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Tovarășul Nieolae Ceaușescu, 
secretar general al I’artidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
a participat, împreună cu 
tovarășa Elena Ceaușescu, la 
festivitățile care au avui loc, 
sîmbătă. 14 septembrie, la Iași, 
cu prilejul deschiderii noului 
an de invâțămint 1985—1986.

Au fost prezent! tovarășii 
Nieolae Constantin, Nicu 
Ceaușescu, Fetru Enache, Sil
viu Curticeanu.

Tovarășul Nieolae Ceaușescu, 
tovarășa Elena Ceaușescu s-au 
îndreptat intr-o mașină deschi
să spre Institutul Folitehnie 
din Iași. Pe întregul traseu, 
mii de tineri și tinere, stu
dent! și elevi au aplaudat și 
ovaționat Îndelung, dînd ex
presie mîndriei de a trăi in 
această perioadă de luminoase 
înfăptuiri, satisfacției pentru 
minunatele condiții de viață și 
învățătură de care benefi
ciază, pentru posibilitățile largi 
de afirmare a tinerei generații 
ca importantă forță in proce
sul de dezvoltare rapidă șl 
multilaterală a României socia
liste. Cei prezenți purtau por
trete ale tovarășului Nieolae 
Ceaușescu și ale tovarășei 
Elena Ceaușescu, drapele tri
colore și roșii.

In această zi de inceput de 
an școlar și universitar, sărbă
toare scumpă și tradițională 
pentru întregul popor, cadrele 
didactice, milioanele de elevi 
și studenți ai țării și-au în
dreptat gindul plin de recunoș
tință spre conducătorul iubit 
al partidului și statului, 
tovarășul Nieolae Ceaușescu, 
pentru preocuparea statornică 
manifestată față de dezvolta
rea și modernizarea continuă 
a invățămintului, față de pregă
tirea temeinică pentru viață și 
muncă a tineretului patriei, 
pentru rolul important conferit 
școlii în societate, in nobila 
operă de formare multilaterală 
a omului nou, în activitatea 
generală de edificare a socia
lismului și comunismului in 
România.

Slujitorii școlii, întregul ti
neret studios se mindresc cu 
faptul că, in perioada deschisă 
de Congresul al IX-Iea al 
partidului, perioada unor 
adinei prefaceri înnoitoare și 
a unor grandioase înfăptuiri în 
toate domeniile de activitate, 
intrată în istorie și în conști
ința națiunii cu numele ma
relui ei ctitor — „Epoca Nieolae 

Ceaușescu" —, s-a scris și in 
domeniul invățănunlului cel 
mai de seamă capitol al isto
riei sale.

Călăuzită de concepția uma
nistă asupra invățămintului a 
secretarului general al partidu
lui. președintele Republicii, 
tovarășul Nieolae Ceaușescu. 
bucurindn-se. totodată, de În
drumarea și sprijinul nemijlo
cit, permanent al tovarășei 
Elena Ceaușescu. eminent om 
politic, om de știință de re
putație internațională, școala 
românească a înregistrat o in
tensă dezvoltare reflectând spi
ritul dinamic, cutezător și În
noitor al acestor ani luminoși. 
Astfel, învățământul preșcolar 
a devenit, prin organizare, cu
prindere și conținut, prima 
treaptă a sistemului educațio
nal. In același timp, a fost 
generalizat invătămintul obli
gatoriu de 16 ani, frecventat 
astăzi de toți copiii tării. De 
asemenea, s-au dezvoltat pu
ternic invătămintul liceal și 
superior, cu precădere eel teh
nic și agronomie. A avut loc, 
totodată o profundă restructu
rare a conținutului și desfășu
rării procesului instructiv-edu- 
cativ, realizindu-se integrarea 
invățămintului cu cercetarea 
științifică, producția și practi
ca social-poUtleă. Ultimele 
două decenii au marcat o creș
tere însemnată a populației 
școlare, fiecare al patrulea ce
tățean al țării fiind cuprins in- 
tr-o formă organizată de în
vățământ. Baza materială s-a 
extins considerabil, suprafața 
construcțiilor școlare ridicate 
in intervalul 1965—1985 echiva- 
lind cu suprafața a 10 mari o- 
rașe.

Dezvoltarea impetuoasă a in- 
vățămîntulul își găsește o e- 
locventă ilustrare la Iași, oraș 
cu Îndelungate și valoroase 
tradiții științifice și culturale, 
cu vil rezonanțe in viata spi
rituală a țării. Epoca istorică 
inaugurată de Congresul al 
IX-lea al partidului a însem
nat și pentrn acest strălucit 
centru de Invățămint românesc 
perioada cea mai fertilă, mai 
bogată in împliniri. Alei își 
desfășoară activitatea peste 
cinci mii de cadre didactice. In 
școlile și institutele de invă- 
țămint superior ieșene studia-

(Continuare in pap. 2-3)

FINALE AEE CAMPIONATELOR NAȚIONALE Șl ALE „DACIADEI

Întreceri echilibrate la tenis
• Adrian Marcu - pentru prima oara campion la simplu • Da

niela Moise iți păstrează titlul cucerit anul trecut

Desfășurate sîmbătă și dumi
nică pe terenurile complexului 
sportiv Progresul din Capitală, 
în fața unui public numeros, 
finalele campionatelor naționale 
și ale „Daciadei“ la tenis se
niori au avut ca învingători pe 
DANIELA MOISE (Steaua) — 
simplu femei, ADRIAN MARCU 
(Steaua) — simplu bărbați, 
MONICA RADU — FLORENTI
NA CURPENE (Dinamo Bucu
rești) — dublu femei, LAU- 
RENȚTU BUCUR (T.C.B.) —
MIHNEA NASTASE (Steaua) — 
dublu bărbați și FLORIN SE- 
GARCEANU (Dinamo Bucu
rești) — DANIELA MOISE 
(Steaua) — duhlu mixt.

Împotriva calculelor hîrtiei. 
Adrian Marca a obținut o sur
prinzătoare, dar meritată victo
rie în finala de simplu mascu
lin, disputată timp de mai bine 

Adrian Marcu

de 4 ore în compania lui Flo
rin Segărceainu. Scor final :
4— 6, 7—6, 6—1, 4—6, 6—2. Poate 
că momentul psihologic al me
ciului a fost cei din setul al
2-lea,  cînd Florin Segăroeanu 
conducea cu 1—0 la seturi și
5— 2. Jucătorul dinamovist insă, 
departe de forma și amhiția cu 
care ne obișnuise, a considerat 
— probabil — conturile încheia
te și s-a relaxat. Cu o admira
bilă dîrzenie. Adrian Marcu a 
insistat, a luptat pentru fie
care minge și — ajuns la 
tie-break — a cîștigat, intordnd 
soarta meciului. Este evident 
acest lucru, pentru că stelistul 
șl-a adjudecat setul al 3-lea cu
6— 1... Deși a echilibrat situația 
la seturi, Segărceanu n-a rezis
tat finișului în forță al noului 
campion. Aflat la primul său 
titlu, Adrian Marcu (24 de ani. 
antrenor Dumitru Viziru) a a- 
dăugat dîrzeniei și ambiției un 
joc de mare finețe, cu multe 
lovituri surprinzătoare pentru 
adversar.

Daniela Moise, campioana de 
anul trecut, a cîștigat final
mente cu 2—6, 6—3, 6—2 intil- 
nirea cu Florentina Curpene. 
dar evoluția ei n-a fost aceea 
la care ne așteptam. Dominată 
categoric la începutul finalei, 
ea a revenit de la jumătatea 
setului al doilea, ajutată insă 
și de căderea psihică a parte
nerei. Era 6—2 și 2—1 pentru 
Curpene, care in ghemu] al 
IlI-lea avea avantaj. O minge 
dubioasă, se întrerupe jocul, 
Curpene — exemplu de fair- 
play — recunoaște că mingea 
fusese in teren, și... egalitate. 
De aici, partida ia o altă tur-

BUN NIVEL TEHNIC SI ARTISTIC
LA GIMNASTICĂ RITMICĂ

U

Daniela Moise
nură. Daniela Moise, in vîrstă 
de 21 de ani, este antrenată de 
Eleonora Dumitrescu.

Monica Radu și Florentina 
Curpene au obținut o victorie 
scontată, deși în trei seturi, in 
fața cuplului Luminița Sălăjan 
(Politehnica București) — Ga
briela Precup (Steaua) : 6—8, 
6—3, 6—3. La băieți. Laurențiu 
Bucur — Mihnea Năstase și-au 
croit greu drumul spre finală, 
obținînd unele victorii la limi
tă. în finala cu Adrian Marcu 
(Steaua) — Andrei Dîrzu (Di
namo), el au fost net superiori, 
mai tehnici și mai omogeni. 
Scorul acestei finale : 6—1. 6—4,
3—6, 6—3. In fine, finala la 
dublu mixt i-a avut protago
niști pe campionii mondiali uni-

Doina STANESCU

(Continuare în pag a 4-a)

Etapa a 6-a a Diviziei „A" de fotbal

SINGURELE NEÎNVINSE: STEAUA Șl UNIVERSITATEA CRAIOVA
• O mare surpriză : Dinamo 
pierde în fața lui F.C. Argeș • 
Gloria nu se dezminte : două 
puncte la Oradea • Pițurcă, 

4 goluri I

Pițurcă reia din plonjon, 
cu capul, înscriind al pa
trulea gol, cu toata para
da... mijlocașului petro
list Mocanu, care încearcă, 
In zadar, să oprească ba
lonul cu mina. (Fază din 
meciul Steaua — Petrolul).

Foto : Iorgu BAMICA

O Viitorul București, campioană pe echipe (categoria I) • Flo
rentina Butaru (Viitorul Buc.), campioană la individual compui 
și la obiecte (categoria I) • Alina Drăgan (C.S.Ș. 2 Buc.) și
Petruța Dumitrescu (Triumf Buc.), campioane la obiecte (maestre)

Sîmbătă, în sala Floreasca 
au continuat întrecerile finale 
din cadrul campionatului re
publican la gimnastică ritmică. 
Dimineața au evoluat gimnas
tele de categoria I pe echipe, 
la individual compus și pe o- 
biecte. Titlul de campioană re
publicană a fost câștigat de for
mația Clubului sportiv Viitorul 
București cu 139.80 puncte, ur-

REZULTATE TEHNICE 
sîmbătă 14 septembrie 
Univ. Craiova 
Dinamo 
Steaua 
duminică 15 septembrie 
F.C. Bihor 
A.S.A. Tg. Mureș 
S.C. Bacău 
Victoria București - Corvinul 
Meciul POLITEHNICA TIMIȘOARA - 
dispută joi 19 septembrie, iar partida 
SPORTUL STUDENȚESC a fost aminată. 
ETAPA VIITOARE

Dinamo 
Chimia 
Gloria Buzău 
Sportul studențesc 
■„U" Cluj-Napoca 
F.C.M. Brașov 
Rcpid 
Corvinul 
F.C. Olt

- „U* Cluj-Napoca
- F.C. Argeș
- Petrolul

— Gloria
— F.C. Olt
— F.C.M. Brașov

CLASAMENT

1-0 
0-2
6-1

(1-0)
(0-1)
(5-0)

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

RAPID 
CHIMIA -

(1-D 
(2-0) 
(1-0) 
(1-0)

*e

(duminică 22 septembrie)
- Victoria
- A.S.A. Tg. Mureș
- Univ. Craiova
- „Foii" Timișoara
- S.C. Bacău
- F.C. Argeș
- Steaua
- F.C. Bihor
- Petrolul

1. STEAUA
2. Uni». Craiova
3. Dinamo
4 Sportul stud.
5. Gloria
6. F.C. Argeș
7. Victoria
8. Corvinul
9. Petrolul

10. „U“ Cluj-Napoca
11. F.C. Olt
12. Rapid
13. Chimia
14. A.S.A. Tg. Mureș
15. S.C. Bacău
16. F.C.M. Brașov
17. F.C. Bihor
18. „Poli* Timișoara

6 6 0 0
6 5 10
6 4 0 2
5 3 11
6 3 12
6 3 12
6 2 3 1
6 3 0 3
6 2 2 2
6 2 13
6 2 13
5 2 12
5 2 0 3
6 2 0 4
6 2 0 4
6 114
6 0 3 3
5 0 0 5

13- 2 
11- 4
7- 3

15- 4
9- 6
5- 5
5- 6 

18- 6
7-11
6- 8
5- 8
7-12 

10-10
5- 6
6- 9
2-12
2-12
3-12

12
11
8
7
7
7
7
6
6
5
5
5
4
4
4
3
3
0

(Cronicile meciurilor. In pag. 2-3)

Alina Drăgan (C.S.Ș. 2 Buc.) e- 
volulnd la cerc

mată de C.S.Ș. Brașovia 137,20 
și de Flacăra Roșie București 
136.65. Punctajul înalt obținut 
de echipe ne arată că sporti
vele au fost bine pregătite din 
punct de vedere tehnic și ar
tistic de tehnicieni, care sini 
tot mal mult preocupați de

buna prezentare a sportivelor 
în concurs. îmbucurător este 
și faptul că formația Clubului 
sportiv școlar Brașovia (antre
nare Livia Brebenaru) urcă 
din nou pe podium (locul 2), 
ceea ce ne dovedește că la a- 
ceastă unitate sportivă se mun
cește cu seriozitate și compe
tență. Gimnastele de la Viito
rul (antrenoare prof. Ana Mo
tet) au evoluat, la mai toate 
obiectele, în mod constant bine, 
obținînd note mari crin Flo
rentina Butaru și Paula Voicu, 
aceasta din urmă o speranță a 
gimnasticii ritmice. La presta
țiile foarte bune ale lui Butaru 
și Voicu s-au adăugat și evo
luțiile apreciate ^1- celorlalte 
două componente ale echipei 
Viitorul, Aurelia Cojocaru șl 
Alice Pavel, ele cîștigînd astfel 
titlul de campioană națională și 
a „Daciadei" la categoria I. La 
individual compus și la obiecte 
s-au detașat tot cele două 
sportive de la Viitorul. Butaru 
și Voicu, ele fiind și compo
nentele lotului olimpic (unde 
sînt pregătite de prof. Maria 
Girbu). Florentina Butaru a e- 
voluat din ce în ce mal bine 
la obiecte (coardă, cerc, pan
glică. măciuci) șl mai ales la 
minge, unde a avut o presta
ție de înaltă ținută artistică, 
apreciată de brigada de arbitre 
cu nota 10 (!). singura notă 
maximă din tot campionatul 
ea obținînd astfel titlul de cam
pioană la individual compus șl 
la obiecte. După-amiază au 
concurat sportivele de la cate-

3eno DOBINCA
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(Urmart din pag. 1)

ii 80 000 de elevi și aproape 
IS OOO de student!, de două ori 
mai multi decit in 1963. Ase* 
menea tuturor copiilor si ti
nerilor patriei, ei beneficiază 
de minunate condiții de viată 
și învățătură. lașul dispune, in 
prezent, de 1250 săli de clasă, 
837 laboratoare. 253 ateliere 
școlare. 68 internate și cămine 
— in majoritate construite în 
nltimele două decenii.

Sosirea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și a tovarășei Elena 
Ceaușescu la INSTITUTUL 
POLITEHNIC IAȘI s-a desfă
șurat in această atmosferă en
tuziastă, de înaltă mîndrie pa
triotică, ce caracterizează săr
bătoarea școlii românești. Co
ruri reunite au interpretat cu
noscutul cîntec revoluționar 
.Partidul — Ceaușescu — 
România**.

In holul Facultății de elec
trotehnică a fost vizitată expo
ziția organizată sub genericul 
„Epoca Ceaușescu — epoca de 
aur a învătămîntului româ
nesc**.

Au fost vizitate, de aseme
nea, laboratoarele de automa
tizări $i electronică euprinzind 
realizări semnificative pentru 
această dimensiune fundamen
tală a învătămîntului superior 
românesc — aceea de puternic 
nucleu de cercetare științifică 
pus in slujba dezvoltării eco
nomice.

O atenție specială s-a acor
dat realizărilor laboratorului 
de invcntică, a cărui activitate 
este orientată spre introduce
rea unor tehnologii neconven- 
tionale, de mare productivita
te și eficientă, in industrie. 
Tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
tovarășei Elena Ceaușescu 
le-au fost prezentate o serie 
de tehnologii, dintre care șe 
remarcă ambutisarea hidrodi- 
namică, metodă modernă de 
obținere a unor produse cu 
caracteristici deosebite.

Secretarul general al parti
dului a apreciat în mod deo
sebit aceste realizări de înaltă 
tehnicitate și a indicat să fie 
introduse in cit mai scurt timp 
in producție Ia scară industri
ală.

Secretarul general al parti
dului a felicitat cadrele didac
tice și studenții pentru fru
moasele rezultate obținute in 
procesul instructiv-educativ și 
le-a urat noi succese în mun
ca lor de viitor.

La plecarea de la Institutul 
politehnic, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu au fost salutați din 
nou cu deosebită căldură de 
mii de locuitori ai lașului.

Noua vizită de lucru a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu. 
impreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, s-a înscris — ase
menea celor precedente — ca 
un moment de cea mai mare 
însemnătate in viața județului 
Iași și a locuitorilor săi. Des
fășurată timp de trei zile, in 
unități industriale, agricole, in 
școli și institute de învățămînt 
superior, vizita a prilejuit o 
analiză aprofundată, cuprinză
toare a realizărilor obținute, a 
posibilităților județului Iași de 
a aduce o contribuție tot mai 
importantă, pe măsura puter
nicului său potențial material, 
uman și de creație, la înfăptu
irea prevederilor actualului 
cincinal, a cutezătoarelor obi
ective stabilite de Congresul al 
XlII-lea al partidului pentrn 
perioada 1986—1990, a mărețu
lui Program de edificare a 
socialismului și comunismului 
pe pămîntul patriei.

★
Cu prilejul vizitei de lucru 

in județul Iași a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii 
Socialiste România, și al des
chiderii annlui de învățămînt, 
1985—1986, în Piața centrului 
civic al municipiului Iași a avut 
loc o impresionantă adunare 
populară.

Peste 150.000 de oameni ai 
muncii din orașul reședință de 
județ, din alte localități ieșe
ne, oțelari, metalurgiști, con
structori de mașini, chlmiști, 
energeticieni. intelectuali, ță
rani cooperatori și mecaniza
tori, tineri, elevi și studenți, 
pionieri, șoimi ai patriei a" fost 
prezenți Ia această emoționan
tă rcintiinire cu conducătorul 
partidului și statului. Ei au ve

nit să dea glas expresiei de 
profundă dragoste și recunoș
tință față de cei mai iubit fiu 
al națiunii noastre, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. de numele 
și activitatea căruia se leagă 
cele mai strălucite realizări din 
istoria țării, prefacerile specta
culoase produse în toate dome
niile de activitate. Participant» 
purtau steaguri tricolore sî 
roșii, stegulețe, flori și eșarfe, 
stemele țării și ale partidului 
portrete ale tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, ale tovarășei Elena 
Ceaușescu. pancarte cu urări.

Apariția Ia balconul sediului 
Comitetului județean de partid 
a tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
a tovarășei Elena Ceaușescu a 
fost salutată eu puternice și 
îndelungi ovații, aplauze și 
urale, cu imnuri pentru patrie 
și partid, pentru conducătorul 
său încercat. S-a scandat cu în
suflețire „Ceaușescu — P.C.R.!**, 
„Ceaușescu și poporul 1", „Sti
ma noastră și mindria, Ceaușescu 

— România!** „Ceaușescu, Româ
nia, Pace !**

Tovarășului Nicolae Ceaușescu 
i-a fost adresată rugămintea 
de a lua cuvîntul în cadrul 
adunării populare.

Intimpinat cu puternice aplau
ze și ovații a luat cuvîntul 
tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, 
secretar general al partidului, 
președintele Republicii Socia
liste România. •

Cuvîntarea conducătorului 
partidului și statului a fost ur
mărită cu deosebit interes, cu 
deplină aprobare și satisfacție, 
fiind subliniată tn repetate rin- 
duri cu vii și puternice aplauze, 
cu ovații șl urale îndelungi, 
expresie a adeziunii fierbinți a 
celor prezenți ia politica înțe
leaptă a partidului și statului 
nostru, a unității de nezdrun
cinat a întregului popor in ju
rul partidului, al secretarului 
său general. S-a scandat eu în
flăcărare „Ceaușescu —P.C.R.l", 
„Ceaușescu și poporul !**, s-a o- 
vaționat pentru partid $1 se
cretarul său general, pentru pa
tria noastră socialistă, pentru 
harnicul și minunatul nostru 
popor. S-a dat astfel glas hotă- 
rîrii locuitorilor județului Iași 
de a acționa fără preget pen
tru aplicarea în viață a indica
țiilor și orientărilor formulate 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și cu acest prilej, de a-și înzeci 
eforturile pentru înfăptuirea 
neabătută a documentelor pro
gramatice ale celui de-al 
XlII-lea Congres al partidului, 
de a realiza cu succes prevede
rile de pian pe acest an și pe 
întregul cincinal.

Marea adunare populară s-a 
Încheiat intr-o atmosferă entu
ziastă, de puternică vibrație și 
angajare patriotică. Cei prezenți 
și-au exprimat din nou, prin 
însuflețite urale și ovații, prin 
aclamații Ia adresa partidului și 
secretarului său general, senti
mentele de dragoste fierbinte și 
aleasă recunoștință față de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
strălucit conducător al parti
dului și al țării, pentru grija 
acordată dezvoltării județului 
Iași, pentru activitatea sa neo
bosită consacrată înfloririi mul
tilaterale a patriei noastre so
cialiste, creșterii bunăstării ma
teriale și spirituale a oamenilor 
muncii, a întregului nostru 
popor*.

După Încheierea adunării 
populare, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, împreună cu 
tovarășa Elena Ceaușescu s-au 
îndreptat, la bordul elicopteru
lui prezidențial, spre aeropor
tul din Iași. Numeroși locui
tori au ținut să-și exprime din 
nou, cu putere, sentimentele 
de fierbinte dragoste și inaită 
stimă față de conducătorul 
partidului și statului nostru.

Adresîndu-se celor de față și, 
prin el, tuturor locuitorilor ju
dețului, secretarul general al 
partidului le-a urat mult succes 
in muncă, multă sănătate și 
fericire. Mulțimea a aclamat 
cu Înflăcărare pentru partid, 
pentru secretarul său general.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
tovarășa Elena Ceaușescu și-au 
luat rămas bun de la reprezen
tanții organelor locale de parlid 
și de stat.

în uralele și ovațiile celor 
prezenți, aeronava prezidențială 
a decolat, îndreptîndu-se spre 
Capitală.

La sosirea in București, pe 
aeroportul Otopeni, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. tovarășa 
Elena Ceaușescu au fost sa
lutați de membri și membri su- 
pleanți al Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al F.C.R.

Divizia „A“ ide rugby, etapa a 2-a I Divizia „A",

MULTE PARTIDE SPECTACULOASE I etapa a 6-a

Seria II
ț — STEAUA 7—24 (0—12). Joc fru- 

mos dominat de oaspeți, fără < 
g titulari. Realizatori s DAVID — > 
a eseuri. MOȚ 2 eseuri. MUNTEA- 
0NU — un eseu. D. ALEXANDRU 
g — o transf. pentru Steaua, g BORHAN — eseu si GH. MIRCEA 
g — 1 p. pentru T C. Ind. A con- 
g dus Gn Huștiu — Buc. (C. POPA) 
g UNIV. IC FEBR CJ.-NAP. — 

GB ROȘIE 12—6 (S—S). Victorie 
g meritată a gazdelor, mal decise 

In fazele de finalizare. Au tn- 
scris : RACEAN — 3 l.p. ți ROȘU 

g — drop pentru „U", ȚUICA — 
g eseu, transf. de TUDOSE pentru 
0 Gr. Rosie. A arbitrat Gh. Răs- 
g canu — Timișoara (OL. LAZAR, 
g coresp.).
g C.S.M. SUCEAVA — C.S.M. Sl- 
g BIU 13—3 (3—3). Gazdele s-au 
g impus, mai ales după pauză. Au 
g marcat : LI VAD ARU — 2 drop- 

uri și o transf., ILIESCU — eseu 
g și VASILIU l.p. șl drop pentru 
g gazde, COCIRCA drop pentru 

oaspeți. A condus Gh. Voinea — 
g Buzău (I. MÎNDRESCU — CO- 

rasp.)
g RULMENTUL BlRLAD — ȘTI- 
g INȚA PETROȘANI 21—6 (12—0).

O partidă de bun nivel tehnic 
(cu acțiuni ..la mînă“) dștigată 
fără dubiu de gazde. Au înscris: 

g CAUIA. ABUTOATE și ARHIP 
cîte un eseu, DRANGA 3 transf. 
și o l.p. pentru Rulmentul, DO- 

g BRE-DOROBANȚU î l.p. pentru 
Știința. A condus Al. Pavlovici 
— București (M. PAIU, coresp.). 

g C.S.U. CONSTR. SP. STUD. — 
g LOCOMOTIVA PAȘCANI 20—7 
< (13—3). Partidă fără... menaja- 

mente (dar in spiritul fair-play- 
gului) ta care studenții s-au „vă- 
gzut* mal mult, meri tind victoria, 
g Realizatori : COVACI și VINTI- 
g LA cîte un eseu,. NASTASE 4 
gl.p. pentru gazde, TUDORACHE 
geseu și RÂCILA l.p. pentru oas- 
g peți. A condus Mihai Gavrică — 
g București (Nicolae COSTACHE, 
g coresp.).g în Clasament, după două etape 
g conduce Steaua cu 6 p (110—10) 
g urmată de C.S.U. C-ții Sp. stu- 
g dențesc, tot cu 6 p, dar cu un 
g esaveraj inferior (33—19).
gg Seria a n-a

T,C. IND. MIDIA NĂVODARI

gg M.G. OLIMPIA — FARUL 
g (9—24). După aplombul cu

9—36
__ _ ________ — care 

g începuse partida se părea că O- 
g limpia va reuși să realizeze un 
g rezultat strîns cu redutabila sa 
g adversară. Dar dteva greșeli 
g grave de coordonare în jocul a- 
g p&rării. prompt speculate de rug- 
g byșidi constănteni. au modificat 
g repede raportul de forțe, prin 
g înscrierea de către oaspeți a nu

mai puțin de 5 eseuri: HOLBAN, 
In mia. 13 șl 40, GH. FLOREA. 
ta min. 28. TUDOR, ta mia. >7 
fi ST. CONSTANTIN, ta min. 83. 
toate transformate impecabil de 
V. ION. Celelalte puncte ale Fa
rului le-a realizat V. ION. Olim
pia a înscris toate cele 9 puncte 
ta prima repriză î BUG A î min. 
21 — l.p. șl PERPELEA — min. 
33 un eseu transformat de GOR- 
DINI, în apropierea buturilor ad
verse. după ce Gh. Florea Incer- 
rfmd să stopeze acțiunea a alu
necat. Este, totuși, de semnalat 
ambiția rugbyștilor de la Olimpia 
de a nu ceda pasul, chiar cind scorul lua proporții. Pentru Fa
rul. observația că rămîne o e- 
chipă de mare cdasă, omogenă 
șl rutinată, care știe să se im
pună chiar șl în condiția unui 
Joc dificil. Mențiune pentru frații 
Florin și Ștefan Constantin, Du
mitru. Holbau, Ținea (din nou 
excelent !) și întreaga linie I, 
Prisecaru, Grigore șl Opriș. De 
la gazde ne-au plăcut (pentru 
combativitate și acurateță) Buga, 
Neacșu, Dănilă si Bărbuliceanu. 
La debutul tn prima divizie, ar
bitrul Aurel Popa (Iași) a avut 
o prestație mai mult decit promi
țătoare. (Tiberiu STĂM A).

HIDROTEHNICA MILCOV FOC
ȘANI — DINAMO 9—57 (0—29).
Realizători : TIMOFTE — eseu
transf. de BÎRLÂDEANU și ALI- 
MANESCU l.p. pentru gazde. 
LUNGU 3 eseuri, ZAFIESCU și 
I. CONSTANTIN cite 2 eseuri 
(ultimul șl o transf.). SEMEN, 
BUCAN. TOFAN, TUTUNEA și 
PODARESCU (o l.p. șl 4 transf.). 
A arbitrat M. Voina — Săcele. 
(Fl. JECHEANU. coresp.).

UNIV. TIMIȘOARA — „POLI" 
IAȘI 22—15 (9—6). Disciplina tac
tică a decis victoria gazdelor, 
care au înscris prin BERARU și 
MIRCIOAGĂ — cîte un eseu și 
DOMOCOȘ 3 l.p. un drop și o 
transf. Pentru oaspeți. * “ 
TEI eseu, BAlETU 2 drop 
TITELU l.p. șl transf. A 
Șt. Rădulescu — București 
CREȚU, coresp.).

GLORIA PTT ARAD — 
ȚA CEMIN BAIA MARE 
(3—0). Victorie meritată, joc mal 
clar al gazdelor. Realizatori : 
DUMITER 2 droD-uri și LECA 
drop. A condus Stoica Manea — 
Sibiu (O. BERBECARU. coresp.).

A.S.A. CONTACTOARE BUZĂU 
— RAPID BUCUREȘTI 9—3 (6—3). 
Au marcat : GOMOESCU — 2 
drop șl l.p. pentru gazde, N. 
STANESCU drop pentru oaspeți. 
A arbitrat C. Stanca — Constan
ța (C. NECULA, coresp).

In clasament conduce Dinamo 
cu 6 p (127—24), urmată de Farul 
cu fi p (95—16) șl A.S.A. Con- 
țactoare Buzău fi p. (31—3).

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

In Divizia

ȘTIINȚA BACAU
g CRAIOVĂ, 15 (prin telefon). 

Cel de al treilea turneu de 
handbal feminin, din cadrul edi- 
ției a 28-a a campionatului Di- 

g viziei „A“. a continuat, slmbătă 
g și duminică, în Sala aporturilor 

din Craiova. Echipele de pe pri- 
g ma scenă comipetițională și-au 
g disputat etapele a 7-a și a 8-a. 
g Iată rezultatele și unele amă- 
g nun.te ;

SIMBATA
g RULMENTUL BRAȘOV — CHI- 
_ MISTUL RM. VÎLCEA 25—21 

(8—9). A fost cel mai , frumos 
meci al turneului, cu răsturnări 
spectaculoase se scor : 1—4 (min.

g 10). 5—5 (min. 17), ÎL—10 (min.
^32). 14—12 (min. 38), 14—15 (min. 
g 41), 20—17 (min. 51)... Au marcat: 
g Demeter 6. Neică 4, Vasu 4, Că- 

lin 3, Tache 2, O an cea 2, Ma- 
rian 2 și Boriceanu 2 — pentru 

g Rulmentul Brasov ; T3r6k 9, Ro- 
mete 6, Maria Petre 3, Pestrițu 
1, Pestrea 1 și Nicoleta Petre 1 
— pentru Chimistul Rm. Vilcea.

g ȘTIINȚA BACAU — TEROM 
IAȘI 31—24 (13—11). Conținuta-

g du-și seria victoriilor. Știința a 
g dispus clar . șl de TEROM. Au 

marcat : Tîrcă 14, Nițoiu fi, Da- 
g nilof 6, Darvaș 3, Cervenciuc 1 
g și Butnărașu 1 — pentru Știința 

Bacău ; Haidău 6, Anton 4, Nisi- 
g peanu 3. Vișan 3, Chirvase 2, 

“ 2, Oneț 1 și
TEROM Iași, 
bine arbitrii 
J. Mateescu

peana 3. Vișan 3, 
Covaliuc t, Horga 
State 1 — pentru 

§ Au condus foarte 
J; V. Stăncescu ți 
ă (București). 
g HIDROTEHNICA 

MUREȘUL TG.
CONSTANTA

_____ ___ ____ MUREȘ 31—23 
(14—8). Au înscris : Gheorghe 13, 
Cazacu 8, Manea 4, E. Carape- 

g tru 3, Mihăilescu 2 șl Cfimui 1 
pentru H’drotehn’ca Constanța;

Laszlo 8, Buciumanu 7, Bărbat 4, 
g Stroia 2, Biro 1 și Kibedi 1 — 

pentru Mureșul Tg. Mureș.

UN REZULTAT CU
Simbătâ. in tribunele stadionu

lui din șos șteian cei Mare, au 
venit vreo 15 000 de «pectatori, 
dornlcd să asiste la o reușită re
petiție generală a formației favo
rite, Înaintea «înfruntării cu 
Vardar Skoplje. Șl puțin a lipsii 
ca Văldean să-șl pună echipa in 
avantaj din startul partidei, dar 
ex-brașoveanul avea să rateze 
din * m. In același minut (5), 
Augustin a risipit șl el o situație 
favorabilă, după care primul 
contraatac argeșean s-a soldat cu 
deschiderea scorului : Eduard a 
schimbat jocul pe partea opusă, 
D. Zamfir a reluat... defectuos, 
paralel cu linia de fund, ți 
JURCA. pe fază, a Înscris lejer, 
din apropiere. Avind la dispozi
ție timp suficient pentru replică, 
Dinam o n-a Intrat tn panică, dar 
nici n-a Înțeles că prin combi
nații excesive nu face dedt să 
înlesnească sarcina unei defen
sive extrem de ambițioase șl În
tărite pe axul central, cu ște
fan șl Ignat. In absența .dlspe- 
cerului** in stare să schimbe tac
tica. Dlnamo s-a complăcut In- 
tr-o superioritate teritorială care 
l-a adus doar o sultă de cernere 
șl de șuturi de la distanță (Zare 
— min. 15 șl 15. Al. Nicolae — 
min. 16, Suclu — min. 79, Red- 
nlc — min. 39 ța.), prea puțin

F.C. BIHOR 
GLORIA BUZĂU

TOT
pcric 
Crls*i

Du 
lor 4 
față- 
acele 
mație 
jumă 
vanta 
nou, 
vu, s 
neficJ 
insist 
cum 
•11--J Vargj 
scont 
bal 
conta 
și La 
arăta 
name 
oame 
au f< 
sil-, 
fund: 
meni, 
laten 
In p 
Intim 
cător 
mo 
F. C. 
des pi 
atitui 
Ștofa

MIJLOCAȘI

DOROF- 
și MT- 
condus 
(Const.
ȘTIIN-
“ 9—0

I
I
I
I
I
I

1 (1)
2 (1}

Stadion „F. C. Bihor* ; teren 
bun ; timp frumos ; spectatori — 
circi 8 000. Șuturi: 14—11 (pe 
poartă: 4—5). Cornere : 7—5. Au 
marcat : C. GEORGESCU (min. 
13), GHIZDEANU (min. 32) 
PROFIR (min. 67).

F. C. BIHOR ; Balaș — Dianu, 
I. MARIN. Gh. Dumitrescu, KISS 
(min. 69 Bucico) — TĂMAȘ, Bl- 
sok (mfci. 69 O. Lazăr), Mure- 
șan — Isaia, Mihuț, C. Geor
gescu.

GLORIA : V. Lazăr — COMA- 
NESCU. Tică. Mircea, Tulpan — 
ȘUMULANSCIU. BALAUR, GHIZ
DEANU, CRAMER — PROFIR, 
Jullș.

A arbitra* foarte bine R. Pe
trescu, la linie — excelent — L 
Floricel (ambii Brașov) șl N. 
Voinea (București).

Cartonașe galbene : BALAUR. 
La speranțe : 4—1 (2—1).

OH 
Venit 
de g- 
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să * 
devei 
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„A“ la handbal feminin

Șl RULMENTUL BRAȘOV
DOROBANȚUL PLOIEȘTI — 

RELON SAVINEȘTI 21—17 (13—9). 
Marcatoare : Barzu fi, Scridon 5, 
Anton 4, Raicu 3, Iordache 2 si 
Culea 1 — pentru Dorobanțul
Ploiești ; Chirică 5, Tătaru 4, 
Brănuț 3, S toi an 3 si Sescu 2 — 
pentru Relon Săvinești. Au arbi
trat foarte bine Gh. Sandor (O- 
radea) și N.‘ Iancu (Buzău).

TEXTILA I.AJ5. ZALĂU — 
C.S.M. INDEPENDENȚA SIBIU 
21—20 (12—7). Au înscris : Morar 
7, Mican 5, Marian 5, Barteș 3 
și Santa L respectiv Rău 6, Co- 
sulțchi 5, Oltețeanu 4, Mohanu 3, 
Hamza 1 șl Ciontea 1.

RAPID ---------------- -----
FECȚIA 
(14—5).
Dobre 7, Andrei 5, 
Stanciu 2, Oanea 1 
— pentru Rapid, 
Nuțu 5, Mălureanu 
Constantlnescu 1 1
Con stan tin eseu 1 — 
fecția.

BUCUREȘTI - 
BUCUREȘTI 

Au marcat : Oprea
con.
27—17

7,
Grigore 4, 
i Doiclu 1

Virginia 
Georgeta

șl Dolciu
Grigoraș

2, — '
«1
pentru Con-

DUMINICA
RAPID BUCUREȘTI — C.S.M. 

INDEPENDENȚA SIBIU 23—21 
(11—12). Marcatoare : Grigore 8, 
Oprea 8, Dobre 4, Stanciu 4 si 
Vaslle 1 — pentru Rapid. Rău 8 
(a ratat 3 aruncări de la 7 m), 
Mohanu 7, Meister 4, Oltețeanu 1 
(o aruncare de la 7 m ratată) si 
Căpățină 1 (o aruncare de la 7 
m ratată).

CONFECȚIA — RELON SAVI- 
NEȘTI 24—22 0—14). Au înscris : 
Grlgoraș 10, Virginia Constantl- 
nescu 4, Mălureann 3, Petrescu 2, 
Georgeta Constantin eseu 2. Nuțu 
1, Amarandel 1 ‘ ‘ "
respectiv Iulișca 
Chirică 3, Florea 
nuț 1, Sescu 1.

DOROBANȚUL 
TEXTILA I.AJS. 
(9—9). Marcatoare : Curea 7, Mo-

jri Combei 1 —
10, Bursuc 4, 

2, Enea 1, Bră-
PLOIEȘTI — 

ZALAU 18—17

BUM NIVEL TEHNIC Și ARTISTIC LA GIMNASTICĂ RITMICĂ
(U rniare din pag 1)

o- 
a fost 
Drăgan 

favorită 
(Flacăra

goria maestre în finala pe 
biecte. Această finală 
dominată de Alina
(C.S.Ș. 2 Buc.), marea
— Doina Stăiculescu
Roșie Buc.), — neputînd con
cura din motive de sănătate. 
Așa stînd lucrurile, in grupa fi
nalistelor pe obiecte la catego
ria maestre, pe lingă Alina 
Drăgan, s-au mai calificat spar-

tive fruntașe ale gimnasticii 
ritmice ca Petru ța Dumitrescu 
(Triumf Buc.), Mirela Drăgulici 
(C.S.Ș. 2 Buc.), Daniela Sauleâ 
(C.S.Ș. Brăila), Maria Lucan 
(Triumf Buc.), Mihaela Mirică 
(C.S.Ș. Brăila), Alice Ștefănes- 
cu (C.S.Ș. Constanța). De fapt, 
lupta pentru titlul de campioa
nă la obiecte s-a dat intre 
Alina Drăgan și Petru ța Dumi
trescu, prima cîștigînd 
din cele cinci obiecte 
panglică, măciuci, minge), iar a 
doua, coarda.

patru 
(cerc.

NEÎNVINSE
ca.au 2, Barzu 2, Anton 2, Bă
nică 2, Raicu 2 șl Scoruș 1 — 
respectiv Marian 9, Morar 3, 
Barteș 2, Mican 2, Santa 1.

ȘTIINTA BACĂU — MUREȘUL 
TG. MUREȘ 33—24 (18—12). Au 
marcat : Tlrcă 6, Danilof 6, But- 
nărașu 6, Nițoiu 5, Cervenciuc 5, Darvaș - • —
Laszlo _____ ___
Bărbat 3, Kibedi 2, Blro 2 șl 
Albeș 2.RULMENTUL BRAȘOV — HI
DROTEHNICA CONSTANȚA
19—18 (11—10). Au Înscris : Ma
rian 7, Neică 4. Tache 3, Deme
ter 3, Boriceanu 2 — respectiv 
Cazacu 13, Gheorghe 3, Ionică 1 și CĂmui 1.

CHIMISTUL RM. VÎLCEA — 
TEROM IAȘI 30—25 (16—8). Mar
catoare : T6r6k 11, Maria Petre 
fi, Pestrlțu 6. Nicoleta Petre 8, 
Romete 3 și Pestrea 1 — respec
tiv Horga 7. State .6, Haidău 
Anton 4, Chirvase 2 șl Vișan

4 61 Popa 1 — respectiv
7, Buciumau 4, Strola 4,

Ion GAVRSLESCU

5,
1.

• NUMERELE EXTRASE LA 
TRAGEREA MULTIPLA PRONO- 
EXPRES DIN 15 SEPTEMBRIE 
1985. Faza I; extragerea I: 5 r 15 
22 43 12 30; extragerea a n-a:’ 18 
36 45 9 19 24; Faza a Il-a: ex
tragerea a ni-a: 42 30 15 3 41 
extragerea a IV-a: 10 11 31 38 
22; extragerea a V-a: 22 35 
24 26 30; extragerea a Vl-a: 
11 8 4 16 41: extragerea a VII-a: 
8 9 17 35 16 4; extragerea a 
VITI-a: 40 13 7 12 37 3. FOND 
TOTAL DE CÎȘTIGURI: 1.299.247 
lei.

o;
33

1
25

CLASAMENT PE ECHIPE, 
eat. I : 1. VIITORUL BUC.
139,90 p, 2. C.S.Ș. Bra- 
povia 137,20, 3.a A.S. FI. Ro
șie 136,65; individual compus: L 
FLORENTINA BUTARU (Vi
itorul Buc.) 48,85, 2. Paula 
Voicu (Viitorul Buc.) 46,50, 3.
Mariane Gref (Brașovia) 46,45 ț 
la obiecte (coardă, minge, mă
ciuci, panglică, cerc) Florentina 
Butaru (Viitorul Buc.) a ocu
pat locul fntîi. Categoria maes
tre, pe obiecte (panglică, cerc, 
măciuci, minge) Alina Drăgan 
(C.S.Ș. 2 Buc.) și Petruța Du
mitrescu (Triumf Buc.), la 
coardă, au ocupat locul L

s
TG. 
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DINAMO 
EC. ARGEȘ

CAMPIONII-O PRIMA REPRIZA DE... ASALT UN SINGUR GOL DAR Șl TREI BARE!

►TAT
0
2 (1)
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Stadion Dinatno ; teren foarte 
bun; timp frumos ; spectatori — 
circa 15 000. Șuturi : 18—8 (pe
poartă: 5—3). Cornere: 18—0. Au 
marcat: JURCA (mln. 8) șl 8. 
BADEA (min. 86).

DINAMO : Moraru — Rednlo, 
Andon e. Al. Nlcolae, Stănescu — 
Varga (mln. 82 O rac), Zare, 
Dragnea, Suciu — Văldean. Au
gustin.

F. C. ARGEȘ : CRISTIAN —
S. BADEA Pîrvu, STANCU, K- 
DUARD — Ignat, ȘTEFAN. Bă
nuți. Bobaru (mln. 85 Molceanu) 
— D. Zamfir, JURCA.

A arbitrat bine A. Porumboiu 
(Vaslui) ; la linie : A. Gheorghe 
(P. Neamț) șl I. Nlcullțov (Foc
șani).Cartonașe galbene : D ZAM
FIR TURCA, AL. NICOLAE. AN- 
DONE ȘTEFAN.

Cartonașe roșii : STĂNESCU. 
La speranțe : o—i (0—0).

e■■■.■■.inii. i.n im ii

ln Importantul plan psihic, tn 
așa id Incit, analizlnd cu calm 
și luciditate cum a decurs re
petiția, eă ce prezinte — spe
răm — ln plenitudinea forțelor 
miercuri, pe același teren, la ora 
importantului ioo cu Vardar 
Skoplje

Gheorghe NICOLAESCU
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RAMPĂ...
rolul gazdă. Oaspeții vor avea 
ocazia victoriei (mim. «0, prin 
Profir) și vor încheia primul 
„act* cu aplauze la scenă des
chisă. cane aveau Bă Însoțească 
Gloria «i ln repriza secundă. 
Pentru că la jocul fără nerv «1 
fără idei al Bihorului, bazat pe 
Întâmplare (de unde șl numai 
două ocazii ca lumea — Isola 
mln. M șl Mihuț mln. 68, când 
Comănescu a scos balonul cu 
capul de pe linia porții), echipa 
antrenată de Gheorghe Constan
tin va replica prtntr-un joc gta- 
dit. elastic ln apărare, cu o linie 
de mijloc „fără plămini" «1 eu 
contraatacuri pe care numai tl- 
nărul Tulls, din lipsă de expe
riență, nu le-a transformat 2n 
goluri (mln. 56 , 87 șl 78), ocazii 
oare puteau face ca oaspeții să 
Învingă la scor. Și așa au clștl- 
gat Insă meritat, prin golul mar
cat de PROFIR, tn mln. 87, de 
la 8 m, după ce Cramer pătrun
sese pe dreapta. Iar portarul 
Balaș se bilbilse. Finalul va fi 
tot al oaspeților, care se joacă 
cu ocaziile.

Mircea M. 1ONESCU
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A.S.A.  TG. MUREȘ 2 (2)
EG OLT 0

Stadion .23 August-; teren 
foarte bun; timp Însorit; spec
tatori — circa 7000. Șuturi: 13—s 
(pe poartă: 6—2). Cornere: 8—6. 
A marcat FANICI (mln. 9 șl 15).

A.S.A.: vodă — Marton, JENEI, 
Botezan, Fodor (mln. 70 Mathe)
— L. Popa (mln. 57 MUNTEAN), 
Both, SOARE, C. Ule — CIOR- 
CERI, FANICI.

F.C. OLT: CIUREA — Lauren- 
țiu, M. ZAMFIR, Andrei. Mlhali
— MINEA, M. Popescu, Leța 
(mln. 61 Turcu) Eftlmle — Cri- 
șan (mln. 77 Tabacu). A. Geor
gescu.

A arbitrat, ln general bine. G. 
Ionescu: la linie: V. Alexandru 
(ambii din București) șl V. Tl- 
torov (Drobeta Tr. Severin).

Cartonașe galbene: FODOR, 
FANICI, CIORCERI.

La speranțe; 1—o (1—6).
• " i .............

mln. 43 — Crișan, profltlnd de 
o neatenție a Iul Jenei, sprta- 
tează tn careu spre gol, dar 
acolo, ln locul șutului, a prefe
rat o... pasă înapoi.

La reluare, tribunelor M se o- 
feră mal multe faze de fotbal 
Introducerea lui Muntean lim
pezește jocul gazdelor (cu un 
Soare Inventiv in linia a 3-a), 
apar mal multe acțiuni incisive 
și A.S.A. putea să majoreze — 
cum ar fi șl meritat — scorul. 
Clorccrl, foarte activ, a fost de 
trei ori In această postură (mln. 
53, 78 șl 78), ca să nu mal 
amintim de mingea lucrată de 
Soare pe care Muntean a fina
lizat-o neconvingător (mln. 85). 
Să remarcăm șl insistența oas
peților, care au depus mari 8- 
forturi pentru a Înscrie golul de 
onoare ; ln mln. 86, la o infil
trare in atac a Iul Laurențlu, 
talentatul portar Vodă a deviat 
tn corner. Victorie meritată a 
gazdelor.

Stelîon TRANDAF1RESCU

INUNȚ
iul din Cupa U.E.F.A., dintre Dinamo 
îkoplje, care se va desfășura miercuri 
Honul Dinamo din Capitală, s-au pus 
ie bilete ale stadionului Dinamo.

ai legi ti mafiile-abonament roșii și
F.S.
ste rugat să respecte locurile Indicate

Sub privirile antrenorului Pol 
Erlo Bech, de la Veîje ' B.K. — 
adversara de miercuri din C.C.E. 
a echipei Steaua — formația
noastră campioană a făcut un
joc de zile mart, cu precădere
ln primele 45 de minute cind a 
zburdat ln jumătatea de teren
adversă. A fost o primă repriză 
cu numeroase faze de mare spec
tacol, cind dintre ele incheln- 
du-fie ou tot atitea goluri. Un 
scor fluviu, stabilit, practlo, ln 
numai 30 de m'nute de joo. Pri
mul. din sulta celor cinci, a fost 
marcat In mln. 4, tind Weisen
bach er, infiltrat tn atac, a trimis 
o pasă laterală, la lntilnire, lui 
MAJARU șl șutul acestuia, de la 
14 m, l-a lăsat fără replică pe 
portarul Jlpa. Peste numai trei 
minute, un reușit ,un-doi“ intre 
același Weisenbacher și PIȚUR- 
CA se Încheie cu un gol al ul
timului. cu care s-a deschis suita 
celor patru consecutive, realizate 
de percutantul vlrf de atac al 
Stelei. După o .bombă" expe
diată de Majaru (min. 12), Jlpa 
resplnglnd senzațional ln corner, 
tn minutul următor PIȚURCĂ 
fructifică din apropiere pasa lui 
Belodedicl. Steaua lșl continuă... 
galopul șl in min. 25 tabela arată
4—6 : Lăcătuș execută o lovitură 
liberă de pe partea dreaptă și 
PITURCA reia, cu capul, -din 
plonjon. O cursă printre „jaloa
ne" a Iul Balint (min. 30), este 
stopată de .menghina" Butufet — 
Pitulice ln Interiorul careului șl 
pcnaltyvl este transformat de 
PIȚURCA. tn finalul reprizei, 
oaspeții expediază, prin Mocanu 
(mln. 33) șl Iamandi (nlln. 41), 
primele două suturi spre poarta 
lui Ducadam. rămase Insă fără 
rezultat.

La reluare Steaua reintră fără 
Bălan accidentat (tăietură pro
fundă la genunchi), locul lui fi
ind luat de Petcu, șl viteza de 
joc a campioanei scade. Petrolul

45 DE MINUTE FOARTE FRUMOASE
Credeam că se întoarce vara 

la Craiova. Soare. cald. Un 
stadion aproape plin cu cei 
care au venit să-i salute pe in
ternaționalii de pe Wembley. 
Si Universitatea, in frunte cu 
Cămătaru, Ștefănescu, Negrilă 
sau Ungureanu (care au tinut 
cu toții să Joace, ca și Lung, 
care, Insă, nu a avut nimic 
de apărat), le-a oferit o pri
mă repriză de toată frumuse
țea, cu Joc rapid, cu pase 
din mișcare, cu Învăluiri și 
schiihburi de locuri „morișcă". 
cu șuturi dar, din păcate, dxar 
cu un singur gol, acela din 
min. 8, cind careul clujean era 
„asediat* șl Mănăilă a avui 
inspirația să trimită balonul 
Înapoi, Iui CIOROIANU care, 
de Ia 14 m, l-a expediat in 
bara de fier. Se credea că va 
fi scor la Craiova. Așa și 
„curgea" Jocul, Universitatea 
zburdind în fața unei echipe 
„cuminți", timorate, care uitase 
șl de marcaj, încercînd din 
răsputeri doar să iasă din pro
priu] careu. Prin min. 25, dacă 
am fi fost la box," oaspeții ar 
H trebuit să Ce... numărați, 
mai puțin Caval, care și-a sal
vat echipa de la o severă (și 
normală) înfrlngere. In min. 12, 
el a „scos golul" la suturile 
lui Cămătaru și Bleu, in min. 
15, a reținut pe linia porții ba
lonul expediat de Badea, iar in 
min. 35 s-a Împotrivit la șutul 
violent al. ltd Ștefănescu. O re
priză despre care raportul șu
turilor spune aproape totul : 
18—3.

După pauză. Universitatea a 
mai insistat 15 minute, apoi ni 
s-a părut parcă indulgentă cu

SCORUL PUTEA FI
BACĂU, 15 (prin telefon). 

Portarul echipei băcăuane a fost 
in meciul de astăzi Arvinte, un 
debutant. Era foarte emoționat 
Înainte de Începerea tatUnlrlL 
Dar el a avut o mare șansă la 
această apariție pe prima scenă, 
pentru că adversarii n-au trimis 
nld un șut pe spațiul porții șl, 
astfel, tinărul Arvinte șl-a aml- 
nat, practic, debutul l Prin aceas
ta am subliniat diferența de 
forțe existente pe stadionul din 
Bacău intre o activă echipă gaz
dă și o formație brașoveană 
venită fără 5 titulari (Barba. 
Naghl, V. Ștefan, Cadar, Bălan). 
Elevii Iul D. Nlcolae-Nlcușor șl 
N. Vătafu au realizat o partidă 
plăcută la vedere, cu multe 
combinații ingenioase șl ae poa
te spune că scorul cu care au 
încheiat meciul putea fi mult 
mal mare față de numărul oca
ziilor. Să enumerăm momentele 
ardente kt poarta lui Polgar. 
Mln. 4: șut Șolman, portarul 
brașovean Intervine; minutele 8 
«18 — alte intervenții spectacu
loase ale goal-keeper-uiul oas
peților; mln. 13 aduce deschide
rea scorului: Tismănaru H gă
sește eu o minge excelentă pe 
ȘOIMAN tn careu, acesta pă
trunde șl șutează violent tn 
plasă: 1—0: mln. 35. șut plasat 
al lui C. Solomon, Polgar inter
vine șl respinge ln corner.

tn partea a doua, deși brașo
venii se văd mai mult In lupta 
de la mijlocul terenului, acțiuni
le periculoase curg tot spre 
poarta lor. Iar prima dintre ele 
va aduce majorarea scorului 
(mln. 46): A VĂDANEI intercep
tează un balon ln jumătatea de 
teren adversă, trece de Maneta, 
11 driblează șl pe Polgar și În
scrie plasat: 2—0. In mln. 4»,

STEAUA 6 (5)
PETROLUL 1 (0)

Stadion Steaua ; teren foarte 
bun ; timp frumos; spectatori — 
circa 22 000. Șuturi : 23—13 (pe 
poartă: 17—5). Cornere : 8—3.
Au marcat : MAJARU (mln. <), 
PITURCA (mln. 7, 13, 25, 90 — 
din 11 m) și bOlOni (mln. 71), 
respectiv D. CRtNGAȘU (mln. 
49 — din 11 m).

STEAUA : Ducadam — Bărbu- 
lescu, Bumbescu, BELODEDICI, 
WEISENBACHER — BALAN 
(mln. 46 Petcu) BOLONI, ma
jaru Balint (mln. 68 Radu ID 
— Lăcătuș PIȚURCA.

PETROLUL : JIPA — C. ștefan, 
Butufel (mln. 55 Hîncu) D. Crin- 
gașu, P GUȘE - MOCANU. O. 
Grigore, Pitulice. Cr. Ene — Ia
mandi Nută (mln. 35 I. Solo
mon).

Foarte bun arbitrajul prestat 
de I. Igna; ajutat la linie de D. 
Buciuman și I Ferenczl (toți din 
Timișoara).

Le speranțe : 3—0 <1—0).
•

echilibrează intrudtva partida și, 
in min. 49. reușește să reducă 
din handicap prin D. CRINGAȘU, 
care transformă lovitura de la 11 
m acordată In urma unui fault 
comis de Bumbescu asupra Iui 
Mocanu. Ocaziile cele mai mari 
Ie are tot Steaua, dar Jlpa se o- 
pune salvator la șuturile lui Lă
cătuș (min. 64) șl BBlonj (min. 
67). N-o va mai putea face insă 
ln mln. 71, cind Pițurcă a reluat 
fulgerător din vole,- Jipa a res
pins șl BOLONI a Înscris Impa- 
rabil. în mln. 80. Steaua benefi
ciază de o nouă lovitură de pe
deapsă (pătrundere Bărbulescu, 
.cosit" de D. Crtngașu). dar pe- 
naltyul este ratat de Pițurcă.

Gheorghe NERTEA

UNIV. CRAIOVA 1 (1)
„U* CLUJ-NAPOCA 0

Stadion central; timp frumos, 
călduros; teren foarte bun; spec
tatori — circa 28 000. Șuturi : 
32—1 (pe poartă: 16—0). Cornere: 
8—1. A marcat CIOROIANU 
(min. 8).

UNIVERSITATEA : Lung —
NEGRILA (min. 48 Geolgău), 
CAȚOI, ȘTEFĂNESCU, UNGU
REANU — Cloroianu, mANAilă, 
Ad. Popescu. Badea — CĂMĂ
TĂRII, Bleu (mln. 62 CÎRȚU).

WU" : CAV AI — Dobrotă, Neam- 
țu, CIOCAN, Pojar — Ft. Pop, 
L. Moldovan. STOICA (mln. 81 
Bucur) — Flșlc, Clmpeanu H, 
Blro (mln. 81 Feșnlc).

Bun spre foarte bun (mal pu
țin Indulgența față de faulturile 
lui Neamțu), arbitrajul tul L 
Crăctanescu, ajutat la Unle de 
N. Dlnescu șl L Dogaru (toți 
din Rm. VTloea).

La speranțe : 4—0 (3—0).
• ■' i " -

partenera. A intrat Cîrțu (in
revenire de formă, după con
valescență), dar șuturile lui
(min. 69 și 71) au fost respinse 
de Caval (cum a făcut-o și ta 
„bomba" lui Geolgău, in min. 
60) și, după un final mai echi
librat, meciul s-a încheiat doar 
cu 1—0. Un gol dintr-o ploaie 
de șuturi I „U“, prea firavă in 
atac, In contul căreia am notat 
doar ocaziile lui Pojar și Cim- 
peanu, din min. 17 și 68, părea 
mulțumită că nu a pierdut ta 
scot pe terenul cralovean. Un 
med curat, sportiv, tn care 
doar maniera de marcaj a lui 
Neamțu asupra iul Cămătaru a 
făcut rabat de la regulament

Constantin ALEXE

Șl MAI SEVER
S.G BACĂU 3 (1)
F.GM. BRAȘOV 0

Stadion .23 August" ; teren ex- 
celenl; timp frumos ; spectatori 
— circa 12 000. Șuturi : 14—5 (pe 
poartă : 8—0). Cornere : 11—2.
An marcat : ȘOIMAN (mln. 13), 
AVADANEI (mln. 46), ANDRIEȘ 
(mln. 74 — din 11 m).

B. C. BACAU : Arvinte — AN
DRIES Boroea. Arteile, EHsel — 
TISMĂNARU, C. SOLOMON 
(mln. 78 Mangalagiu), Șoșu — 
ȘOXMAN, AVADANEI, Blșcă (min, 
46 Urslcă).

F.C.M. BRAȘOV : POLGAR — 
Gydrfl n (mln. 86 Kramer), 
MANCIU, Moldovan. Mandoca — 
Cîmpean, Spirea, Moșoman — 
Tălnar, Bența (min. 72 Mărgărit), 
Barbu.

A arbitrat foarte bine Cr. Teo- 
dorescu (Buzău) ; la Unle : Șt. 
Rotărescu (Iași) șl I. Gherghell 
(Bala Mare).

Cartonașe galbene : BlșcA.
MANDOCA.

La speranțe : 2—0 (1—0).
• i ' —.........

Ursică e la câțiva metri de... gol, 
dar Polgar intervine salvator. 
Tismănaru va rata o mare si
tuație ln mln. 53 șl tot el va 
ezita să șuteze la 10 m de 
poartă, permițlnd fundașilor bra
șoveni să degajeze. In min. 74 
se ajunge Ia 3—0: Ellsel este 
faultat chiar pe linia careului 
de 16 m și ANDRIEȘ transfor
mă penaltyul acordat. După a- 
firmatllle celor care au văzut 
mal des echipa băcăuană, ea 
marchează un plus ln compor
tare.

Eftimie IONESCU

Așteptat cu justificat interes, 
deoarece opunea două dintre e- 
chipele care s-au remarcat tn 
această primă parte a campio
natului, meciul disputat ieri In 
Capitală a satisfăcut ln bună 
parte exigențele publicului. Pe li
nia frumoaselor si apreciatelor 
sale evoluții, formația bucu- 
reșteană a luptat cu mult elan 
șl vigoare, ou apreciabilă forță 
tn ataa obttotnd o victorie me
ritată. oare putea fi chiar mal 
netă dacă șansa n-ar fi ocolit-o 
la oele trei bare treoute la ac
tiv. In schimb echipa hunedo- 
reană s-a prezentat ieri sub 
nivelul oom portarii avute ta par
tida ou Steaua, din prima etapă, 
internaționalii el, dar mal 
cu seamă Mateuț, dezamă
gind ta bună măsură spe
ranțele spectatorilor.

Jocul a fost, totuși, dinamic 
si plăcut de urmărit, debuttad 
ou o clară ocazie de gol a oas
peților. chiar ta primul minut, 
prin Gabor, care a pătruns 
spectaculos ta careul advers, dar 
n-a reușit să fructifice. Timidă 
la Început, echipa bucureșteană 
ist revine destul de repede, e- 
chllibrează disputa șl apoi preia 
inițiativa, trecînd ta clteva rta- 
duri pe lingă deschiderea sco
rului. Barele porții apărate de 
Rudlsull se opun Insă la puter
nicele șuturi de la distanță ale 
Iul Custov (mln. 20) și Ursu 
(mln. 23). La cealaltă poartă. 
Nlțu se remarcă ta mln. 2S, rea- 
pingind ta corner mingea trimi
să cu precizie la vtaclu de 
Văetuș.

DIVIZIA „B": ETAPA A VI-a
SERIA I

MINERUL VATRA BORNEI — 
CJlJtf. SUCEAVA 1—0 (1—0) S
Popa (min. 11).

PRAHOVA C.S.U. PLOIEȘTI — 
CHIMIA FĂLTICENI 1—0 (6—0) 2 
Vlad (mln. 51).

CEAHLĂUL P. NEAMȚ — F.t 
PROGRESUL BRĂILA 2—1 <1—•) I 
Vamanu (min. 15), Covrig (mia. 
55). respectiv Marin (mta. 6T).

F.C.M. DELTA TULCEA — O- 
LIMPIA RM. SABAT 3—0 (1—0) 1 
Arif (min. 16), IngFa (mta. M 
din 11 m) și Dlnescu (mta. 75).

C.F.R.  PAȘCANI — POLITEH
NICA IAȘI 8-3 (1—1) it Botez
(min. 17). Mantale (mln. 78), res.

v Paveliuc (min. 22). Burdu- 
(mln. 69), Frtacu (mln. 84).

AJS. MIZIL — F.C. CONSTAN- 
SA 3—1 (1—0) : Lazăr (mln. 23), 

rlgore (mln. 58), Drtadea (mta.
78), respectiv Ologu (mta. 86).

DUNĂREA C.S.U. GALAȚI — 
OȚELUL GALAȚI 8—1 (6—8) 3
Stamate (mln. 48).

ARIPILE BACĂU — METALUL 
PLOPENI 2—1 (1—8) : Bărbleru 
(mta. 11). Pruteanu (mln. S3), 
respectiv Toma (min. 75).

DUNĂREA CĂLĂRAȘI — CA 
BOTOȘANI 0—0.

Relatări de la M. Cozubaș, L 
Tănăsescu. C. Rush, P. Comșa, 
C. Enea, R. Alexandrescu, T. Sl- 
riopol, L Ianeu si N. Constantl- 
nescu.

1. POLIT. Iași 6 5 1 0 îl- H
1. oțelul e s o i 17- 18
1. Ceahlăul 3 4 3 2 7- 8
4. A.S. Mizil 8 3 1 2 14- 7
S. F.C. C-ța. 8312 7- 7
•. C.S.M. Suc. 8 3 3 2 8- 6
T. C-FJt. 8 2 2 2 Mk 6L Dunărea C. 8 2 2 2 fr 61. F.CM. Delta ill 3 7- 6

M. Prahova CSU 8 2 0 3 7-1 5
H. Met. Plop. 8 2 1 3 14- 11>—13. Mln. VJ5. 8 2 13 4- 1

Aripile 4 2 13 4- 1
14. Ollmp. R. S. 8 2 1 3 4- 115. F.C. Progr. 8 2 • 4 7- 814. C.S. Botoș. 8 1 2 3 5- «
17. Chimia Fălt. 1 2 4 4 4-1 4
14. Dun. C.S.U. 8 114 4- 1

ETAPA VUTOARE (duminică 22
septembrie) : F.C. Constanța —
Prahova C.3.U. Ploiești, CFJL 
Pașcani — F.C.M. Delta TuJcea. 
Chimia Fălticeni — Dunărea 
C.S.U. Galați, Minerul Vaitna Dor- 
nei — Politehnica Iași. Olimpia 
Rm. Sărat — Dunărea Călărași, 
C.S. Botoșani — Ceahlăul P. 
Neamț, Metalul Plopenl — C.S.M. 
Suceava, F.C. Progresul Brăila 
— A.S. Mlzll, Otelul Galați — 
Aripile Bacău.

SERIA A ll-a

I.C.S.IJH.  BUCUREȘTI — CȘ. 
TIRGOVIȘTE 0—3 (8—1) : Chlriț* 
(mta. 40), Cojocaru (mta. 50) «i Petruț (min. 89).

AVLNTUL REGHIN — l.CJ.M. 
brașov 2—0 (0—0) : Csog knta. 
48) șl Sorlea (min. 70).

GAZ METAN MEDIAȘ — AU
TOMATICA BUCUREȘTI 2—0 
(1—0) : Țlglariu (mln. 40) ologu 
(min. 46) șl Ciofică (mln. 61).

TRACTORUL BRAȘOV — ȘOI
MII I.P.A. SIBIU 8—0.

MUSCELUL CÎMPULUNG — 
SPORTUL MUNCITORESC SLA
TINA 2—0 (1—0) : Grtgorlu 
(min. 21) și Pamfil (mln. 86).

CHIMICA TIRNĂVENI — E- 
LECTROPUTERE CRAIOVA 9—0 
(1-0): Nlstor (mln. 38 din 11 m), 
Marton (min. 78) șl Oprișor 
(min. 89).

FLACĂRA AUTOM. MO RENI — 
CARPAȚI MIRȘĂ 8—1 (1—0) 3
Ștefănescu (mln. 25), Nlcolae 
(min. 54), respectiv Armeano 
(min. 7«).

I.M.A.S.A. SF. GHEORGHE — 
PROGRESUL VULCAN BUCU
REȘTI 0—0.

MECANICA FINA STEAUA 
BUCUREȘTI — A.S. DROBETA 
TB. SEVERIN 1—1 (1—0) 1 Die 
(min. 10) pentru Mecanică fină. 
Călin (min. 60) pentru A.S. Dro
beta.

VICTORIA t
CORVINUL •

i
SUxIlon «Metalul* ; teren deni

velat ; timp frumos ; spectatori
— circa 10 000. Șuturi : 15—8 (pe 
poartă : 8—5) Cornere 3 T—3. A 
marcat : MARCU (mln. 40).

VICTORIA : NIȚU — Vlad. 
BRUMARU, Mlrea, Stredle (mln. 
M G. Dumitrescu) — MÂNU, 
Ursu, Custov (mia. n &. Săndoi)
— MARCU. IO RD ACHE, Glonț;' f 

CORVINUL : RUDISULI — Be-^
jenam (mln. 87 Cojooaru), MĂR
GINEAN. Dubteiciuc, Ttmoveano
— Mateuț. NICȘA Petcu, Kleta
— Gabor, Văetuș. '

A arbitrat bine Ș. Necșulescn i 
la Unle s I. Tănase (ambii din 
TIrgoviște) și M. Stănescu (Iași);

Cartonașe galbene : NICȘA, 
VAETUȘ.

La speranțe: 1—0 (1—0).
• ...... -

Golul va cădea ta mln. M, 
după o prelungită acțiune ga 
atac finalizată de MARCU, care 
a reluat din apropiere ta plasă 
mingea șutată de Custov și de
viată apoi de Glonț. J

După pauză. Nltu se remarcă 
din nou (min. 59) ta un șut al 
Iul Klein, după care (mta. 63) 
va fi rindul lui Rudlsull să Inter
vină spectaculos la un „cap" el 
lui Iordache. Un minut mal 
ttrzlu (64), bara H va salva tacă 
o dată pe oaspeți Ia șutul fun
dașului Vlad.

Constantin FIRĂNEȘCU

Relatări de la D. Daniel. L.
Maior, M. Tacăl, c. Gruia, P.
Mateolu, L Ducan, Gh. llinca. b.
Brlotâ șl D. Brănoiu.

1. FLACĂRA 6 4 2 0 8- 3 18
2. C.S. T-viște 0 3 2 1 l- 2 a
3. A.S. Drobeta 0 3 2 1 10- 1 i
4. Chimica 8 3 1 2 12- 8 i
1. Avlntul 8 3 1 2 6- 5 1

4-7. Progresul V. 6 2 2 2 2- 8 i
Tractorul 6 2 2 2 7- 4 8

4-4. Sp. muncit. 0 2 2 2 8- 1 a
Mec. fină 1 2 2 2 8-14 i

M. Muscelul 6 3 0 3 8-10 8
11. I.M.A.S.A. 8 2 2 2 8-10 6

14—14. Șoimii I.P.A. 0 2 1 3 10-11 a
l.CJ.M. 6 2 1 3 10-11 i
Carpati 6 2 1 3 8- 9 i

15. Electroputere 6 2 1 3 6- 8 5
16. Gaz metan 6 2 0 4 8-10 8
». Automatica 8 2 0 4 10-15 «
14. I.C.S.I.M. 1 1 2 3 3-11 6

«TAPA VIITOARE (duminică 22
septembrie) : Șoimii I.P.A. Sibiu
— Mecanică fină Steaua Bucu-
restl, Sportul muncitoresc SLati-
na — Flacăra Autom. Moreni.
LCJAI. Brașov — I.M.A.S.A. Sf.
Gheorghe. Electroputere Craiova
— I.C.S.I.M. București, Progresul
Vulcan București — Chimica Ttr- 
năvenL C.S. TIrgoviște — Avlntul 
Reghin, Automatica București — 
Tractorul Brașov, Gaz metan Me
diaș — Muscelul Clmpulung, Car- 
pațl Mîrșa — A.S. Drobeta Tr. 
Severin.

SERIA A III-a

GLORIA BISTRIȚA — ARMA
TURA ZALĂU 3—6 (3—0) : Cer-
venschi (mln. 15). Moga (min. 
23) șl Coman (mln. 25).

STRUNGUL ARAD — C.I.L. 
SIGHET 0—0.

C.S.M. REȘIȚA — F.C. MARA
MUREȘ BAIA MARE 0—0.

OLIMPIA SATU MARE — C.S. 
U.T. ARAD 4—1 (2—1) : Lohan 
(mln. 1), Melnic (mtn. 25 și 83), 
Silaghi (min. 52 din 11 m). res
pectiv Bîtea (min. 26).

MECANICA ORĂȘTIE — JIUL 
PETROȘANI 2—3 (0—1) : Vesa
(mln. 76), Vătafu (min. 87). res
pectiv Dosan (min. 27 și 57), Gă
inau (min. 68).

MINERUL LUPENI — C.F.R. 
TIMIȘOARA 1—0 (0—0) : Dina
(min. 73 din 11 m).

ÎNFRĂȚIREA ORADEA — MI
NERUL CAVNIC 0—0.

AURUL BRAD — MUREȘUL 
DEVA 3—2 (1—1) : Oncu (min. 8), 
Tlrchinlci (min. 46 din 11 m), 
Faur (min. 75), respeotiv Chiro- 
eet (min. 44), Vălășutean (mln. 67).

METALUL BOCȘA — UNIREA 
ALBA IULIA 2—1 (1—1) : Roșea 
(mln. 39 din 11 m), Trifan (mln. 
52), respectiv Popa (min. 31).

Relatări de la I. Toma, N, Stră- 
jan, P. Fuchs, Z. Kovacs, I. Si- 
mlnle, I. Cotescu, I. Ghișa, AI. 
Jurcă șl T. Ț&ranu.

L GLORIA B-ta 0 4 2 0 16- 3 10
2. F.C. Maram. 6 4 2 0 12- 1 10
3. Jiul 6 5 0 1 8- 3 10
4. Olimp. S.M. 6 4 1 1 13- 8 s
5. C.S.M. Reș. 6 2 3 1 7- 4 7
6. Min. Cavnic 6 3 1 2 8- 6 7
7. CJJt. Tim. 6 3 0 3 7- 5 6
8. CJ.L. 6 2 2 2 4- 5 6
9. Minerul Lup. 6 2 2 2 5- 7 6

10. Aurul 6 2 1 3 6- 7 5
M. Strungul 6 1 3 2 9-10 5
12. Metalul 8 2 1 2 8-13 5

13—14. C.S. U.T.A. 6 2 0 4 7-11 4
Mureșul 6 2 0 4 6- 9 4

10. Mecanica 6 1 2 3 111-15 4
10. Unirea 0 2 0 4 9-16 4
17. înfrățirea 0 1 1 4 1- 6 3
14. Armătura 8 1 1 4 4-16 2

ETAPA VIITOARE (duminică 22 
septembrie) : F.C. Maramureș 
Bala Mare — Minerul Cavnic, 
C.I.L. Sighet — C.F.R. Timișoara, 
CJ3. U.T. Arad — înfrățirea O- 
isadea, Jiul Petroșani — C.S.M. 
Reșița. Mecanica Orăștie — Me
talul Bocșa, Mureșul Deva — 
Strungul Arad, Armătura Zalău 
— Unirea Alba Iulla, Olimpia 
Bătu Mare — Au ruj Brad, Gloria 
Bistrița — Minerul Lupenl.



La Campionatele internaționale de judo ale României Campionatele balcanice de călărie

TINERII NOȘTRI,
Cea de a XV-a ediție a Cam

pionatelor internaționale de ju
do (tineret) ale României, care 
s-au desfășurat sîmbătă șl du
minică In sala de atletism a 
Complexului sportiv „23 August* 
din Capitală, a reunit concurent! 
din 11 țări: Bulgaria, •* Ceho
slovacia, Franța, R.D. Germană, 
Italia, Spania, Polonia, Turcia, 
Ungaria, U.R.S.S. șl România 
(reprezentată de mal mulțl ju
doka la flecare categorie de 
greutate). Spre meritul lor, ele
vii antrenorilor Petre Moțlu șl 
Radu Abălaru au dominat com
petiția reușind să iasă învingă
tori la 3 din cele 7 categorii: 
Ștefan Nagy (ușoară), Nicolae 
Iosif (mijlocie) și Adrian Clinei 
(semigrea). Alți 8 sportivi ro
mâni au ajuns In finalele „mari* 
sau „mld* sltulndu-se pe locu
rile 2 șl 3.

Vom sublinia in primul rtnd 
nivelul ridicat al întrecerilor, 
atît din punct de vedere tehnic, 
dt și tactic. Era șl de așteptat, 
deoarece pe cele două tatami 
evoluau tineri (18—20 de ani) cu 
multă experiență competițlonală, 
unii dintre el — șl nu putini 
la număr — care Ișl Încercase
ră șansele la „europenele* de 
juniori sau chiar la cele ale 
seniorilor. Mal mult, „interna
ționalele* României constituiau 
pentru toți concurentll un bun 
prilej de verificare șl un crite
riu important de selecție In ve
derea Campionatelor europene 
de tineret care vor avea loc In 
Elveția, în luna noiembrie.

CAMPIONATUL EUROPEAN DE BASCHET FEMININ
TREVISO (prin telefon), în 

semifinalele Campionatului eu
ropean de baschet feminin, au 
fost înregistrate următoarele re
zultate: GRUPA 1—i: U.R.S.S. — 
Cehoslovacia llli—43 (57-15)! — 
au marcat: Savitskaia 21, Barei 
23, Semenova 14, Shidlauskalte t, 
Tolraaite S, Burjakina 7, Jakov
leva 8, Ceaușova 9, Sukarnova
9, Kurița 8 pentru învingătoare, 
respectiv Kysilkova 3, Kalusako- 
va 3, Raznlakova 4, Adamkova
10, Predkova 4, Bukova 1, Sele-
boscikova 8, Janostinova 4, 
Brziakova 3; arbitri: Pazuka
(Polonia) șl Metzger (R.F.G.). 
Bulgaria — Ungaria 73—67 (30— 
29) au marcat: Radkova 20, Spa- 
Bova 18, Scebanova 2, Hadjanko-

TURNEUL INTERNATIONAL DE VOLEI FEMININ AL ROMÂNIEI
CONSTANȚA, 15 (prin tele

fon). In Sala sporturilor din lo
calitate a luat sfîrșit, sîmbătă 
seara, Turneul internațional fe
minin de volei dotat cu „Tro
feul Tomis* la care au luat par
te 3 dintre echipele calificata 
pentru faza finală a C.E, din O- 
landa (29 septembrie — 6 octom
brie) : Bulgaria, Cehoslovacia,
România, precum și Selecționata 
de tineret a României. Trofeul 
pus în joc a revenit reprezenta
tivei Cehoslovaciei, care prezintă 
acum o garnitură valoroasă și 
de reală perspectivă.

în ultima zi a turneului, câș
tigătoarea trofeului — Cehoslovar 
cia — a dispus de echipa da ti
neret a României cu 3—0 (11, 3, 
5). Tinerele noastre jucătoare au 
rezistat numai un set. în care

ACTUALITATEA ÎS ATLETISM
LONDRA. Sîmbătă, pe stadionul 

„Crystal Palace* din capitala An
gliei. reprezentativa feminină a 
țării gazdă a câștigat cu 153,y la 
145,5 p, întîlnirea ou echipa si
milară a României. Atletele en
gleze au obținut 8 victorii indi
viduale, ale noastre 7. Iată câști
gătoarele : 100 m : Andrews (A) 
11,96 ; 200 m : G. Oladapo (A) 
23,88 ; 400 m î Cook (A) 51,90 ; 
800 m: Boxer (A) 2:00,80 ; 150f 
m î Mellnte 4:24,91; 3 000 m:
Puică 8:55,05 (campioana engleză 
Zola Budd a abandonat); 100 mg: 
Pogăceanu 13,54 ; 400 mg : Cojo- 
caru 56,22 ; lungime : J. Oladapo 
(A) 6,75 m ; înălțime : Cording 
(A) 1,83 m ; greutate : Loghin
19,99 m ; disc : Crăciunescu 64,40 
m ; suliță : Whitbread (A) 68,94 
m ; 4X100 m : Anglia 44,84 ;
4X400 m : România 3:31,93.

PRAGA. Tî nărui atlet ceho
slovac Jan Zvara a sărit 2,35 m 
la înălțime, reușind, astfel, al 
șaselea său record național (v.r. 
de 2,34 m îl stabilise la 1 sep
tembrie). Ulterior el a efectuat 
două încercări la 2,37 m și una 
la... 2,42 m!

SANTIAGO DE CHILE. Cam
pionatele Ameridl de Sud. Par
ticipă atieți din Argentina, Bo
livia Brazilia, Columbia, Ecua
dor. Paraguay, Peru. Uruguay, 
Venezuela și Chile. Cîteva rezul
ta^ : bărbați : 400 m : Daley
(Par.) 46,06 ; 1 500 m : Dominguez 
(Bra.) 3:42,16; 10 000 m: Aguilar 
(Chi.) 28:39,90 ; 4X100 m : Brazi
lia 40,00 ; 110 mg : Chiamulera
(Bra.) 13,87 — record sud-ameri- 
can : lungime : Canavire (Ven.) 
7,54 m : prăjină : Veit (Arg.) 
4 90 m: suliță: Garmendia (Arg.) 
75,10 m.

ALMA ATA. în capitala R.S.S. 
Kazakhstan s-au desfășurat în
trecerile pentru „Cupa U.R.S.S.*

ÎNVINGĂTORI LA TREI CATEGORII
La categoria ușoară. Ștefan 

Nagy pornea favorit, dar prin
tre cel 26 de concurent! înscriși 
la această categoria se mai 
aflau cîțlva tineri judoka bine 
cotați, ca francezul Oliver De- 
nierre, Bernd Mahnewitz șl Lud
wig Baumann (R.D. Germană), 
cehoslovacul Petr Sykora șl so
vieticul Levan CiociașvllL Cu 
unii dintre ei — cum vom vedea 
— s-a șl Intilnlt tlnărul nostru 
reprezentativ. Mat Intli, Nagy a 
luptat cu Laurențlu Cosma șl cu 
Ion Toplicaan in fața cărora a 
repurtat victorii Înainte de li
mită, prin lppon. Xn continuare, 
un meci extrem de dificil, eu 
Mannowltz, încheiat la egalitate 
dar Nagy a încercat mal multa 
atacuri și. la hanței, a primit 
decizia. Tot la hanței a cîștigat 
șl aprigul duel cu Roman Tan- 
ca, Învingător în grupa sa si 
dornic de a furniza o mare eur- 
priză. Arbitrii insă au acordat 
unanim decizia lui Nagy. A ur
mat finala categoriei in care 
Ștefan Nagy l-a IntUnit pe fran
cezul Oliver Depierre. Primul 
atao a fost finalizat de francez 
lulnd conducerea cu 3—6. In 
mln. 2,53 insă. Nagy și-a sur» 
prins adversarul in osaekond 
(fixare) șl nu l-a scăpat ptnă 
ce n-a răsunat gongul care 
consfințea victoria sa prin 
lppon. Claamentul: 1. ștefan 
Nagy (România), 2. O. Depierre, 
3. B. Mannewlz șl D. Păcurariu 
(România).

Finală românească la „mijlo
cie*, Nicolae Ioslf — Petre Ani-

va 10, Staneva 9, Banova U 
pentru Învingătoare, respectiv 
Boksay 17, Borka 13, Nemeth 13, 
Szotsne 3, Deak 3, Gulyas 3, 
Nagy 8) arbitri: Petrovlet (iu
goslavia) șl Martin (Elveția). 
GRUPA 5—1: Iugoslavia — Italia 
S3—71 (45—38), Polonia — Franța 
59—67 (28—34). GRUPA 9—13:
România — Belgia 70—65 (48—28), 
Spania — Olanda 56—44 (24—23).

In ultima zl a competiției, e- 
chlpele U.R.S.S. șl Bulgariei 
Joacă ta finala mare; pentru 
locul 7 : Italia — Franța 63—56 
(49—26) ; pentru locul » : Româ
nia — Spania S3-73 (52-32) ;
pentru tocul ffl : Olanda — Bel
gia 70—fi (22—17).

adesea au condus, dar, treptat 
le-au scăzut forțele. De altfel, 
antrenorii I*. Sorbală și L. Cris- 
tescu au folosit în acest joc nu
mai 6 jucătoare (dintre care I 
rezervei), în timp ce antrenorii 
oaspeți au rulat întreg lotul de
plasat la Constanța. Corect arbi
trajul cuplului : v. Velicikov 
(Bulgaria) — J. Dopes (Ceho
slovacia) .

în ultima partidă din cadrul 
turneului s-au fcitflnU formațiile 
României șl Bulgariei. Din pă
cate. reprezentativa noastră nu 
a adus nid de astă dată satis
facție entuziastului public con
st ănțean, iubitorilor voleiului, în 
general. Din nou echipa a avut 
o prestație fluctuantă, cu o apă
rare silabă (preluare și linia a 
n-a), cu un atao parțial reușit

— pe echipe. Cele mai bune re
zultate : BĂRBAȚI: 400 m: Kor
nilov 46,63; 1 500 m : Usenko
3 :^7,38 ; 400 mg : Htcenko 49,93 ; 
3 000 m obst. : Ejerkls 8:46,56 ; 
lungime : Kobilanskl 8,16 m, Po
tapenko 8,10 m; triplu: Broujiks 
17,38 m, Bordulok 17,00 m ; înăl
țime : Zosimovicd 2,29 m ; pră
jină : V. Bubka 5,70 m ; greuta
te : Kostin 20.64 m; disc : Luk- 
șok 60,20 m; ciocan : Sidorenko 
79,94 m ; decatlon : Medved 8 105 
p ; FBMEI: 200 m : Zaițeva 23,82; 
400 m : Kravcenko 51,83 ; 1500 
m: BalkauskaHe 4:23,16; 3 000 m: 
Clstiakova 9:06,26 ; înălțime : 
Brigadnaia 1,96 m; disc : Zver
kova 66,32 m ; suliță : Medve
deva 65,18 m, Kriepina 65,00 m ; 
heptatlon : Kurotșkina 6 393 p, 
Piermlkova 6 223 p.

SEUL. Concurs internațional : 
BÂRBAȚI : 100 m : Darwin Cook 
10,2». Carl Lewis (ambii S.U.A.) 
10,29 ; 400 m : Angel Heras (Spa
nia) 45,84 ; 1 500 m : Hans Kulker 
(Olanda) 3:39,39 : 5 000 m:
EdwLn Kipkoech (Kenya) 13:17,64; 
110 mg : Henry Andrade (S.U.A.) 
13,50 ; triplu : Wolfgang Zinser 
(R.F.G.) 16,43 m ; înălțime :
Shuji Ujlno (Japonia) 2,28 m ; 
suliță : Seppo Raty (Finlanda) 
84,80 m ; FEMEI : 100 m : Ingrid 
Verbruggen (Belgia) 11.65; 200 m: 
Grace Jackson (Jamaica) 22,81 ; 
800 m : Mary Decker-Slaney 
(S.U.A.) 1:58,09 ; 3 000 m • Kathy 
Haes (S.U.A.) 9:04,53 ; 100 mg :
Glyns Nunn (Australia) 13,25 ; 
lungime : Robyn Lorraway (Aus
tralia) 6,43 m ; înălțime : Minna 
Vehmasto (Finlanda) 1,91 m ; 
suliță : Tina Llllak 64,50 m. In
grid Rhyssen (R.F.G.) 63,56 m.
Competiția de maraton a fost 
cîștlgată net de japonezul Taka- 
eyuki Nakayama 2.10:09. Pe 
locurile următoare au sosit : Ric 
Sayre (S.U.A.) 2.17:27 și Bernard 
Bobes (Franța) 2.18:06. La femei 
prima a fost sueăeza Solveig 
Harrysson în 2.41:53. 

țoale. Cu prima șansă era cre
ditat Anițoale. Dar partida s-a 
terminai la egalitate, iar decizia 
a primit-o Ioslf. Clasamentul: L 
Nicolae JkMdf, 2. P. Anițoale. 3. 
L. Dobal (România) g 4. ff 
keta (Ungaria).

Semigreul Adrian Clinei a ob
ținut victorii categorice in a- 
proape toate meciurile: b.lpp. 
F. Burducea, b.lpp. A. Dlottavio 
(Italia), b.p. (3 p) B. Marcheslnl 
(Franța) șl b.p. (7 p) S. Braner 
(R.D. Germană). Clasamentul: L 
Adrian Clinei. 2. 8. Brauer, 3. 
A. Dlottavio șl D. Arlmie (Ro
mânia).

In finala „mare* a ajuns șl 
ttnărul Dan Rad, la „semlmljlo- 
de*. după ce a dispus pe rind 
de J- Chluehuerta (Spania), T. 
Mara (R.D.G.), C. Pușa, J. Cson- 
ka (Ungaria). Meciul decisiv, 
oel pentru locurile 1—2, susținut 
de Rad in compania sovieticu
lui Tamatzl Neverianl s-a ridi
cat la Înalte cote. Pe tabela e- 
lecjronlcă Rad avea yoko șl 
kolca. Iar Naverlanl waza-ari, 
yttko. koka, shldo si chui. Pu
tin a lipsit ca sovieticul să pri
mească șl al treilea avertisment 
care l-ar fl anulat avantajul. 
Clasamentul. 1. Tamarzl Nave- 
rianl. 2. D. Rad, 3. T. Csirynl 
(Ungaria) șl R. Schade (R. D. 
Germană).

La celelalte categorii, primele 
locuri și le-au disputat oaspeții. 
Iată clasamentele finale la acee- 
tea: superușoară: 1. âlario Cate
dra (Italia), 2. J. Lesson (Fran
ța), 3. D. Bolbose (România) șl 
V. Djaparidze (U.R.S.S.); senn- 
ușoarâ: L Ferencs Deak (Unga
ria), 2- R. Spina (Italia), 3. D. 
Drtmbe și 8. Olteana (Româ
nia) ; grea: L Ștefan Scherping 
(R.D. Germană), 2. M. Rezae 
(Cehoslovacia), 3. A. Mariașl 
(România) șl P. Tehendzo 
(UJR.S.S).

★
ta prima zi a competiției am 

asistat șl la o emoționantă fee- 
Uvttata prilejuită da retragerea 
din activitatea competițlonală a 
hrt Constantin Nlculae, campion 
european în 1981, vicecamplon 
mondial In același an. de 6 ori 
campion balcanic șl de I ori 
campion naționaL Constantin 
Nlculae a devenit antrenor la 
clubul Dlnamo București și la 
lotul reprezentativ de seniori.

Costin CH1RIAC

de Mirela Popoviciu din linia a 
H-a șl ua blocaj destul de firav. 
Așa se explică faptul că s-a>u 
pierdut prea ușor primele două 
seturi, că echipa, și-a. revenit, în 
parte, egaîînd situația (2^2), dar 
fără să mai aibă forța să tran
șeze în favoarea sa setul decisiv. 
Scor final, neașteptat : Bulgaria 
— România 3—2 (10, 6, —9, —12, 
12).

Cuplul de arbitri N. Gădeșeanu 
(România) — V. Velicikov (Bul
garia) au condus foarte bine for
mațiile : ROMANIA — Georgeta 
Ene, Mlrefla Zamfir Speranța 
Găman, Mirela Popoviciu, Da
niela Dinică, Ioana Cotoranu (au 
mai jucat : Dotnița Dlmofte, 
Viorica Niculescu, Eugenia Co- 
tescu. Doina Moroșan); BULGA
RIA — Bogdan Crasimira, Dania 
Durtova. Emilia Jamalova, Crila 
Kioseva, Pena Aicimova, Emilia 
Padnova (au mai jucat : Aneta 
Ivanova, Teodora Milcova, Ma- 
rieta Ștefiar.ova).

Clasament final : 1. Cehoslova
cia — cîștigătoarea „Trofeului 
Tomis* 6 p, 2. Bulgaria 5 p, 3. 
România 4 p, 4. România — 
tineret 3 p.

Aurelian BREBEANU
C. POPA, coresp.

ÎNTRECERI ECHILIBRATE LA TENIS
(Urmare din pag. 1)

verși tari (victorie recentă, la 
Kobe, în Japonia), Florin Se- 
gărceanu și Daniela Moise. 
Conform așteptărilor, ei n-au 
lăsat prea multe speranțe celor
lalți Analiști, Adrian Marcu și 
Luminița Sălăjan : 6—3, 6—2.

Consemnăm la capătul aces
tor finale, care ne-au oferit 
multe surprize plăcute, dar și 
decepții, succesul categoric al

AUTOMOBILISM • Marele 
premiu al Belgiei, la Spa-Fran- 
corchamps, contînd pentru C.M. 
de formula 1. a fost cîștigat de 
brazilianul Ayrtton Senna (Lo
tus Renault) în 1.32:09,028. El a 
fost urmat, la 31,263 s, de engle
zul Nigel Mansell (Williams Hon
da) și, la 57,748 s. de francezul 
Alain Prost (Marlboro McLaren 
Tag). în urma acestei curse, 
clasamentul general se prezintă 
astfel : 1. Prost 69 p. 2. M: chele 
Alboreto (Italia) 53 p, 3. Senna 
32 p, 4. Elio de Angelis (Italia) 
31 p, 5. Ștefan Johansson (Sue
dia), Nelson Piquet (Brazilia) și 
Keke Rosberg (Finlanda) 21 p.

CICLISM 9 Pe pista velodro
mului din Medellin (Columbia) 
sovieticul Nikolai Kovce a cîști
gat cursa de 500 m în 28,13 s,

SPORTIVII ROMÂNI, PRINTRE FRUNTAȘII PROBELOR PE ECHIPE '
ISTANBUL, 15 (prin telefon). 

Cu probele pe echipe, progra
mate sîmbătă și duminică, cea 

. de a 16-a ediție a Campionatelor 
balcanice de călărie a luat sUr- 
șlt, reprezentativele României 
cucerind In Ultimele zile două 
locuri n (juniori și fete) și un 
loc m (seniori), ta ansamblu, 
probele au fost foarte echilibra
te, locurile pe podium fiind de
cise Obla după evoluția ultimu
lui călăreț din concurs. Terenul 
foarte greu, precum șl vîntul 
puternic, care a spulberat per
manent nisipul, au constituit 
impedimente serioase care s-au 
adăugat emoțiilor Întrecerii, ceea 
ce explică in bună măsură nu
mărul mare de puncte de pe
nalizare ale fiecărei echipe.

Ca și In competiția individuală, 
juniorii au fost la un pas de a 
ctștlga titlul, ei ratlndu-1 pentru 
o singură bară. Din păcate, star
tul mai slab (eliminările ltd L 
Țlncu, ca fi la individual ; pe
nalizările lui CL Gheorghe) a 
ctatărit greu in clasamentul fi
nal, chiar dacă in manșa a doua 
(excepttndu-1 pe Țlncu. din nou 
eliminat) ai noștri au dominat. 
Dar juniorii greci nu au mat 
putut fi ajunși, ei păstrtnd un 
minim avantaj — de 3 șl IM 
puncte — ceea ce ta călărie este 
foarte puțin.

Clasament: 1. Grecia 33 p,
2. România (Tltel Răducanu eu 
Solario, 4+4, Albert Constantin 
cu Mult Iubit 4+4, Claudiu 
Gheorghe cu Fanion 1« șl 1/4+2, 
loan Țlncu cu Stindard elimi
nat) 35 șl 1/4 p, 1. Bulgaria 42

KARPOV A PRELUAT CONDUCEREA
MOSCOVA. A clncea partidă a 

medului pentru titlul mondial 
s-a tatrerupt sâmbătă, la mutarea 
a 41-a, ta avantaj pentru cam
pionul lumii Anatoli Karpov. A- 
naliztad situația existentă pe ta
blă, șalangerua Garry Kasparov 
negăsind soioțU eficiente pentru 
a mal continua partida nu a-a 
mal prezentat, dumtnlnâ, la masa 
do joc 1 Șl astfel, după ce a ob
ținu* două victorU consecutive, 
Karpov a trecut la conducere *■ 
vtad scorul de 8—2. Dacă na va 
interveni un „ttme-out*. a șasea 
partidă ae va desfășura mllne.

REPREZENTATIVA CANADEI, 
CALIFICATA PENTRU ME1XC I 
Turneul final al zonei „Conca- 

caf* a programat, sâmbătă, la St. 
John (Tetra Nova), medul de
cisiv pentru desemnarea echipei 
calificate pentru tara finală a 
Campionatului mondial, opunind 
selecționatele Canadei si Hondu
rasului. La capătul unei partide 
pe care a dominat-o, reprezen
tativa tării gazdă a dsrtlgat cu 
scorul de 2—1 (1—0), prin golu
rile marcate de Pakos (mln. 16) 
Si Vrablie (mln. 61), punctul oas
peților fiind înscris de Betancourt 
(min. 49). Lată' formația Învingă
torilor : Lettleri — Lenerduzzi, 
Bridge, Samuel, Wilson — Ragan, 
de Luca, (Garraway), James — 
Vrabllc, valentine, Pakos.

Clasamentul turneului final al 
grupei : L Canada 6 p, 2. Hon
duras 3 p, 3. Costa-Rica 3 p.

FRANȚA (et. 11) vineri : Mar
seille — Rennes 1—2 : Auxerre — 
Strasbourg 2—0 ; Brest — Toulon
2—1 ; Nancy —, Lens 2—1 ; Laval
— Metz 1—1 ; sîmbătă : Bordeaux
— Nantes 2—1 ; Le Hâvre — Pa
ris S.G. 1—2 ; LiUe — Monaco 
2—2 ; Toulouse — Bastla 3—1 ; 
Nice — Sochaux 2—0. Liderul 
conduce cu un avans conforta
bil : 1. Paris S.G. 20 p : 2. Bor
deaux 15 p. 3. Nantes 15 p... IS. 
Marseille 7 p. 20. Bastia « p.

ANGLIA (et. 8) : Manchester 
City — Manchester United 0—3 ;

sportivilor de la Steaua. Ei ad 
cucerit titlurile naționale la 
simplu și au avut cite un repre
zentant în cuplurile de la du
blu bărbați și dublu mixt. Este, 
firește, urmarea unei intense 
activități de pregătire și prin 
aceasta meritul antrenorilor clu
bului din Calea Plevnei. Dar. 
privind comportarea sportivilor 
de la Steaua în întrecerile 
campionatelor naționale indivi
duale (seniori și juniori) ne 
propunem să revenim.

TELEX • TELEX
urmat de francezul Philippe Bo
yer 28,46 s. Cursa cu adițiune 
de puncte a revenit italianului 
Francesco Moser în fața colum
bianului Hugo Maya • „Turul 
Lațium“-ului. la Roma (222 km), 
a fost cîștigat la sprint de ita
lianul Bruno Leali în 6.15:45 (2. 
Kim Andersen — Danemarca) • 
„Turul Zuiderzee" (în Olanda) 
s-a încheiat cu succesul olan
dezului Jacques Kanegraaf, care 
a parcurs 280 km în 5.36:10. 
După 5 s au sosit Steven Rooks 
și Peter Pieters (ambii Olanda) 
@ „Tour de l’avenir**: etapa a 
10-a (Luchon-Lourdes. 122 km): 
1. Charles Mottet (Franța) 3.41: 
46 2, Benno IViss (Elveția) la 

și 3/4 p, 4. Iugoslavia 52 șl 1/3 St
6. Turcia 68 și 1/2 p.

Aflate pe locul secund după 
prima manșă, ca urmare a par»; 
cursurilor bine executate (s-a 
evidențiat Silvana Todea. aflată " 
printre cele patru amazoane caro, 
au reușit să termine fără eroaxa'j 
concursul), fetele noastre nu â* 
izbutit să schimbe argintul In ! 
aur, călărețele din Grecia evo- 
luînd la același nivel bun ca șt 
ta prima parte a probei.

Clasament : L Grecia 8 p, a. 
România (Silvana Todea cu Bat
eai 0+8, Ioana David cu Mentor 
7+7, Ligia nin cu Aida 12+13) 
23 p, 8. Turcia 38 șl 1/4, 4. Blfi- 
garia 60 șl 3/4.

Cu o formație foarte omogenă, 
reprezentanții țării gazdă s-an 
impus în Întrecerea seniorilor? 
călăreții turci nelăsind nici • 
speranță celorlalți participant. 
ta schimb, lupta pentru urinai- ' 
toarele locuri a fost foarte 
strtnsă. Reprezentanții noștri, ci», 
toate că au ocupat locul al ' 
treilea, au avut evoluții sub 
nivelul la care au fost cotați 
el greșind nepermls de mun, 
mal ales in prima manșă, ceea 
ce l-a scos practic din lupta 
pentru titlu, chiar dacă ta man
șa următoare au fost cel mal 
bunL Clasament : 1. Turcia 26 șt 
3/4 p, 2. Grecia 44 șl 1/3 p, 8, 
România (Gruia Deak cu Ma
troz 13+8, Alexandru Bozan ea 
Badian ie+8. Ionel Bucur ea 
Lăstun 20+4, Mircea Neagu cu 
Licurici (12+12) 60 p, 4. lugosl»-

Emanuel FANTANEANU

Sharjah (Agețpres). — ta 
prima rundă a campionatului 
mondtal de șah pentru junlosâ 
de ia Sharjah (Emiratele Arai» 
Unite) tânărul maestru român 
Cătălin Navrotescu a câștigat la 
Castello (Guatemala). Aâte rezul
tate : Vella (Malta) — Dlugy
(S.U.A.) remiză ; Klinger (Aus
tria) — Saleh (Emiratele Araba 
Unite) 0—1 : Ivanduk (TJ.R.S.SJ 
— Moran (Ecuador) 1—0 ; Hor* 
veth (Ungaria) — Masr (Elveția)
1—4 ; Alvaro (El Salvador) — 
Borbas (Cuba) 0—1 ; Korsano 
(Panama) — Dobrev (Bulgaria) 
remiză.

meridiane
Oxford — Liverpool 2—2 ; Ever-' 
ton — Luton 2—0 ; Arsenal — 
Sheffield Wednesday 1—0 ; Aston • 
Villa — Coventry 1—1 • Chelsea
— Southampton 2—0 ; Ipswich —
— Birmingham 6—1 ; Newcastle
— West Bromwich 4—1 ; Notting
ham — Tottenham 0—1 ; Wat
ford — Queen’s Park Range» 
2—0 ; West Ham — Leicester 3—0. 
Manchester United : 8 meciuri — 
8 victorii ! Clasament : 1. Man
chester Utd. 24 p, 2. Everton 16 p.
3. Arsenal 16 p, 4. Liverpool 15 
p... 21. Leicester 6 p, 28. West 
Bromwich 1 p.

BJ.G, (et. 7) : vineri : Dussel
dorf — Bremen 1—4 ; Frankfurt
— Kaiserslautern 1—1 ; Saar- 
brii cken — Schalke 3—2 ; sîm
bătă : Nărnberg — MSnchenglad- 
bach 2—4 ; Koln — Bayern Mtin- 
chen 1—1 ; Hamburg — Stutt
gart 2—0 ; Bochum — Dortmund 
6—1 ; Mannheim — Ba yea* Lever
kusen 1—0 ; Bayer Uerdingen — 
Hanovra 3—3. Bremen conduce 
cu 12 Pi, urmată de Mdnchengladr* 
bach cu 10 p ; pe ultimele locuirii 
Hanovra, Schalke 04 și Dort
mund, fiecare cu cite 3 p.

ELVEȚIA (et. 8) : în vervă 
deosebită, Neuchâtel Xamax (lo
cul 2 în clasament, cu 12 p, dutpă 
Șervet te cu 13 p), a învins a- 
casă, pe ultima clasată, Badea 
(0 p), cu un scor fluviu : 8—6. 
Atenție, deci, Sportul studențesc! 
Celelalte partide : Basel — Aarau 
4—1; Grasshoppers — Young Boy»
2— 0; Granges — Ztlrich 1—6 (! !); 
Lausanne — Sion 3—6 (I), Lu
cerna — Saint-Gall 2—1 ; Sesr- 
vette — Vevey 4—1 ; Wettingen
— Chaux de Fond 0—0.

ITALIA (et. 2) : A taianta — 
Inter 2—1 ; Avellino — Verona
3— 1 ; Como — Juventus 0—1 ; 
A.C. Milan — Lecce 1—0 ; Pisa
— Napoli 1*—1 ; A.S. Roma — 
Udinese 1—0 ; Sampdo-ria — Bari 
2—0 ; Torino — Fiorentina 2—1. 
în clasament, cu 4 p : Juventus, 
A.S. Roma șl A.C. Milan ; cu 0 
puncte : Como șl Bari.

2:30, 3. Loic le Flohlc (Franța) 
la 3:09; etapa a 11-a (Lourdes 
— Tarbes, 30 km contra-timp 
individual): 1. Miguel Indurain
(Spania) 39:11, 2. Jean Bernard 
(Franța) la 30 s, 3. Dominique 
Gaigne (Franța) la 52 s. Clasa
mentul general: 1. Martin Ra
mirez (Columbia) 37.55:09, 2. Erio 
Salomon (Franța) la 1:09. 3. Sa
muel Cabrera (Columbia) la 
1:32.

HOCHEI PE GHEAȚA ft Me
ciuri amicale între echipele Ce
hoslovaciei și Uniunii Sovietice. 
La Praga: 0—2 (0—0. 0—1. 0—1). 
La Pardubice: 3—3 (0—3, 1—0,
2—0)

RUGBY ft Pe Twickenham, la 
Londra: Barbarians — London
Welsh 27—24.


