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Campionatele mondiale de box tineret

M. TUDORIU Șl D. MĂERAN CAMPIONI Al LUMII!
• <J 00001 Și D. Dcșliu —„argint ‘ • I. i>dl, V iMiiiian $i .l. Drâgliici - „Droiu“

Ieri dimineață, aproximativ 
6000 de iubitori ai sportului cu 
mânuși din Capitală și din ța
ra au luat drumul Patinoarului 
,.23 August" pentru a asista la 
finalele celei de a 111-a ediții 
a Campionatelor mondiale de 
box pentru tinerei.

Scmimuscă. Nemaifiind vor
ba de altă partidă in pers
pectiva actualei întreceri. Ryung 
Stip Hwang (Coorcea de Sud) 
și Luis Roman (Porto Rico) 
au aruncat in luptă toate for
țele șî cunoștințele pentru cea 
mai dorită dintre victorii. De 
la început s-au conturat tacti- 
cile celor doi : sportivul co
reean a mizat pe tehnică și a- 
gonisire de puncte, portorieanul 
urmărind tot timpul lovitura 
decisivă. Ryung punctează cu 
directe. Roman atacă cu croșee 
puternice. în rundul secund, 
coreeanul este surprins de o a- 
semenea lovitură și este numă
rat. A fost. însă, prea puțin 
pentru portorican. Juriul a 

Cei 12 campioni mondiali, în ordinea categoriilor (de sus, de la 
stingă la dreapta): R.S. Hwang (Coreea de Sud), M. Tudoriu 
(România), R. Diaz (Cuba), D. Măeran (România), J. Teiche 
(R.D.G.J, W. Saeger (R.D.G.), A. Stoianov (Bulgaria), M. Franek 
(Cehoslovacia), O. Zahaloski (U.R.S.S.), R. Bowe (S.U.A.), F. Savon 
(Cuba). A. Prianicinikov (U.R.S.S.) Fotogrofii de Aurel D. NEAGU

apreciat mai mult scrima lui 
lt.vung Sup Hwang, căruia i-a 
acordat decizia cu 4—1.

Muscă. Meci așteptat cu in
teres deosebit. în ring, primul 
finalist român. Marcelieă Tudo
riu. îl întîlnea intr-o partidă 
decisivă pe Valentin Iunusov 
(U.RS.S.) Românul încearcă 
să-și surprindă adversarul cu 

directe și serii la față, tactică 
bună care in primul rund ii 
reușește de citeva ori. Nu in
să pentru mult timp, Iunusov. 
bun tehnician și el. adaptin- 
du-se rapid situației și răspun
zând, la rîndul său. cu contre 
și serii la corp. Asistăm, din 
rundul doi. la o luptă echili
brată, de uzură. Nici unul din
tre sportivi nu se poate des
prinde cu autoritate. Meritul 
lui Tudoriu este acela de a 
avea inițiativa în permanență, 
de a face „legea de luptă" pe 
ring. Iunusov, pugilist reduta
bil, ripostează și el pînă la 
gongul final, care îl găsește pe 
român în atac, așa cum a fă
cut-o de-a lungul întregului 
meci. învingător la puncte, cu 
o decizie de 4—1. Marcelieă 
Tudoriu (România).

Cocoș. Finală „neutră" la a- 
ceastă categorie pentru spec
tatori. Ricardo Diaz (Cuba) și 
Hdrian Khvicea (U.R.S.S.) s-au 
bătut timp de trei reprize pen

tru victorie. Cubanezul, cu o 
alonjă respectabilă și cu lovi
turi directe mai precise, a con
vins pe patru dintre cei cinci 
judecători și astfel Ricardo Diaz 
(Cuba) cîștigă la puncte.

Pană. „Scrima pugilistică" la 
ea acasă în partida „penelor"! 
Daniel Măeran și Son Mun Jin 
(R.P.D. Coreeană) ne-au... pre- 

dat, in finala lor, o autentică 
lecție de box. S-au înfruntat 
doi tehnicieni de excepție ai 
acestor campionate, lupta lor 
fiind aplaudată ca la teatru. 
De la început s-a văzut că cei 
doi adversari se respectă reci
proc și iși prețuiesc cunoștințe
le. Nimeni nu riscă nimic, fie
care încercind să fructifice doar 
cunoștințele tehnice și calități
le fizice. îndeosebi viteza. Ro
mânul, nu numai extrem de 
rapid, dar și foarte precis, iși 
surprinde adversarul în fiecare 
repriză și cu citeva serii iși mă
rește avantajul. întreaga a- 
sistență a așteptat fără emoții 
verdictul juriului, aplaudîndu-i 
pe cei doi sportivi. Acesta a 
venit, firesc : învingător fa 
puncte, cu o decizie de 5—0. 
Daniel Măeran (România) !

Semiușoară. Combativitatea 
lui Giani Gogol (România) nu 
a putut trece de tehnica și lo
viturile de intîmpinare ale lui 
Jurg Teiche (R.D.G.). un spor
tiv puternic, care a răspuns bine 
la schimburile propuse de ro
mân, depășindu-1 ca forță și 
precizie. în ultima repriză, 
Gogol, sesizînd că-i scapă vic
toria, a riscat totul pentru a 
găsi „lovitura de k.o.“. Dar fără 
rezultat. Jurg Teiche a punctat

Petre HENT 
Paul IOVAN

(Continuare în pag 2-3:

ÎNVINGĂTORI ÎN „TURUL CICLIST ĂL ROMÂNIEI":
MIRCEA ROMAȘCANU (ROMÂNIA) Șl DINAMO BUCUREȘTI
Cea de a 23-a ediție a „Tu

rului ciclist al României" s-a 
încheiat duminică după-amia- 
ză pe Stadionul tineretului din 
Capitală cu victoria rutierului 
Mircea Romașcanu și a echi
pei Dinamo București. Liderul 
reprezentativei României și al 
ciclismului nostru. în vîrstă de 
32 de ani, cîștigă pentru a 
treia oară înconjurul țării pe 
biciclete, el fiind învingător și 
în edițiile disputate în anii 
1974' și 1983. Performanța sa 
este meritorie, încununînd o 
carieră sportivă prodigioasă, 
iar victoria din acest an per
fect meritată, Mircea Romaș
canu impunîndu-se prin forță 
și combativitate, prin inițiati
vă și putere de luptă. Forma
ția clubului Dinamo București, 
alcătuită din Constantin Căru- 
țașu, Costică Paraschiv, Ionel 
Gancea, Cornel Nicolae, Gabriel 
Florea și Gheorghe Kleinpeter 
(antrenor: Nicolae Voicu), a
fost cea mai omogenă dintre 
toate participantele, contribu
ția alergătorilor săi fiind, cel 
puțin în prima parte a între
cerii, hotărîtoare pentru dina
mizarea cursei. De altfel, fap
tul că Ionel Gancea și Gheor
ghe Kleinpeter s-au clasat pe 
locurile II și III în ierarhia

FOTBALIȘTII „TRICOLORI** 
PLEACĂ ASTĂZI LA LONDRA

în cursul dimineții de astăzi, 
echipa națională „A" de fotbal a 
României și cea de tineret 
pleacă pe calea aerului spre 
Londra, în vederea partidelor 
pe care le vor susține marți 
(tineretul. la Ipswich) și 
miercuri (echipa A, pe Wem
bley), în preliminariile grupei 
a IlI-a a C.M. Formația de 
tineret evoluează în cadrul 
Campionatului european.

îeri, dimineață, lotul A a re
venit de la Bistrița. „Tricolorii"

Noi și strălucite performanța românești ia Campionatele europene de tir 

! DOUĂ MEDALII DE AUR, UNA DE ARGINE 
| Șl UN VALOROS RECORD MONDIAL

© Liviu Stan și echipa
României au cucerit titlurile 
continentale la pistol liber.
Sorin Babii - „argintul*1
• In trei probe olimpice, 
sportivii noștri au clștigat 

i cinci din cele șase medalii
de aur! • ..Bronz la 
pușcă senioare - echipe

Liviu Stan

Sorin Babii Ilie Petru

OSIJEK, 8 (prin telefon). 
Titlurile europene cucerite 
vineri la pistol viteză și pistol 
sport, excepționalul record 
mondial al Silviei Kaposztay, 
tăria psihică și înalta mă
iestrie a lui Corneliu Ion 
au determinat în sinul delega
ției noastre la Campionatele 
europene din Iugoslavia o e- 
mulatie rar întîlnită. Spor
tivii care au intrat apoi in 
concurs s-au mobilizat exem

„Turul" de onoare al premianfilor in „Turul ciclist al României". 
De la stingă la dreapta : Ionel Gancea (locul II), Mircea Romaș
canu (locul I) și Gh. Kleinpeter (locul III). Foto : Iorgu BĂNICĂ

finală a competiției (învingăto
rul fiind și el sportiv al clu
bului Dinamo București), dove
dește că rutierii ..ros-albi“ au 
dominat valoric întrecerea. în
vingătorilor, ca și tuturor ce
lor clasați pe locuri fruntașe 
— în clasamentele etapelor șî 

au asistat ia meciul divizionar 
„B“, I.C.S.I.M. — Progresul 
Vulcan, iar in cursul după-a- 
miezei au efectuat un ultim 
antrenament pe stadionul Steaua.

în lotul A figurează jucă
torii :

Portari : Moraru și Lung

Fundași : Rednic, Iovan, Ne- 

(Continuare in pag 2-3) 

plar. reușind noi performan
țe de cel mai inalt nivel. Cu o 
stare de spirit remarcabilă au 
pășit sîmbătă pe standuri 
trăgătorii de la pistol liber, 
care, demonstrind o pregă
tire și o stare de concurs de 
excepție, au cîștigat nu nu
mai două titluri continenla-

Rodu IIMOFTE

(Continuare in vag a 4-a)

în cele finale — le adresăm 
felicitări pentru eforturile de
puse, pentru temeritatea lor, 
pentru tot ceea ce au făcut ca 
tradiționala competiție să cu
noască un frumos succes.

De asemenea, se cuvin feli
citări alergătorilor de peste ho
tare, cicliști din R.D. Germană, 
Polonia și Turcia, care — șl 
ei — au avut un substanțial 
aport la creșterea nivelului ce
lei de a 23-a ediții a „Turu
lui ciclist al României".

C. NICOLAE - PE PRIMUL LOC 
IN ETAPA MARATON

Simbătă și duminică, carava
na ciclistă a parcurs ultimele 
două etape, ajungînd de la 
Bacău la București, via Buzău.

Etapa a 7-a, Bacău — Adiud 
— Focșani — Rm. Sărat — Bu
zău, 174 km, cea mai lungă a 
acestei ediții, n-a fost marca
tă de evenimente deosebite. 
Firavele încercări ale unor ru
tieri de a se detașa au fost

Hristoche NAUM

(Continuare tn pag. 2-3)



In campionatele Diviziei „A" de handbal A început un nou campionat in Divizia

GAZDELE (FAVORITE), PROCENTAJ
MASCULIN

TG. MUREȘ, 8 (prin telefon). 
Cea de a 28-a ediție a campio
natului Diviziei masculine „A“ 
de handbal a debutat, dumini
că. în Sala sporturilor. în pre
zența a peste o mie de spec
tatori. Cele șase partide au 
fost atrăgătoare. în primele 
două brașovenii și băimărenii 
desprinzîndu-se clar, pentru ca 
in disputele Independența Car- 
pati Mîrșa — Relon Săvinești 
și Politehnica Timișoara — Ști
ința Bacău învingătoarele să-și 
asigure golurile victoriilor ... 
secundă și, respectiv, zece îna
inte de fluierul final. în 
șit. Steaua și Dinamo Bucu
rești au cîștigat lejer. Să mai 
consemnăm faptul că primul 
gol al noii ediții a campiona
tului l-a înscris Nicolescu (Di
namo Brasov).

DINAMd BRAȘOV — CON
STRUCTORUL ARAD 25—17 
(11—9). Au înscris : Nicolescu 
10. Donca 4, Micle 4. Panteli- 
mon 2, Donosa 2, Andreescu 2, 
Chicomban 1. respectiv Vasi- 
lachc* 6. Voitilă 3, Robu 2. Io- 
nescu 2, Andronic 2, Măcinic 
1, Jcnca 1.

MINAUR BAIA MA- 
CONSTRUCTORUL O- 

25—19 (12—5). Marca- 
Voinea 9, Stamate 5, 
Covaciu 3. Porumb 2, 
Oros 1, Răduîescu 1, 
Kapornay 5. Crista- 
Porumb 4, BartI 2,

cu o

sfîr-

H. C. 
RE — 
RADEA 
tori : M. 
Maria 3. 
Boroș 1, 
respectiv 
che 5, P. _______
Halmagy 2, Rusz 1.

INDEPENDENTA CARPATI 
MÎRȘA — RELON SĂVINEȘTI 
25—24 (14—11). Au înscris : 
Paraschiv 8, Cojocaru 5, Cor
nea 4, Omer 3. Iacobi 2, Bc- 
cicheri 2. Tălvig 1, respectiv 
Zaharia 13. State 3, Bursuc 3, 
Cozma 2. Turner 2, Mucenica 1.

POLITEHNICA TIMIȘOARA 
— ȘTIINȚA BACĂU 
(19—15). Au marcat : 
13, P. Dan 6, Matei 4, 
Giurgea 3, Ionescu 1. ___
tiv Bondar 12. Zamfir 6, Vasil- 
ca 5. Vlad 3. Ichim 2, Gîr- 
Icscu 1.

STEAUA — UNIVERSITA
TEA CRAIOVA 38—22 (16—14). 
Au înscris : Stingă 11, Dumi
tru 6, Berbece 6, Drăgăniță 5, 
Mirică 3, V. Nicolae 3, Marc 2, 
Ghimeș 1. Birtaîan 1. respectiv 
Marian 8, Prică 4. Neagu 4, 
Gh. Dumitru 3, Caras 2, Bar- 
can 1.

DINAMO 
METALUL BISTRIȚA 
(18—11). ‘ 
schi 15. 
Mocanu 
Zaharia 
M. Dan 
2, Lechner 2, Țetcu i, 
1, Feher 1, Irimieș 1,

Programul de luni: 
dența Carpați Mîrșa 
struciorul Oradea (de la ora 
10). Știința Bacău — Dinamo 
Brașov (11.15). Dinamo Bucu
rești — Universitatea Craiova 
(14,30). Constructorul Arad — 
Politehnica Timișoara (15,45). 
Metalul Bistrița — Steaua (17), 
Relon Săvinești — H. C. Min- 
aur Baia Mare (18,15).

Andrei SZABO — coresp.
FEMININ

în fata unui public 
sîmbătă a luat sfîrșit 
turneu al Diviziei 
„A" de handbal desfășurat în 
Sala sporturilor din Pitești — 
o gazdă ospitalieră. Și jocurile 
acestei etape s-au ridicat la 
un bun nivel tehnic și spec
tacular. reliefîndu-se. o dată în 
plus, revirimentul calitativ al 
prestațiilor celor ma! bune e- 
chipe feminine de hanc'bal, a- 
cum la începutul unui nou se
zon competitional.

Dimineață, în primul joc, 
CHIMISTUL RM. VTLCEA — 
RELON SĂVINEȘTI 33—17 
(13—10). Joc echilibrat doar în 
prima repriză. în partea a 
doua a meciului, vîlcencele. cu 
un registru mai larg de expri
mare. folosind bine arma con
traatacului, s-au impus net în 

I

30—29 
Folker 

Janto 3, 
respec-

BUCUREȘTI — ______ 34_2fi
Au marcat: Grabov- 

Dogărescu 7. Durău 5, 
4, Bedivan 1. Jianu 1, 
1, respectiv Avram 9, 
5, Lupui 3. Cojocaru 

Termure 
Bălan 1. 
Indepen- 
— Con-

numeros, 
al doilea 
feminine

fata mai puțin experimentate
lor handbaliste din Săvinești. 
Marcatoare : Maria Petre 9, 
Topea 5, Nicoleta Petre 5, Td- 
rok 5, Romete 4, Pestrițu 3, Că
lin 1, Pestrea 1 (C), Iulișca 5, 
Enea 4, Secu 4, Brănuț 1, Chi- 
rică 1, Atodiresei 1, Florea 1 
(R). Arbitraj bun : T. Curelea 
— S. Păunescu (ambii din 
București).

în cel de-al doilea meci al 
dimineții, TEROM IAȘI — 
CONFECȚIA BUCUREȘTI 38— 
20 (16—11). Galop de sănătate 
al ieșencelor. care au zburdat 
pur și simplu în fata unei for
mații greoaie. în plus Rodica 
Covaliuc (TEROM) a dat un a- 
devărat recital înscriind 19 (!!) 
goluri, numărul acestora putînd 
fi cu siguranță mult mai ma
re dacă în ultimele minute de 
joc ea ar fi fost prezentă în 
teren. Au mai înscris : Horga 
7, Nisipeanu 4. Vișan 2. State 
2, Anton. Haidău, Chirvase și 
Onet. cite un gol. pentru ie- 
sence, respectiv Grigoraș 9 
Combei 3. Virginia Constanti
nescu 2, Petrescu 2. Arvatu 2, 
Nufu 1 și Măîureanu 1. Au 
condus bine Gh. Sandor (Ora
dea) și N. Iancu (Buzău).

în primul meci al reuniunii 
de după-amiază. HIDROTEH
NICA CONSTANTA — DORO
BANȚUL PLOIEȘTI 19—15 
(5—6). Fiecare echipă a fost 
la cîrma jocului cîte o repri
ză : învinsele — în prima, con- 
stăntencele — după reluare. Un 
aport deosebit în obținerea vic
toriei pentru formația de pe 
Litoral l-a avut tînăra Simo
na Manea, un pivot de marc 
perspectivă. Scorul putea fi al
tul dacă elevele antrenorilor 
Tr. Bucovală și I. Rișniță n-ar 
fi ratat 5 (!) aruncări de la 7 
m (Cazacu — 3. Gheorghe — 
2). Au marcat : Cazacu 6, Li
dia Carapetru 4, Gheorghe 3, 
Estera Carapetru 2, Manca 2, 
Cămui 2 pentru învingătoare, 
Curea 5, Bănică 4, Barzu 3, 
Mocanu 2, Cristina Anton I 
pentru ploieștence. Au arbitrat 
satisfăcător craiovenii C. Ște- 
fănescu și N. Andreea.

RAPID BUCUREȘTI — MU
REȘUL TG. MUREȘ 23—22 
(12—12), în prima repriză ini
țiativa a aparținut permanent 
mureșencelor, care au evoluat 
mult mai bine decît cu o zi 
înainte, conducînd uneori cu 
trei goluri (minutele 15. 20. 21, 
23, 25) o echipă (Rapid) care 
se pare că a resimțit eforturile 
depuse în etapa precedentă din 
jocul cu Chimistul. Repriza se 
va termina, totuși, la egalitate 
gratie celor trei goluri conse
cutive semnate de Oprea, Flo
rea și Ignat (7 m). După pau
ză, o dată cu trecerea Sevas- 
tiței Grigore pe post de con
ducătoare 
roviarelor 
ultimele 
avansată, 
al bucureștencelor. pune în vă
dită dificultate masiva echipă 
mureșeană, care cedează pas 
cu pas. Grigore conduce exce
lent atacul, pivoții (Ignat. în 
special, și Stanciu) pun serioa
se probleme apărării mureșe
ne care dă semne de oboseală 
și astfel se încheie o partidă 
frumoasă, antrenantă. Estera 
Laszlo (Mureșul) a înscris di
rect dintr-o aruncare de Ia 9 
m în ultima secundă de joc, 
dar... prea tîrziu. Din nou am 
remarcat jocul foarte- bun al 
Anei Moldovan în poarta Ra
pidului. precum și 
extremă rapidistă 
Doiciu. Marcatoare : 
Oprea 5. Doiciu 3, 
Vasile 2. Ignat 2.
Stanciu 1 pentru Rapid, Laszlo 
10, Kibedl 2, Bărbat 2, Stroia 2. 
Au arbitrat, inegal, brașovenii 
R. Antohî si H. Boschner,

RULMENTUL BRASOV — 
TEXTILA I.A.S. ZALĂU 27—14 
(16—7). Diferență mare de va
loare între cele două echipe, 
în aceste condiții, victoria bra- 

—I

șovencelor poate fi apreciată 
ca lejeră. O notă bună pentru 
portarul Anca Căpraru (Rul
mentul) din nou foarte inspi
rată și atentă. Au înscris : Ta- 
che 7, Neică 5, Călin 4. Rodica 
Marian 4. Demeter 3, Boricea- 
nu 2, Oancea 1, Milinceanu 1 
pentru Rulmentul. Eugenia Ma
rian 5, Moroti 3, Bartas 2, Fe- 
kete 1. Mureșan 1, Mican 1, 
Santo 1 pentru Textila. Arbi
traj satisfăcător al sibienilor 
D. Dordea și A. Kentzel.

în ultimul meci al turneului, 
ȘTIINȚA BACĂU —C.S.M. IN
DEPENDENȚA SIBIU 28—23 
(13—11). Victorie meritată a 
campioanelor, dar replicii dîrze 
a tinerei nou promovate în 
prima divizie a tării i se cu
vin toate laudele. Studentele 
au trebuit să se întrebuințeze 
serios pentru a depăși în final 
o echipă bine instruită, dar 
fără prea multă experiență. Au 
înscris : Tîrcă 11, Ccrvenco 6, 
Nițoiu 5, Butnărașu 3, Popa 3 
pentru Știința, respectiv Rău 
6, Oltețeanu 5, Coșulțchî 5, Că- 
pățînă 2, Mohanu 2, Hamza. 1, 
Ciontea 1, Meister 1. Au con
dus, cu greșeli, M. Stăncilă 
(București) și I. Nicolae (Plo
iești).

Ieri a început cel de al 69-lea 
camlponat de rugby, actuala e- 
dițle a Diviziei „A" desfășurin- 
du-se după o formulă nouă. Ia
tă amănunte de la primele me
ciuri din cele două serii :

SERIA I :

Mihoil VESA

STEAUA — LOCOMOTIVA 
PAȘCANI 84—3 (46—0). Premie
ră pe excelentul gazon al tere
nului străjuit de buturi de la 
Complexul sportiv din Ghencea ! 
Echipa militară, nimeni alta de
cît camipoana tării, a primit vi
zita unei debutante pe prima 
scenă competlțională. A fost, se 
înțelege, o întâlnire disproporțio
nată, dominată de la un capăt 
la celălalt de incomparabil mal 
experimentata, puternica șl in
ventiva formație bucureșteană, 
chiar dacă ea nu a aliniat gar
nitura completă (un debut, în 
schimb, în „A", al foarte tână
rului înaintaș Moțoc). Sens unic, 
așadar, în cea mal mare parte 
a timpului de joc, oaspeții — 
extrem de marcațl de tracul de
butului — impreslonînd totuși 
prin buna condiție fizică și fair- 
play. După incisiva fază Vărza- 
ru — Fuicu — Moț, concretizată 
printr-un prim eseu căzut la pu
țin timp de la fluierul inaugu
ral al arbitrului constănțean C. 
Stanca, a urmat o suită de șarje, 
unele de real efect spectacular, 
majoritatea cu efect... pe ta
belă : alte 15 eseuri ! Le-au
„semnat" Fuicu 4, Moț 4, Ena- 
che 2, T. Coman, Murariu, Ră- 
dulescu, Vărzaru, Codol, Alexan
dru, acesta din urmă transfor-

mînd nouă, iar Codol unul. Ce
le dintâi puncte ale pășcănenl- 
lor în prima divizie au fost rea
lizate de Răcilă — drop.

Geo RAEȚCHI
SPORTUL STUDENȚESC CON

STRUCȚII — RULMENTUL BIR- 
LAD 13—12 (7—6). Meciul a fost 
decepționant, pentru că așteptam 
mal mult... rugby din partea a 
două echipe tinere. Dar XV-le 
studenților a acționat fără con
vingere. Un singur atac mai 
.bun în 80 de minute — creația 
unui rugbyst subtil, Virgil Năs
tase, format la școala de trel- 
sferturi a Constanței — ni se 
pare cu totul insuficient. In rest, 
faze întâmplătoare I E drept, 
accidentarea lui Graur, excelent 
prinzător în margine, a dereglat 
jocul grămezii bucureștene, anu- 
lind avantajul (evident) pe care 
studenții îl afișaseră la tușă în 
primele 25 de minute. Bîrlăde- 
nll au început extrem de timid, 
făcînd un joc de apărare, plin 
de greșeli. Ei au primit în pri
ma repriză șapte puncte : Năs
tase — l.p. min. 33 șl N. Solo
mon — eseu min. 37, gazdele 
jucînd la mină o l.p. pe care 
au transformat-o în încercare, în 
timp ce oaspeții, derutați și de 
arbitrul de margine venit 
„buturi", 
ră 
(1. 
jul 
nil 
ies 
mină acum. Punctele lor au fost 
realizate de Rogoz — eseu min. 
55, Ștefănică — l.p. min. 49 șl

sub 
o așteptau ca lovltu- 

așezată. După ce Cojocaru 
p. min. 43) mărește avanta- 
studenților la 10—0, bîrlăde- 
schimbă brusc „macazul" șl 
decis la joc, pe care-1 do-

JfTURUL CICLIST AL ROMÂNIEI"
(Urmare din pag. 1)

repede anihilate de pluton. 
Ceea ce am notat pe parcursul 
celor peste 4 ore și jumătate 
de rulaj au fost doar zvîrcoli- 
rile din preajma sprinturilor 
volante. La Adjud (km. 60). 
Frank Jesse a sprintat lung și 
și-a asigurat succesul, adău
gind noi puncte pentru clasa
mentul sprinterilor în care con
duce. .Vîntul nu-i lasă pe ci
cliști să ruleze în voie. El su
flă cu putere din lateral și, 
uneori, din spate, obligîndu-i 
să se adapteze mereu situației.

La Focșani, sprintul este cîști
gat de Olimpiu Celea și, apoi, 
la Rm. Sărat — cînd mai erau 
doar 32 de kilometri pînă la 
sprintul final al etapei — Va
lentin Constantinescu este cel 
care se impune cu dezinvoltură. 
Buzăul ne-a făcut o primire 
generoasă. Orcinea și disciplina 
de pe traseu,' mulțimea specta
torilor și entuziasmul lor au 
presionat în mod deosebit 
treaga caravană.

Un finiș disputat pînă Ia 
timii centimetri i-a adus 
Cornel Nicolae o victorie după 
care rîvnise încă din startul 
competiției. Clasamentul etapei:

nescu (România) ; 6. Jiirgen
Trawny (R.D. Germană) ; 7. A- 
lexandru Ion (Steaua) ; 8. Ovi- 
diu Mitran (Voința București) ; 
9. Nicolae Manolache (I.M.G. 
București) ; 10. Andrei Nagy 
(Voința Cluj-Napoca) — același 
timp.

CLASAMENTE GENERALE 
FINALE

im- 
în-

ul- 
lul

de 
se

15

joc, atacurile fe- 
ordonează. iar în 
minute apărarea 

aproape „3+3“ clasic

1. Cornel Nicolae (Dinamo) 
4 h. 33:06 ; 2. Costel Popa
(Steaua) ; 3. Salih Korkmaz
(Turcia) — același timp ; 4. Ga
briel Gheorghiu (Voința Bucu
rești) 4 h. 33:09 ; 5. Cornel Popa 
(Metalul Plopeni) ; 6. Olimpiu 
Celea (România) ; 7. Virgil Go- 
can (Voința Cluj-Napoca) ; 8.
Jiirgen Trawny (R.D. Germană);
9. Frank Jesse (R.D. Germană);
10. Alexandru Ion (Steaua) — 
aoelași timp.

Individual : 1. MIRCEA RO
MAȘCANU (ROMANIA) 29 h 
47:08 — cîștigător al celei de 
a 23-a ediții a „Turului ciclist 
al României" ; 2. Ionel Gancea 
(Dinamo București) la 1:21 ; 3. 
Gheorghe KIeinpeter (Dinamo 
București) Ia 1:43 ; 4. Frank
Jesse (R.D. Germană) la 4:12 ; 
5. Cristian Neagoe (România) la 
5:22 ; 6. Jiirgen Trawny (R.D. 
Germană) la 6:03 ; 7. Nicolae
Aldulea (România) la 6:13 ; 8.
Vasile Apostol (Metalul Plopeni) 
la 6:13 : 9. Constantin Căru- 
țașu (Dinamo București) la 
10:48 ; 10. Cornel Nicolae (Di
namo București) la 11:42 ; 11.
Frank Bauta (R.D. Germană) la 
22:42 ; 12. Costică Paraschiv (Di
namo București) la 22:47 ; 13.
Valentin Constantinescu (Româ
nia) la 22:56 ; 14. Axei Viertler 
(R.D. Germană) la 23:28 ; 
Olimpiu Celea (România! 
23:46.

Trawny, Axei Viertler) 
13:39 ; 4. Metalul Plopeni — 
29:07 ; 5. Steaua — la lh.06:43 ; 
6. Voința Clui-Napoca — 
la lh,16:24 ; 7. Voința Bucu
rești — la lh.30:26 : 8. Turcia 
— la lh.33:43 ; 9. Electro-Mu- 
reș Tg. Mureș — la lh.34:02 : 
10. Selecționata Brașov — 
la 2h.05:25 ; 11. I.M.G. Bucu
rești la 2h.25:20 ; 12. Muscelul 
Cîmpulung Muscel — la 
2h. 49:18.

la 
la

Sprinteri : 1. Frank Jesse
(R. D. Germană) 69 p : 2. Cor
nel Nicolae (Dinamo Bucu
rești) 65 p ; 3. Jiirgen Trawny 
(R. D. Germană) 55 p ; 4. Va
lentin 
nia) 54 
(Metalul 
Mircea 
39 p.

Constantinescu (Româ- 
p ; 5. Cornel Popa 
Plopeni) 44 p : 6.

Romașcanu (România'

Cățărători : 1. Nicolae Al-
dulea 61 p ; 2. Frank Bauta 
(R. D. Germană) 31 p ; 3. Sa
lih 'Korkmaz (Turcia) 29 p ; 4. 
Mircea Romașcanu (Româ
nia) 20 p : 5. Gheorghe KIein
peter (Dinamo București) 16 
p ; 6. Vasile Apostol 
Plopeni) 14 p.

(Metalul

15. 
la

Echipe : 1. DINAMO BUCU
REȘTI (Constantin Căruțașu, 
Costică Paraschiv, Ionel Gan- 

Nicolae, Gabriel 
KIeinpeter) 89 

România (Mircea 
Valentin Constan- 

Celea, Cris-

Tineret-sperante : 
Gheorghiu 
rești) 30h.ll:32 ; 2. 
rilă (Selecționata 
30h.25:38 ; 3. Viorel 
lectionata Brașov)
4. 
(I.M.G.
5. Vasile 
București) 
Gediksiz

Constantin 1 
București) 

Jilăveanu 
30h.54:23 ; 
(Turcia)

Gabriel
Bucu-

1.
(Voința

Florin Zo- 
Brașov) 

Grosu (Se- 
30h.36:34 : 

Dumitrescu 
30h. 52:13. 

(Voința 
6. Metin 
31h.14:02.

PRIMUL SOSIT IN CAPITALA 
COSTEL POPA

cea, Cornel 
Florea. Gh. 
h.27:02 ; 2.
Romașcanu, 
tinescu. Olimpiu
tian Neagoe. Nicolae Aldulea, 
Stelian Bulăreanu) la 5:49 ; 3. 
R. D. Germană (Frank Bauta. 
Holger Gruhl, Frank Jesse, 
Manfred Steiner. JOrgen

„Turului ciclist 
i“ a parcurs în 8 e-

Caravana 
al României' 
tape 1X54 km, realizînd o me
die orară bună : 39,063 km.

CALIN ANTONESCU

pe tînăra
Marilena

Grigore 7. 
Florea 2, 
Dobrc 1,

S-a stins prematur din viață, în plină putere creatoare, colegul 
nostru CALIN ANTONESCU, unul dintre cei mai vechi ziariști 
de sport din România, omul care, timp de aproape 40 de ani, și-a 
Identificat viața cu mișcarea sportivă, în slujba căreia șl-a pus 
talentul, dragostea, cunoștințele și munca fără preget.

Colegii din redacția „Sportul" vor păstra neștearsă amintirea 
omului, prietenului, tehnicianului și ziaristului CALIN ANTO
NESCU, care a plecat dintre noi lăsînd un gol imens.

Desfășurată pe un timp fru
mos, ultima etapă a actualei e- 
diții a „Turului României" a 
purtat plutonul de la Buzău — 
prin Mizil și Ploiești — la Bucu
rești. 137 km. Din nou doar 
sprinturile volante au produs 
animație. înainte de Săhăteni, 
Nicolae Aldulea pleacă din plu
ton și nu mai poate fi prins 
înaintea trecerii liniei. Spre 
Ploiești încearcă — zadarnic — 
Cristian Neagoe, sprintul reve- 
nindu-i lui Stelian Bulăreanu. 
O ultimă încercare, înaintea 
sprintului final, este cea de la 
Casa Scînteii. pe unde trece pri
mul Cornel Popa (Metalul Plo
peni). Plutonul intră compact 
pe Stadionul tineretului. Este 
prima sosire pe o pistă cte zgură 
și ea pune, firesc, probleme 
rutierilor. Cei mai dibaci reu
șesc să se strecoare și să-și 
dispute șansa de a cuceri vic
toria în ultima etapă a compe
tiției. Izbutește acest lucru ste- 
listul Costel Popa, aplaudat de 
o tribună arhiplină. Iată clasa
mentul acestei ultime secvențe:

1. Costel Popa (Steaua) 3 h. 
24:24 ; 2. Olimpiu Celea (Româ
nia) ; 3. Cornel Nicolae (Dina
mo) ; 4. Nicolae Aldulea (Ro
mânia) ; 5. Valentin Constanti-

tr. min. 
min. 67. 
tigă fina 
Năstase, 
de parte, 
tru (O. 
care 1- 
denl Ce. 
cheie, el 
tlmele ci 
se impur 
in fața

C.S.M. 
BRUARII 
(24—3). 1
sânt, cîși 
prin op 
transf., 
Dumitru, 
dean), p 
din drop 
peți au 
Roșu dr< 
din Bui 
coresp.).

R. C. < 
IND. MI 
dă doml: 
cui Copi 
prin AI. 
eseuri, '1 
transf. A 
șov).

ȘTIINȚ 
SUCEAV.

DINAM
Dinamc 

era șl d 
torltatea, 
vădit tin 
ma repri 
versarult 
mezll și 
turllor" 
de eehili 
și impl' 
puțin 
torilor < 
cencu. 
două, 1 
Lungo, < 
te — P< 
stantin - 
încrezăto 
pauză, ; 
eseuri, r 
ambele 
cu (Arai 
în prim, 
rapidiștii 
Arambaș 
cum și 
puncte r 
„strîns" 
cum, D? 
convingă 
și in ac 
principal

Debutu 
trescu 
într-un i 
ambele 
corect.

ȘTIINȚ
— UNI1’ 
HA 17—0 
Pascale 
mai r 
Cânte 
reșteau_, 
coresp.).

POLITI 
GRELE 
(10-6). 
mai ales 
șapte es 
Petru, P. 
luianu, < 
de Mitit 
Băietu 2 
eseu, Bu 
Voinea, i 
coresp.).

A. S.
— GLOB 
(12—0). I 
justețe, ) 
Filipoiu, 
rile Iul 
Gomescu 
transf. A 
București

FARUI 
MILCOV 
jucat an

CAMPiONATflE MONDIALE DE BOX TINI
(Urmare din pag. 1)

permanent din toate pozițiile și 
a învins la puncte, cu o deci
zie de 5—0.

Ușoară. Din nou o finală e- 
puizantă. Wilko Saeger (R.D.G.) 
și Radames Castillo (Cuba) au 
făcut o extraordinară risipă de 
energie pentru a-și apropria ti
tlul de campion mondial. Wilko 
Saeger, cu resurse fizice mai 
multe, s-a impus în final și a 
cîștigat, cu o decizie acordată 
în unanimitate.

Setnimijlocie. Juan Lemus 
(Cu.ba), o adevărată ,,forță a 
naturii", a avut în Anghel Sto- 
ianov (Bulgaria) un adversar 
cu multe cunoștințe tehnice, 
care a încercat și de foarte 
multe ori a reușit să evite lo
viturile dure ale cubanezului, 
în rundul trei, Stoianov „a 
prins" un upercut la stomac și 
Lemus a fost numărat. Cu toa
te acestea, cel care a avut ini
țiativa mai mult a fost boxe

rul din Marea Caraibelor, dar 
juriul l-a preferat cu 3—2 pe 
Anghel Stoianov !

Mijlocie mică. Meci de mare 
tensiune oferit la această ca
tegorie de Valeri Denisenko 
(U.R.S.S.) și Michal Franek 
(Cehoslovacia). Am reținut sti
lul spectaculos de luptă al lui 
Franek, unul dintre cei mai 
valoroși boxeri cehoslovaci din 
ultimii ani. Denisenko a luptat 
curajos și cu mare ambiție, dar 
tehnica superioară a sportivului 
cehoslovac și-a spus cuvîntul. 
învingător la puncte (5—0), 
Michal Franek (Cehoslovacia).

Mijlocie. Cel de-al patrulea 
finalist român, Dumitru Beșliu, 
a fost la un pas de titlu. A- 
vînd o repriză, a treia, cînd 
și-a sufocat pur și simplu ad
versarul, Oleg Zahalotski 
(U.R.S.S.), românul era gata, 
gata să răstoarne o decizie care 
a curs ferm spre sportivul so
vietic, timp de două runduri. 
Mai tehnic decît partenerul de 
întrecere, Zahalotski a punctat

mult ci 
„un-doi 
sovietic 
pe m?’’ 
(3—2).

Semig 
care a 
Hart (1 
zista în 
dick B 
avantaj 
tat de 
să răsț 
provoca 
nu a d 
în aces 
diat de 
urma r 
dată, a 
de stîn 
Bowe 
bandon

Grea, 
a înce 
cu Feii 
ma re[ 
contact 
versar 
a obțir



jby I Divizia ,,B“ etapa a 5-a'

A I SCHIMBARE DE LIDER IN SERIA A Ill a
- drop 
5C ciș- 
;ață — 

avînd 
i arbi- 
stanța) 

bîrlă- 
loment 
în ul- 
). care 
evident

I
I
I

(1ACHI
I

Seria I Burdujan (min. 12 și 29 
11 m).

din

F.C.M. DELTA TULCEA - 
OȚELUL GALAȚI 0-2 (0-2)

CHIMICA T1RNAVENI — 
I.M.A.S.A. SF. GHEORGHE 0—0.

16 FE-
39—15 

Intere- 
gazde, 

î 2 + 
igomir,

Leor- 
Fcraru 
u oas- 
4 l.p., 
asilică, 
OCAN,

I
I
I
I

- T. C.
Parti- 

n Par- 
mnctat 
iru — 
I drop, 
. (Bra-

I
I

C.S.M. I

TULCEA, 8 (prin telefon). O- 
telul Galați a realizat o victo
rie meritată, ca urmare a unui 
joc realist, care a sancționat 
prompt greșelile apărătorilor lo
calnici. Gălățenii au forțat des
chiderea scorului și, apoi, 
prinderea ' „2_____ ; ____
din start, fapt reușit în numai 
1 minute. ~ ‘ 
min. 3, a

de adversari
d-es- 

chiai

din 
poarta 

prin 
exe- 
late- 

, pre
care 

inutil

(44-3). 
, cum 
tă au- 
iversar 
în pri- 
ța ad- 
a gră- 
'eisfer- 
, lipsă 
2 șarje 
iu mai 
ivingă- 
Chiri- 

1 cîte 
Ion și 
forma- 
. Con- 
'a mai 

după 
două 

I. Niță, 
Trifes- 
o l.p., 
tat că 
.. prin 
î, pre- 
itogel ; 
mai fi 
. Ori- 
voluție 
nță — 
printre 
u.
el Pe- 
îițător, 
drept, 
foarte

I
I
I
I
I
I
I

Prima acțiune, 
. .. oaspeților la | 

lud Dascălu a fost oprită 
fault la 18 m; Anghelinei a 
cutat lovitura liberă pășind 
ral lui Rotaru, iar acesta a 
lungit mingea lui BASALIC, 
cu o „bombă” a făcut I_____
plonjonul lui- Dascălu: 0—1. Du.

1 —o altă acțiune a
găiățenilor cînd BURCEA a in- 

| trat în careu șl a șutat la col
țul lung și... 0—2. F.C.M. Delta 

I a acuzat din plin acest șoc șl, 
minute în șir, jocul său a fost 

Ifără orizont, înaintașii au șutat 
rareori și imprecis, in asemenea 
condiții, tot gătățenii au 
posibilitatea să-și mărească

I- vantajul, dar Stamate (min. 37), 
Lala și ” ’ ........................
38) au 

. bile.
După pauză. Otelul a 

I nițiativa mai mult timp.
binat frumos la mijlocul ______

I lui, însă C. Stan (min. 55), Vaiș- 
covid (mim. 56) au mai irosit

I alte ocazii de a înscrie. Treptat, 
treptat, localnicii au echilibrat

I jocul, dar „tirul” înaintașilor a 
continuat să fie Imprecis, Șacu

I (min. 86) din 6 m. cu poarta 
goală, a șutat „afară”.

I A arbitrat foarte bine M. Con- 
stantinescu (București) : >

1 F.C.M. DELTA: Dascălu — AN
TON, Belea, Iuseln (min. 59 Sa- 
cu), Iftodle — PÎRLOGEA, Mexut 
(min. 24 Rusu), Ingea — Grosu, 
Cucerencu, Dinescu.

I OȚELUL: Călugăiru — C. Stan, 
ANGHELINEI, Bejemaru, BA-

I SALIC — M. Stăm. BURCEA, Ro
taru — Vaișcovici (mtn. 76 An-

i tohl), Lala (mim. 76 Timofi), 
I STAMATE.

Pompiliu VINTILA

DUNĂREA : BALA — ȘT. MA
RIN. Mihăilă, CÎRIC, Pană — 
ISACOV, Bogatu, CATANA (min. 
88 Voicu), Banu — 
69 Stancu), Farin.

F.C. PROGRESUL:
TUDOSE (mim. 50 
man. Doboș. Chlriță _____ ,
Marin, PETRACHE (min. 69 Gos- 
tin), CAȚAROS — Drăgoi, VASU.

Ștefan DUMITRU
DUNĂREA C.S.U. GALATI — 

PRAHOVA C.S.U. PLOIEȘTI 2—1 BaIaban Ralea
~~--.lv Pisău (min.

METALUL PLOPENI 
MIZIL 4—2 (2—1).

A.S,

Ștefan (min.

Trofin — 
Darie), Co- 
— Pascu, A.

Relatări de la Gh. Arsenie, Gh. 
Drăgan, I. Mîndrescu, D. Cră
ciun. C. Rusu și Al. Nour.

pă 4 minute

Vaișcovid (ambii 
ratat dim poziții

avut
a-

în min. 
favora-

avut 1- 
a com- 
teren u-

(0-0): i _ ___
(min. 83), respectiv 
50).

— C.S. BO- 
Buduru (min.

F.C. CONSTANTA 
TOȘANI 3—1 (2—0)î

(1-0)

40, 45 șl 52) respectiv Polifrone Mizil
(mân. 72).

L
C.S.M. SUCEAVA — C.F.R. 2.

PAȘCANI 1—1 (0—0): Buliga 3.
(min. 66), respectiv Ursu (min. 4.
83). 5.

6.
CHIMIA FĂLTICENI — MINE- 7.

DORNEI 3—0
37 — autogol)’, Po-
79) și Radu Cmin.

ETAPA VIITOARE (duminică 
15 septembrie) : Dunărea C.S.U. 
Galați — Oțelul Galați, C.F.R. 
Pașcani — Politehnica Iași, Pra
hova C.S.U. Ploiești — Chimia 
Fălticeni, Dunărea Călărași —*■ 
C. S. Botoșani, F.C.M. Delta Tul- 
cea — Olimpia Rm. Sărat, Mine
rul Vatra Bornei — C.S.M. Su
ceava, F.C. Ceahlăul P. Neamț — 
F. C. Progresul Brăila, Aripile 
Bacău — Metalul Plopeni, A. S.

F. C. Constanța.

1 
0 
1 
2 
2

I
I
I

RUL VATRA 
Pavel (min. 
pescu (îmin. 
88).

CEAHLĂUL
— ARIPILE ______
Vasilache (anin. 75).

PIATRA
BACAU 1—0

NEAMȚ 
(0—0):

POLITEHNICA IAȘI - 
PIA HM. SABAT 2—0

OLIM-
(2-0) î

8— 9.
8— 9.

10.
11.
12.
13
14. 

15—16. 
15-rl6. 
17—18. 
17—18.

„POLI* 
Oțelul
F.C. C-ța 
C.S.M. Sv. 
C.F.R. 
Ceahlăul 
Metalul 
A.S. Mizil 
Dunărea CI. 
Olimpia 
F.C. Prog. 
Prahova 
F.C.M. Delta 
Chimia 
C.S. B-șani 
Dun. C.S.U. 
Minerul 
Aripile

5 
5
5
5
S
5
5
5
5
5
5
5 
S
5
5
5
3
5

4
4
3
2
2
3
2
2
2
2
2
2
2 0

0
1
1
1
1

1
1
1
1
0
0

2
1
1
1
1

0 
1
1
1
1
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3

8-
16-
6-
6-
8-
5-
9-
7-
5-
4-
6-

1
4
3
3
6
4
5
8
6
6
6

6-10
4- 9 
8-13
5- 8 
5* 8 
2- 6 
4- 8

9
8
1
«
6
6
5
5
5
5
4
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Seria a II-a

DUNĂREA CĂLĂRAȘI -
F.C. PROGRESUL BRĂILA 

2-0 (1—0)
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CĂLĂRAȘI, 8 (prin telefon). 
Jo-c de factură tehnică și spec
taculară m-odestă în primele 45 
de minute, singurele momente 
mai fierbinți dim această parte a 
jocului au fost lovitura libenă de 
la 18 m a lui Banu, din min. 
18. când mingea lovește zidul și 
se duce de puțin pe lingă bară; 
în min. 25 Petrache trimite ..ală
turi* la o lovitură liberă de la 
22 m; Isacov. în min. 34. trage 
de la 14 m, avînd un culoar bun 
și în min. 40 Petnache ..așează" 
mingea pe „transversală*. Totuși, 
gazdele deschid scorul în min. 
27, cînd mingea este jucată cu 
mina în careu de Coman, iar 
pcnaltyul este executat impeca
bil de B OG ATU.

Repriza secundă debutează cu 
faze spectaculoase la ambele 
porți. în min. 47 Petrache exe
cută o lovitură liberă. Bălă res
pinge cu dificultate. în min. 55 
Ștefan șutează năpraznic de la 
20 m, iar Trofin respinge. 2_ 
min. 57 se consumă o fază care 
putea da o altă turnură parti
dei : Petrache trimite o minge în 
adâncime lui Vâsli, iar acesta, 
singur cu portarul, șutează mi
limetric pe lingă poartă. Cum 
ocaziile se răzbună, în minutul 
următor, FARIN înscrie cu un 
„șpagat* la o ezitare a întregii 
apărări adverse. Fină la sfîrși- 
tuil partidei mai sînt de consem
nat fazele din min. 60, cînd Ște
fan trimite „o bombă* spre poar
ta goală, dar mingea este scoasă 
de pe linia porții de un fundaș; 
în min. 80 și 85, Bălă scoate 
două mingi grele de la vlncilu, 
la șuturile lui Văsîi și Ca ța roș.

A arbitrat foarte bine D. Pe
trescu (București).

In

MUSCELUL CIMPULUNG - 
FLACĂRA AUTOMECANICA 

MORENI 0-1 (0-0)
CIMPULUNG MUSCEL, 8 (prin 

telefon). Aproape 10.000 de spec
tatori au asistat pe truimosiul 
stadion local la un joc viu dis
putat, de mare angajament, în 
care s-a făcut multă risipă de 
energie, dar care sub asipect teh
nic și spectacular n-a depășit ni
velul mediu. Echipa gazdă (care 
îl are acum ca antrenor princi
pal pe V. stan) a deținut majo
ritatea timpului inițiativa, a ata
cat susținut. însă a făcut-o cu 
mijloace mai puțin adecvate (dri
blinguri excesive și abuz de 
centrări înalte), nereușind decît 
rareori să destrame apărarea bi
ne organizată și decisă a oaspe
ților. De altfel, și ocaziile de gol 
ale muscelenilor au fost destul 
de puține. în prima repriză, 
Kallo — care a muncit mult în 
teren, dar fără prea mare efi
ciență — s-a aflat de două ori 
în situația favorabilă de a des
chide scorul (min. 13 și 33). dar 
șuturile sale n-au nimerit cadrul 
porții.

După pauză, Panfil (min. 50) 
și Boriceanu (min. 85) au iro
sit alte două bune ocazii, mingl- 
lle expediate de ei trecînd, de 
asemenea, pe lîngă poartă. A 
părîndu-se cu fermitate, more- 
narii n-au ezitat să șt lanseze 
în primele 45 de minute frecven
te con traa tacuri, mai ales prin 
masivul și penetrantul Mihăescu, 
care a dat serioase emoții lo
calnicilor. După pauză. aceste 
contraatacuri au devenit mal 
rare, dar s-au menținut la fel 
de periculoase șl au dus în fi
nal la victoria oaspeților, care 
prim buna pregătire demonstra
tă șl jocul echilibrat practicat 
au dovedit că merită locul frun
taș din serie. Ei și-au conturat 
succesul tn min. 72, cînd după 
un dribling prelungit al lui Stoi- 
ciu, urmat de o frumoasă des
chidere spre NICOLAE, acesta 
a șutat puternic, surprinzindu-I 
pe Ariciu.

Arbitrul N. Dinescu (Rm. Vfl- 
cea) a condus foarte bine.

MUSCELUL: Ariciu — N. Io
sif, Anghdisia, Păun. ZAMFIR — 
Lungeanu, ȘT. IOSIF (tain. 78 
Anghel). KALLO, Berevoianu 
(min. 46 Grigorlu) — Panfil, Bo- 
rioeanu.

FLACARA : NEDEA — Matees- 
CU, BADEA, NASTASE;_ ScurteS-
cu ____  ~ .
89 M. Pană), Nistor, Nicolae — c _ _ . . - — •. . —

jocului a cam fost ta 
. . cu puține faze auten

tice de fotbal. Surprinzător, chiar 
din start echipa I.CUSJ.M. pierde 
calitatea de „gazdă”, la drma 
jocului instalîndu-se formația 
Progresul Vulcan, mult mai 
gură în ceea ce întreprindea, 
două imense ocazii. în primele 
minute, irosite ' 
Stoica (min. 4) și Ene (min. ... 
Jucătorii de la I.C.S.I.M. acțio
nează crispat, ajung greu în 
preajma careului advers, mai cu 
seamă că mijlocul nu poate lega 
mai nimic. In min. 27 elevii lui 
Paul Popescu reușesc să-și con
cretizeze evidenta superioritate : 
Marin îl angajează pe STOICHI- 
ȚA, care pătrunde perpendicular 
pe poartă și din marginea careu
lui mare șutează plasat, la colt; 
0—1. Ultimele “ 
gazdelor, însă 
gură ocazie, 
Nochit.

La reluare, _____ __________
brează, dar pierde și mal mult 
din interes, derulîndu-se mai 
mult în zona centrală a terenu
lui. Un voleu al lui Ene, razant 
cu transversala (min. 73), trezeș
te din amorțeală cele două echi
pe, Progresul Vulcan mulțumită 
se pare cu minimul avantaj, iar 
I.C.S.I.M. neputincioasă să peri
cliteze poarta lui Gîrjoabă. A 
venit însă ultimul ,.sfert”, care 
ne-a arătat formația pregătită de 
Robert Cosmoc miult mai proas
pătă fizic și dornică să schimbe 
rezultatul. Șl a reușit In min. 77 
prin NICULESCU, care a trimis 
cu capul sub transversală, Ia o 
centrare a lui Pislaru. Tot Nl- 
culescu a fost foarte aproape de 
2—1. insă mingea șutată ' 
cu capul a fost respinsă 
linia porții de Marinescu, 
miză echitabilă.

Arbitrul V. Angheloiu 
rești) a condus foarte bine.

I.C.S.I.M.: Ciupiitu — Nlgnea,
Popa, Preda (tain. 23 Scarlat), 
Stroe — PISLARU, Iordan, Vișl- 
noiu — NICULESCU, Nochit, Nl_ 
culae Cmin. 57 Popazu).

PROGRESUL VULCAN: Gîrjoa
bă — Marinescu, Purdea. BEL
DIE. Mesa roș — POPESCU, Ene, 
Niță — Marin. Stoichlță, Stoica 
(anin. 54 Bolboireia).

cojooaru. STOICIU (tain.

calitatea 
suferință.

de ,,gazdă4*, 
imstalîndu-se

de Stoichiță

Si- 
CU
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10 minute aparțin 
ele au avut o sin- 
în min. 31, prin

jocul se echlli-
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de pe 
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(-Bucu-

Adrian VASILESCU

I.C.I.M. BRAȘOV N— ELECTRO- 
PUTERE CRAIOVA 1—0 (6—0) :
Stănici (min. 74).
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rundul secund, Savon, văzîn- 
du-și amenințate șansele, ex
pediază cîteva directe „nimici
toare" pe care polonezul le-a 
recepționat băirbătește, dar an
trenorul polonez, sesizînd situa
ția dificilă a elevului său, a 
aruncat prosopul în ring și ast
fel Felix Savon a cîștigat prin 
abandon.

Pană ()min. 69 Gîndac), MI- 
HĂESCU.

Constantin FIRĂNESCU

I.C.S.I.M. BUCUREȘTI - 
PROGRESUL VULCAN 
BUCUREȘTI 1-1 (0-1)

>lonia) 
J său 
n pri- 
evitat 

iu ad- 
stanță 
;aj. în

Supergrea. Meci încîlcit între 
Alexei Prianicinikov (U.R.S.S.) 
și Juan Delis (Cuba). Pentru 
un plus de „claritate” a fost 
declarat învingător la punctă 
(4—1) Alexei Prianicinikov.

Nu putem inchcia 
te aprecieri fără 
comportarea bună 
fanților noștri la 
IlI-a ediție a Campionatelor 
mondiale de tineret și a adresa 
felicitări atît celor trei antre
nori care i-au pregătit pentru 
această competiție — Eustațiu 
Mărgărit, Relu Auraș și Emil 
Popa —, cit și antrenorilor lor de 
Ia cluburi. Bilanțul 
înregistrat Ia această întrecere 
— 2 medalii de aur, 2 
și 3 de bronz — ne 
țește să sperăm intr-un reviri
ment rapid ai pugilatului nostru.

Interes major In jurul acestui 
meci, ..capul de afiș” al dumi
nicii fotbalistice bucurestene. de 
vreme ce printre spectatori s-au 
aflat și component ii celor două 
loturi pentru Anglia (»A“ și de 
tineret). Numai că, pe ansamblu,

MECANICA FINA STEAUA 
BUCUREȘTI — AUTOMATICA 
BUCUREȘTI 4—1 (2—0) : Gherase 
(min. 5 — autogol). Ploaie (min. 
“ — din penalty), Dragne (min.M ________ _ ,
53 și #5), respectiv Zalupca (min.
55 " -----— din penalty).

C. S. TÎRGOVIȘTE — ȘOIMII 
IJ».A. SIBIU 3—0 (2—0) : Nicul- 
eea (min. 15), Balcea (min. 35) 
șl Ene (min. 54).

CARPAȚI MIRȘA — GAZ ME
TAN MEDIAȘ 2-4) (1—0) : Puri- 
ma (mim. 2) șl Florescu (min. 60).

SPORTUL MUNCITORESC
SLATINA — TRACTORUL BRA
ȘOV 0—0.

Relatări de la C. Gruia, M. 
Focșan, O. Guțu, M. Avanu, I. 
Ducan, M. Verzescu și D. Mihail.

ETAPA VIITOARE (duminică 
15 septembrie): Avlntul Reghin — 
I.C.I.M. Brașov, Chimica Tlrnă- 
veni — Electroputere Craiova, 
I.C.SJ.M. București — C. S. Tîr- 
goviște, Mecanică fină Steaua 
București — A. S. Drobeta Tr. 
Severin, Flacăra Automecanica 
Moreni — Carpați Mtrșa, Musce
lul Cîmpulung — Sportul muncl-

-------------------- Seria
C.S.M. REȘIȚA - 

GLORIA BISTRIȚA 1-1 (0-1)

REȘIȚA, 8 (prin telefon). Der
by ui seriei n-a fost ceea ce se 
aștepta. Un meci desfășurat în- 
tr-o mare tensiune, presărat cu 
numeroase intrări dure, care 
l-au obligat pe conducătorul jo
cului să intervină, să arate de 
patru ori cartonașul galben și de 
două ori pe cel roșu: în min. 
57 lui Ciurea, iar min. 62 lui 
Ivan ! Cit privește jocul, tre
buie să spunem că oaspeții s-au 
apărat organizat și au utilizat 
cu predilecție arma contraatacu
lui tăios. Așa se face că, în fi
nalul primei reprize (pe durata 
căreia reșitenil au avut o sin
gură bună ocazie, în min. 24 prim 
Gr. Alexandru), ei au reușit să 
deschidă scorul. în min. 40: ac
țiune personală a lui Ivan, in
tervenție defectuoasă a lui Uțiu, 
intercepție a lui DORU NICO
LAE, care șutează cu boită pes
te portarul Boșca.

In repriza secundă, după o 
scurtă perioadă de joc calm, 
spiritele se aprind din nou. Ra
tează aceiași Cr. Alexandru 
(min. 48), puțin mai tîrziu ra
tează și autorul golului (șut res
pins în corner de portarul reși- 
țean). Și tot Doru Nicolae are 
posibilitatea majorării scorului, 
în min. 54, cînd a șutat din a- 
propiere în Boșca. In min. 57, 
gazdele reușesc egalarea: Hurloi 
n faultează in careu pe Cr. A- 
lexandru și HODINĂ transformă 
lovitura de pedeapsă. Au urmat 
minute de foc la poarta Gloriei, 
care se apără supranumeric. 
Două mari ocazii pentru gazde 
de a cîștiga meciul: în min. 72, 
cînd fundașul stingă Teles-cu a 
expediat balonul în transversală 
și în penultimul minut cînd Cr. 
Alexandru l-a imitat pe Tclescu, 
șutind și el în bară !

Arbitrul FI. Popescu ('Ploiești) 
a condus bine un meci cu mul
te probleme.

C.SM. REȘIȚA: Boșca — CO-' 
JOCARU, Bilan, Uțiu, TELESCU
— P. Petre (tain. 76 Portik), Zah 
(min. 18 Neagu), Ciurea — Ho- 
dină, DOJA, Cr. Alexandru.

GLORIA BISTRIȚA: Nalati — 
ROMAN, CERVENSCHI. HURLOI, 
Gh. Radu — I. Nicolae, Ivan, 
Oostin, Moga (tain. S0 Kortesi)
— D. NICOLAE, Coman (min. 67 
FI. Dumitru).

Gheorghe NERTEA

MINERUL CAVN1C - 
OLIMPIA SATU MARE 2-1 (1-1)

CAVNIC, 8 (prin telefon). încă 
din primele minute amide e- 
Chipe se angajează într-o luptă 
acerbă pentru puncte. Gazdele 
declanșează atacuri tăioase, dar 
oaspeții — bl dorința de a-și 
păstra poziția fruntașă în clasa
ment — se apără cu calm, fără 
să neglijeze și contraatacurile 
inițiate de Ardelean și Roatiș. In 
min. 4, prima fază fierbinte a 
echipei locale — Catană, bine an
gajat de Lenghel, în careu, este 
„cosit” de Ghencean șl conducă
torul de joc acordă, just, pe
nalty pe care îl ratează același 
Catană. Echipa gazdă joacă cu 
aplomb în ofensivă șl în min. 16 
CHINA primește, tn careu, o pasă 
bună de la Tașnadl. urmează un 
dribling scurt, după care min
gea este șutată în colțul lung : 
1—0. Sătmărenii nu renunță la 
pozițiile avansate și două minute 
mai tîrziu reușesc să restabi
lească egalitatea prin ROATIȘ, 
care a speculat o greșeală a apă
rării echipei minere : 1—1. Lo
calnicii revin în atac, insistind 
pentru desprinderea pe tabela de 
scor. însă intervine... bara la

toresc Slatina, I.M.A.S.A. Sf. 
Gheorghe — Progresul Vulcan 
București, Tractorul Brașov — 
Șoimii I.P.A. Sibiu, Gaz metan 
Mediaș — Automatica București.

1. FLACĂRA 5 3 2 0 G- 2 8
2. AS. Drobeta 5 3 1 1 9- 7 7
3. C.S. T-viște 5 2 2 1 5- 2 6
4. Sp. muncit. 5 2 2 1 8- 7 6

5— 7. Chimica 5 2 1 2 9- 6 5
5— 7. Prog. Vulcan 5 2 1 2 9- 6 5
5— 7. Tractorul 5 2 1 2 7- 4 5

8. I.C.I.M. 5 2 1 2 10- 9 5
9. Electroputere 5 2 1 2 6- 5 5

10. Carpați 5 2 1 2 7- 7 5
11. Mec. fină 5 2 1 2 8- 9 5
12. Avîntul 5 2 1 2 4- 5 5
13. I.M.A.S.A. 5 2 1 2 8-10 5
14. Șoimii 5 2 0 3 10-11 4
15. Automatica 5 2 0 3 10-12 4
16. Muscelul 5 2 0 3 6-10 4
17. I.C.S.I.M. 5 1 2 2 3- 8 4
18. Gaz metan 5 1 0 4 5-10 2

a IlI-a ------------------
șuturile lui Catană (min. 20) și 
China (min. 44).

Repriza secundă se desfășoară 
sub semnul eohilibrului. Gazdele 
nu se pot descurca în fața mar
cajului strict al adversarilor, 
care închid culoarele spre poar
ta lui Pereș. Sătmărenii fac însă 
față din ce în , ce mal greu ava
lanșei de atacuri, Steț (min. 70) 
șl — iar — Catană (min. 74) gre
șesc de puțin ținta. Cea mai ma
re ocazie a meciului s-a consu
mat în min. 79. cînd China și, 
respectiv Sohwarzcopp ratează 
incredibil. Jocul st îndrepta spre 
o remiză, dar Schwarzcopp, min. 
88, șutează în bară, mingea re
vine în teren si TOMAI o reia 
în plasă : 2—1.

Arbitrul Gh. Constantin (Rm. 
Vîlcea) a condus foarte bine.

MINERUL : Popp — Tașnadi, 
RATZ, Ilin, BUȚIU — LITAN. 
Schwarzcopp. STEȚ (min. 75 
Tomai) — CHINA. Catană. LEN- 
GHEL.

OLIMPIA : Pereș — Borhidan. 
KAIZER, GHENCEAN, Szekely
— Boc. Palencsar, SZILAGHI — 
Ardelean (min. 82 Tăbăcaru), 
Kassoi. ROATIȘ.

Florin SANDU
MINERUL LUPENI — ÎNFRĂ

ȚIREA ORADEA 1—0 (0—0) :
Vaidacigan (min. 85).

C. S. U.T.A. — MECANICA O- 
RAȘTIE 4—1 (1—1) : Bîtea (min. 
45 — din 11 m), Cura (min. 66 șl 
70). Țîrlca (min. 88), respectiv 
Cristian (min. 27).

Jiul petroșani — strun
gul ARAD 2—0 (2—0): Mulțcscu 
(min. 8), Găman (min. 12).

UNIREA ALBA IULIA — AU
RUL BRAD 3—1 (1—1) : N. Popa 
(min. 38). AI. Moldovan (min. 65 
și 78) respectiv Ciontoș (min. 18).

C.F.R. TIMIȘOARA — ARMA
TURA ZALAU 4—0 (2—0): T. Ni
colae (min. 5 51 și 57). Ganea
(min. 39).

F. C. MARAMUREȘ BAIA MA
RE — C.I.L. SIGHET 3—0 (0—0) : 
Condruc (min. 72), Cristea (min. 
74) D. Moldovan (min. 76).

MUREȘUL DEVA — METALUL 
BOCȘA 2—1 (0—0) : Tirchillioi 
(min. 74 și 83 — ambele din 11 
m), respectiv Mărgincanțu (min. 
57).

Relatări de la I. Cotescu, O. 
Berbecaru. I. Zamora, I. Anghe- 
lina, C. Crețu, A. Crișan și I. 
Simion.

ETAPA VIITOARE (duminică 
15 septembrie): Metalul Bocșa — 
Unirea Alba Iulia, C.S.M. Reșița
— F. C. Maramureș Baia Mare, 
Mecanica Orăștie — Jiul Petro
șani, Olimpia Satu Mare — C. S. 
U.T.A., Strungul Arad — C.I.L. 
Slghet. Gloria Bistrița — Armă
tura Zalău. înfrățirea Oradea — 
Minerul Cavnlc. Minerul Lupeni
— C.F.R. Timișoara, Aurul Brad
— Mureșul Deva.

1. F.C. MARAM. 5 4 1 0 12- 1 9
2. Gloria 5 3 2 0 13- 3 8
3. Jiul 5 4 0 1 5- 1 8
4. Olimpia 5 3 1 1 14- 7 7
5. C.F.R. 5 3 0 2 7- 4 6
6. C.S.M. Reșița 5 2 2 1 7- 4 6
7. Minerul C. 5 3 0 2 8- 6 6
9. C.IX. 5 2 1 2 4- 5 .5
9. C.S. U.T.A. 5 2 0 3 6- 7 4

10. Strungul 5 1 2 2 9-10 4
11. Mureșul 5 2 0 3 3- 6 4

12—13. Mecanica 5 1 2 2 9-12 4
12—13. Minerul L. 5 1 2 2 4- 7 4

14. Unirea 5 2 0 3 8-14 4
15. Aurul 5 1 1 3 3- 5 3
16. Metalul 5 1 1 3 6-12 3
17. Armătura 5 1 1 3 4-13 3
18. înfrățirea 5 1 0 4 1- 6 2

ADMINISTRAȚIA DE STAT LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
„TRICOLORII* PLEACA ASTAZI LA LONDRA

(Urmare din pag. 1)
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REZULTATELE
CONCURSULUI PRONOSPORT 

DIN 8 SEPTEMBRIE 1985

1. Atalanta — Roma
2. Bari — Milan
3. Fiorentina — Sampdoria
4. Intern azi o na le — Pisa
5. Juventus — Avellino
6. Napoli — Como
7. Udinese — Torino
8. Verona — Lecce
9. Met. Plopeni — A.S. Mizil

10. Delta Tulcea — Oțelul Gl.
11. I.C.S.I.M. — Progresul
12. Mec. fină — Automatica
13. C.S.M. Reșița — Gloria B-ța

2
2
1
1
1
1

X
X

1
2

X
1 

X
FOND TOTAL DE CÎȘTIGURI I 

740 101 lei.

TRA-NUMERELE EXTRASE LA
GEREA EXCEPȚIONALA PRO- 
NOEXPRES-BOX DIN 8 ------

TEMBRIE 1985
SEP

I : EXTRAGEREA I :
14 38 13 5 10 ; EXTRA-
A U-a : 4 18 41 22 23 26

FAZA
25 8 29
GEREA
3 35 ; EXTRAGEREA A Hl-a : 28
7 32 31 17 11 10 12. FAZA A Il-a:
EXTRAGEREA A IV-a : 18 35 31
26 15 39 ; EXTRAGEREA A V-a :
4 40 24 23 6 15 ; EXTRAGEREA 
A Vl-a : 22 13 14 27 32 35.

FOND TOTAL DE CÎȘTIGURI: 
864 776 lei.

grilă, Iorgulescu, Ștefănescu, 
Andonc, Ungureanu

Mijlocași ; Mateuț, BSloni, 
Klein, Hagi, Zare

înaintași : Cămătarii, Coraș, 
Lăcătuș, Gabor

Din lotul anunțat inițial lip
sește Irimescu, accidentat.

iorgulescu și Boloni sînt re- 
făcuți. Stoperul Sportului stu
dențesc, care a urmat un tra
tament la București, a făcut, 
în cele din urmă, deplasarea la 
Bistrița, unde a și iucat în 
compania dinamoviștilor bucu- 
reșteni (2—0).

Lotul de tineret, care, ime
diat după sosirea la Londra, 
își va continua călătoria la 
Ipswich, cu autocarul, are ur
mătoarea componență :

Portari : Barba, Iasko,

Fundași : Cîrstea, Belodedici. 
Cireașă, Meszaroș, Topolinschi, 
Cristea.

Mijlocași : Bălan Botezan.
Mujnai, Burchel.

înaintași : Văidcan, Soare. 
Muntean, Badea.

Fundașul Pascu s-a acciden
tat la ultimul antrenament.



PUNCT FINAL IN „MARELE PREMIU IAAF-MOBIL" LA ATLETISM
Cen- 
Ita- 

finala 
pre- 

sliartu’ 
u-nii 

.1 din 
urma di- 
organiza- 

din Arne- 
această 

cele pre- 
, puncta- 

_______ _   ceea 
ce și explică, mal ales la băr
bați, modificările Intervenite 
in clasamentul general, față de 
cel existent înaintea începerii 
întrecerii de la Roma. Iată 
aceste Clasamente : BĂRBAȚI :
1. Doug Padilla (S.U.A.) — 5000 
m 63 p, 2. Mike Franks (S.U.A.) 
— 40» m 60 p. 3. Serghei Bubka 
(U.R.S.S.) — prăjină șl Calvin 
Smith (S.U.A.) — ’00 m 59 P 
ele : femei : 1. Mary Deeker- 
Slaney (S.U.A.) — 3000 m 69 
p, 3. Stefka Kostadinova (Bul
garia) — înălțime si Judi Brown- 
King (S.U.A.) — 400 mg 63 p, «. 
Jarmila Kratochvilova (Ceho-

del 
capitala 

sîmbătă, 
„Marelui 

la 
prezent!

ROMA, 
tomila", 
liel, a 
primei 
miu 
căreia 
dintre 
lume, 
feritelor 
te în mai multe țări 
rica și Europa. La 
etapă finală, față de 
cedente. de calificare, 
jul acordat a fost dublu,

„Stadio 
din 

găzduit, 
ediții a 

IAAF-Mobil“. 
au fost 

cei mal buni atlcțl 
calificați în 

concursuri

Q in finala de la Roma, victorie de prestigiu a Mihaelei 
Loahin @ Maricica Puică — un valoros record la 3 000 mLoghin @ Maricica Puică

slovacia) — 800 m 59 p etc.
După cum se știe, la etapa fi

nală a „Marelui premiu" au 
evoluat șl patru atlete româ
ne. Mihaela Loghin și-a rea
lizat, acum, se poate spune, 
concursul vieții sale. obțl- 
nînd victoria în proba de arun
carea greutății și, fapt foarte 
important, în fața a două mari 
atlete : cehoslovaca Helena
Fibingerova, campioana mon
dială, și sovietica Natalia Ll- 
sovskala, recordmana lumii. 
Un sincer bravo pentru aceas
tă admirabilă sportivă. Re
marcabil a concurat si Maricica 
Puică, la 3000 m. Ea a fost în
vinsă. este 
Decker-Slaney ,___ _____
9 ani șt intr-o formă sportivă 
remarcabilă). 2 
Puică a obținut o performanță 
excelentă (8:27,83) net superi
oară recordului său națio
nal (8:30,32) Înregistrat cu pu
ține zile in urmă, la Kbln. La

drept, 
(mal

dar

de Mary 
tinără cu

Maricica

IA FLUSHING MEADOW

A 41-a aniversare a victoriei Revoluției socialiste In Bulgaria

ATLETICA GREA

MEADOW. Primii
„internaționalelor''

FLUSHING 
ciștigători al 
de tenis a’e Statelor Unite sînt, 
în fapt, niște învlgători... neseon- 
tațil Prima finală, vineri, a fost 
cea masculină -de dublu între 
perechile Ken Flach, Robert Se- 
guso— (S.U.A.) și Henri Leconte, 
Yannick Noah (Franța). Prima a 
cîștigat cu 6—7, 7—6, 7—6, 6—0 o 
intilnire cu o anume poveste. In 
tic-breack-ul din setul al treilea, 
cind francezii conduceau cu 6—4, 
o minge trimisă de Leconte a 
lovit fileul, t-a atins pe Flach și 
a căzut în afara terenului. Ar
bitrul de scaun a apreciat min
gea ca „aut" și cu toate pro
testele francezilor n-a mal reve
nit asupra deciziei sale, ceea ce 
a influențat desfășurarea, 
continuare. a partidei!

vineri au avut loc semifinalele

în

la simplu femei in care Martina 
Navratilova n-a avut probleme 
cu mult mal tlnăra sa adver
sară Steffi Graf (6—2, 8—3), In 
schimb Chris Evert-Lloyd, una 
dintre marile favorite, a pierdut 
categorlo ir fața lianei Mandli- 
kova cu 6—4. 2—6, 3—8. In sfîr- 
șlt, finala Navratilova — Mand- 
likova s-a încheiat cu o mare 
surpriză: victoria cehoslovacei
Mandlikova cu 7—6, 1—6, 7—6 I 

Alte rezultate : simplu, semifi
nale : John McEnroe — Mats 
WUander 3—6, 6—4, 4—6, 6—3, 6—3, 
Ivan Lend. — Jimmy Connors 
6—2. 6—3. 7—5; dublu femei, se
mifinale: Claudia Kohde-Kilsch, 
Helena Sukova — Zina Garrison, 
Kathy Rinaldi 5—7, 6—4, 6—3,
Navratilova.
Mandlikova 
6—3. 6—4.

800 m femei a fost, cum se an
ticipa, o cursă tactică, în care 
campioana mondială Jarmlla 
Kratochvilova s-a descurcat 
mal bine obțlnind cîștlg de 
cauză.

Rezultatele 
le : -- -
Griffith (S.U.A.) 11.00,
Brown (S.U.A.) 11,04.
Ottey-Page (Jamaica) 
800 m : 
slovacia) 
dova 
Kirsty 
2:00,23, 
Zuzana 
slovacia) 
abandonat ;
Slaney 
cord, 
record. 
8:28,83 
(Canada) --------  .
Judi Brown-King (S.U.A.) 54,38 
— record, Debbie FllntoH (Aus
tralia) 54,80, Tonja Brown 
(S.U.A.) 54 86. Genowefa Blaszek
(Polonia) 55.03 ; lungime : 
Jackie Joyner - — - - -
m, Galina Cistiakova 
6,83 m, 
6,73 m ; 
tadinova 
Louise 
Tamara 
m , 
ghin 20,82 m, Helena Fibingero
va (Cehoslovacia) *"l— 
Natalia Llsovskaia _________
19,86 m, Sonia Vaslckova (Ceho
slovacia) 18,61 m. Judy Oakes 
(M. Britanie) 18,02.

Rezultate din concursul mas
culin vom publica tn numărul 
următor al ziarului nostru.

_______ reuniunii fina- 
FEMEI : 100 m : Florence

(S.U.A.) 11.00, Alice
. ................. * ‘ Marlene

11,09 ; 
Kratochvilova ■ (Ceho- 
1:59,09, Milena Strna- 

(Cehoslovacia) 
McDermott 
Doina Mellnte 

Moravclkova 
2:04,42. ~

_ 3009
(S.U.A.)

Maricica J 
Zola ------- -------

— record. Lynn Williams 
8:40.27 ; «09 me:

2:00,09, 
(M. Brit),

2:00,48, 
(Ceho-

Flța Lovin a 
m ; r ‘ 
8:25,83

Puică 8:27,J3 — 
Budd (M. Brit.)

Declter- 
l — re

(S.U.A.) 6,91
_ _____ 3 (U.R.S.S.)

Carol Lewis (S.U.A.) 
Înălțime : Stefka Kos- 

(Bulgaria) 2,00 m, 
Ritter (S.U.A.) 1,98 m,
Bîkova (U.R.S.S.) 1.9S 

greutate : Mihaela Lo

20,32 Im,
(U.R.S.S.)

A ÎNCEPUT C. E
5—7. 6—4,

Pam Shriver 
Wendy Turnbull

DE BASCHET FEMININ

CAMPIONATELE EUROPENE DE TIR
(Urmăre din pag. 1)

lc. la individual și pe e- 
thipc, au realizat nu numai 
„dubla" de aur și argint. prin 
Liviu Stan și Sorin Babii, ci 
au reușit și un nou record 
mondial. cc-1 depășește pe 
cel anterior cu 46 de puncte — 
o realizare fără precedent ca 
proporții m istoria (irului 1 
Astfel că. la șfîrșitul primelor 
zile cu întreceri la pistoale în 
trei nrobe olimpice peniru 
seniori.
AU 
CELE 
ROPENE. , 
recorduri i 
tate cu alte 
argint. Toți cei nouă 
gători de pistol au fost meda-. 
iisti cel Dut-in cu argint, 
dintre ei. Silvia Kaposztay 
Liviu Stan, ureînd de 
două ori pe cea mai 
treaptă a podiumului.

Reprezentanții noștri 
pistol liber au ..pornit' 
te tare și susținut 
înalt, decadele lor 
dificatoare : 
—98—96—96 
—96—96—95.

SPORTIVII ROMÂNI 
CUCERIT CINCI

ȘASE TITLURI 
de două 
comple- 

de 
trâ-

aureolate 
mondiale.

două medalii 
cei

DIN 
EU-

doi 
și 

cite 
înaltă

la 
foar- 
ritm 

e-
la
fiind 

97—97—94 
95—98—97

Stan : 
Babii

O constantă foar
te rar întîlnită la o competiție
de asemenea amploare, concre
tizată 
opt si. respectiv, 
fată de 
cu toată 
frunte 
pic i 
Al.
clasat
570 p. CU U. Potteck (R.D.G.) 
— al treilea. 570 p etc. 
de Liviu Stan — 578

într-o ■ distanțare de 
șapte puncte 

..bronz". într-o probă 
elita mondială. în 

cu campionul olim- 
si recordmanul mondial 
Mclentiev (U.R.S.S.) —

: al patrulea aici, cu

Alături
p. cam-

pion al Europei. 
577 p. medaliat 
treilea reprezentant 
tru. Ilie Petru, 
zat și el. depășind prin efor
turi mari, lăudabile. perioada 
de formă slabă din ultima vre
me. Cum și rezultatul acestuia 
din urmă a fost bun (564 p. lo
cul 10). totalul echipei 
niei a fost incredibil 
cei prezenti la 
tia nu puteau 
excepționalului 
după afișarea 
trebuind să se obișnuiască 
gîndul acestui 1719 p. i 
parîndu-1 mereu cu 
dentul record al lumii — 
1673 p. deținut de R.F.G. !...

împreună cu L. Stan (32 de 
ani legitimat la clubul Steaua, 
unde e antrenat de Teodor 
CoIdea), S. Babii (25 ani. clu
bul Steaua.
U.T.A.) 
clubul 
antrenor 
norul 
glinschi. 
nerete. 
citări !

Duminică, 
tre au 
reușind 
medaliei 
trecerea 
podium 
Echipa 
Matei 593 p. locul 8 la indivi
dual. Niculina Iosif 591 p. lo
cul 14, ca și Roxana Lămășa- 
nu) s-a clasat pe locul trei, 
cu 1775 p. după Bulgaria 1786 
p — rec. mondial și Suedia 
1782 p. Campioană europea
nă este sportiva bulgară Non- 
kamatova. cu 598 p.

Sorin Babii — 
cu argint, al 

al nos- 
s-a mobili-

Româ- 
pentru
Aces- 
ideea 

nici

Osijek.
accepta 
punctaj 

rezultatelor.
i cu 
com- 

prece-

provenit de la
I. Petru (33 ani. 

București, 
antre-

Teodor Je- 
a doua ti- 
calde feli-

Si
Olimpia
Ion Văcaru) 

lotului.
trăiește 

Tuturor.

pușcașele noas- 
concurat echilibrat, 

să intre în posesia 
de bronz in în- 

pe echipe, ureînd pe 
prima oară din 1978. 

noastră (Dumitra

Astăzi, poporul bulgar prieten sărbătorește cea de a 41-a 
aniversare a victoriei Revoluției socialiste in țara sa. In 
cele peste patru decenii care au trecut de la 9 septembrie 
1944, o dezvoltare puternică 
din R. P. Bulgaria, care și-a 
arena internațională.

a marcat și mișcarea sportivă 
cîștigat

caracterizate 
îndemina- 

peste toate, 
constituie un 
activitate în 
sportivii bul- 
un înalt nivel

Atletica grea. generic 
care îmbrățișează cîteva ra
muri sportive 
prin tehnică, 
re. viteză si 
prin forță, 
domeniu de 
cadrul căruia 
gări au atins
valoric mai ales în ultima 
vreme.

Să luăm, ca exemplu, hal
terele. disciplină in 
tinerii bulgari 
realmente. ei 
du-se, la această 
cea 
din 
tuie 
mai 
internaționale

un frumos prestigiu in

VICENZA, 8 (prin telefon). 
In ziua 
natului 
baschet 
noastre 
slaviei. 
cîștigat

inaugurală a Campio- 
european feminin de 

reprezentativa tării 
a întîlnit echipa Iugo- 
Aceasta din urmă a 
întrecerea cu 92—57.

KARPOV-PRIMilL „TIME OUT

MOSCOVA. A treia par
tidă din meciul pentru titlul 
mondial de șah dintre Anatoli 
Karpov și Garry 
care trebuia să aibă 
bâtă a foat amînată, 
rea lui Karpov, astfel 
va desfășura mîine. 
regulamentului competiției fie
care jucător are dreptul la trei 
..time-out“-uri. Reamintim că 
după consumarea celor două 
partide de pînă acum scorul 
este de 1.5—0,5 în favoarea șa- 
langerului.

care 
strălucesc 

_____ constituin- 
:, la această oră, în 
mai puternică garnitură 
lume. Dovada o constl- 

clasamentele celor 
importante < 

ale ... 
an. „mondialele" din 
dia, de la Sodertalje și 
ropenele" din Polonia, 
la Katowice. în care ei 
aflat pe primul loc. La 
halterofilii bulgari au cu
cerit 16 medalii de 
9 de argint și 1 de 
obtinind. în fapt, 
titluri de 
diali 
lind. 
rele 
din 
concursuri.

Pe tabloul de 
recordurilor 
gureăză 
bulgari : 
Neno Terziski (smuls
115.5 kg, aruncat — 152,5 
și total — 262 kg), cat 
kg : Naom Salamanov 
runcat — 170,5 kg. total 
300 kg), cat. 60 kg : Șala- 
manov (smuls — 143 kg. 
aruncat — 185.5 kg, total —
327.5 kg), cat. 67 kg ; Alek
sandr Varbanov (aruncat — 
211 kg), cat. 75 kg : Varba
nov (aruncat — 211,5 kg). 
Aceștia sînt recordmanii 
actuali, dar de-a lungul a-

avut 
care

Asen 
etc.

competiții 
: acestui

Sue- 
„eu- 

de 
s-au 
C.M.

în 
campioni 

absoluti si 
cu acest prilej, 

recorduri 
actualul

aur. 
bronz.

sase 
mon- 
stabi- 

singu- 
mondiale 

sezon de

al 
fi-

onoare 
mondiale 

următorii sportivi 
categoria 52 kg :

kg
56 

ia

Kasparov, 
loc Sim
la cere- 
că ea se 
Potrivit

nilor Bulgaria a 
încă multi alții. între 
faimoșii Ianko Rusev, 
ZIatev, Blagoi Blagoev 

completarea bilan- 
1985 vom arăta că la 
de la Katowice spor- 
bulgari 

din 
avînd 

campioni

în 
tului 
C.E. 
tivii 
jumătate 
total, 
10 
C.E. de juniori de la Edim- 
burg ei au obținut 8 din 10 
titluri la total, iar la „Cupa 
Dunării" pentru juniori, 
în Austria, la Ebensee au 
avut 7 victorii la totalul 
celor două stiluri.

au cîștigal 
titlurile la 

cinci din cei 
europeni. La

In 
teres 
sport, care. între altele, 
„învață" in cadrul a 14 școli 
și licee, bine încadrate 
tehnicieni 
răspindite 
prinsul tării. Succesele hal
terofililor bulgari se lea
gă și de activitatea extrem 
de laborioasă a reputa
tului antrenor Ivan Abad- 
gicv, care, de două decenii, 
se preocupă de selectio
narea și pregătirea elemen
telor cele mai dotate pen
tru această ramură spor
tivă.

Luptele. atît greco-ro- 
mane cit si cele libere, 
constituie, de asemenea, o 
disciplină în care, de-a 
lungul anilor, sportivii bul
gari s-au impus cu autori
tate intre cei mai 
lume, 
titluri 
si 
in 1985. pină la această oră. 
au cucerit medalii de aur : 
Sloi an Balov (cat. 57 kg), 
Jivko Vanghclov 
kg) și Andrei
(cat. 100 kg) la .greco-ro- 
mane", la ..mondialele" din 
Norvegia.
(„liberele" 
desfășurat !), iar la Leipzig, 
la C E,, 
mul
(cat. 48 kg) la „grcco-roma- 
ne“.
(cat. 52 kg) și Ștefan Ștefa- 
nov (cat. 57 kg) la „

Boxul
asemenea.
tuire din partea tineretului 
bulgar. Anul acesta, la C.E. 
de la Budapesta, semiușo- 
rul 
primit 
pion 
musca 
fost finalist.
lele" de tineret 
ieri, la București. 
Stoianov a obținut medalia 
de aur la semimijlocie. iar 
Martin Krastev (semimus- 
că). Blagoi 
șoară) i 
rizanov 
primit

Sînt 
succesele 
nerii sportivi bulgari 
disciplinele atleticii 
le, dar sînt încă multe alte 
ramuri sportive în care 
ei au obținut și obțin pres
tigioase succese.

Romeo VILARA

Bulgaria există un In- 
deosebit pentru acest 

se

cu 
competenți si 
pe întreg cu

cîștigînd 
olimpice, 

continentale.

buni din 
zeci de 
mondiale

Numai

(cat. 62
Dimitrov

de la Kolbotn 
încă nu s-au

s-au situat pe pri- 
loc : Bratan Țenov

Valentin Iordanov

„libere", 
se bucură. de 

de multă pre-

Emil Kuprenskl a 
centura de cam- 

continental. iar semi- 
Ivailo Marinov a 

La „mondia- 
încheiate 

Anghcl

Sokolov 
și Gheorghi 

(supergrea) 
medaliile de bronz, 
doar cîteva 

> repurtate de ti-

(u-
Ha- 
au

din

in 
grc-

• BRAZILIA A CiSTIGAT C.M, 
DE JUNIORI

in finala C.M. de juniori t, 
desfășurată la Moscova (timp re
ce, ploios, 41 000 de spectatori), 
echipa Braziliei a dispus cu 1—0, 
după prelungiri, de selecționata 
Spaniei, prin golul marcat de 
Henrique, în min. 92. Pentru lo
cul 3—4: Nigeria — U.R.S.S,
0—0, după prelungiri, tn urma 
loviturilor de la 11 m Nigeria a 
câștigat cu 3—1.
• In preliminariile C.M. (zona 

Asiei) — meci tur. din etapa 
doua: Bahrain — Siria 1—1.

a

• CAMPIONATE, CUPE

ANGLIA (et. 7). Q.P. Rangers
— Everton 3—0 !, F.C. Liverpool
— Watford 3—1. Birmingham — 
Aston Villa 0—0. Manchester Utd.

— Oxford 3—0. Sheffield Wednes
day — West Ham 2—2, Coventry
— Arsenal 0—2, Southampton —
Manchester City 3—0, Luton — 
Chelsea I—1, Tottenham — New
castle 5—1, West Bromwich — 
Ipswich 1—2. Pe primele locuri : 
Manchester . .............
și Sheffield 
Pe ultimul 
wich 1 p.

R.F. GERMANIA (et. 6). 
serslautem — Bo-chum 2—0, 
yem Miinchen — Hamburg 
Werder Bremen — Niirnberg 
Leverkusen — Dusseldorf 
Dortmund — Mannheim 
Frankfurt — Uerdingen 
Schalke — Hannover 2—2, 
gart — Saarbriicken 3—1, 
chengladbach — F.C. K61n 1—L 
Pe primele locuiri: Bremen 10 p 
Monchengladbach 8 p. Bayern 
Miinchen 7 p (5 J), Niirnberg-. 
Stuttgart, Mannheim, Uerdingen și

Utd. 21 p, Liverpool
Wed. cu cite 14 p. 

loc: 22. West Brom-

Kal- 
Ba- 

2—0. 
2—1. 
3—1. 
0—0, 
1—1,

stutt- 
Mon-

AUTOMOBILISM • „Marele 
premiu ai Ita iei", la Monza, a
12- a probă a CM de Formulai, 
s-a încheiat eu victoria france
zului Alain Prost („Marlboro 
McLaren Tag") 295,860 .km în 
1.17:59 451, urmat de brazilienii 
Nelson Piquet („Brabham BMW") 
la 51.635 s și Ayrton Senna („Lo
tus Renault") la 1:00.390. Italianul 
Michele Alboreto
13- lea cu 6 tururi în urmă! Cla
samentul general: 1. Prost 65 p. 
2. -Alboreto 53 p 3. 
sells (Italia) 31 p 4. 
etc.

BOX

son. campion mondial (WBC) la 
cat pană și-a apărat cu succes 
titlul In fata chilianului Juvenal 
Ordenes. pe care l-a învins prin 
oprirea meciului în repriza a 
5-a ia Miami.

Cransac les Taermes) a revenit 
detașat formației franceze „La 
vie claire" ; etapa a 5-a (Cransao 
Ies Thermes — Albi, 196 km) : 
1. Jean Paul van Poppel (Olanda) 
în 5.21:03 O Astăzi, la Bassano dei

a sosit al

Elio de 
senna

An-
23 p

Ghanezul Azum Nel-

TELEX ® TELEX ® TELEX • TELEX

HOCHEI FE gheața • Tur
neul final al „C.C.E." s-a în
cheiat la Megeve cu victoria cam
pioanei sovietice Ț.S.K.A. Mos
cova. Ultimele rezultate: Ț.S.K.A. 

5—1 (2—0,
— Polonia

2—2, 2—0), 
(2—1, 2—2,

CICLISM • „Tour de 1’Avenir": 
etapa a 3-a (Cahors — Ville- 
franche de Reuergue 172 km) a 
avut cîștigător pe francezul Ste
phane Guay; “tapa a 4-a (coci- 
tra-dmp pe echipe, 49,5 km la

Grappa, danezul Hans Henryk 
Oersted face o tentativă de dobo- 
rire a recordului mondial al orei, 
la nivelul mării (48,093 km Fer
dinand Bracke — Belgia, din 
1967:.

Stockholm
E.C. Koln 

5—4 (1—2,
— A.I.K. 6—3
Ț.S.K.A. — Dukla Jihlava 

2—1, 1—2). Clasamen- 
Ț.S.K.A. Moscova 8 

4 p (+1), 3. Du- 
p (0). 4. A.I.K.
(—1), 5. Polonia

— A.I.K.
3—1. 0—0) 
Bytorr.
Kâln
2—0). ’
6—4 (3—1
tul final : 1.
p. 2. E.C. Kdln 
kla Jihlava 1 
Stockholm 4 p 
Bytom 0 p.

Kaiserslautern cu cîbe 7 p (7 j). 
Pe ultimul loc: 18. Hannover 2 p.

PORTUGALIA (et. 3). Guima
raes — Benfica 2—1, Sctuibal — 
Covilha 3—1. Maritimo — Salguei- 
ros 0—1, F.C. Porto — PenafieU 
3—1, Boavistia — Aves 5—1, Be- 
lenenses — Academica 2—2, Spor
ting — Chaves 3—0. Pe primele 
locuri: Sporting și Boavista cu 
cite 6 p, Porto și Guimaraes cu 
cite 5 p. Pe ultimul loc : 
Penafiel 0 p.

R.D. GERMANA (et. 4). F.C. 
Karl-Marx-Stadt — Jena 0—0, 
Riesa — Frankfurt/O. 3—0. Union 
Berlin — Zwickau 1—1, Aue — 
Erfurt 0—0, Magdeburg — Bran
denburg 3—1, Rostock — Dynamo 
Berlin 0—1, Lokomotive Leipzig 
— Dynamo Dresda 0—1. Pe pri
mele locuri: Dynamo Dresda 8 
p, Dynamo Berlin 7 p. Pe ulti
mele: 12—14. Aue, Magdeburg si 
Frankfurt/O. cu cite 2 p.
. AUSTRIA (et. 8). Admira Wac

ker — Voest Linz 2—0, Rapid — 
Donawitz 3—0. Innsbruck — Aus
tria Vlema 1—3, ■ Klagenfurt — 
Eisenstadt 1—1, L.A.S.K. — Sturm 
Graz 1—0. Pe primele locuri : 
Rapid șl Austria cu die 11 p. 
Pe ultimele: 12. Salzburg 2 o.

ITALIA. înaintea' începerii cam
pionatului. în timpul săptămmil 
s-a desfășurat o etapă de Cupi 
care va fi reluată tn 1986 cu 
optimile de finală, pentru care 
s-au calificat: Fiorentina, Juven
tus, Lanerossi. Padova. Sampdo- 
ria. Atalanta. Inter, Empoli, Pi
sa. Verona, Udinese. Milan, To
rino, Roma, Como șl Messina. 
Tragerea la sorți, la primăvară.

Ieri, in prima etapă a campio
natului : Atalanta — Roma 1—2, 
Bari — Milan 0—1, Fiorentina — 
Sampdorla 1—0. Internazionale — 
Pisa 3—1 Juventus — Avellino 
1—0. Udinese — Torino 0—0. Ve
rona — Lecce 2—2. Napoli — 
Como 2—I.
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