
La Campionatele Mondiale și Europene de haltere (juniori)

NOI Șl FRUMOASE SUCCESE
ALE SPORTIVILOR ROMÂNI
• A. Czanka- trei medalii : aur, argint la C.E. și bronz la C.M.

DONAUESCHINGEN, 28 (prin 
telefon). La „Donauhalle" din 
localitate au continuat întrece
rile Campionatelor Mondiale si 
Europene de haltere rezervate 
juniorilor. în cea de a doua zi 
a competiției au intrat in con
curs încă doi reprezentanți ai 
țării noastre : Attila Czanka 
(80 kg) și Liviu Muntean 
(67,5 kg).

Spre marea satisfacție a de
legației noastre, ca și în ziua 

A. Czanka
inaugurală, un reprezentant al 
României s-a numărat printre 
medaliatii competiției. ATTILA 
CZANKA. elev al antrenorului 
Tiberiu Roman de la C.S.M. 
Clu.j-Napoca, a reușit marea 
performanță de a urca de trei 
ori pe podiumul de premiere : 
campion continental la „arun
cat" (150 kg), locul 2 la total 
în întrecerea europeană (267,5 
kg) și locul 3 la „aruncat" — 
la egalitate cu vieecampionul 
mondial față de care reprezen

PROMISIUNILE.
Intitulat Concursul Republican 

de primăvară al seniorilor, 
startul oficial al activității a- 
tletice în aer liber a adus, de 
fapt. pe Stadionul 23 August 
din Capitală, cei mai multi din
tre competitorii apti să repre
zinte. în vara ce bate la ușă, 
atletismul românesc în marile 
întreceri internaționale ale a- 
nului. Campionatele Europene 
de seniori (a XIII-a ediție) și 
Campionatele Mondiale de ju
niori (prima ediție). Deci, pe 
listele de concurs s-au aflat nu 
numai atleți cu nume de rezo
nanță pe pistele lumii, ci și ti
neri (sau foarte tineri !) spor
tivi care speră să se afirme 
viguros cit mai curînd în dis
puta cu adversari redutabili, cu 
secundele si centimetrii.

Iată, de pildă, în cursa femi
nină de 400 mg, cîștigată de 
cunoscuta alergătoare Cristiea- 
na Cojocaru-Matei cu un nou 
record național (cea mai bună 
performantă mondială a înce
putului de sezon), printre pro
tagoniste s-a aflat si junioara 
Ana Maria Drăghia (Viitorul 
București), 18 ani, țâre’ a sta
bilit si ea un nou și valoros 
record național de junioare 
(57,28). Pentru comparație, o 
singură cifră : anul trecut, în 
finala aceleiași probe a Con
cursului Prietenia, de la Pi
tești, Ana Maria Drăghia se 
clasa pe primul loc, într-o re-

In campionatul de rugby

FAVORITELE SERIEI SECUNDE 
ÎNVINGĂTOARE ÎN DEPLASARE

SERIA I
SPORTUL STUDENȚESC — 

R. C. GRIVIȚA ROȘIE 9—15 
(6—15). învingători, rugbyș- 
tii oaseți, dar evoluția lor nu 
s-a ridicat la nivelul recoman
dărilor „plusate" de recentul 
succes asupra Stelei, campioa
na „en titre". Doar cîteva 
atacuri mal incisive cu înain
tarea, plecări pe lingă grăma
dă (Stroe, Pongracz), pe care 
XV-le Griviței le știe bine, 
doar una sau două curse ale 
fundașului internațional Al. 
Marin și cam atît.. însuși e- 
seul (unul singur în tot me
ciul) a fost nud mult rodul în- 
tîmplării : CALAFETEANU a 
urmărit cu viteza-i cunoscută 
un balon șutat înalt care, în 

tantul țării noastre a cintărit 
mai mult cu... 50 gr !

Aceste medalii se adaugă ce
lor cucerite în prima zi de 
Aurel Sîrbu, situînd delegația 
României printre protagonistele 
actualei ediții.

Attila Czanka a intrat în con
curs la stilul smuls la greuta
tea de 117,5, reușind din pri
ma încercare. Apoi a solicitat să 
reintre la 122,5 kg și a ratat 
de două ori, ultima încercare 
fiind foarte aproape de reușită, 
situație în care, poziția repre
zentantului nostru in ambele 
clasamente (C.M. și C.E.) s-ar 
fi îmbunătățit substanțial. Dar, 
iată clasamentele C.M.. TOTAL: 
1. He In Chiu (R. P. Chineză) 
280 kg, 2. Ivan Doicev (Bulga
ria) 272.5 kg, 3. Sun Xi Wei 
(R. P Chineză) 272,5 kg 4. A. 
Czanka 267,5 kg ; -SMULS : 1. 
He In Chiu 130 kg. 2. I. Doicev
127.5 kg 3. Ergun Batmaz (Tur
cia) 122,5 kg ; ARUNCAT : 1. 
Sun Xi Wei 152,5, 2. IIs In
Chiu 150 kg, 3. Attila Czanka 
(România) .150 kg. Clasament 
C.E., TOTAL : 1. Ivan Doicev
272.5 kg 2. Attila Czanka 267.5 
kg, 3. Valeri Leonov (U.R.S.S.) 
265 kg ; SMULS : L Doicev
127.5 kg, 2. E. Batmaz 122,5 kg,
3. V. Leonov 120 kg, 4. A. Czan
ka 117.5 kg ; ARUNCAT : 1.
ATTILA CZANKA 150 kg, 2. V. 
Leonov 145 kg. 3. I. Doicev 145 
kg.

Celălalt reprezentant al țării 
noastre, Liviu Muntean, ’ n-a 
reusiț să urce pe podiumul de 
premiere datorită faptului că 
rezultatele sale s-au situat sub 
recordurile personale, cifrele

Ion OCHSENFELD

(Continuare in pag. a 4-a)

SPERANȚELOR
dutabilă companie de speranțe 
din U.R.S.S., Cehoslovacia, 
R.D.G.. Ungaria si Bulgaria, cu 
timpul de 59,44. Un salt specta
culos al elevei Georgetei Mu» 
șat !

Și venind vorba de această 
tradițională întrecere a speran
țelor olimpice din țări socialiste, 
găzduită anul trecut de țara

O Juniorii s-au afirmat 
și în compania seniorilor 
.0 Cotele performanțelor 
în creștere * C.M. '86 
— principalul obiectiv al 
reprezentanților noștri

noastră, să mai dăm două e- 
xemple edificatoare pentru evo
luția în timp a junioarelor 
noastre, candidate pentru pre
miera „mondialelor", de la A- 
tena. La Pitești, Corina Roșio- 
ru domina clar probele de 
sprint, anunțîndu-se ca un real 
talent la 17 ani. gălățeanca 
(CSS 2, antrenor Gh. Pleznilă) 
califieîndu-se apoi, la scurt 
timp, în finalele „europenelor" 
de la Cottbus, pentru ca în a- 
cest an să se dovedească a fi 

mod normal, nu punea nici o 
problema pentru fundașul 
Sportului, Dan Cojocaru, De 
această dată insă, el nu poate 
controla mingea, o scapă, iar 
G. Stoica, lingă el — surprins 
fiind — nu împinge balonul în 
tyșă, permițînd rapidei a- 
ripi grivițene, pe fază, să cul
ce un eseu neașteptat, care a 
făcut diferența, RADU trans- 
formindu-1. în rest lovituri 
de picior : trei de partea stu
denților (2 l.p. + drop — NAS- 
TASE), și tot atîtea de partea 
adversarilor (2 l.p. + drop — 
RADU). Să mai adăugăm ci
teva cuvinte și despre Învinși. 
Ei și-au manifestat predilecția 
pentru jocul pe treisferturi, 
unde acționează cele mai

Proletari din toate țările, uniți-oă I
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IN TRADIȚIONALUL DERBY AL FOTBALULUI NOSTRU A DECIS
PLUSUL DE AMBIȚIE IN FAJA „CAMPIOANEI CAMPIONILOR-

Rareori ne-a fost dat ca un 
derby, fie el chiar Dinamo — 
Steaua, să fi ștîmit un interes, 
față de care cererile de bilete 
nu ar fi putut să fie satisfăcute 
nici măcar pe Nou Camp, sta
dionul finalistei învinse de 
Steaua in neuitata 
nocturnă de la Se
villa. Pînă la urmă, 
celor 17 000 de pe 
stadion li s-au a- 
dăugat milioanele 
din fața micului 
ecran, ceea ce a 
mărit și mai mult 
cota meciului, o 
cotă care — în 
pofida conturilor 
încheiate în cam
pionat — avea să 
se răsfrîngă si a- 
supra startului, un 
start nervos. do
minat de pasiunile, 
„eternului derby". 
Arbitrul Ion Cră- 
ciunescu, care' a- 
vea să conducă 
un meci foarte 
greu, a îricețcat 
să oprească re
vărsarea „contre
lor" cu ajutorul 
cartonașelor. Poate că ar fi 
existat și soluția chemării la

ATLETISMULUI
(pe teren acoperit și, acum, 
în aer liber) cea mai bună 
sprinteră din țară. Anul trecut 
— 11,83 pe „sută", acum — 
11,72 (cu puternic vînt potriv
nic). Cleopatra Pălăcian (CSS 
Cetate Deva, antrenoare Maria
na Mladin) a cîștigat anul tre
cut cursa de 3 000 m. într-o 
manieră entuziasmantă, atît la 
Concursul Prietenia, de la Pi
tești (9:14,56), cît si ta Campio-

Paul SLĂVESCU

(Continuare în pag 2—3)

PREZENȚE INEDITE l'N FINALA CUPEI ROMÂNIEI LA OINĂ
• Competiția se dispută de mline pină duminică,

Din nou oamenii oinei — cei 
mai multi cunoscîndu-se între 
ei de ani și ani — și-au dat 
întîlnire pe litoralul Mării Ne
gre, pentru o nouă ediție a 
„Cupei României". competiție 
intrată de aproape trei decenii 
în tradiția sportului nostru na
țional si care va avea loc -în- 
cepînd de mîine. pe Stadionul 
„23 August" din Mangalia.

La întreceri vor fi prezente si 
citeva formații apărute mai re
cent in oină : Oltex Drăgăaești, 
Laminorul Beclcan, I.P.A. Si

Grivițenii (Circei, cu balonul, 
întotdeauna bine pe înaintare 
bune elemente ale echipet 
Din păcate, „dispecerul" liniei 
de atac (Năstase) alternează 
lucrurile bune cu altele mal 
puțin reușite, ceea ce se tra-

DINAMO - STEAUA 2-1 (1-0)
ordine a căpitanilor, ceea ce ar 
fi putut tempera — prln,tr-un 
...time-out — „verva" comba
tanților si ar fi asigurat mai 
multă cursivitate jocului în a-

Damaschin (9) deschide scorul in derby-ul 
centrarea lui Orac.

ceastă jumătate de oră, in care, 
totuși, am asistat la două—faze 
de mare frumusețe : golul lui 
DAMASCHIN din min. 11, la o 
centrare învăluitoare a Iui Orac, 
după o combinație foarte reu
șită eu Rednic, si bara lui 
Lăcătuș (min. 25). din centrarea 
lui Stoica, moment crucial în 
desfășurarea primei reprize. 
Treptat, jocul avea să se lim
pezească, ultimul sfert de oră 
fiind marcat de o mai bună or
ganizare a jocului alb-roșilor, 
cu o linie de mijloc cere a ți (Continuare In pag 2—3)

In celălalt meci restant al etapei ! 
i: VICTORIA - SPORTUL STUDENȚESC 2-2 i 
'[ (Cronica tn pag. 2—3) |

la Mangalia
biu. Este meritul comisiilor de 
specialitate din județele Olt, 
Bistrița-Năsăud și. respectiv, 
Sibiu de a se fi ocupat de răs- 
pîndirea acestui sport cu fru
moase tradiții. La această edi
ție a „Cupei României" se în
registrează însă și o absentă de 
marcă : Dinamo București. For
mația antrenată de Gheorghe 
Vlase a. fost eliminată in etapa 
zonală de oinlștii de la Com
binatul Poligrafic „Casa Scân
teii" București.

Echipele participante la tur

Stroe fi Măcăneață) 9e grupează 
Foto : Aurel D. NEAGU

duce printr-un joc inegal, 
inconstant Finalul a arătat 
unele valențe ale jocului de

(Continuare in pag. a 4-a) 

nut in șah un „mijloc" celebru, 
elementul pregnant fiind bloca
rea lui Bffldni de către „favo
ritul- său la echipa națională. 
Rednic. în această perioadă.

Dinamo — Steaua, fructificind 
Foto : Aurel D. NEAGU

Bărbulescu execută formidabil 
o lovitură liberă, excelent apă
rată de Moraru, iar Rednic 
irosește un contraatac în supe
rioritate numerică (min. 43), 
subliniind parcă avîntările 
riscante ale liniei de fund roș- 
albastre.

După pauză. Steaua începe 
mult mai bine, apropiindu-se de 
cota sa internațională. pe

Ioan CH1RH.A

neul final vor fi împărțite ia 
două serii de cite cinci, cele 
de pe locurile 1 si 2 jn grupe 
urmînd să-și dispute meciuri 
după formula „fiecare cu fie
care", in vederea alcătuirii cla
samentului locurilor 1—4. Iată 
și echipele care vor evolua la 
Mangalia : C.P.B., A. S. Armata 
Constanța, Energia Rîmnicelu 
(jud. Buzău). întreprinderea de

(Continuare tn pag 2—3)

De mline, In Capitală, o atractivă

competiție de polo

TURNEUL INTERNATIONAL

AL româniei (juniori)
Bazinul Dinamo din Capitali 

găzduiește, de mîine pînă dumi
nică, o interesantă competiție in
ternațională de polo. Este vorba 
despre Turneul Internațional aJ 
țării noastre — rezervat echipelor 
de juniori. La această Întrecere 
iau parte selecționatele Bulgariei, 
Cehoslovaciei, Ungariei — una 
dintre cele mai puternice repre
zentative din lume — și, bineîn
țeles, României.

Prima reuniune are loc mîine, 
de la ora 17 (precedată, la ora 
16,30, de festivitatea de deschidere 
a competiției), în meciul inaugu
ral întîlnindu-se echipele- Unga
riei și Cehoslovaciei, în conti
nuare fiind programată partida 
România — Bulgaria.

Simbătă, tot de la ora 17, se 
dispută jocurile Ungaria — Bul
garia și România — Cehoslova
cia. Duminică, de la ora 10 1 
Cehoslovacia — Bulgaria și Româ
nia — Ungaria»



DACIADA
„Maratonul sănătății1* la Miercurea-Ciuc

0 COMPETIȚIE CARE ClȘTIGĂ IN POPULARITATE

ÎNTRECERILE REPUBLICANE DE CULTURISM

Municipiul Miercurea-Ciuc a 
cunoscut duminică animația 
specifică marilor competiții 
sportive de masă, prilejuită de 
desfășurarea, sub egida com
petiției naționale „Dacia- 
da“, a celei de a patra 
ediții de vară a „Maratonului 
sănătății", întrecere care se 
bucură de un tot mai mare In
teres și de frumos succes pe 
meleagurile Harghitei. Dar ia
tă că iubitorilor de alergare 
din acest județ li s-au adău
gat mulți alții, veniți din ju
dețele limitrofe, Mureș și Co- 
vasna.

Maratonul a fost înconjurat 
de o atmosferă de frumoasă 
sărbătoare creată de cel peste 
800 de participant! la întreceri

TURNEUL
INTERNATIONAL DE ȘAH

Aceiași jucători se află în 
fruntea clasamentului și după a 
8-a rundă, in Turneul internațio
nal- de șah al României, care se 
dispută în Capitală. Adrian Negu- 
lescu (cane a remizat ieri cu 
D. Oltean) are acum 6 puncte, 
Iar în urma sa Constantin Io- 
nescu (victorie la G. Gauglitz) a 
acumulat 5,5 p. în continuare 
sini clasați I. Dohoian (U.R.SJS.) 
și M. Hawelko (Polonia) — 5 p, 
D. Oltean 4,5 p, O. Foișor 4 p 
(1) etc.

Alte rezultate din runda de a- 
seară: Lupu — Dohoian 0—1, 
Foișor — Urzică 1—0, Hawelko — 
L. Oltean 1—0, Remon — Geor
gescu 0,5—0,5. tn două partide ale 
rundei a 7-a: Hawelko — ionescu 
0—1, Doliolan — L. Oltean 1—0.

Azi se dispută runda a 0-a.

REZULTATE DIN CAMPIONATUL
DIVIZIEI B LA HANDBAL

MASCULIN, seria I : CSU Ga
lați — Moldosin Vaslui 29—28 
(17—13), ASA Buzău — Arctic 
Găiești 27—24 (18—XI), Celuloza
Brăila — IMU Bacău 23—23 (14— 
13), CSM Borzeștl — Dacia Pi
tești 22—17 (13—7), Tractorul Bra
șov — Hidrotehnica Constanța 
30—27 (13—12). In meci restant : 
Tractorul — Dacia Pitești 29—22 
(15—11) ; seria a II-a : Șuierul 
Baia Sprie — CSM Reșița 22—19 
(11—9), Electro mu reș Tg. Mureș 
— Metalul Hunedoara 24—22 (12— 
7), Unic Sa tu Mare — Utilajul 
Știința Petroșani 32—10 (13—6).

FEMININ, seria I : Textila Bu- 
huși — Mecanică Fină București 
21—17 (11—3), PROGRESUL BUCU
REȘTI — CFR CRAIOVA 33—12 
(19—S). Maturitatea unor jucă
toare cu îndelungată experiență 
(Preoțescu, Biro, Manolescu), e- 
lanul, dorința de afirmare șl, nu 
in ultimă Instanță, talentul unor 
handbaliste tinere (Ivan, Mincu, 
Croitoru, Panalt) — acestea au 
fost, duminică, principalele „ar
gumente-? ale bucureștenoelor tn 
partida câștigată detașat cu CFR 

I
 BASCHET. a doua SURORI (Gabriela — 

născută tn anul 1968, talia : 1,88 m șl Edit 
SzOke — 1969, 1,80), ambele depistate tn 
comuna Sîncrăienl-Ciuc, județul Harghita, 

[evoluează ta echipa Olimpia București.
Promovarea acestor junioare (Inițiate ta 
baschet de antrenorul Radu Drăgănescu) 
se Încadrează ta Unla generală de căutare 

Iși Încurajare a elementelor tinere, apte să 
atingă ștacheta performanței, linie adopta
tă de multă vreme de conducerea Clubului 
Sportiv OUmpla • CU DEOSEBIT SUCCES 
conduce jocurile din Divizia școlară șl de 

I juniori cavalerul fluierului... Daniela Dăn-
cluc, singura arbltru-femele din Capitală. 
Fostă jucătoare ia ICEMENERG, lăcătuș- 
montator la această Întreprindere, Daniela 
Dăncluc tși păstrează Intactă pasiunea pen- 

Itru sportul cu mingea la coș onortad cu 
talent șl conștiinciozitate calitatea de ar
bitru șl oficial. (D. St.).

I
 CĂLĂRIE. a printre spectatorii pre- 

zenți la întrecerile campionatului s-au aflat 
șl componentele echipei de volei GIGCL 
Brașov, sosite la Lugoj pentru a susține un 
important meci de calificare pentru pro-

I
movarea ta A. Să ne amintim, cu această 
ocazie, că orașul de la poalele Tîmpei a 
avut, tntr-o vreme, și o bogată activitate 
ecvestră... • „ESTE PENTRU PRIMA OARA 
— ne spunea antrenorul steliștilor Tudor 

1 Vasile — etnd la concursurile Interne găsim
o ambianță cu nimic mal prejos ca aceea 
de la mari întreceri internaționale". Intr-a
devăr, cadrul natural deosebit, amenajările 

I bazei, grija gospodărească a gazdelor au
creat o atmosferă mult apreciată de concu-

rențl. • APROPO de această reușită or
ganizatorică, să notăm că ea a fost posi
bilă datorită strădaniilor depuse de orga
nele locale, de antrenorul Cornel Iiln, spri
jinit, printre alții, de Valerlsa Hodoșan, 
Carol Tanco, Octavian Haneș, Albert Md- 
canu, ca șl de colectivele de la IAS, IPC 
Mondial, IUPS, IURT etc. • REȚINEM, de 
asemenea, șl promisiunea că, plnă ta sep
tembrie — etnd va avea loc concursul in
ternațional — se vor lua măsuri pentru 
îmbunătățirea terenului de obstacole, a tri
bunelor și a turnului arbitrilor. Avînd ta 
vedere realizările de ptaă acum, slntem si
guri că lugojenii se vor ține de cuvlnt. 
• DACA PINA ÎN PREZENT exista o in
tensă popularizare a competițiilor de călă
rie, de această dată ea a fost sub cotele 
obișnuite. Deci... (Em. F.).

HANDBAL. • meciul de duminica, 
de la Brașov — dintre Rulmentul și Știința 
Bacău —, în general de un bun nivel teh
nic, a fost umbrit mal ales în a doua 
parte, de „duelurile" verbale dintre antre
norii Remus Drăgănescu și Alexandru 
Mengonl. Antrenorul băcăuanilor, Al. M.. a 
spus Ia un moment dat : „vă dau lecții 
de handbal... De asta am venit la Brașov". 
Sigur, Știința este cea mal valoroasă echipă 
din handbalul nostru feminin, dovadă că 
ta acest sezon a cîștigat campionatul, Cupa 
șl a jucat finala „Cupei Campionilor Euro- 
ropen!". Dar antrenorul principal al băcă- 
uancelor nu trebuie să uite că nu e de 
prea multă vreme... principal ! (I. GV.).

RUGBY. • UN PILDUITOR ATAȘAMENT 
față de echipa ta care s-a consacrat a

și de mii de spectatori veniți 
să vadă cursele la care au luat 
startul concurenți de toate vîrs- 
tele, împărțiți pe categorii. Pe 
prima treaptă a podiumului de 
premiere au urcat, în ordinea 
acestor categorii de vlrstă, ur
mătorii participant : Anamaria 
Becze și Pavel Bujac, Vilma 
Demeter și Ladislau DIma (toți 
patru elevi din M. Ciuc), Czal- 
ka Fodor și Ladislau Orosz 
(M. Ciuc), Ildiko Fodor (Sînsi- 
mion) și Alexandru Berecz 
(Cristurul Secuiesc), Gabriela 
Iosub (M. Ciuc) și Ladislau 
Peterfi (Remetea), Ilona Lokodi 
(.M Ciuc) și Ion Rusz (Tg. 
Mureș). In cadrul festivității 
de închidere, în afara celor 
clasați pe primele locuri, au 
fost premiați : familia Lokodi 
care a avut în concursuri 5 
reprezentanți '(trei copii și pă
rinții lor), participanții din lo
calitățile cele mai îndepărtate 
— loan Rus și Gheorghe Va- 
karcs (ambii din Tg. Mureș), 
precum și Iosif Benedek din 
Sf. Gheorghe, căruia i s-a de
cernat „Trofeul fair-play", și 
eleva Mihaela Popescu din M. 
Ciuc, desemnată „Miss mara
ton".

A fost o minunată competiție 
sportivă de masă, care — prin 
prezența unui public specta
tor atît de numeros — a reali
zat o eficientă propagandă în 
favoarea alergării ca mijloc de 
întărire a sănătății. O pledoa
rie care credem că se va sol
da cu o participare și mai 
numeroasă la ediția viitoare a 
acestei tot mal populare com
petiții.

Radu POP

Craiova. Apărarea a fost mobilă, 
agresivă, greu de trecut, in timp 
co atacurile și contraatacurile 
»-au purtat cu mare rapiditate. 
Au înscris : Ivan 9, Mincu 7, 
Preoțescu 6, Croitoru 5, Pan ai t 
5, Biro 4, Manolescu 3 — pentru 
Progresul ; Bălăci 4, Cioc 4, Plc- 
șoianu 2, Slmion 1, Preda 1 — 
pemtru CFR. Au arbitrat buzole- 
nll C. Căpățină — C. Suditu. 
(PAUL ZAHARIA — coresp.). 
Precizia Vaslui — Oțelul Galați 
31—31 (15—15) ; seria a II-a :
Gloria Bistrița — Industria Ușoa
ră Oradea 17—13 (7—3), Metalica 
Oradea — Universitatea Farmec 
aiuj-Napoca 12—10, Constructorul 
Hunedoara — Constructorul Ti
mișoara 25—12 (14—11), AEM Ti
mișoara — Nitramonia Făgăraș 
23—21 (12—8), Constructorul Bala 
Mare — Voința Sighișoara 32—8 
(17—2). (Corespondenți : M. Flo
re», Gh. Arsen le, A. Crlșan, C. 
Crețu, V. Sava, I. Ulleru, I. 
Toma, Gh. RIzu, I. Ghișa, Gh. 
Grunzu, L Vlad, C. Gruia, Z. 
Kovacs).

Desfășurate in București, fina
lele Cas^tionatelor Republicane 
de culturism 1980 mu încheiat 
cu următoarele rezultate :

JUNIORI Mid, eat. SI kg : 1. 
Marian Attna (Sănătatea Satu 
Mare), L Vagasl Andris (Matrița 
Odorheiu Secuiesc), 3. Jonlță So
rin (Lie. tad. Splru Haret Bucu
rești) ; cat. -«0 kg : 1. Pop Vlorel 
(Lie. tad. Splru Haret București), 
L Man Daniei (Sănătatea Satu 
Mare). 3. UUczai Rudolf (Elec
tromotor Timișoara) ; cat. 65 kg: 
1. Tritan Mihai (Rapid Bucu
rești)), 2. Moldovap Aurel (Meta- 
lotehnlca Tg. Mureș), 3. Matees- 
cu Călin (Petrochimistul PLtești); 
cat. 70 kg. : 1. Popa Mihai (Lie. 
ind. Spiru Haret București), 2. 
Hadade Sorin (Armătura Zalău), 
3. Lazăr Vasdîe (Armătura za
lău) ; cat. peste 70 kg : 1. Ghîță 
Cristian (Rapid Arad), Lăszld 
Jănos (Matrița Odorheiu Secu
iesc), 3. Matei Florin (Exploatare 
Metrou București). Echipe : 1.
Liceul Industrial Siplru Haret 
București, 2. Sănătatea Satu 
Mare, 3. Armătura Zalău ; câș
tigătorul trofeului special pentru 
cel mal frumos program de e- 
xerclțil liber alese : Pop Vlorel 
(Lie. Ind. Spiru Haret Buc.).

JUNIORI MARI, eat 65 kg : 1. 
Pop Vlorel (Lie. ind. Splru Ha
ret București), 2. Grecan Mircea 
(Armătura ■ Zalău), 3. Dumitru 
Vlorel (Exploatare Metrou Buc.); 
cat. 70 kg : 1. Bab Mircea (Să
nătatea Satu Mare), 2 .Jlpa Cris
tian (Lie. Ind. Spiru Haret Buc.), 
3. Breahnă Silviu (Exploatare 
Metrou Buc.) ; eat. 75 kg : 1. 
Preoteasa Florin (Llo.. tnd. Spiru 
Haret Buc.), 2. Sime Emil (T.R.A.

PROMISIUNILE...
(Urmare din pao 1)

natele Europene, de la Cottbus 
(9:05,52). Iar duminică, pe Sta
dionul 23 August, a alergat 
9:01,76, nou record de junioare. 
Și cu un timp sub 9 minute (ca- 
re-i este accesibil), tînăra și 
talentata atletă din Deva poa
te aspira cu temei la un loc 
pe podiumul „mondialelor" de 
juniori.

N-au trecut neobservate, desi
gur, nici evoluțiile promițătoa
re ale Adrianei Dumitru (CSM 
Pitești, antrenoare Natalia Be- 
tini) la 1500 și 800 m. Alinei 
Astafei (CSȘ 3 Steaua. C-tin 
Dumitrescu) la înălțime, Cris- 
tinei Boiț (Dinamo, Ioan Ben
ga) la disc. Deci, tot junioare
le... Pentru că, iată, și acum 
băieții continuă să lupte cu a- 
nonimatul, cu greu antrenorul 
federal pentru juniori, Vasile

CUPA ROMÂNIEI
(Urmare din na a 7)

piese auto Sibiu, Laminorul 
Roman (Neamț). Electro Boto
șani, Viată Nouă Olteni (Te
leorman), Oltex Drăgănești 
(Olt), Vulturii Dej (Cluj) și 
Laminorul Beclean (Bistrița- 
Năsăud). Printre arbitrii care 
vor oficia la turneul final : Al. 
Cazacu și I. Dobrescu (Bucu
rești), V. Comșa (Călărași), D. 
Lazăr (Suceava), D. Cojocaru 
(Brașov), N. Săvulescu (Tirgo- 
viște). Competiția se dispută de 
vineri pînă duminică (I. GV).

Tg. Mureș), 3. Băjan Gheorghe 
(Lie. ind. Spiru Haret Buc.) ; 
cat. 80 kg : 1. Lupu Florin
(A.S.A. Tg. Mureș), 2. Deăk Jenâ 
(Matrița Odorheiu Secuiesc), 3.
Moldovan Romulus (Metaloteh- 
nica Tg. Mureș), cat. peste «0 
kg : 1. Seruna Sorin (Turdeana 
Ttarda). 3. Jordăchloala Gheorghe 
(Energia Alexandria), 3. Scafa 
Leonard (Rapid Buc.). Echipe : 
L Liceul ind. Spiru Haret Buc., 
1. Metalotehnlca Tg. Mureș, ». 
Exploatare Metrou București ; 
câștigătorul trofeului special : 
Pop Vlorel (liceul ind. Splru 
Haret Buc.).

SENIORI, cat 70 kg î 1. Cos- 
tache Alexandru (Rapid Buc.), 
1. Petre Marian (iJc. Ind. Splru 
Haret Buc.), 3. Floriei Dănuț 
(CFR lași) ; cat. 78 kg : 1. Ml- 
hădlescu Cristian (Farul Con
stanța), 2. Mîndruță Săndel (Vii
torul Buzău), 3. Siblceanu Mircea 
(Petrochimistul Pitești) ; cat. 82 
kg : 1. Giurgl Nicolae (Glori' 
Ttrgu Lăpuș), 2. Astanel Llviu 
(•Petrochimistul Pitești), 3. Belbe 
VasOe (Sănătatea Satu Mare) ; 
cat. peste 83 kg : 1. Kantor Eu
gen (Rapid Arad), 2. Ciorbă Pe
tru (CFR Iași), 3. Demeny Eu
gen (O. J. T. Cluj). Echipe : 
1. Farul Constanța, 2. Liceul ind. 
Splru Haret Buc., 3. Rapid Arad; 
câștigătorul trofeului special ; u- 
ceanu Florin (Lie. ind. Splru 
Haret).

Câștigătoarele concursului pen
tru fete : Pop Laiura (cat. 52 kg) 
și Diaconescu Ileana (cat. peste 
52 kg), ambele de la Ide. ind. 
Spiru Haret Buc. Concursul pen
tru perechi a fost cîștigat de 
Diaconescu Ileana — Uceanu Flo
rin (Lie. ind. Spiru Haret Buc.).

SPERANȚELOR
Mureșan. găsind printre rezul
tate două raze de speranță : 
Eleodor Roșea (CSȘA Craiova, 
17 ani) — 63,58 m la ciocan și 
Petru Tobias (Centrul olimpic 
din Sf. Gheorghe, 18 ani) — 
1:50,45 la 800 m.

NOI PROMOVATE

AZI, ECHIPELE FEMININE 
ROBOTUL 1PEP CSȘ BACĂU 

Șl VOINȚA BRAȘOV
Pentru prima dată de cînd se 

joacă baschet în țara noastră, o 
echipă feminină din BAC AU — 
ROBOTUL IPEP CSȘ — a pro
movat în Divizia A. Elementele 
care, au determinat acest succes, 
obțimut de o formație al
cătuită aproape în exclusivi
tate disn jucătoare provenite 
de la CSȘ, au fost : con
lucrarea dintre întreprinderea de 
Panouri Electropneumatice (direc
tor : Ing. Sergiu Iorga) șl Clu
bul Sportiv Școlar (director : 
prof. Maria Ghenadc), sprijinul 
primit din partea A.S. Robotul 
(președinte : maistrul Gheorghe 
Mușat) și pasiunea tînărului an
trenor Ion Mihai. La întrebarea: 
„Ce preconizați pentru a crea e- 
chipei posibilitatea unei prestați] 
bune la prima el participare la 
Divizia A antrenorul Mihai 
ne-a răspuns : „Asigurarea unor 
condiții de pregătire cit mai bune, 
creșterea calității jocului și pro
movarea de noi taliente sînt obi
ective pe care trebuie să le Înde
plinim pentru a face față între-

arătat internaționalul constănțean Gheorghe 
Florea. La numai cîteva zile după ce a su
ferit o fractură deschisă de metacarp, fun
dașul Farului a intrat în teren pentru un 
meci atlt de important și de dificil cum 
a fost derbyul cu Dinamo. De bună seamă 
el a strîns de multe ori din dinți cînd a 
recepționat balonul, dar a rezistat pînă la 
capăt, fiind chiar unul dintre cei mai buni . 
din teren. • NU SE TERMINASE BINE În
tâlnirea de la Constanța șl începuseră să 
se facă primele pronosticuri privind vie- 1 
toria finală ta campionat I Prezent In tri
bune (ta care nu mal aveai unde arunca 
un ac)... ca „parte interesată" ta perspec
tiva finalei, antrenorul secund al Stelei, 
Radu Durbac, a fost interpelat prompt de 
doi dintre apropiațll susținători al dobro- 
genllor, Alexandru Codea șl Octavian Ha
giu : „Farul cîștlgă campionatul, după ce 
Învinge șl la București, șl la Constanța I 
pe Steaua. Ce zici 7“ Cunoscutul interna
țional de ptaă mal ieri l-a privit zîmbind, i 
repllcînd doar cu cuvintele „să treceți mai 
tatii de buzoieni și băimăreni, apoi... se 
joacă. Ml-am notat destule azi !* (G. R.). I

TENIS DE MASA • ardent sprijini- I 
TOR al sportului, lng. Grigore Togan, di
rectorul întreprinderii de Articole de Sticlă | 
București, era ta sala Progresul, să-1 vadă 
și să-l încurajeze pe jucătorii de la STIROM l 
CSȘ 2 Buc. Cineva ne spunea că Arieșul 
Turda cîștiga „Cupa României" la fotbal | 
cînd tovarășul Togan era director la fabrica 
turdeană, spiritul de muncă șl de dlsdpli- i 
nă imprimate de el echipei contribuind la 
memorabilul succes. Pe clnd STIROM cam- | 
pioană la tenis de masă 7 » DUPĂ CUM 
ne informează arbitrul principal al grupei | 
feminine de la Arad. Radu Popescu, o 
notă discordantă a făcut atitudinea nespor- I 
tivă a jucătoarei Emilia Ciosu, admonesta
tă de pubHc, care are pretenții mai mari I 
de la o campioană europeană. (M. C.).

primei 
explodat

Pri- 
prima 
Vasile

zîmbește

Cu legitimația de liberă in
trare la competițiile sportive 
a ziariștilor, am încercat să 
intru pe Stadionul Republicii 
la finala campionatului națio
nal de box pe echipe, dintre 
Steaua șl Dinamo. „Cerberii* 
de la poartă, după ce s-au 
convins că poza de pe „docu
ment* este conformă cu ori
ginalul, m-au poftit la masa... 
presei. Ad, aglomerație la fel 
ca în tribune, unde peste 15.000 
de „sufletiști* așteptau cu ne
răbdare începerea ostilităților. 
La colțurile ringului, doi mari 
maeștrii : Constantin Nour la 
Dinamo șl Mar cu Spakov la 
Steaua. La apariția 
perechi tribunele au 
tn... aplauze, 
mul meci, 
surpriză : 
Drăgan îl bate pe 
Ștefan Boboc, An
trenorul militarilor _____
hîtru. Apoi o victorie norma
lă : Constantin Gruiescu cîști- 
gă în fața lui Vasile Ivan și 
2—0 pentru Steaua. Aurel Du
mitrescu își onorează cartea 
de vizită (pe care scrie cam
pion european) învingîndu-I 
clar -pe Ștefan "Hîrșu, după 
care Nicolae Gâju nu-i lasă 
nid o speranță lui Gheorghe 
Drugă șl Steaua conduce cu 
4—0. Maestrul Nour nu pare 
prea îngrijorat. „Artileria** sa 
grea de abia intră în acțiune. 
Șl așa este. Paul Dobrescu 
șl-a obligat adversarul să a- 
bandoneze, Calistrat Cuțov a 
făcut la fel. Meciurile Ion 
Gyorffy — Gheorghe Chivăr, 
ion Monea — Alee Năstac șl 
Ion Alexe — Dumitru Zelinca 
au ridicat tribunele în picioa
re. Dinamovlștii au învins în 
serie, dar două înfrîngeri ne
prevăzute înregistrate de Ni
colae Păpălău și Ion Covaci 
au făcut ca Steaua să devină 
campioană la limită : 6—5.
Cel doi „meșteri" și-au strîns 
mîinile, promițîndu-și revanșa. 
Meciurile, toate, de excelent 
nivel. Monea a cîștigat pen
tru ultima dată la Năstac, 
cel care și-a luat apoi zborul

WMPJsil
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Iești, unde 
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categorii, tn 
a cîștigat c 
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perfect, făr 
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Iești. Ceea 
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o gală Stes 
multe cape 
torul nu pi

In primul eșalon al t

Echipa Robotul I.P.E.P.-C.S.Ș. nou pror
Fot,

cerilor Campionatului Național". 
Lotul celei mal proaspete divizio
nare A cuprinde pe Lucica Rusu 
— căpitanul echipei, Ioana Lu- 
pașcu, Adriana Anoca, Mihaela 
Tocilă. Laura Bunget, Claudia Le
pădata, Marilena Broșteanu, Gabi 
Leonte, Doina Țonea, Tereza Be
te?, Mariana Păvăloale, Mihaela 
Mușat. (Ilie IANCU — coresp.).

★
După numai un an de evoluție 

ta Divizia B de tineret, echipa 
VOINȚA BRAȘOV a revenit în 
prima categorie a campionatului 
țării, cu o formație în care expe
riența jucătoarelor mai vechi 
(Monica Clcio — căpitanul echi
pei, Camelia Hînda, Eva Fartaes, 
Suzana Grunwald, Marcela Ochlu- 
leț, Lăcrămioara Rus) s-a împle
tit armonios cu elanul caracte

ristic junk 
CSȘ Brașo 
trenoarei < 
Cășvean, 
Agathe KI 
Luminița 1

Antrenor 
ne-a deda 
torează ț 
de echipă 
luptat flec, 
meci. Des: 
valorile in 
fosta Interi 
ducind grf 
de de Imp 
întrecerile 
toamnă ne 
responsabl 
tinde la n 
tarea retr< 
CULES CU)

• Ia încheierea turului 4 al 
Campionatului National de 
baschet feminin, în fruntea cla
samentului Trofeului SPORTUL 
pentru eficacitate se află Mag
dalena Jerebie (Universitatea 
Cluj-Napoca) autoare a 902 p. 
O urmează : 2. Monica Aștelea- 
nu (Mobila CSȘ Satu Mare) 710 
p, 3. Edith Mathe (Comerțul 
CSȘ Tg. Mureș) 708 p, 4. Ga
briela Petre (Chimistul CSȘ, Rm. 
Vilcea) 700 p, 5. Maria Roșia- 
nu (Politehnica Sportul Studen
țesc București) 693 p, 6. Marce
la Bodea (Politehnica CSȘ Ti
mișoara) 692 p, 7. Roxana Ște
fan (Voința CSȘ 2 București) 
670 p, 8. Margareta Olasz (Co
merțul) 643 p, 9. Luminița Mă- 
ringuț (Progresul Stirom Bucu
rești) 623 p, 10. Emilia Alixan- 
dru (Progresul) 601 p.
• Turneul final al Diviziei 

feminine A se va disputa între 
4 și 8 iunie, în sala Rapid din 
Capitală (grupa 1—6) și în sala 
CSȘ Satu Mare (grupa 7—11).

• Campionatul Republican 
masculin va fi reluat prin eta
pa a 28-a. care se va desfășura 
duminică 1 si luni 2 iunie. Sînt 
programate meciurile : Rapid — 
ICED, Dinamo București — Fa

rul, Dinai 
(grupa 1- 
— CSU C 
Cluj-Nap< 
pa 7—11).
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In cupa

BALCANICA

VICTORIA CONTINUA SA LUPTE

| MUREȘENII, DOAR O VICTORIE DE PALMARES

I A.S.A. HERAKLIS SALONIC 4-2 (1-1)

I
I
I
I
I
I
I
I

TG. MUREȘ, 28 (prin tele
fon). ‘ „21 ___
a găzduit jocul retur din sfer
turile de finală ale Cupei Bal
canice ta care formația divi
zionară A din localitate, A.S.A., 
a primit replica echipei Hera- 
klis ’Salonic. La capătul unul 
joc fără virtuți tehnice ți 
spectaculare deosebite ta
bela de marcaj a indicat o vic
torie meritată a reprezen
tantei noastre cu scorul de 
4—2 (1—1). Intrată pe teren 
cu gîndul să refacă severul 
handicap din jocul tur (1—4), 
formația gazdă a început me
ciul cu liniile foarte avansate, 
debutul partidei găsind-o în 
cîteva bune situații de gol. 
Ea reușește de altfel să des
chidă scorul în min. 5, cînd 
balonul a circulat pc traseul 
Dumitrescu — Muntean 
BOTEZAN, ultimul șutind 
latul, plasat de Ia 12 m ; 1—6. 
Peste numai trei minute, ___
trasă parcă la indigo, centra
rea lui Muntean fiind însă re
luată

Ștadionul „23 August"
Deși replica oaspeților

cu

fază

imprecis de Botezan.

_ — nu
are darul să impresioneze, jo
cul gazdelor pierde din lucidi
tate și pină în finalul primei 
reprize putem consemna nu
mai o singură ocazie de a ma
jora scprul ta min. 33 cînd 
Albu șutează slab de la 8 m. 
tn min. 45, oaspeții egalează 
prin SAMBO, care a reluat eu 
capul, nejenat, de la 6 m, o 
centrare de pe dreapta a Iui 
Fapadopulos.

După pauză meciul se reia 
într-un anonimat cvasltotal, 
puținii spectatori alegînd so
luția meciului de la televizor. 
Formația noastră reușește 
„golul doi", în min. 52, la o, 
fază care nu anunța mai ni
mic : centrare, de pe dreapta, 
a lui Ispir, reluată în plasă, cu 
capul, de BOTEZAN. Peste nu
mai cinci minute, oaspeții res
tabilesc egalitatea prin MA- 
LOMIDIS, care șutează pe 
sus din marginea careului de 
16 m, Varo fiind, ca și la pri
mul gol, simplu spectator. Go
lurile victoriei sînt reali-

zate în minutele 74 (Ciorceri 
pătrunde pe stînga, centrează 
la firul ierbii și DUMITRES
CU, pe fază, reia în plasă) 
80 (același Clorccri intră 
careu, centrează, 
comite henț,. arbitrul nu acor
dă nimic și balonul ajunge Ia 
ALBU, care înscrie, din apro
piere, în colțul lung)). O vic
torie de palmares care ar fi 
putut fi mai concludentă dacă 
„ll“-le local ar fi acordat 
mai multă atenție fazei de 
construcție și ar fi diminuat 
numărul măre de ratări. Arbi
trul B. Aleksandrov (Bulgaria) 
a condus satisfăcător forma
țiile :

A.S.A. TG. MUREȘ : Varo
— SZABO, Jenei, Ispir, Fodor
— Dumitrescu, BOTEZAN, C. 
nie (min. 45 Both II) — Mun
tean. Fantei (min. 35 CIOR
CERI), Albu.

HERAKLIS : Gizelis — Zif- 
kas. SANDEXIS, Kapagio- 
vanis, Papadopulos — Hatzi- 
larls. Gioraș, MALOMTDIS, 
Karaiskos (min. 8 Sagos) — 
Sambo. Adamu.

Mihai CiUCA

și 
în 

Zafikas

I BUZOIENII, DEFICITARI LA FINALIZARE
I GLORIA - PANIONIOS ATENA 1-1 (0-0)

BUZĂU, 28 (prin telefon). Pe 
stadionul local, cu tribunele de 
obicei pline și chiar arhipline la 
meciurile de campionat, numai 
circa 5 000 de spectatori au fost 
prezențl azi (n.r. ieri) la partida 
Internațională dintre echipele 
Gloria șl Panionlos Atena con- 
tind ca retur al finalei grupei 
preliminare a Cupei Balcanice. 

IȘ4, spre dezamăgirea lor, forma
ția favorită nu le-a putut oferi 
satisfacția calificării tn finala 
competiției, deși o victorie cu 
2—0 (.care 11 era necesară după 
înfrfngerea cu 1—3 suferită in 
primul meci) ar fi fost pe deplin

I
I

I

posibilă. Ce-1 drept, bu-
zolan a avut, ta marea majoritate 
a celor M de minute, Inițiativa 
tn joc, a dominat tn unde peri
oade cu insistență, a construit 
multe acțiuni ofensive, dar n-a 
izbutit dedt rareori să-șt tacă 
breșe ta apărarea aglomerată șl 
decisă a echipei oaspete. Iar a- 
tuncl ctad, totuși, au realizat a- 
semenea breșe, buzolenll s-au 
arătat deficitari la ftoalizare.

Influențat de căldură, jocul are 
la Început un ritm mal scăzut și 
este lipsit de virtuți spectaculare. 
Echipa locală deține superiorita
tea teritorială, dar atacurile sale

I REZULTATELE ETAPEI A 29-a A DIVIZIEI B
SERIA I

I
BACĂU — C.F.R. 

5—1 (2—0) ; Grigoraș 
NHă (min. 28). David

I
I
I
I
I
I
I
I

ARIPILE
PAȘCANI
(min. 10), ... _____ _____
(min. 63 șl 80). Ursu (min. 70, 
autogol), respectiv Mantale (min. 
84).

CEAHLĂUL P. NEAMȚ — DU
NĂREA C.S.U. GALAȚI 4—1 
(0—1) : Ivanov (min. 46 si 70), 
Roșea (min. 80), Chertic (min. 
82), respectiv Balaban (min. 16).

MINERUL VATRA DORNEI —
F.C. PROGRESUL BRAlLA 0—1 
(0—0) : Drăgol (min. 77).

STEAUA MIZIL — DUNĂREA 
cAlArași i—o (i—0) • Galeș 
(min. 29). Meciul s-a disputat 
Ia Bușteni.

OLIMPIA RM. SĂRAT — C.S.M.
SUCEAVA 2—0 (1—0) : Nlculclolu 
(min. 30) șl Stoica (min. 67).

OTELUL GALAȚI - F.C. CON
STANȚA 4—0 (3—0) : Ilanghiuc 
(min. 28. 36 șl 78) șl Valșcovlcl 
(min. 38).

POLITEHNICA
HOVA 1-------
0-0) !
V. Radu 
(min. 70).

CHIMIA _____
TALUL PLOPENI _ . __ _ .
Popescu (min. 82) pentru Chimia, 
Crtagașu (min. 62) pentru Me- 
talul.

C.S. BOTOȘANI — F.C.M. 
DELTA TULCEA 1—0 (1—0) : Po- 
llfronie (min. 14).

Relatări de la I. Iancu, 
Rusu, I. Miron, V. Zbârcea. 
Budescu, Gh. Arsenle, 
D. Crăciun și

tiv Brașoveanu (min. 47) șl 
Szabo (min. 77).

SPORTUL MUNCITORESC SLA
TINA — GAZ METAN MEDIAȘ 
1—0 (1-0).

Relatări de la N. ștefan, N. 
Costache, M. Avanu, Gh. Uimea, 
L. Maior, V. Manafu, C. Gruia, 
P. Mlateoiu.

SERIA A lll-a

IAȘI — PRA- 
PLOIEȘTI S—0C.S.U.

Burdujan (min. 38), 
(min. 65) șl Agaehl

FĂLTICENI — ME-
1—1 (0—0) :

C. 
T.

. Al. Nour,
Th. Ungureanu.

SERIA A llo

I FINA STEAUA
CABRAȚI M1RȘA

F.C. MARAMUREȘ BAIA MA
BE — MUREȘUL DEVA 1—0 
(0—0) : Buzgău (min. 57).

C.S.M. REȘIȚA — OLIMPIA 
SATU MABE 2—0 (1—0) î Utlu 
(min. 20) și Zah (min. 68).

ARMATURA ZALĂU — AURUL 
BRAD 
(min. 
Păscută 
83).

JIUL
ȚIREA _ .
Stana (min. 85).

UNIREA ALBA IULIA 
CANICA ORAȘTIE 2—1 
Busu (min. 57). Popa (min. 60), 
respectiv Vesa (min. 46).

C.F.R. TIMIȘOARA — C.S. U.T. 
ABAD 2—2 (1—2) : Lucacl (min. 
40, autogol). Pavlov (min. 51) 
pentru C.F.R., Țîrlea (min. 15), 
Cheregl (min. 25) pentru U.T.A.

C.I.L. SIGHET — GLORIA 
BISTRIȚA 1-0 (1—0) : Strîmbel
(min. 35).

STRUNGUL ARAD — MINERIȚI, 
CAVNIC 1-0 (1—0) : Beleaua 
(min. S3).

MINERUL LUPEN1
BOCȘA 0-0.

Relatări de Ia A.
Fuchs, I. Domuța, 
G. Anghellna, C. Crețu, I. Mih- 
nea, O. Berbecaru șl I. Cotescu.

4—0 (0—0) ; Predeanu
65), Nuțu (min. 70), 
(min. 80) șl Naghl (min.

PETROȘANI — 
ORADEA 1—0

INFRĂ- 
(1—0) !

- ME- 
(0-0) i

— METALUL

Crlșan, P. 
I. Zamora,

eșuează, de reguli, In fața careu
lui advers, astfel eă mai bine de 
un sfert de oră nu se produce 
nici o fază mai fierbinte la poar
ta lui Manikas. Abia tn min. 19 
gazdele îșl creează prima ocazie 
cu adevărat clară de a deschide 
scorul însă șutul lui Balaur, din 
interiorul careului, este parat de 
portarul grec, tn replică, oaspeții 
reușesc, la rtndiul lor, peste două 
minute, să dejoace, printr-un vi
guros contraatac, tactica Jocului 
la ofsaid practicat de apărarea 
buzoiană, șl să se afle la un 
pas <țe gol: Aposporis este des
chis ta adinei me, scapă singur 
spre buturile buzoîene, dar por- 
tairul Lazăr îl lese inspirat ta 
tattmpinare, ta afara careului, șl 
mingea șutată de înaintașul den 
nu nimerește ținta. Jocul curge, 
ta continuare, tn favoarea buzo- 
lenllor insă el nu pot fructifica 
puținele oor zii pe care le cre
ează: in min. 23 Manikas res
pinge cu dificultate șutul Iul Șu- 
mulanschi Trei minute mal tîr- 
ztu, la cen trarea-șut a iul Cra
mer mingea cade pe bara trans
versală, tar ta min. 33, la o lovi
tură liberă executată de Tulpan, 
balonul trece cu puțin zpe lingă 
bară.

Imediat după pauză, gazdele vor 
reuși totuși să preia avantajul : 
Ia primul lor atac, Cramer cen
trează perfect șl D. GEORGESCU 
reia, cu eapul, la „păfanlcn”. Se 
pârea că drumul spre calificare 
le este acum deschis. Dar peste 
numai 8 minute, speranțele lor 
s-au spulberat tn mare măsură: 
Ia un rapid contraatac, pe partea 
dreaptă, Canaras centrează șl 
A POS PORTS reia eu precizie tn 
plasă, Pină tn final buzolenll vor 
continua să domine, dar nepu
tința lor de a marca va fi la fel 
de- evidentă, Balaur (mim. 57 — 
„cap“ peste de la cîțiva metri), 
Sooaricl (min. 89 — șut pericu
los respins, printr-un frumos re
flex, ta corner de Manillas), din 
nou Balaur (min. 87 — șut im
precis din poziție excelentă) șl 
Șumulansclu (min. 89 — „cap” 
mult pe lingă poartă) Irosind po
sibilitatea obținerii victoriei.

Arbitrul V. Toncev (Bulgaria), 
ajutat la Rnle de Ș. Necșulescu 
șl I. C5oț, a arbitrat bine urmă
toarele formații:

GLORIA: Lazăr — Comănescu 
(min. 26 NĂSTASE), Tlcă, Mircea, 
Tulpan (min. 57 Socarid) — Ba
laur, Șumulanschl, Ghizdeanu, 
Cramer — Profir, D. GEORGESCU.

PANIONIOS: MANIKAS — Dzl- 
loas, Papahlstopoulos, Marangos, 
Outrapoiilos — Canaras, Hallridis, 
UMA - APOSPORIS, Tziandakls, 
Pavlopoulos.

Constantin FIRĂNESCU

IlRGOVIȘTE, 28 (prin tele
fon). Partida restantă dintre 
Victoria si Sportul Studențesc 
s-a disputat de pe poziții dife
rite : Victoria manifestînd do
rința reabilitării după eșecul din 
etapa trecută in fata Chimiei 
Rm. Vîlcea si. deci, eu dorința 
cîstigării celor două nuncte 
necesare ea „aerul". Sportul 
Studențesc, mai relaxată. A 
reieșit un meci nu Drea spec
taculos, dar cu suficiente faze 
de poartă, mai numeroase la 
cea apărată de Speriatu. Si 
putem afirma că Victoria (cu 
precădere în finalul partidei) ar 
fi putut obține succesul, dar 
imprecizia Ia finalizare a făcut 
ca întîlnirea să se încheie la 
egalitate, ceea ce îi dezavanta- 
iează ne iucătorii pregătiți de 
I. Nunweiller. Prima ocazie se 
derulează în min. 3.
pasă în diagonală a lui 
cleanu adresată 
oferă ultimului 
Unui sut cu 
mingea peste 
în min. 10. 
pendicuiară 
încheiată cu 
se soldează 
ner. Peste 
execută o lovitură liberă, 
la 25 m. dar mingea trece ra
zant cu transversala. O acțiune 
a lui Augustin. derulată In 
min. 21. se încheie cu un sut 
imprecis. ratare 
parcă să anunțe 
scorului care se va 
min. 25 : Augustin 
balon la „întîlnire". _ _______
lui GLONȚ, urmează sprintul, 
șutul pe jos din unghi si Spe
riatu este Învins 
replică.
M. ~ 
36) 
nu 
43 
cleanu. fundașii 
fează. inclusiv 
mescu, și M. SANDU 
cu boltă din apropiere In 
plasă : 1—1. La reluare, in
troducerea lui Aelenei dă lim-

cînd o 
Ti- 

lui Terhes li 
posibilitatea 

care trimite 
„transversală", 

o pătrundere per- 
a lui Augustin, 

un sut din careu, 
doar cu un cor- 

două minute. Hagi 
de

care avea 
deschiderea 
nroduce în 
trimite un 

de dreapta.

1—0. în 
studenții ratează prin 

Sandu (min. 31). Hagi (min. 
si Stănici (min. 40). dar 
o vor mai face în min. 
cînd. Ia centrarea lui Ți- 

Victoriei ga- 
portarul Efti- 

trimite

I
I
I
I
I
I

MECANICA 
BUCUREȘTI — 
3—0 (2—0): Niță (min.- 11), Ăd.
Ion eseu (min. 25), Blvolaru 
(min . 81).

I.C.S.I.M. BUCUREȘTI
MICA TIRNAVENI - 
Nistor (min. 7®).

C. S. TIRGOVIȘTE 
TIC A BUCUREȘTI 
Chiriță (min. 18), 
50), Gingu ; ’
Baclu (min. 30).

FLACĂRA 
MORENI 
CAN BUCUREȘTI 3—1 
Ștefănescu (min. 17), 
(min. 63), C. Pană (min. 77), res
pectiv FI. Grigore (miri. 87).

AVÎNTUL REGHIN — LM.A.S.A. 
SF. GHEORGHE 2—1 (0—0) : Săn. 
dulescu (min. 50 și 52), respectiv 
Varga (min. 85).

A. S. DROBETA TB. SEVERIN 
— ȘOIMII I.P.A. SIBIU 2—0 (2—0): 
Brihac (mim. 38) șl Palea (min, 39).

TRACTORUL BRAȘOV — ELEC- 
TROPUTERE CRAIOVA 2—0 (1—0) : 
A. NeagU (min. 31) șl Gherghe 
(min. 70).

MUSCELUL CIMPULUNG — 
I.C.I.M. BRAȘOV 1—2 (0—0) : Pam- 
fil (min. 86 — din H m), respec

CIII-
0—1 (0—0):

; — AUTOMA-
3—1 (1—1) :

Ploaie (min. 
51), respectiv

AUTOMECANICA 
PROGRESUL VUL- 

BUCUREȘTI 3—1 (1—0) :
(min. 17), Stolclu

(min.

ADMINISTRAȚIA DE
NUMERELE 
TRAGEREA 
NOEXPRES

EXTRASE LA 
SPECIALA PRO

TON

FAZA I :
EXTRAGEREA 

40 26.
EXTRAGEREA

3 29 1 4.
FAZA a II-a :

EXTRAGEREA
1 22 5.

EXTRAGEREA
12 33 23.
FAZA a 111-a :

EXTRAGEREA
5 10 16 18 40.

EXTRAGEREA 
15 6 42 33 32 26.

Fond total de cîștiguri : 
1.919.636 lei. din care 172.933 lei. 
report la cat. I.

28 MAI 1988

I : M 12 15 24

a n-a : 25 11

a IlI-a : 39 41

a

a

a

IV-a : 26 _ 8

V-a : 41 9 3

VI-a : 27 37

V1CTORIA 2 (1)
SPORTUL STUDENȚESC 2 (1) 

Stadion Municipal; teren bun; 
timp frumos; spectatori — etrca 
5 000. Șuturi: 15—15 (pe poartă: 
7—5). Cornere: 13—2. Au marcat: 
GLONȚ (min. 25 șl 65), respectiv 
M. SANDU (mi». 43) și BONDOC 
(min. 56).

VICTORIA: Eftimeseu — Vlad 
(min. 67 P. Petre), I. Marin (min. 
60 Aelenei), Mirea, Săndoi — 
URSU, AUGUSTIN, CățOl — Nlca, 
Iordache, GLONȚ.

SPORTUL STUDENȚESC: Spe
riatu — Pologea. Cazan. CRISTEA, 
Munteanu I — TERHEȘ. 
Țlcleanu ’ ’ -- --
BACI — 
Bondoc),

A arbitrat 
aplicat legea 
(Medgidia) ; 
lescu șl N. 
București).

La speranțe: 1—1 (0—1), meci 
disputat la 30 martie.

.  ............

Coraș, 
(min. 74 M. Marian), 

M. Sandu (min., 46
Stănici.

satisfăcător (nu a 
avantajului) V. Curt 
la linie : M. Nlcu- 
Voinea (ambii din

pezime acțiunilor echipei Vic
toria. dar cei care punctează 
sînt tot „alb-negrii". O „șarjă" 
a Iui Hagi se soldează cu un 
fault Ia 20 m, lovitura este e- 
xecutată tot de 
versală, balonul 
ren și BONDOC 
plasă. De acum 
cursa de urmărire pentru ega- 
lare si în min. 60 balonul se 
plimbă îndelung prin fata porții 
lui Speriatu. dar nimeni nu 
reușește să-l trimită în plasă. 
Apoi Glonț (min. 63). scăpat 
singur. este oprit de fluierul 
arbitrului pentru un fault pe
trecut în secunda anterioară 
asupra lui Augustin, ianorînd 
astfel legea avantajului. Ega
larea se produce în min. 65, 
în urma unui corner. cînd 
GLONȚ reia balonul cu boltă, 
spre coltul lung, si după ce 
acesta atinge bara poposește în 
poartă. Ultimele minute aparțin 
Victoriei. dar Aelenei (min. 
74). Augustin (min. 85 — din 
4 m !) si din nou Aelenei (min. 
86) irosesc posibilitatea obți
nerii celor două puncte.

Gheorghe NERTEA J

el în trans- 
revine in te- 

îl reia în 
încolo începe

TRADIȚIONALUL DERBY
(Urmare din pag. 1) i

fondul randamentului scăzut al 
mijlocașilor dinamoviști, foarte 
solicitați pînă atunci. In min. 59, 
după un spectaculos acrosaj al 
lui Belodedicl, Iovan demarează 
și expediază o bombă pe care 
Moraru o apără cu dificultate, 
în min. 61, iureș în careul dina- 
movist, Bumbescu e faultat, dar 
arbitrul Crăclunescu nu acordă 
lovitura de la 11 m. Steaua con
tinuă să insiste, mai ales prin 
Iovan, remarcabil în atac. In
ternaționalul prinde un nou 
șut de excepție, dar Moraru a- 
pără ca In zilele lui mari. Pe 
fondul acestei dominări pe care 
doar jocul excelent al lui 
Nicdlae (la Pițurcă) și „rotirea" 
Închizătorilor în fața careului 
reușește să o tempereze, Dina
mo are cea mai mare ocazie a 
reprizei, prin Mihăescu (min. 
72). la o inteligentă pasă a lui 
Suciu. în careul depopulat al 
Stelei. Treptat Dinamo echili
brează jocul, Orac execută bine 
o lovitură liberă peste bară, iar 
MIHĂESCU majorează scorul, 
la o pasă Iiftată a Iui Orae. 
Sîntem în min. 77 și meciul 
pare jucat, dar iată că peste 
numai două minute, arbitrul se 
lasă păcălit de plonjonul lui 
Radu II, dictînd nn 11 m„ poate 
în compensația celui trecut cu 
vederea în prima parte. Exe
cută Majaru șl transformă : 
2—1. Steaua încearcă să forțeze 
egalarea, dar nu mai are resur
sele necesare, cu toate eforturile 
iui Lăcătuș, care caută să 
pătrundă pe cont propriu, după 
pase lungi în care se simte 
lipsa de sprijin a coechipierior.

A fost un derby de la care 
ne-am fi așteptat la mai mult, 
în care Dinamo, conștientă de 
forța campionilor, a jucat pozi
țional o bună repriză tactică, 
care a tăiat demarajele btae-

2 (ij 
Î w

Stadion Dinamo; teren excelent; 
timp frumos, călduros; spectatori 
— circa 17 000. Șuturi: 0—9 (PO 
poartă: 5—6). Cornere: 4—S. Au 
marcat: DAMASCHIN (min. M)î 
MIHĂESCU (min. 77), respecți» 
MAJARU (min. 79, din penalty)*

DINAMO: MORARU — REDNTC,' 
NTCOLAE, Movilă, S tău eseu -ș 
VARGA, Sucdu, Dragnea, ANDO- 
NE — DAMASCHIN (min. 45 Mî- 
hăescu ; min. 89 Văidean), Orae.

STEAUA: Ducadam — IOVAN, 
Bumbescu, Belodedicl, Bărbules- 
ou — BALINT, Stoica, BSlOnC, 
MAJARU — LĂCĂTUȘ, Plțurcl 
(min. 74 Radu H).

A arbitrat cu greșeli I. Crâ- 
ciunescu; la linie: N. Dinescu Șl 
G. Constantin (toți din Stan. 
Vîlcea).

Cartonașe galbene: MOVILA; 
MORARU, NICOLAE, ANDONEț,' 
ORAC, IOVAN, BUMBESCU, BA- 
LINT, BOLUNI, LĂCĂTUȘ.

La speranțe: 1—1 (0—0).

DINAMO 
STEAUA

STAT LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
CIȘTIGURILE TRAGERII MULTI

PLE LOTO DIN 18 MAI 1986

FAZA I: Cat. 1: 2 variante 25% 
autoturism Dacia 1300 (70 000 lei); 
cat. 2: 1 variantă 100% a 16 554 
lei șl 8 variante 25% a 4 139 lei; 
cat. 3: 2 variante 100% a 6 622 
lei șl 22 variante 25% a 1 655 lei; 
cat. 4 : 23,75 a 1727 lei; cat. 5: 
06,25 a 516 lei; cat. 6: 213,75 a 
232 lei; cat. X: 1195,50 a 100 lei.

Report la categoria 1: 231 201 lei.
FAZA A n-a: Cat. A: 1 variantă 

100% autoturism Dacia 1300 (70 000 
lei) șl 4 variante 25% a 17 500 lei; 
cat. B: 1 variantă 100% a 29 956 
lei din care o excursie de 2 
locuri în R. P. Ungară și dife
rența în numerar șl 24 variante 
25% a 7 489 lei; cat. C: 23,25 a 
7 423 lei; cat. D: 64,50 a 3 251 lei; 
cat. E: 202,50 a' 1 036 lei; cat. F: 
414,50 a 506 lei; cat. G: 2 382,75 a 
100 lei.

cunoscute ale lui B513n! șl 
Stoica, făcînd ca jocul roș-aH 
baștrilor să nu mai aibă larg» 
respirație pe care o cunoaștem.' 
în pofida sprinturilor lui Ba- 
lint si a schimbărilor de direc
ție ale lui Majaru. După pauză.’ 
presiunea steliștilor — tip An-r 
derlecht — a primit o replică 
la fel de bine „centrată" prin 
închiderea culoarelor de forță,' 
defensiva dinamovistă fiind în
lesnită de duelul direct PițurcA 
— Nicolae soldat în favoare» 
stoperului, ceea ce a determi
nat — pină la urmă — aducerea 
în teren a lui Radu II pentru 
rezolvarea pătrunderilor fronta
le. pînă atunci foarte rarei 
Sintetizînd, am putea spune c# 
dinamoviștii au știut că piesele 
grele ale steliștilor sînt BSISnt; 
și Stoica, ideea tactică generala 
fiind anihilare^, acestora. A-, 
ceasta blocare a atras implicit 
izolarea lui Lăcătuș, care «-» 
bătut pe cont propriu, nesusți- 
nut. Spre final, ofensiva stelîsUS 
a contat mai mult pe plecării» 
lui Bumbescu si Belodedicl, cut 
riscurile de rigoare. Era si • 
formă de oboseală, la căpătat 
unui sezon pe cit de fructuos,’ 
pe atîta de încărcat..

ro
din 
din

Autoturismele Dacia 1300 au 
venit Iul 
Clnapulung și 
Constanta.

• ASTAZI
pentru a vă 
TRAGEREA ___ , ____
de mîine, vineri, 30 mal. Mai 
multe bilete Jucate, mai multe 
posibilUățl de clștig !
• Reamintim Iubitorilor formu

lei LOTO 2 că duminică, 1 iunie, 
va avea loc O NOUA TRAGERE, 
care inaugurează sezonul estival 
din acest an. TRAGEREA * 
2, la care se poate ciștiga și cu 
2 numere, oferă șansele unei 
game largi și variate de ciștl- 
gurl.
• La LOZ IN PLIC, posibilități 

sporite si variate de succes, o
. dată vi. prezența tn vtnzare. Pe 
lingă seriile obișnuite, a LOZU
LUI MARILOR CIȘTIGURI, emi
siune specială limitată.

Pandrea 
Jidovu

Sorin 
Nlcolae

ULTIMA 
șansele

ZI 
la

ESTE
Încerca .
OBIȘNUITA LOTO 

vineri, 30 mal.

LOTO

unei

CLASAMENTUL

1. STEAUA 29 23 4 2 62-IC 59
2. Dinamo 30 18 6 6 44-2® 42
3. Sportul Stud. 30 16 9 5 67-32 41
4. „U“ Craiova 30 17 6 7 56-3® 40
5. Corvin ni 30 15 3 12 75-39 33
6. F.C. Argeș 30 12 7 11 32-36 31
7. „U“ Cluj-N. 30 13 4 13 46-44 30
8. Petrolul 30 10 9 11 29-34 23
9. Rapid 30 12 4 14 37-52 28

10. Gloria 29 10 6 13 43-50 26
11. S.C. Bacău 30 12 2 16 38-46 26
12. Chimia 30 11 4 15 34-48 26
13. F.C.M. Bv. 30 10 6 14 25-51 26
14. „Poli“ Tim. 30 11 3 16 43-49 ?5
15. Victoria 30 7 9 14 28-44 ?3
16. F.C. Olt 29 8 6 15 29-46
17. A.S.A Tg. M. 2.9 8 5 16 ?3-43 21
18. F.C. Bihor 30 5 7 18 :6-57



TURNEUL DE ȘAH

DE LA HAVANA

Campionatele Balcanice de volei

IN PR'MA PARTIDA VICTORIE A ECHIPEI NOASTRE FEMININE
• La masculin. iugoslavia — Bulgaria 3-0 I
PATRAS. 28 (prin telefon).

Campionatele Balcanice de vo
lei pentru reprezentativele de 
seniori și senioare au început 
în localitate (băieții) si în ora
șul Arta (fetele). în ajunul 
competiției a sosit si echipa fe
minină a Albaniei, care a jucat 
chiar in prima zi cu reprezen
tativa țării noastre, aceasta pri
mind o replică extrem de puter
nică. Voleibalistele române au 
obținut cu greu victoria: 3—2 
(16, —5, 14, —3, 3), în urma u- 
nei prestații inegale. Doar în ul
tima parte echipa noastră s-a 

' ridicat la nivelul pretențiilor pe 
care le aveam de la ea. Au fost

utilizate următoarele jucătoare : 
Doinita Dimofte, Mlrela Po- 
poviciu. Daniela Dinică, Speran
ța Cămin, Georgeta Ene, Fe
lida Popescu (Eugenia Cotes- 
cu. Daniela Coșoveanu). tn ce
lelalte meciuri feminine din 
prima zi : Bulgaria — Grecia 
3—0 (9, 6, 9), campioanele bal
canice practicînd un joc de bun 
nivel tehnic și Turcia — Iugo
slavia 3—1 (6, 0, —12, 6). rezul
tat surprinzător I

La Patras, în prima zi, echi
pa masculină a României nu a 
jucat, numărul participantelor 
fiind impar. O mare surpriză, 
mai ales prin severitatea sco-

V~ați întrebat vreodată 
ce se alege, să zicem, 
boxer profesionist, după 
ajunge si termine 
un meci pentru un titlu mon
dial f Dar după ce, eventual, 
susține mai multe asemenea 
mecturi tn care centura de 
campion al lumii se afli in 
joc ? Probabil cu mult, chiar 
cu foarte, mult, daci ar fi 
si judecim numai după bur
sele astronomice pe care pre
sa le anunți zgomotos. 4, 5, 
6... 10 milioane de dolari pen
tru un meci, e drept, de li 
sau de 15 reprize, adică pen
tru 36 sau 45 de minute de 
lupți în care fețele se stîl- 
ceso sub tăria pumnilor, chiar 
inmănușați. E drept că pini 
ajunge acolo, la burse de 4, 
5, 6 sau W milioane de do
lari, se cere multă muncă, 
răbdare, șansă; mii de lovi
turi pe care le dai, dar le ?i 
încasezi.. Ce fericiți sint 
boxerii profesioniști, acești 
gladiatori ai zilelor noastre 
— spun unii oameni — putred 
de bogați, care 
invidiațt pentru 
năstarea lor 1...

Dar totul sau 
este un fals, o . .
pe urma căreia mulți cîștigi, 
intr-adevăr, dar înșelatul este 
tocmai... invidiatul boxer I 
Lunca istorie a boxului pro
fesionist este plini de cazuri 
de mar pvgiliști, cu multe 
meciuri la activ, cu zeci de 
mii de spectatori care au ve
nit si-i vadă, care au „cîști- 
gat“ multe milioane de dolari 
Si care au terminat nu doar 
ruinați fizic, ci teribil de să
raci, trebuind sd fie internați 
tn aziluri mizere. Și nu o 
dată a fost nevoie să se facă 
chete publice pentru înmor- 
mtntarea lor. Și unde sint 
toate milioanele pe care le-au 
încasat ?... Puf de păpădie !

Recent, un tribunal din De
troit a emis o hotărîre prtn 
care fostul campion mondial

cu 
un

- c«
victorios

merită să fie 
gloria și bu-

aproape totul 
înșelătorie, de

Leon Spinks a fost declarai 
VALII 1 Justiția a constatat 
ci el are datorii de peste 
300.000 dolari și cd este tn 
imposibilitate de a fi solvabil 
față de creditori și mai ales 
față de fisc.

Leon Spinks este fratele 
mal mare al lui Michael, ac
tualul campion mondial al 
greilor (IBF). Lean este In 
vîrstă de 32 ani, ceea ce pen
tru box este, de acum, prea 
mult. A fost campion olim
pie in 1976, la Montreal, cină 
l-a învins pe puternicul pugi
list cubanez Slxto Soria. A 
trecut imediat la profesionism 
fără a avea, insă, o carieri 
prea strălucită, cum i se 
prevedea. Cea mai mare per
formanță a sa a fost cuceri
rea titlului mondial la cate
goria grea, in urma victoriei, 
la puncte, asupra lui Cassius 
Clay, alias Muhammad Aii, 
da; acesta, la revanșă, și-a 
recucerit titlul. Implicat In 
tot'felul de afaceri tenebroa- 

Leon Spinks a tot deci- 
' la figurat, 

stare de

se, 
zut, la propriu 
ajungînd acum 
falit.

Se spune că 
de boxer, după ce l-a învins 
pe Clay, Spinks ar fi cîștlgat 
4,5 milioane de dolari. Unde 
s-a dus oare această sumă, 
totuși, frumușică 7 Poate tn 
vînt, dar mai sigur, afirmi 
cunoscătorii, ea n-a existai 
dedt pe contractele încheiate 
înaintea partidei susținute. 
Adică, ce mal, pe hirtia l Dar 
nu numai acolo, ci și tn bu
zunarele — imposibil de um
plut — ale diferiților organi
zatori de gale, ale manageri
lor. ale întregii faune care te 
furișează tn urma unul boxer, 
mai ales a unui campion I

Falimentul lui Lean Sptafcs 
este un nou vil luat de pe 
fața boxului profesionist.

în

in cariera sa

r. vil.

FAVORITELE ÎNVINGĂTOARE
(Urmare din pag. 1)

atac al studenților, dar o ac
țiune viguroasă a lui Cojocaru 
a fost oprită prin obstrucție, 
arbitrul grăbindu-se să a- 
corde l.p., în loc să aștepte — 
firesc — continuarea fazei, ba
lonul sărind în brațele lui 
Năstase care se putea duce în 
eseu ; lovitura de pedeapsă 
a fost ratată. Insistența gaz
delor s-a concretizat într-o 
nouă frumoasă șarjă, balo
nul trecind prin „cinci mîini" 
pentru a eșua (G. Stoica) la o 
palmă de but... A arbitrat, în 
general bine. Șt. Rădulescu.

Dimitrie CALLIMACHI
ȘTIINȚA PETROȘANI — 

C.S.M. SIBIU 25—12 (9—3).
Joc de bună factură tehnică, 
gazdele manifestînd supe
rioritate pe ambele comparti
mente. Au marcat : CATANA 
și PALAMARIU — eseuri, 
BEZARAU 2 l.p. 4- drop + 
transf., CRISTIAN 2 l.p., pen
tru petroșeneni, respectiv UN- 
GUREANU eseu, AMARIE — 
2 l.p. + transf. (T. CORNEA, 
coresp,).

RULMENTUL BÎRLAD 
STEAUA 0—0.

C.S.M. SUCEAVA - 
IND. CONSTANȚA 
(0-3).

UNIVERSITATEA IC

BRU ARIE CLUJ-NAPOCA — 
LOCOMOTIVA PAȘCANI 13—3 
(7-3).

T.C.
13—«

SERIA A H-A
A. S. CONTACTOARE BU

ZĂU — FARUL CONSTANTA 
21—28 (12—19). Au marcat :
Gh. DINU, -V. ION, HOLBAN
— eseuri, V. ION 4 l.p. + 2 
transf. pentru învingători, res
pectiv rVANCIU (2), TUDOR
— eseuri, BEZUSCU l.p. — 3 
transf., intr-un med spor
tiv. (Gh. VASILE, coresp.).

MAȘINI GRELE — RAPID 
BUC. 7—15 (3—6). Jocul foar
te important pentru „zona fier
binte" a clasamentului, a fost 
început mal bine de gazde, 
care păreau favorite. Ele au și 
deschis scorul în min. 3 prin 
BUGA — drop, ratînd, in plus. 
2 l.p, și 1 drop. în schimb, 
Rapid, pe un atac eșuat al ad
versarilor, înscrie 
prin C. STANESCU, 
mat de fratele său 
NESCU. La reluare 
iși măresc avantajul 
DUMITRU — l.p., în timp ce 
gazdele ratează mult prin Gor
din. Rapid înscrie un nou eseu 
prin același DUMITRU la o 
gravă greșeală de apărare ad
versă ; transformă N. STA
NESCU. în final, presiunea e- 
chipei Mașini Grele se accen
tuează. O succesiune de șarje

un eseu 
.transfor- 
N. STA- 
feroviarii 
prin Gh.

rullli. a furnizat echipa Iugo
slaviei, învingătoare cu 3—0 
(13. 13, 4) asupra Bulgariei, 
campioana balcanică „en titre", 
în primele două seturi, jocul a 
fost echilibrat, ambele echipe 
arătînd o valoare ridicată. Iugo
slavii, cu o condiție fizică ex
celentă Si cu un Petrovici 
(2,03 m) în formă deosebită, 
secundat de Ceaușevici (2,00 m) 
și de veteranul Male vi ci, s-au 
impus în finaluri prin mobili
tate si tehnicitate superioare, 
iar în ultimul au dominat clar. 
Bulgarii — cu gabarit impre
sionant. avînd în teren 4 ju
cători de peste 2 metri — au 
fost insă mal lenți în acțiuni șl 
mal puțin siguri în execuții. De 
la ei s-au remarcat Kiosev, To- 
nev și Petkov. Au arbitrat foar
te bine K. Magaritis (Grecia) gi 
A Dinicu (România). In celă
lalt meci. Grecia — Turcia 3—1 
(5, 8, —12, 13), gazdele domi- 
nînd prin atacuri variate șl 
blocaje ferme. Cei mai buni : 
Amargianakov, Gountakos sf 
Kazasis. respectiv Kie și Bai- 
tacioglu. în ziua a doua, echi
pele României întîlnesc pe cele 
ale Greciei (m) și Iugoslaviei 
(f).

HAVANA, 28 (Agerpres). 
După 5 runde in turneul femi
nin de sah de la Havana, în 
clasament conduce Nana Iose
liani (U.R.S.S.). cu 4 p. 
Maestra română Dana Nuțu, 
care în runda a 5-a a cîștlgat 
la cubaneza Tania Hernandez, 
ocupă locul trei cu 3 p.

în concursul masculin în frun
tea clasamentului se află ar
gentinianul Carlos Palermo și 
cubanezul Amador Rodriguez, 
cu cate 4^5 p„ urmați de perua
nul Granda — 4 p si sovieticul 
Vladimirov — 3,5 p. Dan 
bulescu, învins în runda 
de către Nogueiras, este 
pe locul 8, cu 2,5 p.

Băr- 
a 6-a 
situat

Modesto FERRARINI

Dispută pentru minge între Ro
land Rahn (stingă) și Costel Cer- 
nat, la meciul dintre România — 

Suedia (90—71) la C.E.
Telefoto : A. P. — AGERPRES

NOI $1 FRUMOASE SUCCESE
(Urmare din pag 1)

respective nefiind suficiente 
pentru a-1 situa pe poziții mal 
bune în clasamentele unei ca
tegorii în care au fost prezeuți 
nu mal puțin de 28 concurența, 
întrecerile la această categorie 
au fost dominate de halterofi
lii europeni, in toate clasamen
tele C.M. făcându-șl loc un sin
gur sportiv din afara „bătrînu- 
lui continent", cubanezul Lino 
Elias, care a ocupat locul 2 la 
„aruncat". Reprezentantul nos
tru a ocupat cea mai bună po
ziție — locul 4 — în clasamen
tul C.E. la stilul aruncat, cu

160 kg. Iată clasamentele C.M„ 
TOTAL : 1. Anghel Ghencev 
(Bulgaria) 320 kg. 2. Leonid 
Lobacev (U.R.S.S.) 305 kg, 1 
Dragomir Marinov (Bulgaria) 
302,5 kg... 8. L. Muntean 290 kg; 
SMULS A. Ghencev 145 kg, X 
L. Lobacev 142 kg, 3. Ingo 
Steinhofel (R.D.G.) 135 kg... 6. 
L. Muntean 130 kg; ARUNCAT:
1. A. Ghencev 175 kg, 2. L. E-
lias (Cuba) 170 kg, 3. D. Mari
nov 167,5 kg... 8. L. Muntean
160 kg. Clasament C.E.. ARUN
CAT : 1. A. Ghencev 175 kg,
2. D.' Marinov 167,5 kg, 3. L 
Steinhofel 165 kg, 4. L. Mun
tean 160 kg.

Fetbal meridiane
CEI ANI Ăl CAMPIONATULUI MONDIAL

In istoria de 56 de ani a Cam- 
pionatului Mondial de fotbal, 
inaugurată la Montevideo, tai 1930. 
Mexicul, găzduiește pentru a doua 
oară turneu', final al competiției, 
după ce l-a primit șl pe cel din 
1970. Cele 12 ediții de pînă acum 
au avut loc In: 1930 —Uruguay 
(Montevideo), 1934 — Italia (Ro
ma), 1938—Franța (Paris), 1950 — 
Brazilia (Rio de Janeiro), 19S4 — 
Elveția (Berna), 
(Stockholm), 1962 
tlago de Chile), 
(Londra), 1970 — 
de Mexico), 1974 
nia (Mtlnchen), 1978 
na (Buencs Alres), 1982 — Spania 
(Madrid). Cea de a 13-a ediție, 
ia Mexic va avea ' ' ‘
mal 29 iunie ort.
• Cele 12 victorii 

lizate de : Brazilia 
1970) și Italia (1934. 1938 șl 1982), 
Uruguay (1930 șl 1950). S.F. Ger
mania (1954 și 1974), Anglia (1966) 
și Argentina (1978). Ce va fi a- 
nul

• 
’36, 
A : 
co) 
Coreea de Sud; grupa B (Ciu
dad de Mexico și Toluca) :. Me
xic, Belgia, Paraguay, Irak ; 
grupa C (Lean șl Irapuato) :

1958 — Suedia
— Chile (San-
1966 — Anglia
Mexic (Ciudad

— R.F. Germa
Arg enti-

loc între 31

au fost rea-
(1858, 1962 și

acesta 7
îșl dispută titlul mondial 
24 de reprezentative : grupa 
(Puebla și Ciudad de Mexi- 

! Italia, Bulgaria, Argentina,

(care dacă ar fi fost finalizate 
ar fi putut întoarce rezultatul) 
se soldează cu un singur eseu 
(netransformat), autor : ILIE 
CALIN. Arbitrul V. Chiron- 
dojan (Constanța) a condus un 
meci dificil, cu multe accen
te agresive, (tonul dindu-1 
M. G.), pe care el le-a tempe
rat cu autoritate.

Tiberiu STAMA

P.T.T. ARAD — 
3—26 (3—9). Au

ASMARANDEI l.p., 
DOJA, 

I. CON-

GLORIA 
DINAMO 
înscris : 
respectiv TOFAN (2), 
LUNGU ’ — eseuri, 
STANTIN l.p. + drop + transf., 
LUNGU — ..................
M. Galanda 
coresp.).

ȘTIINJA 
MARE — POLITEHNICA IAȘI 
9—3 (6—3). Joc echilibrat.
STEFIUC — eseu, BUCȘE 
transf., CANTEA drop au în
scris pentru gazde, 
l.p. pentru ieșeni. 
ȘAN, coresp.).

UNIVERSITATEA 
ȘOARA — HIDROTEHNICA 
FOCȘANI 19—6 (9—9). Stu
denții au salvat rămînerea In 
prima divizie, focșenenii încă 
nu... Marcatori : CIOBOTA- 
RU, BERARU, LAZÂR ■ 
seuri, DOMOCOS l.p. + 
transf., ROXIN transf. pentru 
„U“, respectiv DUȚA — eseu, 
MIHĂILA — transf. Arbitru : 
M. Voina — Brașov. (C. CRE- 
TU, coresp.).

Franța. Canada, U.R.S.S., Unga
ria ; grupa D (Guadalajara) : 
Brazilia, Spania, Algeria șl Ir
landa de Nord ; grupa E (Quere
taro șl Nezahualooyotl) : O.
Germania, Uruguay, Scoția, Da
nemarca ; grupa F (Monterrey) : 
Polonia, Maroc, Portugalia, An
glia.

q Recordul de participare ' H 
deține Brazilia cu 12 prezențe I
• Recordul de participare pen

tru jucători : Antonie Carbajal 
(Mexic) prezent tn poarta repre
zentativei țării sale ta 1950, 1954, 
1958, 1962 și 1968.

a Cele mal multe medurl la 
C.M. le-a jucat vest-germamU 

'Uwe Seder — 20, la patru tur
nee finale : 1953, 1962, 1963 șl 1970.

• Au fost de două ori cam
pioni mondiali următori fotba
liști : italienii Meazza și Ferrari 
(1934 și 1938), brazilienii : Gilmar, 
Dos Santos, Nil ton Santos, Zito, 
Didi, Garrincha, Vava șl Zagalo 
(1958 șl 1962). Pele, care ar fi 
putut define titlul de , .record
man a fost de două ori cam
pion (1953 șl 1970) șl a jucat șl 
In 1962, dair nu ta finală căci ~ 
accidentat 1

• CeJe mai mari scoruri : 
garia — Coreea 
(1954), Iugoslavia 
(1974), Ungaria 
10—1 (19«2).
• Golul cd mai rapid : secun

da a 27-a, Brian Robb son in me
ciul Anglia — Franța 3—1, la 
Bilbao ta 1982.
• Cele mai multe goluri intr-un 

turoeu final : 146 ta 1982 (au 
luat însă parte, pentru prima 
oară, 24 de echipe) ; media cea 
bună : 5,38 ta 1954, 4,67 ta 1938 
șl 4,12 tn 1934.

• Golgeteri ai turneelor finale;
13 goluri ‘ ...
11 goluri 
10 goluri 
etc.

® Ceile 
scrise intr-o finală : 7 ta 1958, la 
meciul Brazilia — Suedia (5—2).

• Cele mal multe goluri În
sorise intr-un singur Joo In tur
neul flmal : 4 — Leonidas (Brazi
lia) și Willmowski (Polonia) In 
meciul direct (după prel. 6—5) — 
1933. Kocsia (Ungaria) in partida 
cu RJ.G. (8—3) — 1954, Fontaina 
(Franța) în tntUnlrea cu R.F.G. 
(»—3, finala pentru locul 3) — 
1956 și Eusebio (Portugalia) ta 
meciul cu RJ.D. Coreeană (5—3)

mal tin ir campion : Fele 
(17 ani șt 8 luni).
mal ' ’ '
Italia

vârstnic
în 1982

tahr-o 
Canada,

era

de Sud 9—o 
— Zair 9—0

33 Salvador

Fontaine (Franța)
Kocsis (Ungaria) 
Mii Her (R.F.G.)

niai multe goluri

campdon :
(40 ani șl

finală a 
Dancmar-

— 1966.
• Cel 

tn 1958
a oeî 

zotf — 
4 luni).
• Debutante 

CAI., ta 1986 : 
ca șl Irak.

Rubrică realizată de 
Romeo VILARA

transf. Arbitru : 
(O. BERBECARU;

CEMIN BAIA

MITITELU 
(A. CRI-

TIMI-

e-

1558- 
1»4,
1970

ta-

CAMPIONATE
ELVEȚIA (ultima 

Chaux * J -
0—4 ; 
Saint i 
Boys 
oema 
Slon 
2—3 : 
fi—0. Clasament : 1. Young Boys 
Berna 44 p. 2. Neuchătel Xamax 
42 p, 3. Lucerna 41 p... 14. Vevey 
17 p, 15. Granges 16 p, 16. Baden 
8 P.

OLANDA (ultima etapă) : Cam
pionatul a fost cîștlgat de P.S.V. 
Eindhoven, care a totalizat 60 
din 34 meciuri. ~ "
mătoare s-au 
sterdam — 52 
Rotterdam — 
ultimei etape:
— F.C. Utrecht 
terdam — Ajax 3—1
— Feyenoord 4—1 ; Twente En
schede .—' Nijmegen 1—2 ; Alk- 
maar — Haarlem 1—1.

IUGOSLAVIA (et. 30). Frunta
șele clasamentului au obținui 
victorii : Partizan Belgrad a dis
pus pe tdren propriu cu 4—1 de 
Cellk Zenica, Iar Steaua Roșie 
Belgrad a întrecut ta deplasare 
cu 2—1 pe Vardar Skoplje. Alte 
rezultate : Priștiina — Zelezniciar 
Sarajevo 0—1 ; Buducnost — OFK 
Belgrad 2—0 ; Velez Mostar — 
Rijeka 1—1 ; Hajduk Split — 
Vojvodlna Novi Sad 2—0. Clasa-. 
ment : 1. Partizan Belgrad — 42 
p ; î. Steaua Roșie Belgrad — 
42 p ; 3. Velez Mostar — 34 p.

etapă) s 
de Fonds — Lausanne 

Servetta — Baden 1—1 ; 
Gali — Aarau 1—2 ; Young
— FX3. Zurich 1—2 ; Lu-
— Basel 4—0 ; Wettingen — 
1—2 ; Vevey — NeuchâteJ
Grasshoppers — Granges

Pe locurile ur- 
clasat Ajax Am- 
p șl Feyenoord 
44 p. Rezultatele 
P.S.V. Eindhoven 
1—1 ; Sparta Rot- 

Groningen

• TELEX • TELEX • TELEX • TELEX •
CICLISM • Turul Italiei, etapa 

a 16-a (Arba — Foppolo, 143 km) 
a revenit spaniolului Pedro Mu
noz ou 4.20 ai. L-au urmat ame
ricanul Greg Lemond, după 9 s, 
șl Roberto Visenttol, după SO s. 
Acesta dta urmă a devenit lider 
al Turului cu 77.04:», cu irod 
avans față de Saronnl • Crite
riul Dauphine, prima etapă pe 
176 km (Annecy — Vllleurbanne) 
a fost cîștigată de olandezul 
Hans Daams 4.20:39 (cu bonific.) 
Gilbert-Duclos Lassalle este 
purtător al tricoului galben cu 
4.25 -Jft, același timp cu Jean 
Franțois Bernard.

PENTATLON MODERN « Con
curs internațional la Lisabona, 
învingători au fost StCss (R.F.G.) 
5434 p și Spania 15.957 p.

SCRIMA • Clasamentul 
al Cupei Mondiale 
pe primele locuri 
polskl (Bulgaria) 40 
kin (U.R.S.S.) 38 p, 
(Ungaria) 33 p •

final 
la sabie are 
pe V. Etro- 

p, S. Korlaș- 
L. Csongradi 

_ . _ La Buenos
Aires (floretă feminin): 1. Anna- 
marla Sparaociarl, 2. Manguerita

ZalafC, 3. Luda Traversa (toata 
Italia).

TENIS • In cadrul Campiona
telor Internaționale ale Franței, 
la Roland Garros : Carisson — 
Stepanek 6—1, 6—2, 6—2, Jarryd
— Ostoja 6—1, 6—3, 3—1, Fitzge
rald — Doohan 3—6, 6—2, 6—0, 
4—3 (ab.), Smld — Schweler 6—3,
6— 4, 4—6, 6—2. Heretic — Gunt-
hard 4—6, 6—3, 4—6, 7—6. 8—6,
Kricksteta — Champion 8—2,
8—4. 8—4. Aerts — Edmondson
7— 6, 6—7, 4—6, 6—3, 6—2, Sanchez
— Witsken 1—6, 2—6, 6—2, 6—1,
6—1, Cesnokov — Svensson 6—3,
2— 6, 6—4, 6—2. temei : K. Ma
leeva — Holladay 6—2, 6—1, M. 
Maleeva — Skronska 6—1, 6—2, 
GHdemeister — White 6—1, 
Jausovec — Vlllagran 6—4.

volei • T.urneu de oallficare 
pentru C.E. de junioare, la Slupsk 
(Polonia) 1 1. Polonia, 2. Iugosla
via — calificate, 3. Turcia, 4. Bel
gia. In ultima etapă : Polonia — 
Iugoslavia 3—0, Turela — Belgia
3— 0.
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