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Strălucite performanțe românești

Luni 12 mai 1986 |

PATRII MTDALII PE AUR ȘI ȘASE DE BRONZ 
LA CAMPIONATELE EUROPENE DE HALTERE!

NICU VLAD

■» NICU VLAD, 
triplu campion 
ol Continentului 

*© Constantin
Urdaș a reintrat 

in elita 

internaționala 
cu trei medalii 

de bronz

„ANII LUMINOȘI
Al STUDENȚIEI NOASTRE “

Omagiu înflăcărat adresat partidului
dc către tineretul sportiv universitar, al Caiiitalcl

în suita multiplelor si en
tuziastelor manifestări spor
tive dedicate itloriosului jubi
leu al partidului — 65 de ani 
de la făurirea P.C.R. — am
pla acțiune Inițiată de Consi
liul U.A.S.C. din Centrul U- 
niversltar București, tn cola
borare cu Consiliul Municipal 
București pentru Educație 
Fizică sl Sport, la Complexul 
Cultural-Sportlv Studențesc 
Tel. se înscrie ca un moment 
dintre cele mai importante.

Acțiunea, intitulată suges
tiv „Anii luminoși ai studen
ției noastre", a Însemnat o 
nouă expresie a grijii perma
nente pe care partidul si sta

tul nostru o acordă tineretu
lui studios pentru a se instrui 
și a se forma în profesiuni- de 
o mare importantă pentru edi
ficarea socialistă a patriei 
sl un prilel de profun
dă recunoștință a genera
țiilor tinere fată de partid, 
personal fată de tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU. pen
tru condițiile minunate oe le 
srînt create, pe drumul deveni
rii. al tmplinirii în viață. In 
societate.

„Anii luminoși ai studenției 
noastre" a fost, totodată, un 
____________ Tiberiu STAMA 

(Continuare in pag 2-3)

KARL MARX-STADT, 11 (prin telefon). Cea de-a 64-a edi
ție a Campionatelor Europene de haltere pentru seniori a 
însemnat un succes fără precedent pentru sportivii români, 
care au cucerit IV medalii : 4 de aur — NICU VLAD, triplu 
laureat Is^cat. 100 kg, ANDREI SOCACI, la cat. 75 kg (smuls)
— și 6 de bronz. — Constantin Urdaș. trei medalii la cat. 
82.5 kg, Andrei Socaci, la aruncat și la total. Teodor Iacob, 
la cat. 52 kg (smuls) ! Un splendid buchet de trofee, rod al 
talentului, muncii intense, excelentelor condiții de pregătire, 
confirmind strălucit — intr-o companie de cel mai înalt nivel
— deosebitele disponibilități ale sportului nostru. Reprezen
tanții halterofiliei românești înscriu astfel o pagină de mare 
frumusețe într-o disciplină care ne-a adus. în ultimii ani, 
alese satisfacții în arena olimDică mondială si europeană, 
reușitele de acum, din R.D. Germană, constituindu-se într-un 
foarte valoros bilanț, fără precedent. Este, desigur, meritul 
sportivilor, al antrenorilor — în frunte cu Ștefan Achim —, 
al federației de specialitate, al tuturor celor care au contribuit 
la aceste succese de prestigiu.

cialiștilor prin calitățile sale 
deosebite, prin calm, siguranță, 
vigoare, tehnică, dorință de a 
învinge pentru culorile țârii, in
diferent de renumele adversa
rilor de pe listele de concurs, 
în toate marile competiții. Sîm- 
bătă noaptea, la Stadthalle din 
localitatea gazdă a C.E., Nicu 
Vlad a avut o evoluție remar
cabilă. dovedindu-se de departe 
cel mai bun concurent al ca
tegoriei 100 kg, ia care a cîș- 
tigat toate cele trei medalii de 
aur posibile ! După ce la smuls 
a ridicat 187,5 kilograme, asi- 
gurîndu-și titlul continental, 
sportivul român trebuia să 
izbutească cu haltera de 230 
kilograme la aruncat pentru 
a se încununa triplu campion 
european (pentru total îi erau 
suficiente cele 222,5 kg, cît rl-

Horia CRISTEA

Foto : Gabriel MIRON

5-A ÎNCHEIAT A 15-a EDIȚIE . 

A „TROFEULUI CARPAJ!" LA SABIE

Trebuie să începem, firește, 
această corespondentă cu halte
rofilul numărul 1 al tării noas

tre, cu NICU VLAD, care și 
de această dată a cucerit pu
blicul spectator și cercurile spe

(Continuare in pag a 4-a)

BRAȘOV, 11 (prin telefon). 
După ce în prima zi a „Tro
feului Carpați" la sabie, acum 
la a 15-a ediție. Alexandru Chi- 
culiță reușise să ciștige proba 
individuală, in întrecerea pe e- 
chipe. reprezentanții noștri nu 
s-au mai repdtat, terminind pe 
locul 3. Proba a revenit echi
pei Ungariei.

Inițial au avut Ioc asalturile

pe grupe. în grupa A. Româ
nia I a dispus de România ti
neret cu 9—1 și de Tractorul 
Brașov cu 9—3. iar Tractorul 
Brașov a întrecut România ti
neret cu 9—5. Clasamentul : 
1. România I. 2. Tractorul, 3.

Paul SLĂVESCU

(Continuare in pag a 4-a)

Divizia A de handbal (m + f)
Divizia A de fotbal, 

etapa nr. 27 OASPEȚII-DOAR TREI PUNCTE

iNTR-UN DERBY OE MARE ATRACȚIE: 
STEAUA - MINAUR BAIA MARE 27-23 (17-11) 

șiiinia Bacău - iiivlnfiăloarc la Constanta!

Vasile Stingă (Steaua) înscrie 
unul dintre cele 14 goluri (!) 
ale sale in derbyul cu H.C. Mi- 

naur Bala Mare

„Capul de afiș1* al Diviziei A 
la handbal, de duminică, l-a 
constituit derbyul Steaua — H.C. 
Minaur Bala Mare, *in care vic
toria a revenit', pe merit, bucu- 
reștenilor. De notat, in întrecerea 
feminină, victoria la Constanta a 
Științei Bacău și a Textilei 
l.A.s. Zalău, la Piatra Neamț, in 
partida cu Retonul Sâvlnești. 
Amănunte de la jocuri:

MASCULIN
Grupa valorică 1—6

STEAUA — H.C. ' MINAUR 
BAIA MARE 27—23 (17—11). Der
byul dintre cele două fruntașe 
ale handbalului nostru, desfășu
rat duminică dimineață in Sala 
Floreasca din Capitală, a început 
furtunos, oaspeții conducînd cu
2— 0 după mai puțin de două mi
nute de joc, prin golurile reali
zate de Porumb și Marta. Cam
pionii înscriu prin Stingă, de 
două ori consecutiv și: 2—2, min. 
4; apoi, M. Volnea — 3—2 pen
tru M.naur, mln. 5. șl Dumitru —
3— 3, mln. 6. In dublă inferiori
tate, băimărenii iau conducerea 
— 4—3, min. 6, dar Stingă ega
lează: 4—4. min. 7. La acest scor, 
portarul Nioolae Munteanu apără 
o aruncare de la 7 m a Iul M. 
Voinea, așa cum o va repeta șl 
tn min 50 fiind împreună cu 
Vaslle Stingă principalii realiza
tori al victoriei formației bucu- 
reștene. -Tocul se menține în con-

• F. C. Argeș — victorie 
deplasare • Corvinul conti
nuă seria infringerilor „afară*
• Sportul Studențesc revine cu 

un punct de la Buzău • Rapid 
surclasată la Craiova • Miercuri 
și joi, sferturile de finală ale

Cupei

Lovitura de cap prin 
care Andone a înscris go
lul victoriei lui Dinamo 
in partida cu Politehnica 

Timișoara 
Foto : Iorgu BĂNICĂ

CLASAMENTUL«

(Contlnuare in pag 2-3)

REZULTATE TEHNICE
Dinamo - „Poli* Timișoara 2-1 (1-0)
Petrolul - F.C.M. Brașov 2-0 (1-0)
F.C. Olt - F.C. Argeș 0-1 (0-0)
„U“ Cluj-Nqpoca - F.C. Bihor 5-1 (1-1)
Victoria --A.S.A. Tg. Mureș 1-0 (0-0)
Gloria - Sportul Stud. 2-2 (2-1)
S.C. Bacău - Corvinul 1-0 (0-0)
Univ. Craiova - Rapid 7-0 (3-0)
Chimia - Steaua 0-4 (0-2)

disputat la 30 aprilie

ETAPA VIITOARE (duminică 18 mai)
A S.A. Tg. Mureș - F.C. Bihor (2-1)
F.C. Argeș - Gloria (2-3)
Chimia - F.C. Olt (0-3)
Steaua — Victoria (0-0)
Corvinul - „U‘ Cluj-Napoca (1-3)
S.C. Bacău - „Poli” Timișoara (0-5)
F.C.M. Brașov - Dinamo (0-4)
Petrolul - Univ. Craiova (0^-1)
Rapid - Sportul Stud. (0-1) Cronicile etapei, <a pa*. 1—1

1. STEAUA 25 21 3 1 54-12 45
2. Sportul Stud. 26 15 8 3 61-25 38
3. Univ. Craiova 27 15 6 •6 50-24 36
4. Dinamo 26 15 6 5 37-18 36
5. Corvinul 27 13 3 11 67-32 29
6. F.C. Argeș 27 11 6 10 29-32 28
7. ,,U“ Cluj-Nap. 27 12 3 12 37-36 27
8. Petrolul 27 9 9 9 25-29 27
9. Gloria 26 10 5 11 33-41 25

10. Rapid 27 10 4 13 32-47 24
11. „Poli" Tim. 27 11 1 15 43-48 23
12. S.C. Bacău 27 11 1 15 36-44 23
13. Chimia 27 10 3 14 23-40 23
14. F.C.M. Brașov 27 9 5 13 21-47 23
15. Victoria 26 7 7 12 24-34 21
16. A.S.A. 26 7 5 14 22-40 1»
17. F.C. Oil 26 6 5 15 22-43 17
18. F.C. Bihor 27 4 6 17 22-56 14



Divizia A de baschet feminin O ETAPA
Jn etapa a îS-a a Campiona

tului Republican de baschet fe
minin, stmbărtă ș1 duminică au 
fost înregistrate următoarele re
zultate:

Grupa 1-6
POLITEHNICA SPORTUL STU

DENȚESC BUCUREȘTI — UNI
VERSITATEA CSȘ. VHTORUL 
CLUJ-NAPOCA 1—1 : n—80
04—37) ți 76-72 (38-30). In prl- 
ma partidă, echipa gazdă a con
dus multă vreme (22—15 min. 10, 
<0—32 min. 18, 52—43 mim. », 
64—63 min 34), deși a folosit 
doar șase jucătoare, dintre ©are 
Doina Prăzaru-Mathe a părăsit 
terenul în mim. 34 (5 greșeli
personale). Finalul a aparținut 
fesă formației cflujene oare, uti- 
Mzînd nouă baschetbaliste foarte 
tinere (două chiar junioare), a 
avut un plus de prospețime șl 
vioiciune în minutele decisive, 
concretizat prin agresivitate in 
apănar.?, intercepții șl contra
atacuri. mal ales ctad au rost In
troduse in teren Paula Misăilă ți 
Hdllco Manasses. Ultimele minu
te au „curs" liniștite In favoa
rea formației Universitatea «teși 
dta dudul acesteia au lipsit Vir
ginia popa și Tdnde Enyedi), 
maî ales că bucureștancele au și 
ratat multe situații favorabile, 
«Unire cane șase aruncări libe
re (!) In aceste condiții, era 
normal ca, a doua zi, echipa 
din Clu j-Napoca, beneficiara unui 
lot mal tinăr și mai complet, să 
«Stștijge In fața unei formații ale 
cărei numai șase jucătoare era 
de așteptat să manifeste obo
seala. Nu s-a petrecut insă așa, 
în primul rfnd pentru că Poli
tehnica (antrenori C. Dinescu și 
M. Bărbulescu) dovedind o bu
nă pregătire fizică, s-a impus 
dim nou încă de la început, reu
șind să depășească unele mo
mente de cumpănă, cum a fost

gSSs3SH3H

DIVIZIA A DE HANDBAL
(Urmare din pag. 1) 

în min. 38, dud adversarele s-au 
Apropiat pînă la un coș. Dar nu 
este mal puțin adevărat că for
mația clujeană (antrenor N. Mar
tin) a evoluat evident sub po
sibilități, dind impresia că nu 
șl-a apărat șansa cu ambiția și 
seriozitatea oare trebuie să ca
racterizeze orice echipă, dar mal 
cu seamă pe campioana țării. 
Au marcat: Roșianu 34+26 (cea 
mai bună jucătoare de la PoOi- 
tehnica), Zldaru 6+13, ionescu 
1+1, Prăzaru 4+10, Netolițchi 
18+12, Moldoveanu 10+14, res
pectiv Jereble 19+26, Kiss 22+5, 
Mărginean 2+0, Misăilă lo+5, 
Czegledi 2+4, Costanasiu 9+2, 
Dragoș 6+4, Șandor 6+17, Vigh 
0+9, Manasses 2+0. Au arbitrat 
bine cu pi urile F. Baloșescu — I. 
Olaru și F. Baloțescu — N. Con
stan tinescu.

VOINȚA CSȘ 2 BUCUREȘTI — 
POLITEHNICA CSȘ TIMIȘOARA 
2—8: 74—59 (34—31) și 82—84
(45—24). Interesantă a fost doar 
partida de simbătă, ctnd Între
cerea a fost echilibrată plnă spre 
mijlocul reprizei secunde (min. 
31: 95—55). Pînă atunci, și Voința 
(din lotul căreia a lipsit Elena 
Filip) și Politehnica (fără Vale
ria Chepețan, Gabriela Catrima și 
Gabriela Nagy) au abuzat de ac
țiuni poziționale, in dauna Jocu
lui rapid Cînd, insă, gazdele «u 
avut tn teren un „5“ capabil să 
se apere agresiv și să imprime 
atacului un ritm alert (Estela 
Jmogdii, Rodica Jugănaru, Roxa
na Ștefan, Anamarla Gena și Lu
da Grecu), ele s-au desprins 
decisiv, Înscriind (tn mare mă
sură datorită contraatacuirido-r) 19 
puncte, față de numai patru ale 
adversarelor, care au ratat e- 
no-rm. A doua zi, medul nu a 
avut Istoric, el fiind (din min. 
9) la discreția bucureștencelor, 
tn vreme ce la tlmișorence s-a 
resimțit mult absența Jucătoare
lor de bază amintite. Au marcat: 

penspectivă in formație, au con
dus permanent in ce pin d din min.
3 (3—3). Marcatori: F piker 11,
Dobrescu 6, Popescu 4, Matei 3, 
Giurgea 2, Caba i, Janto 1, io
nescu 1. pentru gazde, respectiv, 
Vasilca 12, Bondar 3, Vlad 2, 
Gîrlescu 2. Au arbitrat : P. Rad- 
vany (Cluj-Napoca) și M. Gre- 
benișan (Tg. Mureș). (C. CREȚU- 
coresp.).

Grupa valorică 7—12

UNIVERSITATEA CRAIOVA - 
RELONUL SA VINEȘTI 35—20 
(7—12). După primele 10 minute 
de joc, studenții conduceau cu 
7—0, diferența pe tabela de scor 
mărindu-se continuu. Au înscris: 
Prică 8, Barcan 6, Dumitru 6, 
Agapie 4, Neagu 3, Dobeanu 2, 
Giurgiu 2 M. Gabriel 2, Olteanu 
1, Lestaru 1, pentru învingători, 
respectiv Zaharia 7,' Condur 4, 
Iurea 3, Zăbavă 3, Wu conica 2, 
Bursuc 1. Au arbitrat : Tr. Po
pescu șl șt. Marghescu, ambii 
din București. (Și. GURGU1- 
coresp.).

CARPAȚI MIRȘA — CON
STRUCTORUL ARAD 13—17 
(12—9), Intr-un joc echilibrat, 
gazdele s-au impus pe merit. 
Au înscris: Omer 4, Becicheri 4, 
Cojocaru 4, Tătaru 2, Cornea 2, 
lacobi 1, Vătafu 1, Paraschiv 1, 
pentru învingători, respectiv, 
Vasilache 4. Vojtilă 4, Enea 2, 
Andronic 2, Soki 2, Robu 1, 
Cemica 1, Crivăț 1. Au condus: 
V. Erhan — D. Purică, ambii 
din Ploiești. (M. VERZESCU- 
coresp.).

DINAMO BRAȘOV — META
LUL BISTRIȚA 22—20 (12—9).
Marcatori: Roșea 5, Andxeescu 5, 
NicolCscu 4 Mintiei 3, Donosa 3, 
Pautelimon 2. pentru brașoveni, 
respectiv Avram 6, Tețcu 4, Iri- 
mieș 3, Dan 3; LSchner 2, Țăr- 
mure i, Furdui 1. Au arbitrat: 
C. Cristea — Gh. Dumitrescu, 
ambii din Constanța. (C. GRUIA- 
corsp.).

FEMININ 
Grupa valorică 1—4

RAPID BUCUREȘTI — RUL
MENTUL BRAȘOV 17—16 (6—7). 
Meci în care spectacolul (justifi
cat, poate, de partea ambelor e- 
chip-e) a fost sacrificat. De altfel, 
partida a fost lipsită șl de vir
tuți tehnice, și tot ceea ce a 
rămas de consemnat ca... ieșit 
din comun au fost ratările, mal 
ales ale rapldistelor (5 aruncări 
de la 7 m, între acestea 3 „sem
nate" Ignat) și duritățile-1 In pri
ma repriză Rulmentul s-a aflat 
tot timpul la conducere, de trei 

■ori cu cîte două goluri (2—0 în 
min. 4, 4—2 în min. 10 și 6—4 în 
min. 22), iar poarta a fost bine 
apărată de Anca Căpraru. Abfă 
în repriza secundă. Rapidul a ac
celerat ritmul jocului, Gheorghița 
Oprea — foarte lucidă — și co
legele sale s-au regăsit, Ana Mol
dovan a început să apere mai 
bine poarta, rezultatul fiind fa
vorabil bucureștencelor : ele au 
preluat conducerea în min. 37 
(9—8, gol înscris de Oprea), de- 
tașîndu-se la trei și patru goluri. 
Din min. 56, cînd conduceau cu 
17—13, b ucu reș ten cele au „stins44 
motoarele, în schimb și le-au 
„aprins- brașovencele, care au 
înscris de trei ori consecutiv prin 
excelenta extremă dreapta Doboș, 
o foarte plăcută apariție. Au în
scris : Oprea 6, Ignat 5, Grigore 
3, Stanciu 2, Dobre 1 — pentru 

•Rapid ; Tac he 4, Oancca 4, Do
boș 4$ Marian 2, Neică 1, Beschi 
1 — pentru Rulmentul. Au arbi
trat foarte bine R. Iamandi șl Tr. 
Enc, ambii din Buzău.

Ion GAVRILESCU
HIDROTEHNICA CONSTANȚA 

— ȘTIINȚA BACAU 12—20 <6—3). 
Studentele au obținut victoria pe

FÂRÂ SURPRIZE... I
Ștefan 18+9, Vasile 2+12, Ger a | 
8+4, Muțat 0+6, Angheduș 0+3, | 
Urogdl 15+2, Jugănaru 10+16,
Borș 13+20, Grecu 13+19, respec- a 
tiv R. Chepețan 7+12, Neusatz I 
9+1, Grădinara 6+7, Bodea 12+16, I 
Blindul 18+15, JWaru 0+4, Stamin 
7+8. CuȚîusiHe A. Guță r- Z. Ha- ■ 
duly șl A. Guță — N. Ionescu ■ 
au asigurat buna desflsurare a I 
InffinirHor.

Dumitru STÂNCULESCU |

OLIMPIA BUCUREȘTI — PRO
GRESUL STIROM BUCUREȘTI I 
2—0 : 76—66 (45—36) șl 80—69 I
(36—14) Cu totul remarcabilă e- I 
voluțla echipei Olimpia in repri- ■ 
za secundă a celui de al doilea 
med. Au marcat: Cristea 21+21, I 
Stingă 15+20, Bîră 3+2, Marina- I 
«he 15+14 Slpoț 6+2, Popa 4+0. * 
Andreescu 12+20, SImtoană #41, 
respectiv Măringuț 21+16, Lefter I 
14+13, Stoichiță 14+6, Nicola I 
2+0, Anghel 0+2, Ciocan 2+6, I 
Laszlo 0+2, Alixandru 12—24. * 
Bun arbitrajul prestat (tn ambe
le zile) de I Antonescu ți O. I 
Vestinian. (Nieolae Ștefan — I 
coresp.). I

Grupa 7-12 |

CStIȘUL CSȘ 2 ORADEA — 
CHIMISTUL CSȘ RM. Vil. CEA ■ 
2—6: 72—69 (37—33) ol 72—66 I
(32—32). .Coșgetere: Cutuț 22+ 22, | 
E. Pop 13+18. respectiv Petre 
23+17, Ionescu 11+17. (Die GHIȘA 
— coresp.). f

MOBILA CSȘ SATU MARE — 
RAPID BUCUREȘTI 1—1: 73—70 B 
(34—35) și 62—65 (35—38). S-au I
remarcat: Așteleanu, Szăcz, Sze- I 
nes, respectiv Pirvan, Stivei șl 
Cirstoiu. (Zoitan KOVACS — I 
coresp.).

in edasament nu s-au produs * 
modificări importante.

I

deplin meritat. Atacurile învingă
toarelor au fost executate în 
mare, viteză, cu schimburi rapide 
de pase, cu o apărare foarte a- 
tentă. Au înscris : Cazacu 5, Gă- 
lan 3, E. Carapetru 2, Motoșcă 1, 
Mihăilescu 1, respectiv Tircă 10, 
Butnărașu 4, Danilof 2, Nițoiu 2. 
Popa 1, Lunca 1. Au arbitrat : 
M. Marin și Șt. Șerban, ambii din
București. (Cb. GOLDENBERG — | 
coresp.).

CHIMISTUL RM. Vi L CEA — ■ 
TEROM IAȘI 31—26 (15—14). Vic
torie clară a vîlcencelor, cu Ma
ria Verigeanu în dispoziție exce
lentă. Marcatoare : Verigeanu 13, 
Tdrftk 9, Romete 3, M. Petre 2, 
Ionescu 2, Pestrea 1, Tipi L res
pectiv Covaliuc 5, Anton 5, Coz- 
ma 5, Haidău 5, Nisipeanu 3, 
Horga 2 și Alexescu L Arbitri :
I. Dordea — A. Kenzel (Sibiu). 
(P. GIORNOIU — coresp.).

Grupa valorică 7—12
DOROBANȚUL PLOIEȘTI — 

C.SJW. INDEPENDENȚA SIBIU 
25—13 (13—9). Au înscris ; Moca-
nu 10, Anton 5, Bănică 3, Raion 
3, Barzu 2, Curea 1, Scridon 1, 
respectiv Coșulțchi 5. Rău 3, Ol- 
tețeanu 2, Mohanu 2, Hamza 1. 
Au arbitrat: Gh. Șandor (Oradea) 
șl N. Iancu (Buzău). (O. BÂL- 
TEANU — coresp.).

RELONUL SAVINEȘT1 — TEX
TILA J.A.S. ZALAU 23—26 (14—13). 
Oaspetele, cu un joc in viteză, 
mai sigure în execuții, au cîști- 
gat pe merit. Au înscris : Iulișca 
7, Enea 5, Florea 4, Chirlcă 3. 
Tătaru 2, Sasu 2, respectiv Mo
rar 7, Fekete 6, Șanta 5, Kerezsi 
3, Bartaș 3, Maroti 2. Au arbi- 

“ " ' .* “ Păunescu
(București). (I. VIERU.— coresp.).

MUREȘUL IMATEX TG. MU
REȘ — CONFECȚLA BUCUREȘTI 
29—18 (18—6). Meci la discreția 
gazdelor. Au înscris : Laszlo 8, 
Bărbat 7, Mozsi 6, Bucluman 3, 
Biro 1, Stroia L, Florea 1, He- 
gheduș 1, Bende 1, respectiv Grl- 
goraș 8, Mălureanu 4, 
«tantinescu ‘ 
vatu 1, G.
SZABO —

trat : T. Curelea și I.

V. Con-
2, Petrescu 2, S. Ar- 
Con stan tin eseu 1. (A. 
coresp.). I

„ANII LUMINOȘI Al STUDENȚIEI NOASTRE**
(Urmare din pag. 1) 

moment de bilanț al activității 
sportive a tineretului univer
sitar din Capitală în anul de 
învătămînt 1985/86. o sinteză a 
bogatei lui prezente In arena 
„Daciadei". Mai bine de 2 000 
de tineri si tinere dintre cei 
aproape 45 000 care studiază In 
cele 11 institute de învătămînt 
superior (37 de (acuități) au 
asigurat acestui moment de 
referință al sportului univer
sitar o reușită deplină, rele- 
vind marile disponibilități 
ale acestui important eșalon al 
tineretului nostru. în prac
ticarea organizată, sistematică 
a exercițiului fizic si sipor- 
tujui, cei mai multi la nivel 
de masă, iar o parte dintre 
ei la nivelul odor 5 cluburi 
studentesti de performantă.

După o impresionantă pa
radă a studenților sportivi si 
a plutoanelor de pregătire mi
litară, cei prezenti au putut 
urmări un original program 
de gimnastică modernă, pre
zentat de studente de la 
A.S.E., Universitate si I.M.F. 
O demonstrație de îndemînare 
Si grație, de simt al ritmului.

I
I

Divizia A, etapa a 27-a

ANDONE, UN...
Dinaino a obținut sîmbătă o 

victorie meritată, dacă ne refe
rim la datele tehnice ale meciului 
(18 șuturi la poarta adversă, 12 
lovituri de coîț, 123 de acțiuni 
ofensive inițiate de-a lungul ce
lor 90 de minute). Dar dacă fi
zionomia partidei i-a arătat pe 
alb-roșii în net avantaj, ei au 
trecut prin destule emoții pinâ 
a-șî adjudeca ambele puncte puse 
în joc. Pentru că, în ultimul mi
nut, în ultimele secunde ale par
tidei, Politehnica a trecut pe lin
gă egala re, Mureșan trimițlnd ba
lonul peste poarta goală, de la 
aproximativ 14 m I

Ce s-a întâmplat pînă atunci 7 
O dominare cvasi-totală a gazde
lor, de cîteva ori întreruptă însă 
de periculoase contraatacuri ti
mișorene. După situațiile bune 
ale lui Suchj (min. 7) — minge 
scOasă în corner de Popa și Vlă- 
tănescu (min. 8), scăpat pe con
traatac și oprit de Movilă la 20 
de metri de poarta lui Moraru, 
după suite de acțiuni ofensive, 
lipsite însă de claritate ale dina- 
moviștilor, ei deschid scorul. 
Era minutul 19, cînd ANDONE, 
primind o minge pe aripa stingă, 
a pătruns Impetuos și a înscris 
din unghi destul de dificil. Pre
siunea bucureștenilor crește, Mi- 
hăeseu șutează în bară (min. 20), 
Rednic înscrie un gol neacordat 
pentru poziție de ofsaid (inexis
tentă, după opinia noastră), — 
mdn. 27, Văldean luftează la 8 m 
de poartă (min. 32), Andone îl 
încearcă cu un șut puternic pe 
Popa (min. 42), Mihăescu șutează 
pe lingă (min. 44) la centrarea 
Iul Zare. De partea lor, studenții 
au două acțiuni foarte tăioase, 
pe contraatac : Oloșutean — scă
pat singur — nu-1 poate învinge 
pe Moraru (min. 32) și tot el in-.

GREU, DAR CE VICTORIE!

I
I

I
I
I
I
I
I

Handicapată de randamentul sub 
valoarea reală a două piese de 
bază, Bu|ufed șl I. Gușe, echipa 
ploiește&nă nu și-a pierdut din 
avînt și o primă repriză a fost 
la cîrma jocului. Șl, în min. 19, a 
deschis scorul : o splendidă cen
trare a lui C. Ene a fost reluată 
de O. GRIGORE, cu capul, In 
gol, centrarea fiind dintr-o pozi
ție cîștigată. Nejustificat, porta
rul Șanta a cerut ofsaid (doar 
el) și s-a ales cu un cartonaș 
galben. Replica brașovenilor a 
fost promptă, dar, în min. 23. 
Naghi și Pană s-au încurcat re
ciproc îintr-o poziție favorabilă, 
în min. 27, Pană a șutat la poar
tă, Cîmpean a deviat balonul în 
poartă, dar brașoveanul se afla 
într-o poziție clară de ofsaid. Șl 
tot Pană, la un contraatac al 
oaspeților, a șutat din unghi pes
te poartă.

La reluare, F.C.M. Brașov a 
.luat un start - de parcă era la ea 
acasă. Și, . în min. 50, Cîmpean 
avea să rateze, incredibil, doar 
de la 6 m. în replică, ploieștenii 
atacă, „jucătorul rătăcitor" — 
l-am numit pe Butufei — a șutat 
de la distanță, dar Șapta a scos 
în corner. Replica bră$ove>ană nu 
s-a lăsat- așteptată. în min. 61, 
Cadar a, șutat fulgerător, razant 
cu „transversala", iar Cramer l-a 
imitat în min. 65. ctnd a trimis 
peste bară. Apoi, în min. 78, Ia- 
mandl s-a uluit de ocazia pe 
care a avut-o și, de la 16—1.1 m, 
a trimis slab șl Șanta a avut po
sibilitatea să rețină. Joc frumos, 
de la un careu la altul, cu mingi 
respinse, așa avea să se nască 
a) doilea goi al ploleștenilor, în

pentru care fostele... gimnaste 
Sonia Iovan si Viorica Tut“- 
lanu, acum cadre didactice u- 
niversitare, de specialitate, 
merită toată prețuirea. La 
fel de convingătoare a fost si 
evoluția tuturor eșaloanelor 
de rugbyști ai Sportului Stu
dențesc (cel mai multi repre- 
zentind Institutul de Con
strucții), care sub îndrumarea 
prof. Ing. Nieolae Ureche au 
reliefat, din nou. frumusețea 
acestui sport al curajului, al 
bărbăției si al fair-play-ulul, 
precum și bogatul izvor de 
cadre pregătit în clubul „alb- 
negrfflor".

Concomitent. pe terenul 
de volei al Complexului s-au 
întrecut studentele de la
„Construcții" si A.S.E., laT
pe cel de fotbal,, reprezentan
ții acelorași institute. O
dublă dispută pasionantă, cu 
faze / frumoase, cu galerii 
frenetice, cu aplauze pen
tru cei mai buni. Pline de ar
doare au fost si concursurile 
de tenis de masă, cele de te
nis, demonstrațiile de cul
turism. Lectorul D. Hitru, 
de Ia I.E.F.S.. a prezentat 
cîtiva dintre cei mai buni e- 
levi al săi (George Crăciuwk-

ATACANT EFICIENT
DINAMO 2 (1)
„POU* TIMIȘOARA 1 (0)

Stadion Dinamo ; teren exce
lent; timp ideal pentru fotbal ; 
spectatori — circa 9 000. Șuturi: 
1»—4 (pe poartă: 7—2). Au mar
cat: ANDONE (min. 19 și 60), 
respectiv BOLBA (min. 53).

DINAMO: Moraru — Zare, Ni- 
COlae, MOVILA, VARGA — RED- 
NTC. Dnagnea (min. 64 Stănescu), 
ANDONE, Suclu (min. 75 Rădu- 
ctoiu) — Văidean, Mihăescu.

POLITEHNICA: Popa — An
drea ș, Șunda, TONUȚ, PASCU — 
OLOȘUTEAN, Sabou, Neagu, 
Vlăt&uescu (min. 46 Mureșan) — 
Oarncea (min. 77 Trălstaru), Bolba 

A arbitrat, tn general bine, Fl. 
Popescu ; la linie: I. Ooț și, cu 
greșeli în aprecierea ofsaiduri
lor, A. Moroianu (toți din Plo
iești) .

Cartonașe galbene: VARGA. 
BOLBA, NEAGU. TRATSTARU.

La speranțe: 3—0 (1—0).
..........................

târzie șutul, deși se afla în po
ziție favorabilă (min. 45). După 
pauză, același aspect, serii de 
atacuri dinamovlste, apărarea 
oaspeților respingînd prin mângi 
lungi. La una dintre ele (min. 
53) Sabou face o cursă insistentă 
pe aripa stângă, centrează, ți 
BOLBA reia balonul cu capul în 
plasă j 1—1. Gazdele revin In a- 
tac și, în min. 60, ANDONE fruc
tifică o centrare, trimițînd, tot cu 
capul, balonul pe-ste portarul 
Popa, în plasăm Pînă în final, 
dintre situațiile la cele două porți 
notăm ocaziile lui Movilă (min. 
69 și 74) și Mureșan (min. 78) și 
acea amintită fază din uQtimul 
mim ut aJ partidei.

Eftimie IONESCU

De la bun 
pofta de joc 
vene, dar șl 
portarului rai 
nu a fost, 
Mânu 7), cai 
„contribuția" 
a fost întreci 
teană. Desig 
fost nu greș- 
calitatea fotb: 
versltatea. CU 
jocul lor a 
consistență, 
de atac fiind 
mate de apă 
altfel, Lung 
apăra, singur 

‘oaspeților fi 
min. 83 (aut<

Cralovenll 
pe Toader lr 
Irimescu exp 
puternic, de 1 
tarul rapidisi 
pumnii. Sc 
două minute 
unei lovituri 
Bleu slmulea: 
clatină, tragi 
se duce in
1— 0. Ferovlai 
Cu fața curs 
din careul 1< 
din nou cu 
șut al Iul Ci 
17 este spect 
din alergare.
2— 0. Va H : 
BtCU (șut d 
bU). Rapid 
mai reușită . 
Cioroianu (t< 
de „libero") 
lui Damasch 
toate efortur 
stăvili acțiun 
delor se do

GAZDE

PETROLUL 2 (1)
F.C.M. BRAȘOV 0

Stadion. Petrolul; teren bun ; 
timp închis; spectatori — circa 
12 000, Șuturi: 14—7 (pe poariă: 
7—1). Cornere: 5—4. Au marcat: 
O. GRIGORE (min. 19) și NUȚA 
Cmin. 82).

PETROLUL: Jipa — Panou,
Butufei, PITULICE, P. GUȘE — 
Mocanu, Drăgan (min, 74. I. So
lomon), O. GRIGORE (anin. 66 
Iamandi) — C. Ene, NUȚÂ, I. 
Gușe.

F.C.M.: Șan;a — BALAN, Naghi, 
Moldovan, P. Lucian (min. 70 
Mamd-oca) — PANA, ȘERBANI- 
CA, Mărgărit — Cîmpean, Barbu 
(min. 59 Cadar), Cramer.

A arbitrat bine D. Petrescu; la 
linie: N. Voinea și D. Vasile
(toți din București).

Cartonașe galbene : ȘANTA, 
NUȚA, CRAMER.

La speranțe : 2—2 (0—0).’
• *..... ........... ..............................

min. 82, cînd I. Solomon a trimis 
o pasă lungă, de - fapt un șut, 
NUȚA, cu Naghi lingă el, a țîș- 
nit mal târziu, cu experiența unui 
rutinat jucător, l-a driblat pe 
fundașul brașovean, a făcut a- 
celași lucru cu portarul advers 
și a trimis spre poartă, de la 
30 m. Cîte emoții în tribună j e 
gol, nu e gol 7 Mingea șterge 
bara din stingă porții șl se 
prelinge în plasă ! Petrolul lese 
acum mai mult La joc, dar și a- 
cest 2—0 înseamnă foarte mult. 
Două puncte meritate.

Constantin ALEXE

în prima : 
fost bun, 
frumos la 
hărțuit apa. < 
tu rile „tel/eif 
nute fără p 
de portarul 
în repriza s 
a devenit ai 
care n-a în< 
meciului, sti 
un joc mal 
spre poarta 
mai eficace, 
nată cu situ 
n-a creat pi 
în majoritat 
săi rezumînt 
prelungită, s 
traatacat ra 
este grăitor 
pe spațiul p 
tatea l-a ex 
la un corn 
Grosu și f 
care a semr 
zării (temp 
Pînă la pat 
sității și-au 
fața porții I 
mai. multe 
Bucur (min. 
41). De-abia 
centrat în c 
balonul și, t 
reluat in pt

După p 
părut m 
Jocul său ~ 
defensiva oi 
tabela a în 
mai exact c 
tre cele tfcy 
în min. 46, 1 
ocazie de I 
minute ma 
un sîalom ;

cu. Traian Cioacă, Leonard 
Scafa si Mihai Trifan), atlet! 
desăvirșiti, cu o tinută sportivă 
remarcabilă.

„Anii luminoși ai studen
ției noastre" se înscrie între 
reușitele activității sportive 
de masă din Centrul Univer
sitar București, merite deose- 

,bite avînd atît' inițiatorii. Co
misia sportivă a U.A.S.C. 
București (responsabil asist, 
loan Lador), cit si colectivele 
catedrelor _ de specialitate. 
„Printr-un efort comun, sus
ținut din toată inima, cu toată 
priceperea noastră, am căutat 
să demonstrăm adevăratele 
potente ale tineretului studen
țesc. Nădăjduim să H reușit—*
ne spunea multipla noastră

gimnastică, 
lector ha 
Construcții

campioană de 
Elena . I.euștean, 
Institutul de
Subscriem, firește, la a- 
ceastă subliniere.

Să amintim, in fine, eâ 
la reușita neuitatului pro
gram ai acțiunii sportive de 
la Tel si-au dat concursul si 
formațiile laureate ale Fes
tivalului Artei si Creației
Studențești, si de data aceasta
la înălțime 1

...Doar la 
de scor ml 
cheie o ev» 
echipei băe 
teren a fo 
cea locală, 
simplu cu 
cere care 
n-a făcut ( 
însă jucăto 
jucat șl cu 
noianul de 
loniță și € 
„coborî nd- 
precierile ti 
ceput cu ur 
oaspeți sim 
ceea ce 11 
Hunedoara, 
gazdelor nu 
scontată, ur 
țări derulîn 
nedoreană, 
Visereanu - 
driblat și p 
pe Ungă po< 
ge trimisă c 
ieșit la 20 
puțin pe llr 
șl intervențl 
tarului hun 
în unele sii 
băcăuani, c 
măSTiî *- ce 
nînd un 
Ofensiva ga 
piardă trei 
jocul poz 
pase laterali 
cu soluții 
fiind lesne 
fenslvă mal 
faza de ața 
min. 26. 1
mal mult tn 
trumderea 
Mangeac.

Abia dupi 
Sport club 
pe loniță : 
de pe stingă 
tul lui C. 
harnic juc 
acesta a s> 
colțul lung, 
schimbat nl 
joc a celor

tinuare echilibrat <6—6, min. 11, 
8—8, min. 16), după care Steaua 
se desprinde — io—8 (min. 18) 
prin goluriile lui Stingă, dumini
că cel mai eficace de pe teren. 
Un m in uit mai târziu, la un atac 
al bucureșteniSotr parat de Petrau, 
fin fin teri otrull semicercului, Dumi
tru H bruschează pe Porumb, 
Covaciti intră șl el în teren deși 
era eliminat, spiritele se „ in- 
dng44 și jocul se Întrerupe. 
Ifteoni, arbitri : VI. Cojocari* și 
I» Mihătlescu, ambii din Craiova, 
așa cum vor fi pînă la sfirșltul 
partidei, fii eGimină definitiv de 
pe tjpren pe Dumitru și din acest 
mortlent Steaua va juca perma
nent în inferioritate numerică. 
Contrar așteptărilor, bucureș tenii 
flint cei care trec la cîrma jocu
lui, Mirică și Petre vor hătrțui 
continuu apărarea cu pătrunderi 
și încrucișări pe semicercul ad
vers, Ghizneș va conduce inspi
rat jocul și tabela electronică va 
arăta 14—3, min. 22, pentru 
Steaua. La acest scor, Muntean u 
apără senzațional două aruncări 
afle Iul M. Voinea și, după ce 
scorul devine 15—10 (min. 28), 
Stângă transformă un 7 m, repri
za terminîndu-s-e cu un gol de 
o frumusețe rară, pe traiectoria 
Stingă — Petre. Imediat după re- 
luare, Mirică rhajoreazâ scorul 
la 18—11, Munteanu se opune la 
trei goluri ca șl înscrise de M. 
Voinea $i Covaciu, de două ori, 
Iar Petre țintește bana (min. 34). 
Deși în inferioritate permanentă, 
Steaua conduce tot timpul (19—12, 
min. 38, 21—414, min. 44). Băimă- 
resnii nu se împacă cu această 
situație, dar M. Voinea nu este 
într-o prea bună dispoziție, Po
rumb și CoVaciu sînt excesiv de 
nervoși și deși joacă chiar 6 
contra 4, nu reunesc decît să re
ducă din handTicap, Steaua fiind 
duminică echipa care a vrut mai 
mult, șl, firește, a obținut* vic
toria. „Duelurile* 3 4 5* anticipate — 
Stângă — M. Voinea și Munte anu 
— Petran — au revenit categoric 
primilor, meciul terminîndu-se 
intr-o atmosferă de calm, peri
clitată la un moment dat, meri
tul pentru liniștirea spiritelor re
venind $1 odor doi arbitri. Au 
Înscris: Stângă 14, Mirică, Ghi
meș, Drăgăniță și Dumitru, cite
3, Petre 1, pentru învingători,
respectiv, M. Voinea 10, Covaciu
5, Rădulescu 3, Porumb 2, Borcș 
Marta și Stamate. cîte 1.

Mihcril VESA

DINAMO BUCUREȘTI — CON
STRUCTORUL ORADEA 30—20 
(15—11). După cum începuse me
ciul se profila o surpriză: pe 
dei o parte, angrenajul formației 
bucureștetne nu funcționa prea 
bine, iar, pe de altă parte, oas
peții, afcenți și calmi, se instala
seră la afirmă jocului. După oțpt 
egalități, la scorul 9—9, echlflibrul 
re rupe, dinamoviștii își aduc 
aminte parcă de poziția de lideri 
ai clasamentului, în care conduc 
neînvinși, iar Duțău și Dogăres- 
cu înscriu goluri spectaculoase. 
După aspectul jocului, mai ales 
în prima repriză, scorul este prea 
sever pentru orădeni, dar și re
zistența de concurs face parte 
tot din pregătirea echipei... Mar
catori: Durău 9, Dcgărescu 6, 
Flangea 3, Mocanii 3, Grabovschi 
3, Bedivan 2, Zaharia 2, Oprea, 1, 
Jianu 1, S im ion 1, pentru dina- 
moviștl, respectiv Kapornay 7, 
Tudor 4, Vranău, Cristaehe, Mîr- 
za și Halmagyi efite 2, Rusz 1. Au 
arbitrat slab: A. Simion. — V. 
Ivanciu, ambii din Ploiești. (M.V.)

POLITEHNICA TIMIȘOARA — 
ȘTIINȚA BACAU 29—19 (13—7).
Localnicii cu mulți jucători de
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teren foarte

UNIV. CRAIOVA
RAPID

Stadion Central ; ____________
bun; timp noros, vînt; spectatori
— circ® 19 000. Șuturi: 13—t (pe 
poartă: 10—D. Cornere: 6—2. Au 
marcat ! ClRTU (mim. 4, 77), 
UMMESCU (min. 17), BICU (min 
29, 68, tt — din penalty), G. PO
PESCU rmln. 69).

UNIVERSITATEA: Lung — Ad. 
Popescu (min. 3ft MANAlLA), TI- 
LHIOI, CTOROIANU, Ungureanu
— Geoigău, E. Săndol (mln. 35 
G. Popescul, CAMATARU, TRT- 
MESCU — B1CU, CIRȚU.

RAPID: Toaider — Marinescu,
Rada, Grigore (min. 34 Niță), Ba- 
coș — Dumitru (min. 73 Teodo- 
rescu), Goanță, Mincu, Agiu — 
Damaschin H, Țîră.

A arbitrat foarte bine I. Igna 
(Timisoara): la Itale; A. Mițaru 
(Rm. VBcea) și V. Curt (Medgi
dia).

Cartonașe galbene: AD. PO- 
PESCU.

La speranțe: 4—0 (3—0).
•....

marea ratare a lui Cămătaru 
(mln. 62) va fl urmată de o suită 
de patru goluri : BICU (mln. 68 
— șut după o cursă de 40 m), 
G. POPESCU (mln. 63 — la o
lovitură liberă), BTCU (mln. 72 
din lovitură de la 11 m, in urma 
unul fault al Iul Rada tot asupra 
Iul Bîcu), CIRȚU (min. 77 — 
„cap" din apropiere, după o fază 
de mare finețe — ca un atac pe... 
trel-sferturi la rugby ! — care a 
făcut ,jnat“ apărarea ferovia
rilor).

O primă repriză excelentă. In 
care ceie două combatante au 
furnizat un joc dinamic, purtat 
în viteză, fazele alternînd, ta mod 
aproximativ egal, la cele două 
porți. Tonul l-a dat Hagi care, 
chiar in min. 2 a executat o lo
vitură liberă de la 30 m, balonul 
expediat puternic fiind reținut 
cu dificultate de Lazăr. In minu
tul următor este rindul gazdelor 
să rateze o foarte bună siuațle 
de gol, Ttcă trimlțind balonul cu 
capul peste „transversală". In 
min. 11 Șumulanschl șutează din 
apropiere, peste poartă. Două 
„numere personale", semnate de 
Hagi, se derulează ta minutele 
14 și 15, clnd șarjele bucureștea- 
nulul dau mari emoții tribunelor. 
Prima. Încheiată cu un șut vi
clean, din unghi, balonul fiind 
respins cu dificultate de Lazăr, 
a doua sflrșind prin blocajul cu
rajos al pertarului buzoian. Jo
cul place, are ritm șl cursivitate 
șl ta mln. 25, „vulpoiul" D. 
GEORGESCU ...sparge gheața ; 
Tulpan, avansat pe aripa stingă, 
centrează Ia semilnălțime, Lazăr 
ezită și golgeterul buzoian înscrie 
din apropiere. In replică, „alb- 
negril" ratează, ta min. 32, prin 
Hagi și, mai ales in min. 33, prin 
Coraș, care se pomenește singur 
la 8 m, după o excelentă pasă 
cu călcîiul dată de Ticleanu. dar 
șutul este defectuos șl egalarea 
se amină. Tabela va arăta Insă 
1—1, ta min. 36, clnd Hagi, por
nește In „slalom* pe stingă, șn- 
tează, Lazăr respinge șl CORAȘ 
Înscrie din apropiere. Cu- două 
minute înaintea pauzei, M. Popa 
trimite tacet balonul „acasă",

GLORIA BUZĂU
SPORTUL STUDENȚESC

Stadion Gloria ; teren u™ ; 
timp aoros ; spectatori — circa 
15 000. Șuturi : 13—13 (pe poartă: 
8—8). Cornere : 0—5. Au marcat: 
D. GEORGESCU (min. 25 șl 43). 
respectiv CORAȘ (min. 36) și 
HAGI (into. Sl — din II m).

GLORIA: Lazăr — Comănescu, 
TICA, Mircea. TULPAN — Bala
ur, ȘUMUI.ANSCHr, Ghizdeanu, 
Cramer (min. 86 Stan) — PRO
FIR, D. GEORGESCU (mil). 64 
Marcu)

SPORTUL
M. Marian, . ____ _
Munteanu H (min. 83 Pologea)' — 
Terheș, CR1STEA, ' ȚICLEANU 
(min. 61 Bozeșan), HAGI — M. 
Sandu, CORAȘ

A arbitrat foarte bine L Cră- 
clunescu (Rm. VEcea); la linie 
M. Salomir (Cluj-Napoca) șl A. 
Comtaescu (Bacău).

La speranțe : 3—0 (1—0).
V

D.

STUD.: 
CAZAN,

D.

Mîreeo TUDORAN

ȚUITE DUPĂ PAUZA
„U" CLUJ-NAPOCA 5 (1)
F.C. BIHOR 1 (i)

Stadion Municipal; teren bun 
in prima repriză, alunecos ta a 
doua; timp: ncros In prima re
priză, ploios ta a doua; specta
tori — circa 8 000. Șuturi: 20—9 
(pe poartă: 13—1). Cornere : 7—2. 
Au marcat : BIRO (mln. 44), Fî- 
SUC (min. 48 șl 52), POJAR Jmtn. 
5S), SABAU (min. 38), respectiv 
LAZAR (mln. 45).

„U“ CLUJ-NAPOCA : Iask» — 
DOBROTA, Neamțu. Ciocan, PO
JAR — POPTCU, MUJNAI, Boe- 
ru, Bucur (mta. 77 A. Stoica) — 
FIS.TC (mân. 83 Sabău), Blro.

F.C. BIHOR : Lttiae — Dlanu, 
Dumitrescu, Biszok, Buclco — 
TAMAS, Petcu, Mureșan, Grosu 
(min. 71 He) — Georgescu (mln. 
S5 Clgan). LAZĂR. A arbitrat 
bine V, Alexandru; la linie: M. 
Stoenescu șl M. Nlculescu (toți 
dta București).

Cartonașe galbene: DUMITHES-
CU. 
u speranțe : 0—1 (0—0).

e—....
?1 apoi a pasat balonul Iulverși și apoi a pasat balonul lui 

FÎȘIC, care l-a trimis In plasă : 
2—1. In mln. 52, Dobrotă a cen
trat excelent in caren șl din nou 
FTȘTC a Înscris : 3—1. N-au tre
cut declt 6 mln. și... 4—1: POJAR, 
din marginea careului, a șutat 
puternic, mingea s-a lovit de 
Diana, și-a schimbat traiectoria, șl 
I-illac a plonjat inutil. Cn două 
minute înainte de fluierul final, 
tlnărul SABAU, dintr-o acțiune 
personală, a pecetluit (corul : 
5—1.

Pșmpiliu V1NTILĂ

TURI DAR...
S.C. BACĂU 
COR VINUL

1 (0)
o

Stadion ,,23 August"; _ 
timp Înnorat; spectatori 
8 000. Șuturi: 31—1 (pe 
»—1). Cornere: 13—2. A 
C. SOLOMON (inin. 37).

S.C. BACĂU: Mangeac 
drfeș, Boccea, Arteni, EUsel — 
BURiLEAJTU, Vlscreenu, C. SO
LOMON — ȘOIMAN, Avădanei, 
Btscă (tarata. 66 lancu).

COnVTNTn.: tonitA — Beje
naru, Ștef, MĂRGINEAN, Ttano- 
veainu — Dubtoclttc (min. 34 
Bozga), Bardao (mta. 73 Cojoca- 
ru). Petcu, K9eto — Nlcșa, v#e- 
n- artrfitaat foarte bine 
șulescu; la Huile : M. 
(ambii dim Ttrgovlște) șl R. Ma
tei (București).

La speranțe: 3—1 (2—1).

teren bum;
— circa 
poartâ : 
marcat:

An-

final mal tnreglstrfndu-se bunele 
ocazM irosite de C. Solomon (mln.
58 $1 87) si Burlcanu (mln.'83).

Adrian VASILESCU

L.

2 (2
2 (1
b un ;

SERIA I

Zariosu — 
M. Popa,

■
GEORGESCU Interceptează șl 
marchează pe lingă Zariosu.

La reluare partida se desfășoa
ră sub cotele primelor 45 de mi
nute. In min. 51 tabela va arăta 
Insă 2—2 : HAGI pătrunde ta 
dribling ta suprafața de pedeapsă, 
Comănescu ti faultează șl penal
ty-ul este transformat tot de el. 
în continuare, ambele echipe par 
Împăcate' eu gindul „remizei* cu 
toate că Profir (mln. 69), Marcu 
(min. 78) și Cramer (tain. 86) 
stat foarte aproape de obținerea 
victoriei.

Gheorghe NERTEA

CITE OCAZII Șl NUMAI 0 REUȘITA
Victoria a controlat cu autori

tate jocul, mureșenii avlrid o 
singură preocupare, ridicarea 
„baricadelor- In fața buturilor 
lor, pentru a păstra, plnă ta fi
nal, scorul alb. Din cauza mar
cajului strict ce 1 s-a aplicat („om 
la om“ alternat cu cel ta „zonă" 
ceea ce a dus la fragmentarea jo
cului), formația antrenată de 
Nelu Nunwelller și-a creat cu 
destulă dificultate culoare favora
bile spre poarta apărată excelent 
de Varo. Prima ocazie de gol 
s-a Înregistrat tp mln. 7, ctad 
Augustin, din apropiere, dar șl 
din unghi Închis, a trimis spre 
gol, Insă Varo a „scos" miracu
los ta corner. A doua (mare ett 
roata carulud), a creat-o Mirea 
ta mln. 21 ; centrare pe jos, prin 
fața porții, dar Iordache • venit 
,4a tatîlnire" cu o fracțiune de 
secundă mal târziu... aalvtndu-1 
pe portar. Au apărut, apoi cele 
din min. 36 șl 33, Încheiate cu 
șuturile hil Cățoi (ultimul, din 
» m, ta... fundașul Jenei), „șu- 
tul-iumlnare" al lui Marton din 
mln 41, care l-a 
Glonț, pasă către 
mingea s-a dus de _____
Intr-un moment cănd Varo era 
tovina. După un minut Cățoi a 
ratat intercepția unul balon de 
gol.

La reluare, Victoria șl-a conti
nuat forcingul la poarta mure- 
șeană, fazele ei de atac fiind 
ceva mai limpezi. Cu două spec
taculoase lovituri de cap, lor- 
dache trece pe lingă deschiderea 
■corului (mln. 46 și 52. la prima 
Varo face minuni). Dar un con
traatac declanșat de Soare, In 
min. 53, n aduce pe Botezatu In

VICTORIA 1 (0)
A.S.A. TG. MUREȘ 0

Stadion C-S. Tlrgoviște; teren 
foarte bun; timp frumos; spec
tatori — cireș 2 000. Șuturi: 17—2 
(pe poartă: 9—0). Cornere: 20—1. 
A marcat: MIREA (tmln. 73).

VICTORIA: Nițu — Mânu, MI- 
REA, I. Marin, Săndol — CAȚOI, 
Augustin (min. 12 P. Petre), Cub- 
tov (min. 61 Căita) — NTCA. IOR
DACHE, Glonț.

A.S.A.: VARO — Szabo, Jenei, 
isptr, fodor, — marton, Bo
tezam, C. me (min. 73 Albu), 
Both (ntin. 73 Dumitrescu) — 
Muntean, Soare.

A arbitrat bine M, Stănescn ; 
la Itale: C. Popa (ambii din 
laș!) șl D. Buciumam (Timișoara).

Cartonașe galbene: JENEI.
La speranțe: 3—1 (0—0).

puțin

Stetten TRANDAFIRESCU

A DIVIZIEI B

OȚELUL GALAJI — POLITEH
NICA IAȘI ă-i (4—1) : Valșco- 
vicl (min. 3 — din 11 m, 15 șl 
29), Antohl (mln. 36) —
(mln. 57), respectiv 
(min. 34 — autogol).

CEAHLĂUL PIATRA 
STEAUA MIZIL 2—0 
marghioalei 
(mln. 52).

METALUL 
HOVA-C.S.U. 
(1—0) : Toma (min. 3 —din 11 m).

C.F.R. PAȘCANI — DUNĂREA 
CĂLĂRAȘI 3—1 (2—0) : Irimla
(min. 12), Cherejl (mln. 18 — 
din 11 m), Dumitriu (min. 85), 
respectiv Catană (mln. 83).

MINERUL VATRA DORNEI — 
ARIPILE BACĂU 1—3 (1—2) t 
Parfenie (mln. 1), respectiv Gri- 
goraș (min. 31 și 35) șl Setatele 
(min. 86).

F.C.M. PROGRESUL B RAIL A — 
DUNĂREA C.S.U. GALATI 2—0 
(0—0) : Cațaroș (mln. 03) șl Vâ
sli (min. 85).

OLIMPIA RM. SĂRAT — CHI
MIA FĂLTICENI 2—0 (0—0) S
Dragoș (mln. 56) și Ivana (min. 
67).

C. S. BOTOȘANI — C.S.M. SU
CEAVA 4—0 (3—0) : Șofran (min. 
4 șl 26 — din 11 m), Rîsnic (mln. 
23) șl Polifronie (min. 85).

F. C. CONSTANTA 
DELTA TULCEA 1—0 (1—0) :
Funda (min. 30)

și C. Stan 
Bejenaru

Relatări de Ia : T. Siriopol, C. 
Rush, V. Frincu, C. Enea, M. 
Cozubaș, T. Bnache, T. Budescu, 
T. Ungureanu, c. Popa.

(mln.

NEAMȚ? — 
(i—0) s A- 

17), Roșea

F.C.M.

SERIA A Iha
FLACARA AUTOMECANICA 

MORENI — A. S. DROBETA TH. 
SEVERIN 1—0 (0—0) : Nlstor (mln. 
66).

C. S. TlRGOVIȘTE — I.M.A.S.A. 
SF. GHEORGHE 4—1 (1—1) : Chl- 
riță (mln. 33), Petruț (mln. 64 
— din U m), Ene (min. 68 și 75), 
respectiv Varga (mln. 3).

PROGRESUL VULCAN BUCU
REȘTI — TRACTORUL BRAȘOV 
2—0 (2—0) : Petrescu (min. 7) șl 
Meszaroș (min. 43).

MUȘCELUL CÎMPULUNG — 
LC.SJ.M. BUCUREȘTI 2—0 (0—0): 
Pamfil (min. 70 — din 11 m) șl 
Rădulescu (min. 83).

LC.I.M. BRAȘOV -------------
CA FINA STEAUA BUCUREȘTI 
2—1 (1—0) : Cbloreanu (min. 40) 
șl FIcu (mln. 70 — din 15 m), 
respectiv Nlță (mln. 37 — din 
11 m).

GAZ METAN MEDIAȘ — 
TROPUTERE CRAIOVA 
(3—1) I Moș (min. 12), 
(mln. 20 șl 76 “ :------ ..
bădă (mln. 84), Aloman (mln. 
48), Tlglarta (mln, 55), respectiv 
L Sanda (mln. 80), Olara (min. 
48) șl Em. Sanda (min. 75).

AUTOMATICA BUCUREȘTI — 
SPORTUL MUNCITORESC SLA
TINA 2—0 (2—0) : Zalupca (mln. 
34), Fogorași (min. 17).

CHIMICA TtRNAVENI — A- 
VÎNTUL REGHIN 1—0 (1—0) 3
Horvat (min. 2).

ȘOIMII I.P.A. SIBIU — CAR- 
PATI MÎRȘA 4—3 (3—1): Moro- 
mete (min. 1), Gtugiumlcă (min. 
16, 63), Cnldea (min. 36), res-

MECANI-

EUSC-
6—3

Ologu
din 11 in), Har- 
Aloman

SERIA A lll-a

DE PATRU ORI DE PE LINIA PORȚII

. 8TRUN-

F.R. Fotbal a decis ca sferturile de finală ale Cupal Româ
niei să se dispute miercuri si Joi, după următorul program i

MIERCURI
DINAMO BUCUREȘTI — UNIVERSITATEA CRAIOVA 
OTELUL GALAȚI — VICTORIA

(orașele-gazdă urmează a fl stabilite in cursul zilei de astăzi) 
JIUL - CHIMIA RM. VTLCEA Ga Alba Mta).

JOI
PROGRESUL VULCAN BUCUREȘTI — STEAUA (pe Sta

dionul „23 August" din

Mirceo M. IONESCU

l. O ȚELUL G L. 25 2S* 3 2 68-18 43
2. „Poli* Iași 25 J5 4 6 36 25 34
3. FC Constanța 25 lî 6 8 36-22 28
4. Steaua Mizi) 25 13 2 1Q 36-32 28
5. Dunărea 25 11 4 10 32-34 26
6. C S Botoșani
7. Progresii! Br,

25 11 3 11 29-26 25
25 10 4 11 38-25 24

8. CSM Suceava 25 9 6 19 33-30 24
9. CFR Pașcani 25 9 6 1Q 32-30 24

10. Ceahlăul PJd. 25 11 2 12 26-32 24
li. Prahova PI. 25 1& 4 11 27-33 24
12. Olimpia Rm s. 25 9 5 11 24-31 23
13. Met. Plopeni 25 10 2 13 39-38 22
14. Delta Tulcea 25 11 0 14 24-32 22
15. Aripile Bacău 25 7 7 11 37-47 21
16. Dunărea Căi. 25 7 7 11 22-33 21
17. Chimia Fălt. 25 a 4 13 23-40 20
18. Minerul V. D. 25 7 3 15 31-47 17

ETAPA VIITOARE 
C.S.M. suceava — 
(2—6), Dunărea Călărași - 
nerul Vatra Dornei (2—2),___
liova C.S.U. Ploiești — Ceahlăul 
Piatra Neamț (0—6), Metalul Plo- 
penl — Olimpia Rm./Sărat (2—2), 
Dunărea C.S.U. Galați — Steaua 
Mlzi! (!•—6). Aripile Bacău — 
C. S. Botoșani (0—0), Chimia Făl
ticeni — Politehnica Iași ‘ 
F.C.M. Delta. Tulcea — 
Progresul Brăila (9—3), 
Pașcani — F. C. Constanța

(Joi Î5 mai) 1 
Oțelul Galați 

Mi-
Pna-

(0—2), 
F. C. 
C.F.R. 
(0-3).

pectiv S ting ac iu (mln. 34), Fățan 
(mln. G9- y Marcu (min. 84).

Relatări de la : Gh. Ilinca, M. 
Avanu, A. Soare, P. Mateot'u, 
C. Gruia, ,M. Țacăl, N. Toka- 
cek, L Ducan, I. Boțocan.

L FLACARA M. 25 15 6 4 29-15 36
2. C.S. T-Viște 25 14 0 5 40-18 34
3. Prog Buc. 25 12 8 5 45-21 32
4. A.S. Dr. T.S. 25 12 3 10 35-30 27
5. Tractorul Bv. 25 10 6 9 28-24 26
6. Chimica Ttm. 25 11 3 12 36-34 25
7. Carpați M. 25 11 3 11 37-37 25
8. Automatica ,25 11 3 11 31-35 25
9. ICTM Brașov 25 11 2 12 38-37 24

16. IMASA Sf.Gh. 25 10 4 11 28-42 24
11. Electrop. Cv. 25 10 3 12 54-40 23
12. Șoimii Sibiu 25 8 7 10 36-36 23
13. MusceM C-l. 25 11 1 13 30-38 23
14. Gaz metan M. 25 10 2 13 36-32 22
13. Avîntul Reg. 25 9 4 12 25-42 22
16. SpJW.Slattaa 25 8 5 12 22-32 il
17. Mec. fină Buc. 25 7 8 12 33-41 2»
18. JCSIM BUC. 25 T 4 14 26-49 18

ETAPA VIITOARE 
Gaz Metan Mediaș 
Tlrnăvenl (1—2), Avîntul
— Flacăra Automecanica
(1—2), Mecanică Ftnă 
București — Progresul 
București (1—2), Sportul 
toreso Slatina - ’ '
Gheorghe (6—1),
— Tractorul Brașov (1—2), A. S. 
Drobeta Tr. Severin — C. S. 
Ttrgovlște (0—2>, Cai păți Mîrșa — 
Muscelul Cîmpulung (0—2), Elec- 
troputere Craiova — Șoimii I.P.A. 
Sibiu (1—2), T.C.S.LM. București
— Automatica București (0—1).

(joi 15 mai) B
— Chimica 

Reghin 
Moreni 
Steaua 
Vulcan . 
Mund- 

I.M.A.S.A. St 
I.C.I.M. Brașov

Relatări de la : A. 
Străjan, I. Ghlța, T. 
Cotescu, Z. Kovacs, 
I. Slmlnle, I. Toma.

1. JIUL PETR.
2. ----- —
1.
4.
5.6.
7.
8.
9. Mln.

FC. Maram. 
Gloria B-ța 
U.T. Arad 
Olimpia S.M. 
Met. Bocșa 
Mec. Oirăștle 
Strungul Ar. 
— Cavnic

10. Aurul Brad
11. CIL Sighet
12. ---------- ’
13.
14.
15. 
IS. 
w.

CSM Reșița 
înfrățirea Or. 
Mureșul Deva 
Armătura ZI. 
Unirea A.I. 
CJFR. Tim.

10. Min. Lupeni

Crișan, N. 
Țăranu, L, 

I. Domuță,

25 18
25 14
25 14
25 14
25 12

3
7
5
1
3

25 10 5
25 9 6
25 9 5
25 11 1
25 10 3
25
25

4 48-18
4 45-19
6

10
10
10
10
11
13
12

53-19
40-31
45-31
37-45

25

10 8 12 28-37 23
I I 11 26-27 22
8 t 11 M-28 n

11 0 14 23-44 22
S 4 12 23-43 22

25 10 1 14 36-43 21 
25 8 4 13 23-34 20 
25 0 5 14 16-40 17

ETAPA VIITOARE (joi 15 mal) 2 
Jiul Petroșani — Minerul Lupeni 
B—1), Sighet — Minerul
Cavnlo (1—2), C.F.R. Timișoara — 
înfrățirea Oradea (1—1), P. O. 
Maramureș Baia Mare — Armă
tura Zalău (0—0), Strungul Arad
— C. S. U.T. A. (0—2), Aurul Brad
— Metalul Bocșa (O—1), Gloria 
Bistrița — Olimpia Satu Mare 
(C—1), Mureșul Deva — Mecani
ca Orăștie (0—2), C.S.M. Reșița — 
Unirea Alba talia (1—0).

«JBNISTRATIA DE STAI LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
NUMERELE EXTRASE LA 

TRAGEREA EXCEPȚIONALĂ 
PRONOEXPRES DIN 11 MAI

• REZULTATELE CONCURSU
LUI PRONOSPORT DIN 11 MAI 
1. Arezzo — Catanzaro 1 ; 2. As- 
coli — Cremonese 1; 3. Bologna
— Sambenedettese 1; 4. Brescia
— Palermo X; 5. Campobasso — 
Pescara X; 6. Catania — Caglia
ri lj 7. Erripoli — Genoa 1; 8. 
Lazio — Perugia X; 9. Monza
— Cesena 1) 10. Lanerossi Vi
cenza — Triestina Xi 11. CSM 
Suceava — Oțelul Galați anulat; 
12. Avîntul Reghin — Flacăra 
Moreni anulat ; 13. Strungul

C. S. U. T. Arad anulat, 
al de cîștiguri: 854.623FOND TOTAL DE CÎȘTI- 

GURI ; 1.330.669 LEI.



Campionatele , Europene de judo

REZULTATE SUB AȘTEPTĂRI 
ALE SPORTIVILOR NOȘTRI
BELGRAD, 11 (prin telefon). 

Simbătă șl duminica. în Sala 
Pionier din localitate au conti
nuat întrecerile Campionatelor 
Europene de judo pentru seniori. 
Din păcate, ca șl In zilele prece
dente, reprezentanții țării noas
tre au avut comportări modeste, 
bilanțul acestei ediții a competi
ției continentale sltuîndu-se sub 
nivelul așteptărilor șl al edițiilor 
precedente. După ce Valentin 
Bazon (cat. open) a pierdut două 
meciuri, la C. Jehl (Elveția) — 
prin lppon șl. in recalificări, tot 
prin lppon la ungurul L. TolnaL, 
părăsind concursul, toate speran
țele au fost legate de evoluția 
lui Gheorghe Dani (superușoară). 
El a obtinut două victorii : 
b lppon J.C. Spielmann (Elve
ția) și b.p. (yuko) A. Raekarpi 
(Finlanda) dar nereușind să ctș- 
tlge șl meciul cu ungurul J. Csak 
a trebuit să lupte tn finala pen
tru locurile 3. eu Patrie Roux 
(Franța), de care a fost învins 
prin lppon în m!n. 1,42, ocupînd 
locul 5.

în reuniunea de sîmbătă. In 
care au avut loc întrecerile 
continentale la categoriile se- 
miu.șoară și ușoară, au evoluat 
sl doi sportivi români : Dorin 
Drîmbe si Ștefan Nagy. Con
form tragerilor la sorți, amin- 
doi reprezentanții noștri pu
teau să treacă de primul tur. 
Drlmbe l-a intîlnlt pe Iugoslavul 
ștefan Cuk, un sportiv fără 
carte de vizită deosebită. în 
fata căruia s-a comportat bine 
oină în min. 2.32, cînd Cuk a 
reușit să finalizeze un atac co
tat cu yuko. Din acel moment, 
iugoslavul a Început să bată tn 
retragere, fapt marcat șl de un 
avertisment (schldo) care 1-»

LA C.E. DE HALTERE STRĂLUCITE PERFORMANTE
(Urmare din pag. I)

dicase anterior, din prima în
cercare la acest stil). Cea dinții 
tentativă la această greutate — 
230 kg — a fost ratată. Vlad 
mai avea o șansă. El era convins 
că mai dispune de timp, de 
aproape un minut, pentru a-și 
pregăti încercarea, marea emo
ție ce-1 stăpinea dindu-i aceas
tă impresie. De fapt, mal erau 
doar cîteva secunde... Si-a dat 
seama si s-a repezit, într-o 
clipă, la halteră, a ridicat la 
piept, apoi deasupra capului, 
imensa greutate, de parcă era 
o halteră de carton ! Spectatorii, 
in picioare, l-au răsplătit cu 
ropote de aplauze pentru acest 
rezultat — record național 
egalat, prin care tînărul sportiv 
de la Steaua (născut la 1 no
iembrie 1963), a devenit cam
pionul incontestabil al Europei 
la această categorie. Un cam
pion intr-un progres remarcabil 
față de precedenta ediție a C.E., 
de la Katowice, unde cucerise 
două medalii de aur si una de 
argint. Acum el a realizat 417,5 
kg la total, fată de 400 kg. 187,5 
la smuls, fată de 185 și 230 la 
aruncat, fată de 215 kg, trans- 
formînd argintul din Polonia, 
la acest din urmă stil, în cea 
mai prețioasă medalie.

O comportare meritorie a 
avut si dinamovistul Constantin 
Urdaș. care Ia cat, 82.5 kg, a 

• TELEX. • TELEX •
BASCHET a - Campionatul 

masculin al Spaniei a revenit 
echipei Real Madrid : 38—86. ta 
meci retur al finalei, la Barce
lona cu F.C. (in tur ; Real — 
F.C. Barcelona 83—80).

CAIAC-CANOE a In Regata 
Sofia, caiac simplu (f): I. Dl- 
levska (Polonia). 1:58,51 ț 2. 
Gheceva < Bulgaria) 1:58,85 ; 3.
Borceanu (România) 2:00,97; ca
iac dublu (fi : 1. Gheceva Pe- 
liska (Bulgaria) 1:47,73; 2. Mun- 
teanu. Borceanu (România) 
1:48,73. 3. Petrova. Marinova
(Bulgaria» 1:51,95.

CICLISM • Cea de-a i8-a eta- 
tană a Turului Spaniei, disputa
tă pe traseul .Granada — Benal- 
madena (191 km), a fost cîști- 
.gată de rutierul sovietic Viktor 
Demidenko, în 4h37:57 (medie 
orară — 40.9<5 km), în clasa
mentul general individual - se 
menține lider spaniolul Alvaro 
Pino, urmat de scoțianul Robert 
Miliar. la 33 s. șl irlandezul 
Sean Kelly la 4.54. « Cursa de 
la Namur (Belgia) a revenii ru
tierului olandez Steven Rooks. 
Înregistrat pe distanta de 218.900 
km -u timpul de 5h39, L-oa ur
mat belgienii Dernles — la 6s. 
Versîuys — la 49 s sl italianul 
Conțin! — la 46 3. a Etapa a

fost dat. iar Drlmbe, in loc să 
atace decis, să încerce mal mult, 
s-a mulțumit cu atacuri inefi
ciente. evitate ușor de adversar. 
O singură dată Drlmbe a fost 
mal Incisiv, spre final, cînd a 
reușit să puncteze (koka), insu
ficient insă, pentru a anula a- 
vantajul lui Cuk. în continuare, 
el n-a mal beneficiat nici de 
recalificări. ștefan Nagy — ta 
care ne puneam speranțe oare
cum îndreptățite — a fost șl el 
depășit clar de Llezy Nakali 
(U.R.S.S.) șl n-a mal beneficiat 
de recalificări, tn fața unul 
debutant Intr-o competiție de a- 
cest nivel. Nagy — medaliat cu 
bronz tn urmă cu doi ani — 
trebuia să abordeze cu totul alt
fel întîlnirea. dar el s-a lăsat 
dominat în permanentă de ad
versar. care a finalizat mal 
multe procedee de atac, ctștl- 
glnd prin waza ari. tn timp ce 
tabela de punctaj a lui Nagy a 
rămas... albă !

Clasamentele finale ale prime
lor categorii : semlușoară : l. 
Iuri Sokolov (U.R.S.S.), 2. I.
Brenner (R.F.G.), 2. J. Pawlow
ski (Polonia) șl Al. Ma (Franța); 
ușoară : 1. Bertalan Hajtos (Un
garia), 2. K. Brown (Marea Bri- 
tanle), 3. E. Gamba (Italia) șl 
W. Blacb (Polonia) ; semlmljlo- 
cie ■ 1. Frank Wleneke (R.F.G.),
2. M* Pletrl (Franța). 3. W. Lo- 
glen (Polonia) și R. Pilk (RD.G.); 
mijlocie 5 1. Peter Seisenbacher 
(Austria), 2. B. Syljkers (Olan
da), J. J. Gyanl (Ungaria) șl F. 
Canu (Franța) ; superușoară : 
1. Josef Csak (Ungaria). 2. P. 
Jupke (R.F.G.). 2. H. Tlesterl
(U.R.S.S.) și P. Roux (Franța).

Costin CHIRIAC

obtinut trei medalii de bronz, cu 
370 kg. la total, 165 kg. la smuls 
(la egalitate cu ungurul Barsi, 
dar mai ușor decît acesta cu 
400 grame) șl 205 kg. la arun
cat. După o absență de aproape 
doi ani, C. Urdaș revine astfel 
cu brio in arena internațională.

Ceilalți doi sportivi români 
prezenti în ultimele zile de 
concurs. Petre Becheru și Va- 
sile Groapă, nu au reușit per
formanțele scontate. Primul s-a 
clasat pe locul 7 la cat. 82,5 
kg. cu 350 kg la total, iar V. 
Groapă a ratat trei încercări 
la stilul aruncat, ieșind din în
trecere.

REZULTATE TEHNICE : Cat.
82,S kg : 1. Israil Arsemakov
(U.R.S.S.) 382,5 kg ; 2. Assen
Ztatev (Bulgaria) 375 kg ; 2.
Constantin Urdaș (România) 
370 kg : 4. Laszlo Barși (Un
garia) 365 kg ; 5. Kalman Cen- 
geri (Ungaria) 357,5 kg ; 6. Pe
ter Mdller (R. D. Germană) 
350 kg ; 7. Petre Becheru
(România) 350 kg. (departajarea 
s-a făcut in urma cîntarului o- 
flcial. unde concurentul român 
a fost mai greu cu 200 de gra
me) ; smuls : 1. Arsemakov 170 
kg : 2 Zlatev 167,5 kg ; 3. Ur
daș 165 kg ; 4. Barși 165 kg,. 8. 
Becheru 150 kg : aruncat s 
1. Arsemakov 212,5 kg ; 2. Zla
tev 207,5 kg ; 2. Urdaș 205 kg... 
6. Becheru 200 kg ; cat. 90 kg 
(România nu a prezentat concu- 
renti) ; 1. Anatoli Khrapatyi
(U.R.S.S.) 410 kg ; 2. Vlktor
Solodov (U.R.S.S.) 395 kg : 3
Rumen Teodoslev (Bulgaria)

TELEX • TELEX •
4- a a Cursei Păcii (65 km. ta 
circuit, la Varșovia), a revenit 
rutierului Olaf Ludwig (R.D.G.), 
ln24:32. urmat de Romanov 
(U.R.S.S.) la 4 s și Raab (R.D.G.), 
la 7 s. în clasamentul general 
continuă să conducă Josef Re- 
gec (Cehoslovacia) 3n52:13, urmat 
de C Zaikov (Bulgaria), la 17 s 
șl Ludwig, la 1:13.

HANDBAL a Returul finalei 
Cupei Federației (m) : Technl- 
sen AH can te — Raba Eto Gyoi 
24—20 (In tur: Raba Eto — Ali
cante: 23—17). Echipa ungară a 
ctstlgat trofeul.

TENIS • în semifinalele tur
neului de la Mflnchen, contînd 
pentru ..Marele Premiu", spanio
lul Sanchez l-a învins cu 7—5, 
6—1, pe suedezul Svensson, Iar 
vest-germanul Osterthun a dispus 
cu 7—5. 6—0 de americanul Telt- 
scher. a Finala turneului de la 
Osaka se va disputa între sue
dezii Edberg șl Borg. tn semi
finale Edberg l-a eliminat cu 
6—3. 6—4 pe americanul Krlek,
Iar Borg a dispus cu 3—8. 6—2, 
6—3 de Davis (S.U.A.)

TENIS DE MASA a Finala 
C.C.E. (f). la Budapesta: sta- 
tlsztika — Voros Lobogo Tolna5— 0.

ACTUALITATEA ATLETICA
• în reuniunea atletică de

la Modesto (S.U.A.). cvadru
plul campion olimpic de la 
Los Angeles, Carl Lewis a fost 
învins pe 100 m, de compatrio
tul său Harvey Glence : 10,07 
față de 10.15. Alte rezultate, 
masculin, 110 m.g. : 1. R.
Kingdom (S.U.A.) 13,48 ; 2. C. 
Clark (S.U.A.) 13,60 ; 200 m :
l. D. Robinson (S.U.A.) 20.48 ;
400 m : 1. I. Egbunika (Nige
ria) 45,65 ; 2. D. Morrio (Ja
maica) 45,70 ; lungime : 1. L.
Myricks (S.U.A.) 8,55 m (vtnt
favorabil) ; triplu salt : 1.
W. Banks (S.U.A.) 17,26 m ; 2. 
J. Taiwo (Kenia) 17,12 m ; 
disc : 1. K. Hjeltnes (Norvegia) 
67,58 m ; greutate : 1. J. Bren
ner (S.U.A.) 21,21 m ; femi
nin, 100 m.g. : 1. Pam Marshall 
(S.U.A.) 10.98 (vînt favorabil) : 
lungime : 1. Carol Lewis
(S.U.A.) 6.58 m.
• STOCKHOLM (Agerpres).

— Cursa internațională de 20 
km marș desfășurată în locali
tatea suedeză Vaernamo a 
revenit atletului H. Gauder 
(R. D. Germană), cu timpul de 
lh21:15. urmat de V. Ivanenko 
(U.R.S.S.) — lh22:18 șl B.
Gustafsson (Suedia) — lh23:24. 
în proba feminină, pe primul 
loc s-a situat concurenta so
vietică Vera Osipova — 
lh35:52.
• PARIS (Agerpres). — Cu 

prilejul unui concura des
fășurat la Brive (Franța), atle
tul francez Philippe Collet a 
cîstigat proba de săritură cu 
prăjina, cu rezultatul de 5,70
m.

392.5 kg ; 4. Plotr Krukovski
(Polonia) 390 kg ; 5. Slevomir
Zawada (Polonia) 377,5 kg ; S. 
Zoltan Balazsfl (Ungaria)
377.5 kg ; smuls : 1. Khrapatyi
180 kg ; 2. Solodov 175 kg ; 3. 
Teodoslev 172,5 kg ; aruncat : 1, 
Khrapatyi 230 kg ; 2. Solodov
220 kg ; 3. Teodoslev 220 kg ; 
cat. ioc kg : 1. Nicu vlad 
(România) 417,5 kg 1 2. Alek-
xandr Popov (U.R.S.S.) 397,5 
kg ; 3. Rene Wlssuwa (R. D.
Germană) 385 kg ; 4. Jura Du
das (Cehoslovacia) 372,5 kg r.
5. Ianoș Bofkl (Ungaria) 372,5 
kg ; 6. Franz Langhalter (Aus
tria» 372,5 kg ; smuls: 1. NICU 
VLAD 187,5 kg J .2. Popov 175 
kg ; 2. Wlssuwa 175 kg, (depar
tajarea s-a făcut la ctatarul o- 
ficlal, Popov fiind mal ușor cu 
200 de grame) ; aruncat : 1. 
NICU VLAD 230 kg ; 2. Popov
222.5 kg ; 3. Bdfkl 210 kg ; 4
Dudas 210 kg (departajarea 
s-a făcut ta urma cîntarului 
oficial).

La ultimele două categorii 
(110 kg și +110 kg) țara noastră 
nu a avut reprezentanți. Rezul
tatele le vom publica ta ziarul 
de marți.

Delegația sportivilor români 
se Întoarce ta țară luni după- 
amlază. eu avionul.

PRESA ENGLEZĂ DUPĂ VICTORIA 
ECHIPEI STEAUA ÎN C. C. E.

•OTBAL 
mencuauAe

LONDRA, 11 (Agerpres). — 
Presa britanică a publicat nu
meroase comentarii pe marginea 
finalei Cupei Campionilor Euro
peni' la fotbal dintre echipele 
Steaua București șl C.F. Bar
celona, subliniind reușita forma
ției române în partida de la Se
villa. Astfel, cronicarul de fotbal 
al ziarului „The Times" scrie : 
„Echipa Steaua București este, 
evident, construită pe bazele unei 
apărări solide, neiertătoare în in
tervenții, precaută, disciplinată, 
prestînd ta ansamblu un joc a- 
semănăter cu cel al italienilor. 
Fotbaliștii români au izbutit, 
prlntr-o temporizare a jocului, să 
Imprime o cadență adecvată tac
ticii lor, aontraataclnd deseori 
periculos". Cotidianul „Daily Mail" 
consacră o pagină întreagă me
ciului de la Sevilla și publică 
fotografia Iul Ducadam ținînd 
cupa în brațe, Iar în comenta
riu se notează : .Talentatul por
tar român i-a spulberat visul lui 
Terry Venables. Cu toate acestea, 
antrenorul englez a fost primul 
care a aplaudat succesul echipei 
bucureștene. Cînd Lăcătuș șl Ba
llot au concretizat loviturile de 
la 11 m, Venables a recunoscut 
că este cea mal mare decepție 
din cariera sa de director teh
nic, dar ta mod sportiv !-a feli
citat pe jucătorii de la Steaua". 
„The Star" subliniază „că echipa 
Steaua Put.tireștl nu șt-a pier
dut calmul în acea atmosferă de

DEBUT BUN LA
La Reno, în Nevada (S.U.A.). 

Campionatele Mondiale de 
box se află in plină desfășu
rare. Au susținut primele me
ciuri si pugilist!! români la a- 
ceastă * IV-a ediție a compe
tiției supreme. Astfel, Ni- 
eolae Talpos (pană) a debutat 
cu o frumoasă victorie la 
puncte (4—1) in fața france
zului Erik Murin. Partida • 
fost aprigă, dar sportivul nos
tru s-a impus prin numeroa
sele lovituri expediate cu am
bele brațe. Campionul mondial 
de juniori. Daniel M&eran a 
pășit cu dreptul tn întrecere, 
obțlnînd o dificilă, dar spec
taculoasă victorie, în me
ciul său cu nord-ameri canal 
Vincent Phillips, După o par-

„TROFEUL CARPAȚI
(Urmare din pag. 1)

România tineret. In grupa B, 
Ungaria a cîștigat atît la Po
lonia (9—6), cit și la Bulgaria 
(9—4), iar Polonia a întrecut 
Bulgaria cu 9—7. Clasament :
1. Ungaria, 2. Polonia, 3. Bul
garia. In fine, în grupa C, R, P. 
Chineză obține victorii la R. D. 
Germană cu 9—7 și la același 
scor cu Cuba, tn timp ce R. D. 
Germană întrece Cuba cu 9—6. 
Clasament : 1. R. P. Chineză,
2. R. D. Germană. 3. Cuba.

In disputa pentru locurile de 
pe podium s-au Întrecut, tn 
continuare echipele clasate pe 
locul I in fiecare grupă, 'for
mațiile situate pe poziția a 
doua in grupe au urcat pe 
planșe pentru locurile 4—6. iar 
cele aflate pe poziția a treia, 
pentru locurile 7—9.

In primul meci pentru po
dium, Ungaria a întrecut R. P. 
Chineză cu 9—3.

Apoi a fost rindul primei 
noastre reprezentative de a 
trage cu sabrerii R. P. Chineze. 
Meci aparent cu un ciștigător 
scontat, formația noastră, mal 
experimentată. Pe planșă. Insă, 
altfel au stat lucrurile. Echi
librul a caracterizat prima man
șă (2—2), după care. însă, sa
brerii noștri au reușit să se 
detașeze, conducînd la un mo
ment dat cu 7—3. Se părea că 
meciul se va Încheia cu vic
toria sabrerilor români. Din pă
cate, ei au ratat următoarele 5 
asalturi, ultima oară prin Chi-

CUPA
Cupa Davis a reintrat în ac

tualitate. Iată cîteva dintre 
rezultatele primite. aseară, 
înaintea închiderii ediției. 
Zona Asia, (turul 2) : Coreea 
de Sud — Pakistan 3—0 : Ja
ponia — Taiwan 4—1 ; Hong- 
Kong — R. P. Chineză 0—2 ;

tensiune extraordinară și a de
monstrat de la începutul jocu
lui că nu va fi o pradă ușoară 
pentru catalani, pentru ca pe

MECIURI INTERNATIONALE

• La Alena, în finala Campio
natului European de juniori II : 
Spania — Italia 2—1 (1—0). Pen
tru învingători au înscris Mena- 
gues (mln. 11), Flamigni (min. 
73 — autogol), respectiv Capellini 
(min. 57). Pentru locul 3 : 
U.R.S.S. — R. D. Germană 1—1 
(0—0). Au marcat Salenko (mln. 
58. din penalty), respectiv Jăllng 
(min. 67). Au urmat loviturile de 
la 11 m. Echipa U.R.S.S. s-a de
partajat cu scorul de 8—7 l A 
arbitrat Fl. Popescu (România).
• Continuîndu-șl pregătirile 

pentru C.M., mal multe echipe au 
susținut meciuri de verificare. La

FINALE DE CUPE IN ANGLIA Șl SCOȚIA

• Pe stadionul Wembley din 
Londra, în finala Cupei Angliei, 
F. C. Liverpool, campioana țării, 
a întrecut pe Everton cu 3—1 
(0—1). Scorul a fost deschis de 
Everton prin Lineker (min. 28), 
dar, după pauză campionii au 
înscris de trei ori prin Jan Rush 
(min. 57 șl 84) șt Johnston (mln 
63). La meci au asistat 98 000 de 
spectatori. Este pentru a treia 
oară din anul 1900. cind o echi
pă reușește eventul Cupă—Cam

C.M. DE BOX
tidă aprigă, echilibrată, eu 
multe faze spectaculoase, 
sportivul’ român a promovat în 
faza următoare a competi
ției. obtinînd decizia cu 3—2. 
„Seiniimijlociul" Ștefan Drișcu 
a avut în Torsten Schmitz 
(R.D.G.) un adversar pu
ternic. in fata căruia a pier
dut cu 1—4. ALTE REZUL
TATE : muscă : D. Berg 
(R.D.G.) b.p. Mouhj (Maroc), 
A. Can (Turcia) b.p. A. John
son (S.U.A.) ; semiușoarâ : fu 
Horta (Cuba) b.p. M. Caldaral- 
1* (Italia) ; semimijlocie ; C. 
Marceno (Venezuela) b.k.o. 2 
A. Stoianov (Bulgaria). I. 
Akopkohian (U.R.S.S.) b.p. H. 
Gertal (R. F. Germania).

" LA SABIE
culiță (care pină atunci Înregis
trase 3 victorii și toată lumea 
o aștepta pe a 4-a). Conduși cu 
8—7 sabrerii noștri și-au pus 
toate speranțele în M. Florea, 
dar și el a pierdut, cu 5—4._ 
Realizatori : Pop și Chiculiță 
cite 3 v.. Szabo 1 v., FI. Pău- 
nescu și Florea 0 v, resp. 
Wang Xing Zi 3 v, Wang Zhi 
Ming, Jian Cui Hua^și Zeng 
Jhao Kang cîte 2 v. '

Totuși, șansa de a ocupa lo
cul I rțu era pierdută, pentru 
că sabrerii români urmau să 
se Întreacă cu cei ai Ungariei, 
Cu o victorie la 4 ei și-ar fi 
adjudecat trofeul. Din pă
cate, tn acest meci decisiv, 
sabrerii noștri s-au comportat 
și mai slab, pierzind cu 9—3 
(Pop, Szabo și Chiculiță 
cite 1 victorie. FI. Păunescu 0 v.. 
respectiv Uhlar 3 v., Varga, 
Na var ete și Fiedler cîte 2 v).

Așadar, clasament final : 
L Ungaria. 2. R. P. Chineză, 
3. România I. Un rezultat ne
satisfăcător al sabrerilor noștri 
din prima reprezentativă, care 
n-au făcut acțiuni de scrimă, 
n-au manifestat luciditate pe 
planșă. Un eșec „logic", ca. 
efect al unei slabe pregătiri 
specifice de scrimă. O carență 
de fond asupra căreia vom re
veni. Pentru că „Trofeul Car- 
pați“. o repetiție binevenită în 
vederea Campionatelor Mondia
le de seniori de la Sofia, din 
această vară, pune serioase în
trebări vizavi de valoarea reală 
a trăgătorilor noștri la această 
armă

DAVIS
Zona Europa A. (turul 1) : 
Bulgaria — Cipru 3—0 ; Egipt 
— Malta 3—0 ; Portugalia — 
Zimbabwe 2—1 ; Zona Europa 
B, (turul 1) : Turcia — Lu
xemburg 2—1 ; Irlanda — Bel
gia 0—2 ; Nigeria — Norvegia 
3—0 ; Grecia — Siria 3—0.

măsură ce timpul se scurgea să 
capete mal multă siguranță, con
cretizată în transformarea lovi
turilor de la li m“.

Stuttgart, reprezentativa Bulga
riei a dispus de formația locală 
V.f.B. Stuttgart cu 5—2 (3—2),
prin golurile marcate de Mlade- 
nov (2), Kostandinov, Iskrenov, 
Sirakov, respectiv Klinsmann și 
Reichert. Selecționata Canadei» 
jucînd la Toronto, a dispus, sur
prinzător, de cea a Tării Galilor 
cu 2—0 (2—0). Au marcat Vra- 
blici (min. 34) și Jones (min. 44 
— autogol).
• în turneul echipelor de ti

neret de la Toulon : pentru lo
curile 5—6: Ungaria — Selecționa
ta Vichy 3—2 ; pentru locul 7—8 î 
Belgia — Camerun 3—0.

pionat. Din păcate, finala a avut 
un epilog nedorit : biletele fiind 
limitate numeroși spectatori au 
escaladat zidurile stadionului șl 
organele de ordine au fost nevoie 
te să aresteze 41 dintre el.

• Finala Cupei Scoției : Aber
deen — Midlothian 3—0 (1—Oh
Au înscris : Hewitt (min. 5 șl 
48). Stark (min. 74). Este pentru 
a patra oară cînd F. C. Aberdeen 
Intră fn posesia trofeului.
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