigeria) 45,22 : 10 000 m : 
(Etiopia) 38.-22,43 ; 400 mg 
Ba (Senegal) «49 : 3 000 m 
Karwkl (Kenya) 8 401.74 ; 
me 1 Emondt (Nigeria) 746

BERNA. — ■ ■
dntil uhîuI 
Elveției : 1 
Decker — Slaney (SUA) 
— record. Groer.endaal
158.33 ; 400 mg : Judi 
(SUA) 55,53 : BĂRBAȚI ; 
Williams (Canada) 10,44 ; 
Mack (SUA) 1:45,T9 ; ' * 
Cmz (Brazilia) 2 4541 .
Boit (Kenya) 3:58,34. JOOO m: 
Padina (SUA) 7:47,22 ; greutate : 
GOnObor (Elvette) «46 m.

(MB) 71,90
SI,00 m

(RFG) 
(RDG)

54.73, 
(RFG)

E^iunlke
Bultl 

: Dl* 
obst.: 
lungl- 

__  __ _____ ... m.
Vineri seara tn ca- 
concura in capital* 

FEMEI : 800 m : Mary 
ÎS* 40 
(SUA) 

Brown 
10* m: 
soo m : 

1 900 m : 
; 1 milă : 
3000

CAMPIONATUL BALCANIC HHININ DE HANDBAL-TINERET
(Urmare din pag. 1)

aurul fiind al suedezilor 
2:59,24.

La canoe dublu, proba 
mătoare, deci, medalia de 
a revenit echipajului R.D.G. cu 
3:37,58, reprezentanții noștri 
Simionov șl Gurei ocupînd lo
cul 9, cu 3:49,90.

Dintre fetele concurente sîm- 
b&tă, la caiac, Tecla Marinescu 
șl Agafia Constantin au ocupat 
locul 6, cu 1:48,84, medalia de 
aur revenind echipajului 

cu 1:43,72. La simplu, 
Genoveva Marinache 

eu 
aur

CU

ur-
aur

doar locul 9, 
medaliată cu 
Schmidt (R.D.G.)

au

R.D.G., 
junioara 
a reușit 
2:04,58, 
fiind B. 
1:55,36.

Duminică după-amiază 
fost tranșate finalele pe 500 m 
— băieți și fete — și 10 000 na, 
la ambele ambarcațiuni. Din 
nou, canoisiuî Aurel Macaren- 
eu ne-a adus satisfacția unei 
medalii — de bronz — la sim
plu (1:54,20), în trecînd pe unul 
din sportivii cu renume în ca
noe, J, Sarusi (Ungaria), ocu
pant al locului 5. Medaliat cu

ților nogtri la 500 m a ocupat 
locul 6, cu 1:26,85, medalia de 
aur fiind cîștigată de echipajul 
R.D.G., cu 1:24,29.

Proba de viteză a caiacului 
dublu (500 m) a fost ciștigati 
de echipajul Noii Zeelande, cu 
1:33,23, echipajul nostru (A. 
Scoică — V. Poloeoșer) nereu
șind să promoveze din semifi
nale.

Fondiștii din canoe* de sim
plu (A. Macarencu) și dublu 
(T. Simionov — T. Gurei) au a- 
bandonat, circumstanțe atenu
ante avlnd doar Macarencu, cu 
două medalii la activ și o co
liziune cu barca concurentului 
ungur, fa plină cursă. Medalia- 
ții cu aur, la aceste probe, sînt: 
Iugoslavia, la dublu, cu 45:43,08 
și G. Vrdlovec (Iugoslavia), cu 
47:52,36. în fine, probele de fond, 
la caiac, au fost cîștigate.de e- 
chipajul Suediei, la dublu, cu 
40:40,71 reprezentanții noștri A. 
Vele* și 1. Constantin sosind 
pe locul 8 (41:34,78), iar la sim
plu, de L. Nieberl (Ungaria) cu 
44:42,49, reprezentantul nostru 
A. Scoică trecînd linia de so
sire, cu 47:25,65, ta poziția a 
15-a.

plulul AL Virtopeanu șl 3L 
Georgescu — România.

DUMINICA : ROMÂNIA — 
IUGOSLAVIA 25—19 (10—5».
Meci echilibrat, ta care vic
toria echipei noastre s-a con
turat mal greu. Abia ta ul
timele 15 minut* tinerele 
handbaliste române au pu
tut sâ se desprindă de un ad
versar incomod. Au mar-

TURNEUL DE ȘAH
DE LA BĂILE HERCULANE

Vasile TOFAN

C5u două runde înainte de În
cheiere* turneului international 
feminin de sah de la Băile 
Herculane. pe primul loc al 
clasamentului se află Irtna Le
vitina (URSS) — I p. urmată de 
Margarita Voiska (Bulgaria) — 
4 p, Cristina Bădu’escu (Româ
nia) — 9,9 p șl Viorica lonescu 
(România) — 6 p (1). Rezultate 
înregistrate In runda a 11-a: 
Madl — Anghelova 1—0 ; Voiska
— Pollhronlade 1—0 : Jagodzlnska
— Jlcman 1—0 : Pogorevlci — 
Ghindă remiză : Levitina — Bă- 
dulescu remiză ; Baumstark — 
lonltâ remiză.

ENTUZIASTA MANIFESTARE A „ȘTAFETEI PĂCIIi«
(Urmare din pag. 1)

farmecul cîntului, jocului și 
pașnicei întreceri din arena 
sportivă, de a privi viitorul cu 
încredere, îngropînd pentru tot
deauna periculoasa, mai peri
culoasa ca oricînd „secure a 
Iul Marte* : Pace, securitate, 
dezarmare !

Primite sărbătorește, în zori, 
la cinci porți ale Bucureștiu- 
lui, ultimele schimburi ale ma
rii ștafete — venite de pe lun
gile trasee ale țării și purtate 
de reprezentanții județelor 
Dîmbovița, Ialomița, Prahova, 
Giurgiu și Teleorman — s-au 
reunit cu cele ale sectoarelor 
Capitalei, în Piața Scînteii, 
după ce străbătuseră mari ar
tere ale metropolei noastre. De 
pe platoul din fața Expoziției, 
100 de atleți, in frunte cu 
maestra emerită a sportului 
campioana olimpică Maricica 
Puică, cea mai bună sportivă 
a anului trecut. 70 de cicliști, 
cu toții purtînd pe piepturi e- 
șarfe albe, cu inscripția „Șta
feta Păcii*, sau tricolore, pre
cedați și urmați de autoturis
me „Dacia* și „Aro* frumos 
Împodobite, au pornit spre a- 
propiatuî complex sportiv al 
tineretului, pâtrunzînd te in
cintă te sunet de fanfară. In- 
tonlnd cunoscutul imn al „Da- 
cladei*, și ta aplauzele specta-

tribune... 
sportivi 
alăturat

torilor prezenți în 
Sute și sute de alțd 
bucureșteni li s-au 
purtătorilor ștafetei reunite, a- 
coperind covorul verde al sta
dionului. în flancuri- fîlfîiau ta 
vînt steaguri de culoarea ce
rului, Iar din coloanele sporti
vilor alintați pe gazon, ca și 
din tribune, se înălțau pancar
te cu simboluri ale păcii, cu 
lozinci: „România — Ceaușescu
— Pace*, „Din adîncul inimii, 
Ceaușescu — tinerii" L „Spor
tivi, luptați cu toată energia 
Împotriva războiului, pentru 
dezarmare și pace în lume !“, 
„Să apărăm cel mai de preț 
drept al omului, dreptul la 
viață* L „Să triumfe libertatea, 
pacea și securitatea !“.

Cuvinte din Inimă, emoțio
nante, exprimînd deopotrivă 
maturitate, fermitate, simț al 
responsabilității, îngrijorare 
față de destinele omenirii, au 
răsunat de la microfonul sta
dionului, rostite de sportivi de 
frunte al țării, recent laureat! 
ai unor mar! competiții inter
naționale, campioana mondială 
ta canotaj — junioare, Veroni
ca Necula, campionul mondial 
de lupte greco-romane Ștefan 
Negrișan... Marea adunare a 
sportivilor le-a subliniat cu 
entuziaste aplauze și cu puter
nice scandări î „Pace", 
„Ceaușescu — Pace", „România
— Pace", adoptind cu taflăcă-

rare „Apelul pentru pace* a- 
dresat de tineretul sportiv din 
România socialistă sportivilor 
din întreaga lume, apel citit 
de Maricica Puică și primit cu 
Îndelungi* ovații’...

Da, tineretul român iubește 
pacea, viața liberă și fericită. 
Și o spune răspicat, chemînd 
1a solidarizare în numele aces
tui nobil ideal tineretul între
gii lumi. Tineretul -nostru 
sportiv nu dorește ca vreodată 
frumusețea și puritatea între
cerii pe arenele sportive să 
fie schimbate cu nimicitoare 
întreceri pe... cîmpul lui Mar
te ! Iar ceea ce a urmat adu
nării sportivilor de pe „Tine
retului* o ilustrează cu priso
sință : minunate întreceri ale 
tinerilor rugbyști de la Grivița 
Roșie, C.S.Ș. 2 $1 lotului na
țional de juniori, pasionante 
dispute ale celor mai mici fot
baliști de la Progresul, ale 
handbaliștilor de Ia C.S.Ș. 
Steaua. C.S.Ș. 1 și Dinamo sau 
ale handbalistelor de la C.S.Ș. 
1 și Progresul, ale voleibalis
telor de la 
toarea, ale 
baliști de 
Poșta, ale 
secțiile de 
lă... toate 
competiți au dat expresie con
cretă Inflăcăratuluf mesaj al 
tineretului sportiv român, al 
întregului nostru tineret...

Spartac și Semănă- 
micutilor baschet- 

la Steaua $1 A.S. 
atletilor din toate 
juniori din Capita- 

aceste frumoase

cat : Laszlo 12, Horga 6, Bo- 
riceanu 5, Nisipeann și Manea
— România, Cotar 9, Goliar 3, 
Hornjak 3, Gole 2, Rinclci, 
Bostanele! — Iugoslavia. Ar
bitri : X Kliment și G. Fapp
— Ungaria. BULGARIA — 
TURCIA 37—25 (15—11). Med 
mult mal echilibrat dedt era 
da așteptat Cele mal multe 
goluri : Eneva 13 — Bulgaria. 
Mualla șl Avse dte 5 — Tur
da. Au condus : AL Isop și 
Gh. Mihalașeu — România.

CLASAMENT FINAL: 1.
România 8 p î 2. Iugoslavia 
4 p ; X Bulgaria 2 p ; 4. Tur
cia 9 p.

BASCHET • Turneul feminin 
de la Fushun (R. P. Chineză) • 
fost oistlgat de reprezentativ* 
țării gazdă cu 73—71 (33—îs> 1*
finala cu selecționata universi
tară * S.U.A. • La C.M. de fa- 
nloane de la Colorado Springy 
R. P. Chineză — Spania 87—85, 
Canada — Senegal 51—46, URSS 
— Cuba 05—50. Coreea de Sud — 
Australia *5—87.

CICLISM • După 14 etape ta 
turul S.U.A. se menține lider 
Gneg Leroond cu 29.13:1« urma* 
1*141 de Andy Hampsten. la 
4:44 de Doug Shapiro (Bernard 
Hinault ocupă locul 8 1* 11:03). 
Etapa a 14-a, 1* Denver, a re
venit, la sprint, liul Davis Phinney 
(SUA) In 140:34, întreg plutonul 
avlnd același timp 1 In întrecere* 
feminină, etapa * noua a toa* 
cîștlgată de Jeannie Long* 
(Franța) în 59:45 care este șl 1> 
deră a competiției cu 11.03:45 (p* 
locui doi. ta 3:12 americano* 
Inga Thompson) • Belgianul Uu- 
do Potera a ctșttgat. la GenvaL 
edlțl* din acest an a Turului 
Belgiei • Cursa de ta San Seba*. 
tlan a revenit rutierului olandez 
Adrie Van Der Port care l-a În
vins la sprint pe spaniolul Inaki 
Gaston, ambii cronometrați 3* 
5JB43.

HOCHEI PE GHEATA • Tur
neul de ta Opava (Cehoslovacia) 
a revenit formației VSZ Koslce, 
urmată de TE Gotwaldow sl Du
lci* Trencln.

ÎNOT • In cadrul ..Campion*» 
trtor Pacificului*, la Tokio, echi
pa S.UA. a îmbunătățit recor
dul lumii la 4 X 100 m liber 
reallzlnd 3:17,03 (v.r. îi aparține* 
cu 3:19,03). De asemenea, cu u* 
nou record 3:38,28 s-a Încheiat *1 
ștafeta de 4 X 100 m mixt, e- 
chlpa S.U.A. tmbiinătățlndu-*4 
recordul cu 2 sutimi 1

PENTATLON MODERN • 
Campionatul mondial are loc 1* 
Melbourne. Proba de călări* 
s-a încheiat cu victoria ltd 
Mlszer (Ungaria) lioo p. urma* 
de Jung (Elveția) 1084 p șl 
Massulo (Italia) 107* p. ta cla
samentul pe echipe, surprinzător, 
prima a fost formația Bahrdnu- 
lul ou 3097 p 11, urmată d* 
Franța 3004 p. S.U.A. 302* p, Un- 
parla 291* p etc.

SCHI • La Las Lena* (Argen
tina) a avut loo inaugurare* 
sezonului de schi alpin cu • 
probă de cobortre contind pen
tru „Cupa mondială* : 1. Karl 
Alplger (Elveția) 1:47,74. 2. Dou
glas Lewis (SUA) 1:47,78. 3.
Helmut Hâfiehner (Austria) 
1:47,97... 9. Plrmln ZurbrlggeB 
(Elveția) 1:40,96, 1*. Marc Gb>

In bazinele de polo
• La Oslo au continuat parti

dele campionatului european fe
minin de polo pe apă. tn run
da * dnce* au fost Înregistrate 
rezultatele : R. F. Germania — 
Franța 15—3, Olanda — Marea 
Brttanle 25—0 t, Norvegia — 
Belgia 18—8, Ungaria — Suedia 
19—1. Clasamentul : 1. Olanda 
10 p (133—3), 2. Ungaria 10 p
(77—17), 3. Norvegia 8 p. 4.
RJ.G. 7 p. 5. Belgia 3 p, eto.

1:47.71,

• A treia ediție a C.M. de 
juniori (jucători sUb 18 ani) sa 
desfășoară la Istanbul. Iată, 
grupele : „A* : Australia, Bra
zilia, Iugoslavia, Ungaria : „B*l 
Cuba, RJ.G. Turcia, 
„C* : Japonia, Kuwait, Spania, 
S.U.A. Primele două clasate dta 
fiecare grupă se califică pentru 
turneul final.

U.R.S.S.

Fetbal meridiane
PRELIMINARIILE C.M.

In zona Americii de Nord, 
Centrale și Caraibe, la Toronto : 
Canada — Costa Rica 1—1 (0—1). 
Au marcat James (mln. 50) pen
tru gazde respectiv Williams 
(mln. 18, In poarta proprie). In 
clasament conduce Costa Rlca cu 
2 p, urmată de Honduras șl Ca
nada cu dte l p. Prima din a- 
ceastă grupă se va califica pen
tru turneul final al C.M.

CAMPIONATE
ELVEȚIA (et. 8). Neuohâtel 

Xamax — Grasshoppers 4—2. 
Vevey — Aarau 1—1, Young 
Boys — Sion 1—1, Serve tie — 
Granges 2—1, F. C. Zdrich — La 
Chaux de Fonds 4—0, Lucerna
— Lausanne 5—1, Basel — Wettln- 
gen 0—3 1. Baden — St. Gallen 
0—1. Pe primele locuri : Lucer
na șl Servette cu dte * p, 
Wettingen, Neuchătel, Grass
hoppers șl Young Boys cu cite 
4 p.

FRANȚA (et. 7). Bastla — 
Monaco 0—0. Marseille — Nancy
2— 3. Auxerre — Paris St. Ger
main 0—1 Bordeaux. — Rennes
3— 2, Nice — Lens 1—1, Lille — 
Nantes 0—1. Toulouse — Toulon
4— 0. Laval — Sochaux 3—1. Le 
Havre — Brest 2—0. Pe primele 
locuri : Paris St. Germain 13 
Nantes. Bordeaux cu cite 11 
Monaco ocupă 
Pe ultimele : 
Bastla, ambele

ANGLIA (et.
— West Ham 
Manchester City 1—1,
— Everton 3—1. 
Arsenal 2—0. 
gham Forest 
Utd. — Aston 
Wednesday

P. 
P. 
P.locul 5 cu 8

19. Marseille, 
cu cite 3 p.
1). Birmingham 

1—0. Coventry — 
Leicester 

Liverpool — 
Luton — Nottln- 
1—1, Manchester 

Villa 4—0. Sheffield 
— Chelsea 1—1.

1
Southampton — Newcastle 1—L 
Tottenham — Watford 4—0, Wes* 
Bromwich Albion — Oxford 1—L 
Q. P. Rangers — Ipswich 1—0.

R. F. GERMANIA (et. 2). Wer
der Bremen — Hanovra - - - 
Dortmund — Hamburg 
Mannheim — Uerdlngen 
Bayern Mtlnchen
4—1. Ba yer Leverkusen — 
Saarbrâcken 2—0. Kasedrslautern
— F. C. KOln 1—0. Eintracht 
Frankfurt — NUmberg 1—1, Bo
chum — Ddsseldorf 5—3, Bo
russia Mdnchengladbach — 
Schalke 4—0. Pe primele locuri 
Werder Bremen șl Bochum cu 
cite 4 p. Pe ultimul : 18. Schal
ke * p.

AUSTRIA (et. 3). Sturm Graz
— Voest Linz 8—1, Innsbruck — 
Admira Wacker 4—1, Klagenfurt
— Rapid Vlena 2—2, L.A.S.K. — 
Grazer A. K. 1—3. Elsenstadt —• 
Salzburg 3—2, Austria Vlena — 
Donawltz t—2. Pe primele locurft 
Rapid Vlena 5 p, Sturm Graz, 
Klagenfurt șl Donawltz cu cite 
4 p. Pe ultimele 11. Salzburg I p. 
12. Admira Wacker 0 p.

SCOȚIA (et. 2). celtlo —
Motherwell 2—1, Clydebank —
Dundee 4—0, Dundee Utd. —
Aberdeen 1—1, Hibernian —
Glasgow Rangers 1—3. St. Mirren 

primele 
*CeltF« 

10. Hl-

8-3 L
1— L
2- 9. 

Stuttgart

— Hearts 8—2. Pe 
locuri : Glasgow Rangers 
Clydebank, Aberdeen șl 
cu cite I p. Pe ultimul : 
bernlan 0 p.
• Meciuri amicale In 

La Marbella : Atletico Marbella
— Penarol Montevideo 0—1 (a 
marcat Salazar). La Huelva : A- 
tletlco Madrid — Botafogo 4—( 
(3—2) Au marcat Quiquem. Se- 
tlen Prieto. Mlnguez. respecttv 
Alemao si Renato.

Spania
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