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președintelui
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GEMAYEL
____________ de 

Încheiat, sâmbătă, 
oficiale intre 

Republicii So- 
tovarășal 

$1 președin- 
Libaneze.

<41 
Stat___
convorbirii*  
președintele 
cialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, 
tele Republicii 
Amin Gemayel.

Ultima rundă de — 
fost consacrată examinării in 
continuare a unor probleme 
privind dezvoltarea relațiilor 
bilaterale, precum și a unor 
aspecte ale activității 
litice internaționale.

Cei doi președinți și-au ex
primat satisfacția față de re
zultatele vizitei, ale convorbi
rilor purtate în aceste zile, 
pentru înțelegerile convenite 
eu prilejul dialogului la nivel 
Înalt româno-libanez. S-a sub
liniat că vizita și convorbirile 
au pus in evidență existența 
unor reale posibilități pentru 
amplificarea și diversifica
rea colaborării dintre cele 
două țări — pe plan politic, 
economic, tehnico-științific,
cultural și în alte domenii — 
in folosul ambelor țări și po
poare, al progresului și pros
perității lor.

Totodată, a fost manifestată 
convingerea că, în spiritul celor 
discutate. România și Libanul 
vor conlucra tot mai activ pe 
arena mondială, împreună cu 
alte state, în lupta pentru de
zarmare și pace, pentru soluțio
narea constructivă, pe cale paș
nică, a complexelor probleme ce 
confruntă omenirea, pentru un 
climat de înțelegere și largă co
laborare internațională.

Președinții Nicolae Ceaușescu 
și Amin Gemayel și-au expri
mat dorința de a continua dia
logul la nivel înalt, relevind 
rolul său important în dezvol
tarea relațiilor de prietenie și 
colaborare dintre cele două 
țări și popoare.

Președintele Republicii Li
baneze a adresat președintelui 
Nicolae Ceaușescu vii mulțu
miri pentru primirea căldu
roasă și ospitalitatea de care 
s-a bucurat în timpul șederii 
în țara noastră, pentru pro
gramul ce i-a fost rezervat cu 
acest prilej.

Convorbirile s-au desfășu
rat intr-o atmosferă de cordia
litate, de înțelegere 
reciprocă.

Rezultatele 
consemnate 
cat, care s-a

convorbiri *

po-

și stimă

au fost 
comuni-

Sîmbătă, 7 
cheiat vizita 
tuată in tara 
tația președintelui 
Socialiste România,

vizitei
intr-un 
dat publicității.
★

iunie, s-a in- 
i oficială efec- 

noastră, Ia invi- 
Rcpubiicii 
tovarășul

Nicolae Ceaușescu, de pre
ședintele Republicii Libaneze. 
Amin Gemayel.

Dialogul la nivel înalt 
româno-libanez se Înscrie, 
prin rezultatele sale, ca un 
moment important in cro
nica relațiilor de prietenie și 
colaborare dintre cele două 
țări, o*  o contribuție de sea
mă la dezvoltarea raporturilor 
dintre România și Liban, 
în folosul și spre binele am
belor popoare, al cauzei destin
derii, păcii, înțelegerii și co
operării între națiuni.

Ceremonia plecării oficia
le a șefului statului libanez a 
avut loe pe platoul din fața 
Palatului Republicii.

Erau prezenți membri și 
membri supleanți ai Comitetu
lui Politie Executiv al C.C. al 
P.C.R., membri • ai Consiliului 
de Stat și al guvernului, gene
rali, alte persoane oficiale ro
mâne.

A fost de față ambasadorul 
Libanului Ia București.

O gardă militară a prezentat 
onorul. S-au intonai imnurile 
de stat ale Republicii Libane
ze șl 
România.

Cei doi 
apoi, in 
noare.

In continuare, Înaltul oaspete 
și-a luat rămas bun de ia 
persoanele oficiale române.

Un grup de pionieri a ofe
rit celor doi șefi de stat flori.

La despărțire, președintele 
Nicolae Ceaușescu și președin
tele Amin Gemayel 
string mîinile cu 
s-au Îmbrățișat cu 
dură.

Republicii Socialiste

președinți au trecut, 
revistă, garda de o-

și-au 
prietenie, 

multă căl-

★
După ceremonie, 

tele Amin Gemayel a 
cat intr-o călătorie in unele 
zone din tara noastră, intr-o 
vizită cu caracter neoficial.

Președintele Republicii Li
baneze, împreună cu persoa
nele care l-au însoțit, a 
vizitat, in zilele de simbătă și 
duminică, stațiuni turistice de 
pe. litoralul Mării Negre, 
obiective economice, precum și 
canalul Dunăre — Marea Nea
gră.

Oaspetele libanez a dai o 
înaltă apreciere marilor succese 
obținute de poporul român, sub 
conducerea președintelui 
Nicolae Ccaușescu. a elogiat 
modul original în care au fost 
concepute si realizate stațiunile 
de pe litoralul românesc, pre
cum și importanta pe care o 
prezintă pe plan national si in
ternational canalul Dunăre — 
Marea Neagră.

In cursul dună amiezii de du
minică. președintele Republicii 
I.ibaneze, Amin Gemayel, a pă
răsit tara noastră.

președin- 
ple-

I

I
$

5

1
3

g

g

g

Proletari din toate țările, unțțf-vd )

- yiCU>pSA

ZIAR AL CONSILIULUI NAȚIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICA Șl SPORT

I ANUt XlH " 11 342 4 PAGINI - 50 BANI Luni 9 iunie 1934

Ieri, in etapa a 32-a a Diviziei A la fotbal

OASPEȚII: 0 VICTORIE Șl PATRU EGALURII
$

Sintem in min. 75 al partidei Sportul Studențesc — Corvinui și 
M. Sandu semnează desprinderea bucure ștenjlor, înscriind al treilea _ . . . D NEAGUFoto : Aurel

© Dinamo singura în-
vingătoare în deplasare © 
F.C. Olt și Victoria — pune-
te prețioasa la Buzău și 
Timișoara © Campionii au
egalat în penultimul minut 
Q A.S.A. Tg. Mureș s-a
trezit, se pare, prea tîrziu I 
©Sportul Studențesc din
nou cinci goluri marcate, 
Corvinui iarăși restanțieră 
în deplasare © Bîcu, Pi- 
țurcă și Hagi conduc, cu
23 de goluri, în cursa gol-
geterilor I

REZULTATE TEHNICE
- F. C. Argeș
- Chimia
- Corvinui
- Victoria
- Petrolul
- Dinamo
- F. G Olt
- Steaua

Rapid 
Univ. Craiova 
Sportul Stud. 
„Poli*  Timișoara 
S. G Bacău 
F. G Bihor 
Gloria 
F.C.M. Brașov
„U*  Cluj-Napoca - A.S.A. Tg. Mureș

ETAPA VIITOARE (duminică 15 iunie)

1-0
1-0
5-1
1-1
3-0 
0-2 
0-0 
2-2
2-2

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

CLASAMENTUL

(1-D
(2-0)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9. 

10. 
11. 
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

STEAUA 
Sportul Stud. 
Dinamo 
Univ. Craiova 
Corvinui 
F. C. Argeș 
„U" Cluj-Napoca 
Rapid 
Petrolul 
S. C. Bacău 
Chimia 
F.C.M. Brașov 
„Poli" Timiș. 
Gloria 
Victoria 
F. G OR 
A.S.A. Tg. Mureș 
F. C. Bihor

31
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
31
32
31
31
32

24
18
19
18
16
13
13
13
10
13
12
10
11
10
8
9
9
5

5
9
6
6
3
7
5
4
9
2
4
8
5
7

10
7
6
7

2
5
7
8

13 
12
14
15
13
17
16
14
16
14
14
15
16
20

69-18
77-33
46-25
58-32
81-45
34-37
48-48
39-56
30- 39
41-48
36-50
29-55
46-52
44-55
33-46
31- 47
27-45
26-64

53
45
44
42
35
33
31
30
29
23
23
23
27
27
26
25
24
17

- Corvinui
- S. C. Bacău
- Rapid
- „U" Cluj-Napoca
- Gloria
- „Poli” Timișoara
- Univ. Craiova
- Sportul Stud.
- F.C.M. Brașov

Petrolul 
Steaua 
Chimia 
F. C. Olt 
Dinamo 
A.S.A. Tg. I 
F. C. Bihor 
F. C. Argeș 
Victoria

Meciurile restante se vor disputa miercuri 
nle) : Steaua — Gloria Buzău șt _ 
Tg. Mureș (ora 18).

Mureș

F.C. Olt

(0-5)
(2-0)
(0-1)
(0-2)
(3-1)
(0-3)
(0-1)
(0-0)
(0-1) 

(11 lu- 
AJSJf.

Cronicile etapei, in pa*.  2—3

GOLGETERII

23 goluri — Bleu (2 din 11 m), 
Piturcă (3 din 11 m), Hagi 
(7 din 11 m).

20 goluri — Petcu (6
11 m).

16 goluri — Mateut.

din

BASCHETBALISTELE OE LA „U“ CLUJ-NAPOCA, PENTRU

In prima manșă a meciurilor decisive Ia rugby

STEAUA A ÎNVINS FARUL 9-6

31-a a
Na

de baschet 
(al cărui 
final s-a

Ediția a 
Campionatului 
ti ornai 
feminin 
turneu 
desfășurat săptămî-, 
na trecută, ‘ 
Rapid) s-a încheiat 
cu victoria echipei 
Universitatea CSȘ 
Viitorul Cluj-Napo
ca (antrenori : Ni
colae Martin și Ho- 
ria Pop), care a 
obținut succesul 
pentru a șaptea oa
ră. Alică tu ind un lot 
omogen, ta care 
experiența unor ju
cătoare s-a Împletit 
armonios cu elan ui 
specific al junioare
lor, Iar valorile in
dividuale și-au sub
ordonat calitățile 
disciplinei tactice, 
baschetbalistele de 
la Universitatea au 
dominat destul de 
clar oompetiția. fapt 
dovedit și de cele 
6 puncte avans cu 
care au terminat 
întrecerea față de 
următoarea clasată. 
Voința București.

„Trofeul SPOR
TUL» pentru efica
citate a fost cu
cerit de Magdalena 
Jercbie (Universita
tea Clruj-Napoca), autoare a 954 
puncte.

In ultimul său meci din cam
pionat, Universitatea a pornit cu 
handicapul cauzat de două indis
ponibilități : Magdalena Jerebie 
Si Tilnde Eayedi (accidentate). 
In aceste condiții, dar și ambi
ționate de dorința de a obține o

în s-ala

7-a OARĂ CAMPIOANE ALE ȚĂRII

Echipa „U“ Cluj-Napoca a cucerit un nou titlu. De la stingă la dreapta, rindul de 
sus : Elisabeta Czegledi, Gabriela 'Kiss, Aurora Dragoș, Nicolae Martin — antrenor, 
Maria Vigh, Magdalena Jereble, Suzana Sandor, Virginia Popa ; rindul de „Jos 
Carmen Costamșșiu, Gabriela Mărginean, Tldiko 
Misăilă.

Man’asses, Tunde Enycdi, Paula
Foto : Aurel D. NEAGU

victorie de palmares, adversarele, 
baschetbalistele de la VOINȚA 
CSȘ 2 BUCUREȘTI, au dominat 
copios timp de 30 de minute (30— 
16 în mln. 11. 51—40 în mln. 23. 
65—54 în min. 30). De aici, insă, 
antrenorul N. Martin a indicat 
clujencelor să aplice presingul ; 
elevele lui, respecți nd disciplina

de ioc. au reușit să cîstlge minge 
după minge, iar In minutul 36 
au egalat : 70—70. Din acest mo
ment. ,.5-“-ul format din Gabrie-

Dumitru STĂNCULESCU 
Paul IOVAN

(Continuare in cap 2—3)

In prima dintre 
cele două partide 
pentru titlul de 
campioană la rugby, 
Steaua și Farul 
și-au jucat, fiecare, 
cu ambiție și dărui
re șansa, angaja
mentul celor două 
echipe fruntașe fi
ind elementul defi
nitoriu al unui meci 
în care spectacolul 
a fost compromis 
de ploaia ce a că
zut adesea în rafa
les, îmbibînd din 
plin gazonul (altfel 
excelent) de la 
Complexul Sportiv 
din Ghencea. A 
cîștigat, de justele, 
campioana en titre, 
9—6 (3—0), bucureș- 
tenii părînd mai in
cisivi în acțiunile 
lor, cu o grămadă 
omogenă, o linie a 
treia de indiscutabi
lă valoare — C. Flo
rea, Murariu, Rădu- 
lescu, ultimul 
cînd, probabil, 
mal bun joc al său 
din sezon —, cu 
„trelsferturi" agresi
ve și un fundaș, 
Codoi, foarte sigur, 
inspirat. Mal deciși 
au început însă oas
peții, autorii unei 
faze de real pericol 
pentru butul advers 
încă în '
inaugural, 
interval, 
de drop ale lui Gh. 
Gh. Dinu. Șl, după ce 
deschis scorul în min. 10 prin- 
tr-o splendidă execuție la lovitu
ra de pedeapsă — 55 metri ! —, 
Farul s-a aflat multă vreme în 
terenul partenerei, avînd destule 
baloane, mal cu seamă din mar
gini (unde a excelat din nou Ga
lan), dar defensiva Stelei nu a 
putut fî străpunsă, iar V. Ton a 
ratat trei l.p. (minutele 14, 23, 
27) din apropierea centrului. Fi
nalul reprizei a aparținut milita-

t&- 
cel

minutul 
urmată, 

de două

Canstănțeanul Dumitru încearcă o pătrundere, dar — - • • - -Rădulescu este la post...
Foto : Iorgu BANICÂ

scurtla
încercări 

Florea șl 
CODOI a

rilor. Alexandru a căutat dro- 
pul Jn mln. 35, pentru ca In mi
nutul următor, Ia un balon bătut 
In „22“-ul oaspeților, David să 
urce Impetuos, să culce eseu, 
neacordat insă pentru o greșeală 
ce nu s-a văzut In tribună.

După pauză, -mal exact după 
nereușita lui V. Ion la o l.p. din 
poziție bună (mln. 45), s-a jucat 
o perioadă apreciabilă In tere
nul constă.ițenilor, presiunea ste-

Geo RAEȚCH1

(Continuare in pag. 2-3)



UFINALELE „CUPEI ROMÂNIEI" LA HANDBAL (m) I Miercuri, la Galați Divizia A,

. Te. Mureș și Constanța s-au desfășurat partidele dm cele 
grupe semifinale ale «Cupei lomtolei- ra handbal măscuită, in 

a competiției ca3iflctodu-«e tonnațiile PeHtehnlea Timișoara fl 
mm București.

I
SERIA I

, MUREȘ. 8 <prta telefon), 
naaia seriei I • „Cupei Ro
ci*.  eu două PormatM nreten- 
i la un loc ta finală. H.C. 
ur B. Mare si Politehnica 
loara, a dar cistlg «tudenti- 
iin orașul de pe Beg*.  BM- 
nll nu ou putut face fată 
ului decisiv. Dl» formația 
nată de Lascăr Pană șt Pe- 
Ivramescu au lipsit tosă 
e- de maximă Importantă : 
nolnea. Mironluc »i N. Vol- 

totusi fin partea a 
* partidei eu Politehnica, 

ur »-*  aflat, de clteva ori. 
al puțin de un pas de a se 
ca în finală. întrucît 11 era leat șl u« rezultat egal. Poll
ies Timișoara a etatizat la 11- 
33—22 03—»).Tn prima reprl- 
SudențH au condus detașat (0— 
nin. 17. 11—7 in min. M, 13— 
i min. 36) dor apoi băîanăre- 
lu egalat și chiar an condus 

patru rtnduri. Intr-un 
incandescent, „Poli*  șl-® 

rit dreptul de a evolua tn 
a ..Cupei 
is : FSlcEer 7.
i 4. Matei 
> 1. Dan

respectiv 
i 4. Marta 
I, Porumb 
elalte rezultate : Politehnica 
soars — Independența Car- 

Mlrșa 29—15 (16—81, H-C.
■ur B. Mare — ștlinta Ba- 
26—25 (14—11), Independența 
ați — Șfllnța 34—31 (14—16)
AS AMENT: 1, Politehnica Ti
ara 8 p. 1. H.C. Mlnaur B. 
: 7 p. t. Independenta Car- 
Mîrsa 5 p, 4. știința Bacău 
(I. Gv.)

Românlei". Au Dobrescu 6,
3, Glurgea î, lo- 

1. pentru Pollteh-
Stamate 6, Rădu-
4, Boroș 3, Cova- 
8.

SERIA A H-«
CONSTANȚA. 6 tarta telefon). 

Firește, partida dintre Dinam» si 
Steaua a-a aflat ta central aten
ției. A fost un meci atrăgător, cu 
tace spectaculoase la ambele portL 
Încheiat cu scorul de S4—2a Bl— 
12) in favoarea echiDel campioa
ne Dlnamo București, care f-a 
calificat astfel pentru finală.

Meciul a Început In nota de 
superioritate a stehsillor. care 
ortn aetiunl în viteză, cu nașe 
derutante în min. 17 conduceau 
cu 7—4. Din acest moment, a- 
Dărarea dinamovlstă »-a mobilizat 
din ce în ce mal bine. Mircea 
Bedivan a jucat foarte bine am
bele faze șl repriza z-a terminat 
numai cu un gol avans pentru 
stelistL Aceștia ar fl putut să-și 
mărească substantial avantajul, 
dar Stingă șl Berbece au ratat 
două aruncări de la 7 metri, asa 
cum. spre regretul antrenorilor 
și coechipierilor, vor face si in 
repriza secundă. în min. 34 am 
consemnat ultima egalitate : 13— 
13. după care elevii antrenorilor 
Ghită Licu si Valentin Samungi au trecut definitiv la chină. 
Au marcat : Bedivan 3. Grabov- 
sehl 6. Moeanu 3. Jianu 3. Flan- 
gea 2. Durău 1 pentru Dinamo, 
respectiv Stingă 3. Gbimeș 3, 
Drăgănită 3. Dumitru 2. Berbece 
3, Mirieă 1, Nlculae 1.

In celelalte partide : Dlnamo 
București — Constructorul Ora
dea 32—24 (14—111, Steaua —
Dinamo Brașov 31—26 (16—12),
Dlnamo Brasov — Constructorul 
Oradea 21—1» (S—9).

CLASAMENT : I. Dlnamo Bucu
rești 9 d 2. steaua 7 p. 3. Dl
namo Brasov 3 p, 4. Constructo
rul Oradea 3 p. (M. TJ

ctrmă.

I
I

SCHETBALISTELE DE
tUrmare din pag I)

îiss. Suzana Sandor. Aurora 
;oș, Ildiko Manasses și Paula 
ăia a Izbutit desprinderea 
sară, realizind victoria, cu 
4 (49—16), succes care putea 
ni Insă, șl formației Voința 
i jucătoarele acesteia ar 11 
mal lucide și mal precise in 

te din apropierea panoului, 
enerai totitnirea a fost spec
ioasă $1 antrenantă, tnsumind 
ăți'.e unui naecl-derby, deși 
1 ta tul nu mal influența clia- 
rntui. Au marcat: Sandor M, 

22, Dragoș ÎS, Manasses 7, 
.113 7. respectiv : ștefan ăl, 
i 1«, FiHp 13, VasHe 8, Ap
aș 3, Jugănaru 1, Green 4, 
i 1. Au arblrat bine p. Pasere 
. Crăciun.
ILFFEHNXCA CSȘ TIMIȘ OARA 
■ROGRESUL STiBOM sucu
ri 69—65 (.12—32). studentele 
invins după o partidă destul 
echilibrată : B. Ghepețan 1, 
tata 4; Grădinara 11, V. Oie
ri lr Bodea 13, Blindu 17 șl 
lin 16, respectiv : Dlvoln 11, 
•r 24, Măringuț 11, Kapelevies 
. Laszlo 10. Arbitri : M. Ul
cea șl A. Naumescu.
H.ITEHNICA SPORTUL STU- 
ȚBSC BUCUREȘTI — UN1- 
SITATEA CLUJ-NAPOCA 65— 
33—39). Bucureșlenceto aveau 
rie de această victorie pentru 
e menține in cursa pentru 
t 3. Ele au reallzatro, la ea- 
1 unei dispute echilibrate, 
■esante, dar in care adversa- 
nu ani avut-o tn echipă pe 
mal bună jucătoare a lor, 

lalena Jerebie (accidentată 
Boșlanu 

î, Prăzaru- 
8, Moldo- 
Mărginean 
Dragoș 14, 

13, — -

LA „U" CLUJ-NAPOCA
3, Neusata 2, Grădinaru 8, V. 
Chepețan 4, Bllndul 1, Jitariu 2, 
Stamin 3. Arbitri : M. Dlmancea 
— I. Cernat.

POLITEHNICA BUCUREȘTI — 
PaOGHESUL BUCUREȘTI SI—55 
(34—24) 1 Surpriza s-a datorat bu
nei cornîrortări a junioarelor de 
ia Progresul. Au marcat : Iancu 
19, Cristescu 14. Divota 4. Laszio 
5, Halea X, Lefter 3. Anghel 1, 
Mărtnguț 4, Ciocan 2 pentru în
vingătoare, respectiv : tanescu 12, 
Eldara 11, Roșianu 9, Ftgtrășanu 
8, liga 3, Prăzaru-Mathe 3, Co- 
elrlan 4, Horea 3. Arbitri : N. 
Constaattaescu — L Cernat.

CLASAMENT FVNAL
45 87 3 3682:3026 82
45 M 14 3313126S7 76
46 3615 3131:2766 75 
46 38 17 3991:2MS 73 
4SlTM«aSJ965 «2 
46 13 » 2987 SMN M

1. 
X
3.
4. 
5; 
(.

„U« Cj.-N-»p 
Voința Buc. 
Olimpia Buc. 
Poli. Buc. 
PoH. Tim. 
Prog. Buc.

O AMPLA ACȚIUNE
DE SELECȚIE

F.R. Fotbal organizează miercuri, 
11 iunie, la Galați, o amplă ac
țiune de selecție cu jucătorii re- 
marcațl in actuala ediție din eeie 
trei serii ale Diviziei B. Cel eon- 
vocați se vor 
nle, la ora 13. .
din Galați. Programul de desfă
șurare a acestei acțiuni este Ur
mătorul : Selecționata seriei I — 
Selecționata seriei • D-d (de Ia 
ora 16) și Selecționata seriei a 
ni-a — oțelul Galați (de la era 
13). Iată componență celor trei 
selecționate :

SERIA I : Dohot (PolUebnlca 
Iași), Rotărescu (C.S. Botoșani) 
— portari ; V. Drăgan, A. Drăgan 
(ambii Steaua Mizll), Cămul, 
Dinu (ambii F.C. Constanța), A- 
bălașei (C.S. Botoșani), Ivanov 
(Ceahlăul P. Neamț) — fundași ; 
Popovici (F.C. Constanța). Ruse 
(Steaua MlzM), PoltTrom (C.S. 
Botoșani). Burdujan (Politehnica 
Iași), Bultga (C.S.M. Suceava) — 
mijlocași ; Funda, Pureăreață 
(ambii F. C. Constanța), Cașuba, 
Sfrljan (C.S.M. Suceava), Gruia 
(C.S. Botoșani), Sacu (F.C.M. 
Delta Tulcea) — înaintași. Antre
nori : N. Dobrin, V. Copil, P. 
Peniu șl C. Moldoveana.

SERIA A H-a : Iliescu (Spor
tul Muncitoresc Slatina), V. Mar
eei (C.S. Tîrgoviște) — portari ; 
Popescu, Purdea (ambii Progre
sul Vulcan București), NIculescu, 
Baicea (ambii CJS. Tîrgoviște), 
Aldea (Tractorul Brașov), Badea 
(Flacăra Automecanica Moreni), 
Cula (Gaz Metan Mediaș), patru 
(I.C.I.M. Brașov) — fundași ; Ște- 
fănescu, Pană fambii Flacăra 
Automecanica Moreni), Cenan 
(Chimica Tîrnăveni), Neculce 
(C.S. Tîrgoviște), Adil (A.S. Dro- 
beta Tr. Severin), Aromlcă 
(T.C.T.M. Brașov), Moromete (Șoi
mii I.P.A. Sibiu) — mijlocași ; 
Văsîl (Șoimii I.P.A. Sibiu), Gîngu 
(C.S. Tîrgoviște), Bîtă (Electropu- 
tere Craiova), Culea (Automatica 
București), Stănei (I.CJ.M. Bra
șov) — înaintași. Antrenori : C. 
Dinu, Tr. Ivănescu, P. Enacbe șl 
I. Cîrciumărescu.

SERIA A m-a r Iova» (C.S. 
U.T.A.), Bojtor (înfrățirea Ora
dea) — portari : Sigmirean, Radu 
(ambii Gloria Bistrița). Arezaaov 
(C.I.L. Slghet), Litan, Raț (ambii 
Minerul Cavnlc), Stana (Jiul Pe
troșani), Uția (C.SJM. Reșița) — 
fundași : Mureșan, Iztlș (ambii 
F.C. Maramureș Bala Mare), 
SzekcH (Jiul Petroșani), Hedtaă 
(C.S.M. Reșița) — mijlocași ; 
Mărgineanțu (Metalul Bocșa), 
Vancea, Lasconl (ambii Jiul Pe
troșani). Țtrban (C.S. U.TA.), 
Simuț (înfrățirea Oradea) — îna
intași. Antrenori : Gb. Malțescu, 
N. Szabo, I. Naom șl V. Marțea.
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etapa a 32-a

reuni marți. W. tuia stadionul Oțelul

MECIURILE DECISIVE LA RUGBY
(Urmare din pag. I)

MIRCEA SANDU
Hotărit lucru. Sportul Stu

dențesc a reușit la examenul 
denumit „număr de suturi la 
soartă". Intr-adevăr, studenții, 
au expediat nu mai puțin de 
39 de lovituri spre buturile Iui 
lonită. 22 dintre ele fiind pe 
snatiul porții. Studenții au si 
marcat 5 goluri, au avut foarte 
multe altele în... vîrful bocan
cului sau... pe cap. dar fie că 
le-au ratat, fie că portarul hu- 
nedorean lonită a făcut adevă
rate minuni, salvindu-si echipa 
de la o înfrineere si mai cate
gorică. De altfel, cu excepția 
ultimei părți a primei reprize. 
Snortul Studențesc a avut Ini
țiativa. a dominat uneori cate
goric. dar au trebuit 25 de mi
nute pînă cînd HAGI să des
chidă scorul. Intrevine acum 
acea perioadă hunedoreană de 
care am amintit. In care Ga
bor. Petcu. Vgetus si Mateuț 
au demonstrat calitățile forma
ției oaspete, dar studenții re
vin în atac și M. SANDU mă
rește diferența (min. 41) 
scriind cu abilitate

In-
un gol snee-

A

SI HAGI AU ÎNSCRIS 5 GOLU»
- CORVINUL
Studențesc ; teren îmbibat cu apă, al 

" ' _ ’ ' ’ timp no-ros
39—19 (pe poartă 22—5). Cernere 

HAGI (min. 16, 83), M. SANDU (min. 41, 75 și M

SPORTUL STUD.
stadion Sportul 

torită ploii căzute In dimineața meciului ; 
— circa 5000. Șuturi ' '" “
marcat ~‘
DUBENCIUC (mta. 58).

SPORTUL STUD. : Speriatu — M. Mihail, CAZAN, M. I 
TEANU H — Țlcleanu (min. 71 Tefheș), crlstea, BOZEȘ. 
lorgulescu), HAGI — M. SANDU, Coraș.

CORVINUL : DONIȚA — Bejenaru (min. 65 Cojocarii), 
STROIA, Tîmoveanu — Petcu, Nicșa, Mateuț, KLEIN 
(mtn. 71 Ștef), Văetuș.

In general bun arbitrajul ml B. Petrescu ; la linie : 
(ambii din Brașov) șl S. Rotărăscu (Iași), ultimul cu grei 

Cartonașe galbene : CAZAN. -
La speranțe : 0—1 (0—0).

• i .......  ......................
tacuios. Repriza se încheie ev 
o mare ocazie a lui Hagi.

De altfel internaționalul nos
tru va avea ocazia să măreas
că diferența în favoarea echi
pei sale (min. 50) dar lonită 
respinge penalty-ul executat în 
urma faultului in careu a lui 
Tirnăveanu asupra lui Coras. 
Se părea că meciul se va re
lansa o dată cu golul din min. 
58 înscris de 
o excelentă 
dreapta a lui 
restenii revin

DUBINCIUC. la 
centrare de pe 
Gabor. Dar bucu- 

în atac. Stroia

«coate de pe linia 
sut al lui Hagi (mi 
nită face in conținu 
la suturile lui Boze 
66 si 73) si M. Sa 
69 si TO), dar presi 
negrilor" este deborc 
SANDU (min. 75), l 
83) si din nou M. f 
ultimele secunde ale 
Decetluiesc scorul eti 
un meci care a avut 
mente de fotbal bui

Mircea TI

ASTA DATA N-A MAI FOST 0-0!

Marcatoare : 
:idaru “ ” ‘
te 10. 
u 8, 
lis&ilă 
lor 9, 
tri : I. Antonescu și

17, lone-scu
Netolițcbl 

respectiv : 
7, Popa I, 
Manasses Kiss ». 

D. Cra-~

— vo
ia—as). 
Polileh- 
pericll-

IMPIA BUCUREȘTI 
l BUCUREȘTI 71—62 
victoria obținută de
Olimpia și-a văzut .

poziția tn clasament șl, în 
ecimță, elevele lui C. Paras- 
ascu s-au străduit și au reu- 
:ă evolueze bine pe întreaga 
tă a partidei, realiz&id o vio 

meritată, după o întrecere 
are au condus din prima 

in ultima secundă de joc. 
înscris : Cristea 8, Stingă 7,8, Marinache 25, Andreescu 
iipoș 5 și Popa 4, respectiv : 
m 16, Vasile 5, Gera 4, Orog-

Jugănaru 11, Filip 12, Borș 
îrecu 2. Arbitri : N. Constan- 
cu șl L Cernat.
IMPIA BUCUREȘTI — POLI- 
NICA TIMIȘOARA 76—50 (36— 
Marcatoare : Andreescu 14. 
nache M, Gavriliue 10. Popa 
hristea 7, Stingă 2, Bîră 5, 
z.Bke 4, E. SzSke 3, Slpoș 6, 
îCtiv : Bodea îl, R. Chepețan

FIZIA A (masculin)
etapa a 29-a a Diviziei A 

laschet masculin au fost In
itiate următoarele rezulta- 
grupa 1—6 : Farul Constan- 
- ICED București 1—1 : 
2 (41—36) gi 91—96 (43—50), 
mo București — Dinamo 
lea 2—0 : 117—67 (57—28) și 
>2 (48—32), Steaua — Rapid 
iresti 2—0 : 114—80 (57—41) 
—80 (46—38) : grupa 7—11 : 
lemia Militară București — 
ersitatea Cluj-Napoca 2—0 : 
9 (40—49) si 94—91 (47—39),
S’bîu — Politehnica Iași 

: 103—68 (47—42) si 109—84 
41).

Uștilor concretlzîndu-se ta min. 
55, clnd ei au recuperat mingea 
la o eroare adversă — C. Florea 
a fost primul pe fază — șl 
RNCA a pătruns, in stil carac
teristic, în eseu, transformat de 
ALEXANDRU : 9—9. Timpul pă
rea să curgă in favoarea bucu- 
reștenllor, cînd, după ratarea lo
viturilor de pedeapsă din min. 
58 (Alexandru), 63 șl 72 (V. Ion), 
Farul a jucat viguros ultima car
te, trimițind un balon Înalt, la 
care Alexandru — cel ee sto
pase, in min. 72, o acțiune — 
s-a bîlbîit, PLLOTSCHI a urmă
rit dezlănțuit, înscriind un eseu 
spectaculos, transformat de V. 
ION. și, la puține momente, a 
venit fluierul final al arbitrului 
bucureștean Gh. Huștiu (ajutat 
de ieșenii Gh. Prisacaru — M. 
Popa), care a fost, în general, 
pe fază, într-un med atît de di
ficil, dar cu unele decizii pe care 
nu le-am Înțeles (în condițiile 
date, nu credem că era cazul a- 
pllcării largi a avantajului).

C.S.M. SIBIU — DINAMO 
10—19 (3—9). SIBIU, 8 (prin tele
fon) . In condiții atmosferice nefa
vorabile — ploaie continuă, te
ren greu — formațiile ce-șl dis
pută .bronzul" au fost foarte ac
tive, chiar cu atacuri la mină, 
șl au făcut un joc foarte <Hrz, 
dar în limitele sportivității. SI- 
blenll au avut victoria .în mînă", 
dar Ignat a trimis balonul ta 
bară la transformarea eseului din 
min. 63, cînd scorul era 10—S 
pentru C.S.M. începutul a apar
ținut gazdelor, dar mal pericu
loși au fost dlnamovîștii, prin 
două acțiuni cursive Podărescv, 
respectiv Tofan, stopate cu difi
cultate. Slbienll și-au recăpătat 
încrederea după ce IGNAT a 
transformat l.p. din min. 23. Pe 
fondul a trel-patru greșeli grave 
de recepție ale Iul Toader, lo- 
ealnldl s-au aflat în două rfn-

. NUMERELE EXTRASE
LA TRAGEREA EXCEPȚIONALA 

„LOTO" DIN 8 IUNIE 1986
FAZA I : EXTRAGEREA I t 51 

10 41 3 23 78 2 45 11 25 71 13 ; 
EXTRAGEREA A n-a S 37 49 63 
27 42 24 17 18 35 39 8 60 ; EX
TRAGEREA A m-a : 73 1 23 1 
48 74 45 8 « 50 25 26 î EXTRA
GEREA A rv-a : 6 64 07 79 89 II

duri la un pas de eseu, dar 
șansa l-a ocolit

In repriza a doua, bucurește- 
nil au construit o acțiune incisi
vă Tofan—Popescu, replica gaz
delor a fost contraatacul Iul Ig
nat, urmat de șut ușor, Becbeș 
a continuat centrînd ta fața bu
tului, fără urmări. In min. 45, 
IGNAT a mărit avantajul sible- 
nllor, tot din l.p. Introducerea 
lui Gb. Ion la Dlnamo s-a do
vedit inspirata, el trăgînd echipa 
înainte și, după o tușă „bîlbittă” 
de C.S.M., PODARESCU a reușit 
drop (min. 61). Reacție promptă 
a echipei locale, după un dribling 
prelungit LEORDEAN mareînd 
eseu, PODARESCU a redus han
dicapul din l.p. (min. 66). Patru 
minute mal tîrzlu, la un șut lung 
Zafiescu, Dlnamo a deschis 
după tușă pe traseul Podărescu — 
Lungu — Tofan, balon la C. PO
PESCU și eseu la colț, 10—10, 
rezultat echitabil, Arbitraj bun 
al brigăzii bucureștene Al. Păv- 
lovicl — A. Briceag, N. Chicio.

Dimitrie CALUMACHI
R. C. GRIVITA ROȘIE — ȘTI

INȚA CEMIN BAIA MABB 7—9 
(0—0). Pas mare al maramureșe
nilor spre poziția a cincea, prin 
această victorie mal puțin aștep
tată. Ei au jucat economic, Ia 
rezultat, avînd în OSIAC un trans
former superior, sîmbătă, celui 
bucureștean, el Izbutind toate 
punctele din l.p. A arbitrat con- 
stănțeanul C. Stanca, (g. r.)

în întîlnlrlle pentru locurile de 
la 7 la 18, în ordine : Știința 
Petroșani — Politehnica Iași 
19—15 (6-3), CSM Suceava — 
Contactoare Buzău 12—15 (9—3), 
Rulmentul Bir Iad — Rapid Bucu
rești 38—13 (12—3), Universitatea 
Timișoara — T. c. md. Constan
ța 21—6 (13—0), „U“ 16 Februarie 
Cluj-Napoca — Gloria PTT Arad 
18—6 (12—6), Sportul Studențesc 
— Mașini Grele Buc. ÎS—t (6—6). 
Corespondent! : T. Cornea, I. 
Mlndrescu, M. Pata, C. Crețu, OL 
Lazăr.
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17 65 39 37 4 80.
FAZA A H-a :

A V-a : 16 35 42 72 69 11 ; EX
TRAGEREA A Vl-a : 29 50 53 24
52 54 : EXTRAGEREA A VH-a :
14 10 83 66 86 81. FOND TOTAL 
DE CtSTIGUM : 1.238.244 lei.
a REZULATELE CONCURSULUI 

PRONOSPORT DIN 8 IUNIE 
1. Arezzo — Genoa 2 ; 2. Bo-

EXTRAGEREA

Cum ultimele 
de oficiale dintre 
argeșeni s-au 
egalitate (0—0) și cum echi
pa pregătită de FL Haia- 
gian și L. Ianovschi a avut 
evoluții foarte bune, în ac
tuala ediție a Diviziei A, pe 
stadioanele ~ 
dut 
cei 
rii 
tot 
tate. Numai că de data asta 
nu s-a mai întimplat așa. 
Partida a început și s-a des
fășurat pe cu totul alte coordo
nate decît precedentele două. 
S-a jucat tăios. 
Gazdele au atacat 
start, argeșenii 
însă grupat, cu 
central — Ștefan 
tent, dar în unele faze și cam 
dur. Asprimea disputei s-a 
accentuat și mai mult din 
min. 22, cînd Agiu, care a ju
cat vîrf de atac, a fost faultat 
clar ta careu, dar, de neînțe
les, arbitrul n-a acordat 
penalty-ul de rigoare. Oca
zii puține în prima repriză, 
giuleștenii găsind cu mare di
ficultate culoare de șut.

După pauză, Intre minutele 
40 și 50, Răpid a ratat trei 
mari ocazii prin Goanță, Da- 
maschin II și Agiu șl jocul a 
„curs" tot spre buturile apăra
te cu mult curaj de Hristea. 
După alte trei ratări ale lui 
Agiu (min. 58), Rada (min. 61) 
și Goanță (min. 67), au apărut 
și rapidele

două parti- 
giuleșteni si 
încheiat la

Capitalei (a pier- 
doar in fata campioanei), 
mai multi dintre suporte- 
celor două echipe înclinau 
spre un rezultat de egali-

la victorie, 
decise din 

s-au apărat 
un fundaș 

— foarte a-

contraatacuri arge-

SCOR DE
8

au
perforind

BACAU, 
Băcăuanii 
trombă, 
va rînduri __ _____
lui Jipa, prin incursiunile e- 
nergice ale lui Viscreanu, pen
tru a marca în min. 7, de „pe 
dreapta" prin ȘOIMAN, cu un 
•șut puternic, de la 14 m, în 
colțul lung. Petrolul tresare, 
împinge jocul în față, din do
rința vădită de a egala, dar se 
simte că partitura nu-i con
vine, ea fiind doar o specia
listă a conservării scorului alb 
în deplasare, prlntr-o apărare 
supranumerică, dinamică. O- 
bligată să joace ofensiv, pe te
ren străin, se desfășoară doar 
pînă în preajmă careului ad
vers, unde manifestă, însă, o 
permanentă stîngăcie Ia 
nalizare. Reiese un joc 
cîmp echilibrat în care S. 
Bacău nu vrea, totuși, să 
complacă, destrămîndu-1, 
final de repriză, prin 
„bombe" 
(min. 37 
de Jipa.

După 
pivotul

(prin telefon), 
început meciul în 

în cîte- 
„pe stingă" careul

fi
de 
C. 
se 
în 

. _ două 
ale Iul Avădanei 

și 44), respinse greu

reluare, Avădanei, 
atacului băcăuan se

logna — Perugia 1 : Brescia — 
Campobasso X ; 4. Catanzaro — 
Lazio 2 : 5. Cremonese — Cata
nia X ; 6. Empoll — Cagliari 1 ; 
7. Monza — Ascoli X ; 8. Sam- 
benedettese — Palermo 1 ; 9.
Triestină — Cesena 1 : 10. Lane- 
rossl Vicenza —’ Pescara X ; 11. 
Muscelul — C.S. Tîrgoviște 1 ; 12. 
F.C. Maramureș — Gloria B-țal; 
13. C.I.L. Sighet — Jiul Petro
șani 1. FOND TOTAL DE CIȘTI- 
GURI : 677.169 LEI.

RAPID - F. C, ARGEȘ
Stadion Giulești ; teren alunecos ; timp noros ; special 

lo.ooo. șuturi : 1»—7 (pe poartă : 6—3). Cornere : 13—2. 
RADA (min. 95 — din penalty).

RAPID : Mânu — Marinescu, Clrstea, RADA, BACOȘ — 
Șt. Popa (mim. 88 Mincu), DUMITRU — Damaschiin FI (m 
doneseu), Agiu, Manea.

F.C. ARGEȘ : HRISTEA — Volcu, ȘTEFAN, BADEA, 
Simian, Bănuță (min. 78 Achim), Ignat — D. Zamfir, C. I 
A arbitrat cu greșeli 8. Necștilescu ; la linie : I. Tănase 
Tîrgoviște) și Gh. Constan tin (Hm. VHoea).

Cartonașe galbene : AGIU.
La speranțe : 1—2 (6—1).

• ..... .111.11 ■■■■—■ ......... .

șene (min. 73 — Bănuță, min. 
79 — D. Zamfir). Finalul a »- 
dus golul mult așteptat de in
fo ea ții suporteri ai „viși
niilor" : în min. 85, arbitral a 
acordat ușor, in compensație, 
lovitură de la 11 m, la o ac-

țiune * aceluiași Ai 
a transformat im 
astfel Rapidul obții 
victorie rămînînd 
în acest retur de ca 
Giuleșll.

Laurențiu DUS

CÎND GAZDELE NU
CLUJ-NAPOCA, 8 (prin tele

fon). Din start, studenții au 
luat jocul pe cont propriu do
min înd uneori copios in tot 
timpul prime părți. Aictiunile o- 
fensive ale gazdelor n-au avut 
insă finalitate, tirul jucătorilor 
clujeni fiind imprecis. De abia 
in min. 27 apărarea oaspeților a 
cedat. In acest minut, Bucur 
l-a servit excelent nrintre fun
dașii centrali pe POPICU. care 
a intrat in careu și, de la zece 
metri, a expediat balonul în 
plasă, pe lingă portarul Vodă : 
1—0. După opt minute, scorul 
a devenit?—0:Biro, de abia In
trat pe teren, a centra*,  de la 
circa 30 m. in careu și din nou 
POPICU. atent, a reluat mingea

„U« CLUJ-NAPOCA
Stadion Municipal i 

6.000. șuturi : 23-14 
POPICU (min. Zi șl : 
TEL (min. 66).

„U- CLUJ-NAPOCA 
(min. 41 Feșnlc) — ă 
(min. 32 Biro), Dobrc 

A.S.A. : Vodă — Sz 
(min. 84 Marton), So 
Costel).

A arbitrat foarte 1 
Hampu (toți din Buc

Cartonașe galbene : 
La speranțe : 1—3 (i

• 1

S. C. BACĂU 
PETROLUL

3 (1) 
0

Stadion „23 August" ; teren a- 
lunecos ; timp ploios ; specta
tori — circa 5.000. Șuturi : 17—6 
(pe poartă 7—2). Cornere : 19—4. 
Au marcat : ȘOJMAIN (min. 7), 
C. SOLOMON (min. 55), BUR- 
LEANU (mira. 62').

S.C. BACAU : Arvinte — An- 
dricș, BORCEIA, Artenl, EHscl — 
BU1RLEANU, C. Solomon (min. 77 
Tismănaru), ■ - -- 
AVADANEI,

PETROLUL : Jipa — Ștefan, Pi
tulice, Butufel, P. Gușă (min. “ 
Htacu) — Costln, Mocanu, 
GRIGORE — lamaracli (min. 
Drăgara), Nuță, Cismaru.

A arbitrat foarte bine : M. Nî- 
culescu ; la Urato J. Grama și D. 
Manole (toți din București).

La speranțe : 1—1 (0—0).

fn poartă. în axivas 
meciului, A.S.A. a > 
de căteva ori. a obț 
cornere, dar n-a su 
dată pe spațiul pot

In repriza secând 
Popicu a trimis (î 
baîonul în bară, stuc 
dus turația motoare 
secință A.S.A. a ec 
cui și... scorul. In i 
miirescu a executat 
de eolț expediind

PUNCT PR

Adolf — ȘO.IMAN, 
Viscreanu.

si 
o.
65

activizează total, abordînd cu 
mare dăruire ambele faze ale 
jocului : se deplasează pe tot 
terenul, deposedează, creea
ză (printr-un serviciu fără 
cusur), trage la poartă. I 
se alătură Șoiman, Viscreanu 
și Burieanu, tot ansamblul e- 
chipei gazdă se animă și Pe
trolul devine treptat o for
mație constrînsă să rămînă 
în propriul teren. Scorul se 
majorează, în consecință, in 
min. 55, mareînd C. "SOLO
MON și, în min. 62, BURLEA- 
NU, la originea ambelor goluri 
stînd centrările trasate e- 
xemplar de Avădanei. La 3—0 
meciul e jucat, ultimele zvîc- 
niri ploieștene, de orgoliu, 
nu pot modifica o diferență de 
scor cu care aneas*̂  nu
este, totuși, obișir '

Ion CUPEN

BUZAU 8 (prin te 
ria fără Tulpan. Ms, 
rin Marin, cu Dudl 
incert până la începi 
lui, OMuI fără Tun 
au resimțit mai mul 
larilor, iar piesele 
Șumulanschi, Cram< 
au fost sub vatoai 
cauza terenului, caii 
dei a suferit. în pc 
șind ambiția cu car 
formații evoluau, 
dominat prima respri 
ral la șuturi a fosil 
tru că s-u abuzat de 
binații și s-a uita 
poartă pe un teren 
Ocazii au fef..: In 
Profir a trimis pe 
cu capul ; in min. 
Dudu Georgescu și ; 
pe rînd, la 15 m, n; 
șuteze ; in. min. 43 ț 
în loc să șuteze, pa. 
iar în min. 45, Bal 
peste poarta goală 
la 6 m. Să mai spi 
min. 38, Cramer c 
fost agățat în care: 
oaspeților am nota 
lui Leța (min. 7), 
M. Popescu (min. 
cepția ratată a Iui I 
41) la 6 m de poaz

După pauză, 10—1 
joc echilibrat, după 
le aveau să preia i« 
nou. Dar, în 'min, E



BRAȘOV, 8 (prin telefon). 
Sîmbătă spre duminică a plouat 
aici, in orașul de la poalele 
rimpei, iar in ziua meciului, 
de Ia ora 8 dimineața, ploaia a 
căzut în rafale fără încetare. 
Totuși, in aceste condiții, 
la premiera de pe Stadionul 
Municipal (aici nu s-a mai 
jueat fotbal de zece ani !) 
in tribune s-au aflat peste 

veniți 
favoriții ta

in compania 
Din start 

manevrat cu 
fost

aflat
20.000 de spectatori, 
să-și încurajeze 
tr-un joc greu 
echipei Steaua, 
bucureștenii au 
ușurință și Pițurcă a 
foarte aproape de gol ta mi
nutele 2 și 4. Replica brașove
nilor a venit prompt In minu
tele 7,8 și 17, cind Șerbănică și 
Cramer l-au pus la grea În
cercare pe Stingaciu, remarcat 
ta aceste momente dificile. 
Steaua Iși reia jocul său eom- 
binativ, însă nu finalizează, 
fie că apărarea localnicilor k 
află la post, fie că bucurește- 
nii greșesc pasa decisivă. Des-

F.C.M. BRAȘOV - STEAUA 2-2 (1-1)
Stadion Municipal ; teren alunecos ; timp ploios ; spectatori — 

circa 20.000. Șuturi : 21—6 (pe poartă : 9—3). Cernere : 7—4. Au mar
cat : V. ștefan (min. 4»), CRAME» (mln. S3), respectiv PIȚURCA 
(min. 24 din penalty), IOVAN (min. 89).

F.C.M. BRAȘOV : Polgar — Bălan. Naghl, MOLDOVAN, Mandoea — 
v. ștefan, Șerbănică, MĂRGĂRIT — Barbu (min. 79 Cîmpean), 
Cramer, CADAR (min. 87 L. Petre).STEAUA : STINGACIU — IOVAN. Bumbescu. Belodedlci, Bărbu- 
tescu — Ballnt (min. 74 Bălan), STOICA (mln. •» D. Petrescu), 
Bdlfinl, Majaru — Lăcătuș, Pițurcă.A arbitrat bine D. Buciumau ; la linie : I. Ferencz) (ambii din 
Timișoara) și Gr. Maeavei (Deva).

La speranțe : 1—3 (1—1).

ehiderea de scor z-a petrecut 
in min. 24, cind PIȚURCĂ • 
transformat penalty-nl acor
dat pe drept in urma faultului 
comis de Naghl asupra lui Lă
cătuș. Să notăm că ta min. 
36 Lăcătuș a fost la un mic 
pas de 0—2, pentru ca, 
aceea, 
după 
tit in
Si pe 
min. 43 prin 
șut tare pe jos.

după 
brașovenii să alerge 

egalarea care a plu- 
aer ta min. 37, 39 și 42 
care au realizat-o In 

V. ȘTEFAN —

EFECTELE MATURITĂȚII TACTICE
F. C. BIHOR •
DINAMO 2 (ț|

Stadion F.C. Bihor ; teren 
foarte bun ; timp frumos ; spec
tatori — eirea 5 900. Șuturi > S— 
ÎS (pe poartă : 1—S). Cornere : 
5—3. Au marcat : D. SAVA (min. 
I), VARGA (rnln. 90).

F.C. BIHOR : Balaș — DIANV, 
BrukenUial, Bucico, Klas — 
SU, Brumam, Tămaș, 
pnln. n Berețchl) — De, 
gescu (min. <2 Harșanl).

DINAMO : Moraru — ____ .
Andane, MOVILA, STANESCU — 
D. Sava (min. * JercăUu), VAR
GA, Dragnea — Văâdean, Mihl- 
eacu (min. 74 Chenin), OIRAC.

A arbitrat bine M. Axente ; la 
Unle : D. Vătran (ambii <Un A- 
rad) șl M. stănencu (Iași).

Cartonaș» galbene : GROSU. 
ANDONE.

La speranțe : •—l (9—1).
• i

La reluare brașovenii „apa
să pe accelerator*,  profitind 
de lipsa de turație a bucureș- 
tenilor.
centrarea 
CRAMER 
bara Iul 
Steaua 
Ratează 
turcă și 
tatorii 
să aplaude victoria echipei lo
cale, IOVAN aduce egalarea 
In min. 89, înscriind eu eapul 
și consfințind un rezultat e- 
ehitabil.

Stelion TRANDAFIRESCU

Astfel, in min. S3, la 
lui V.. Stefan, 

înscrie plasat. După 
Mărgărit (min. S5), 

domină eu autoritate, 
mari ocazii prin Pi- 
Lăcătuș, și cind spee- 

brașoveni se pregăteau

TIMIȘOARA, I (prin telefon). 
Nescăpată încă de primejdia 
retrogradării, echipa locală a 
început partida in forță și chiar 
din primul minut a trecut pe 
lingă deschiderea scorului, min
gea șutată din careu de Neagu, 
fiind respinsă salvator, cu pi
ciorul de către Nițu. Portarul 
bucureștean va fi pus din nou 
ta citeva dificile Încercări în 
minutele următoare, după care 
jocul se va echilibra, dar va 
scădea sensibil și ta calitate. 
Doar două șuturi imprecise ale 
lui Bolba (min. 28 și 34), din 
poziții bune, vor mai anima 
oarecum tribunele. Aceleași tri
bune vor avea Insă mari emoții 
ta min. 37, cind. Ia un frumos 
contraatac al oaspeților, Augus
tin va trimite mingea in bară. 
Finalul primei reprize va fi 
deosebit de fierbinte, cu faze 
dramatice, ta careul echipei 
bucureștene. După ce Oloșutean 
(min. 41) și Șunda (min. 42) vor 
șuta imprecis din poziții favo
rabile, Bolba va trimite de două 
ori ta rtad (min. 43 și 44) min
gea ta „transversala" porții lui

ORADEA, 8 (prin telefon). O 
irimă repriză echilibrată, domi- 
lată tactic de Dinamo, care deși 

prezentat o formație lipsită 
le cinci titulari (Nicoiae. Red- 
1c. Suciu, Zare. Damaschin I), 
. fost mai periculoasă la poar- 
i orădeană. Apărindu-se gru- 
at. cu o bună circulație ta 
îijlocul terenului, bucureștenii 
u apărut de câteva ori la fi- 
alizare șl. in min. 9, au be
ef ici af de o lovitură liberi de 
> 20 m, pe care D. SAVA a exe- 
itat-o excelent, mingea lovind 
îlpul din 
alaș, după 
asă. După 

formația 
in atac __ ------ ...

ma unei lovituri libere exc
itate de Grosu din afara tere- 
tlui, mingea ricoșează. din 
ld“, ajungind la Bucico. Aces- 
. dinibr-o poziție excelentă. In- 
zie șutul și faza se Încheie 
ar cu un corner. La poarta 
llaltă, în min. 33. este rândul 
lamoviștitor să beneficieze de

dreapta porții lui 
care a poposit In 
deschiderea scoru- 
locală se vede mai 
și, in mirt. 17. In

JEAZA
JREȘ 2-2 (2—0)
ip noros. Spectatori — clrea 
I, Cernere : 5—7. Au marcat :
EZAN (min. 57) șl ILB COS-
■a roș, Neamțu,. Ciocan, Pojar 

bucur, muszniai — Boem
Podor — Dumitrescu, Botezan 
ALBU, Muntean (min. « Die
la linie : a. Ionescu șt Șt.

MUME, TRAGEREA IA SORJI
A SEMIFINALELOR „CUPEI ROMÂNIEI"

•• 
GRO- 
Lazăr 
Geor-

Ivan,

o lovitură liberă de ta 25 m gi 
bakmul. expediat putemlle de 
Movilă, zdruncină ..taarwversa- 
taa porții orădene. Ptaă ta pau
ză, notam șuturile Iul Drașjnea 
(min. 38), reținut de Bata» (8 
lovitura de cap a Iul Bruken- 
thal țmta. 43).

Ia reluare, bibonenli stat 
ceva mai tasistențl. In mta. 50, 
• tocunsiune * tai Diana p» 
parte*  dreaptă se Încheie cu o 
centrare și balonul ..cade" pe 
transversală. Pe fondul domină
rii teritoriale a eehlpel locale» 
dinamoviștii declanșează dteva 
contraatacuri Irosite de Targa 
(min. 66), și Jercălăn (min. 70) 
dar îl fructifică pe eel din min. 
80, cind mingea, centrată ds 
Slănescu, este retaali. din apro
piere, de VARGA ta plasă.

Gheorghe NERTEA

Mîine. la ora 13, la sediul F.R.F., va avea loc tragerea ta 
sorți • semifinalelor „Cupei României", competiția tradițio
nală care se desfășoară sub generosul Însemn al „Daciadei". 
Reamintim că pentru această penultimă fază a Întrecerii 
s-eu calificat echipele Steaua. Dinamo, Victoria si Jiul Pe
troșani.

„POLI*  TIMIȘOARA 
VICTORIA

Stadie» „1 Mai- ; ____
te bun ; timp favorabil ; cp“c 
tatori — circa 1.000. Șuturi : 16— 
10 (Pe poartă : 8—1). cornere : 
4—3. Au marcat : BOLBA (min. 
45 din pena’ty), respectiv LALA 
(min. 75).

POLITEHNICA : Moine 
dreași, 
Neagu 
Sabou. 
ru) — 
cea.

victoria : nițu — Mirea, 
Săndoi, 1. Marin, P. Petre — Ur- 
su, CAȚOI. Tlrchlnecl — Nica, 
lordaehe (min. 70 LALA), Au
gustin (min. 62 Aelenet).

A arbitrat bine C. Gheorghe 
(Suceava) ; Ia Hale : A. Comă- 
nescu (Bacău) și V. Antohi (Iași).

La speranțe : 3—0 (O—®).
• i mu ni

Nițu. Golul, care plutea in aer, 
va cădea totuși, dar dintr-un 
penalty transformat de afelași 
BOLBA, in ultimul minut al 
reprizei, in urma unui fault 
comis asupra lui, in suprafața 
de pedeapsă.

După pauză, profitind de 
automulțumirea prematură a 
timișorenilor, cea care domină 
teritorial și insistă mai mult 
ta atac este formația bucureș- 
teană. Ea își creează. In conse
cință, bune ocazii de gol ratate 
Insă de Mire? (min. 54), Augus
tin (min. 58) și Lala (min. 73). 
Egalarea, logica și meritată du
pă aspectul general al jocului, 
se va produce în min. 75, cind 
LALA țîșnește printre fundașii 
timișoreni și inscrie cu dezin
voltură, aducindn-i astfel echi
pei sale un punct deosebit de 
prețios.

Constontin FIRĂNESCU

seren

1(1) 
1 (0) 
foar- 
spee-

An
ion uț, ȘULEA, Șunda — 

(mm. 70 Bozeșatn II), 
Oloșutean (min. te Trălsta- 
BOLBA, ROTARIU, Oan-

DINTRE NENUMĂRATELE OCAZII
CRAIOVA, 8 (prin telefon). 

Cralovenii, tatr-o formulă ine
dită, de ta care lipseau trei din
te» titularii liniei de fund (Ne
grii*.  Tilihoi, Uinguceanu sus
penda ți de club) au îmbrăcat 
haina unor gazde decise să În
cheie conturile dt mal tugtid. 
Cta atit mai mult cu cât replica 
«Avesnarului s-a rezumat ta o 
apărare strictă, contraatacurile 
Vâlcenilor fiind foarte timide și 
deloc periculoase. Șl, totuși, 
după primele 45 de minute ta- 
beta de marcaj a rămas imacu
lată. cu toate insistentele gaz
delor, pentru că ta nici un 
can pripeala nu face casă bună 
cu precizia. S-eu ratat excelen
ta ocazii de a deschide scorul, 
rit pentru câteva jocuri. Astfel, 
ta min. 3 Gh. Popescu reia eu 
capul afară, pentru ca peste 
patru minute să-l imite Stance- 
en. In min. 29 Btca șutează 
puternic din afara careului, dar 
Lung respinge de sub teanover-

•aiă. A fost numai un ..foc de 
paie", pentru că dominarea cra- 
Iterenfior nu slăbește, dar, pe 
rind, A. Popescu (min. 27). 
C3rțu (min. 31). Irimescu (min. 
33). Bleu (min. ST) F Săndoi 
(min. 41) greșesc ținta.

La reluare, presiunea locate 1- 
citor este ta oote tot mai ridi
cate. apărătorii vilceni neavînd, 
practic, nici un moment de res
pire. Dar singurul gol al parti
dei avea să cadă abia ta mta. 
85. când centrarea lui O. Popes- 
•p de pe partea stingă a f«st 
reluată din poziție centrală, de 
h I m> de BÎCU în plasa por
ții lui V. Preda. Și după gol 
•uita ratărilor continuă : Clrțu, 
ta min. 70, nu-1 poate învinge 
pa portarul vîlcean. O. Popescu 
(min. 73) șutează ta transver
sală, iar Bleu (min. 83) pă
trunde frontal, dar șutul său 
nu nimerește spațiul porții.

UNIV. CRAIOVA 
CHIMIA

1 <«J

teren ușor 
pentru tot-

universitatea : Lung — 
MANAILA. Sândol, Cioroianu, A. 
Popescu — GH. POPESCU (min. 
M Calafeteami), Stănescu (min. 
7» P. Răducanu), Irimescu — 
B1CU, Clrțu, O. Popescu.

CHIMIA : V. Preda — Lazăr, 
Cireașă, M. Preda, Ancuța — BI- 
OA, Iovan (min. 50 Voicu), Vc- 
rigeanu — Telcșpan, Vergu, GIU-

Mihai C1UCA

A arbitrat bine C. Corocan ; Ia 
linie : A. Cuzmanovld (ambii 
din Reșița) șl I. Coț (Ploiești).

Cartonașe galbene : MÂNA1LA, 
LAZÂR, CTOROIANU.

La speranțe : 1—4 (9—0).

eu Ia BOTEZAN, care, nesn- 
vegheat de nici un apărător 
lean, a reluat balonul In pla-

2—1. După șapte mtauite, 
nou Popicu a trimis hedo- 
în bară, pentru ea In mta. 
corul să devină egal. L*  un 
al oaspeților apărarea ciu

lă n-a intervenit decisiv șl 
5 CXDSTEL. de Ia 16 m, a 
i Ia vinclu șl 2-2.

Pompîlîu VINTILÂ

YTRU OASPEȚI
ria a
. OLT 0
dlon Gloria ; teren Îmbibat 
pă ; tinvp ploios ; spectatori 

8000. Șuturi: 10—7 (pe poar- 
-3). Cornere : 7—2.
ORIA : Lazăr — COMANES- 
MIKCEA, Tică, NASTASE — 
ir, Șumulanschi (mln. M 
, Ghizdeanu (min. U TeodO- 
) — PROFIR, D. Georgescu, 
er.
. OLT : Ciuma — LAUREN- 
MiHALi, Mtaea, Matei — 

OPESCU, Georgescu, Leța, 
'.ite — Crlșan (mta. ■ zam- 
Pcna.
rb?lrat satisfăcător M. 8alo- 

la ltale M. Man (ambii 
SiM-Napoca) șl L GbergbCH 
r- (e) — ambii tușleri eu 
i grave.
onașe galbene 1 NASTA-
speranțe s 1—0 (0—4).

de la 6 m cu capul ta 
•, tot el (min. 71) a fost 
nejustifeat în fază de gol, 
ativ de ofsaidi, ta min. 79 
a centrată de Stan a 
„transversala", apoi (min. 
donul trimis de Dudu 
eseu, cu capul, s-a prelins 
>°ă bară, pentru ca ta 
!9 Lazăr să scoată din pi
te lui Lauren.țiu. la 7 m, 
scorul se putea schimba 
irabil pentru gazde.

Constantin ALEXE

REZULTATELE ETAPEI
SERIA I -------------------------------------------------------------------------

OȚELUL GALAȚI — MINERUL 
VATRA DOBND 4—• P—•) 3 
Rotaru (mln. ÎL M. 7*  — uMmul 
din 11 m), Halea (mln. K).

POLITEHNICA IAȘI — ARIPI
LE BACAU 3—3 (1—1) t PaveBne 
gnln. 9). Burdujan (mta. 64), res
pectiv iRuță (min. 12 — din n m), 
Trofta (min. 48), Grjgoraș 
(min. 70).

F. C. CONSTANȚA — DUNĂ
REA CALARAȘI 1—1 O—D t 
Funda (mta. S), respectiv Perla 
(min. 33).

C. S. BOTOȘANI — F. C. PJIO- 
GRESUL BRĂILA 4—« (3—0) 3 
Clobanu (min. 15, (7,39). POD-
fronle (min. 38).

C.SJW. SUCEAVA — CEAHLĂUL 
P. NEAMȚ 3—0 (1—0) i Gafencu 
(min. 22), Păluș (min. N), Ca- 
șnba (min. 87).

CHIMIA FĂLTICENI — STEAUA 
mezu 2—1 (2—•) : Saghta (mta. 
1), StaAclu (mta. 4 — autogol), 
respectiv Cozarec (mta. 78).

METALUL PLOPENI — CJJR. 
PAȘCANI 4—« (1—0) : P. Preda 
(mta. 41), Savu (mta. S5), Gabel 
(mta. 12), VolcDă (mta. 83).

F.C.M. DELTA TULCEA — DU
NĂREA C.S.U. GALAȚI »-l 
(1—0) : Nedeleearn (mta. 12), gaeu

SERIA A ll-a
FLACAKA AUTOMECANICA 

MORENI — ȘOIMII LPUL. SI
BIU 2—1 (1—0) : ȘteMnescu (min. 
39 șl 64), respectiv Coldea 
(mta. 82).

MUSCELUL CtMPULUNG — 
C.S. T1RGOV1ȘTE 1—0 (1—4) 3
Pamfil (mta. 38 — din 11 m).

PROGRESUL VULCAN BUCU
REȘTI — ELECTROPUTERE CRA
IOVA 1-8 0—0) s Stoica (mta. 8).

SPORTUL MUNCITORESC SLA
TINA — AVINTUL REGHIN 8—8 
(2—0) : Marttaeaen gnta. » — 
din 11 m). Răduț (min. 43).

GAZ METAN MEDIAȘ — A.S. 

țmta. 61), respecter Comșa 
guta. 75).

Betet&rl de ta : T. SlriopoL AL 
Moor, C. Popa, Th. Ungureana, 
L taandrescu, D. Crăciun, V. 
Frtnea, L Ttăăseacu, L Dlacona.

ETAPA VIITOARE (duminică 15 
hule) t Aripile Bacău — F.C. 
Constanța (0—4), Î.CJJ. Delta 
TUtcea — Prahova C.S.U. Ploiești 
a—2), Dunărea C3.U. Galați — 
CEJS. Suceava (0—1). C.FJL Paș
cani — Chimia Fălticeni (1—1), 
Dunărea Călărași — Ceahlăul P. 
Neamț (0—3), F.C. Progresul Bră
ila — Olimpia Rm. Sărat (0—1), 
Steaua Mlzil — Politehnica iași 
58-0), Minerul Vatra Domel — 
CJ3. Botoșani (0—2), Metalul Plo- 
penl — Oțelul Gatați (0—2).
L OȚELUL GL. 31 22 3 5 31-25 ta 

t Politehnica
P.C. Cța.

4. CJSJ8. Suc.
L Steaua Mlzil
6. (LFJ3. Pașe.
7. Dun. Galați
8. <LS. Botoșani 
9. Prahova PL 

n. Ceahlăul 
BL F.C. Progr. 
ÎL Olhnpta RUS. 
13. Aripile Bc. 
M. Met. Plopenl 
11 Delta Tulcea 
N. Dunărea CăL 
n. Chim. Fălt. 
IS. Mta. V. D.

31 17 4 10 44-34 33 
31 13 7 11 43-» 33
31 U 6 12 «-34 33
31 15 2 14 42-38 32
31 13 ( 12 «-33 32
31 14 4 13 «-42 32
31 14 3 14 38-40 31 
31 13 5 13 56-» O 
» 14 3 14 34-41 n
ZI 13 4 14 13-13 1*
31 12 < 13 35-48 30 
31 11 7 13 50-51 »
11 12 4 15 50-41 »
31 14 • 17 33-42 M 
31 10 3 13 »-« »
31 n 8 15 29-46 27 
31 7 3 21 a-66 17

DROBETA TR. SEVERIN 1—9 
(8—0) : Harbădă (min. 48).

CHIMICA TIRNAVENI — ME
CANICA FINA STEAUA BUCU
REȘTI l—o o—0): Kutl (min. tt).

TRACTORUL BRAȘOV — CAR- 
PAȚI M1RȘA 4—1 (2—0) : A. Nea- 
gu (mta. 30 șl S3), IAcătuțu 
gnta. 32), Aldea (min. 79), res
pectiv Vofculeț (min. 90).

I.M^..S.A. SF. GHEORGHE — 
LCJSXM. BUCUREȘTI 5—1 (3—0): 
Varga (min. 4 șl 15), Lovasz 
(mta. 34 și 62), Popa (mta. 84). 
respectiv Nochlt (mim. 57).

AUTOMATICA BUCUREȘTI —

A 31-a A DIVIZIEI B
I.CJJ». BRAȘOV 2—0 0—0) 3
Culca (mta. 25 șl 68).

Relatări de ta : Gh. ntaca, P. 
Mateotu, G. Octavian, C. Bughea, 
M. ȚacăL L Ducan, C. Gruia, L. 
Briotă, N. Tokacek.

ETAPA VIITOARE: A A. Dro- 
beta Tr. Severin — Muscelul 
Ohofpultmg (8—1). I.CA.IM. Bucu
rești — Flacăra Automecanlca 
Morenl (0—3), I.C.IM. Brașov — 
Chimica TTmăvenl (0—3), Meca
nică Fină Steaua București — 
IMAA.A. Sf. Gheorghe (1—3), 
CJB. TTrgoviște — Gaz Metan Me
diaș 0—4), Avtotul Reghin — 
Tractorul Brașov (0—3), Electro- 
putere Craiova — Automatica 
București (3—3), Șoimii I.PA. Sl- 
Wu — Sportul Muncitoresc Sla-

SERIA A lll-o ------------------
F. C. MARAMUREȘ BAIA MA

RK — GLORIA BISTRIȚA 4—1 
(1—1) 3 Boca (min. 4 și 51), D. 
Moldovan (min. 46), Dican (min. 
77), respectiv Ivan (mta. 34).

C.I.L. SIGHET — JIUL PETRO
ȘANI 8-« (0—0) : Negrea Rnln. 
51 — dta 11 m șl mta. 52).

AURUL BRAD — CJSJH. REȘI
ȚA 4—» (1—0) : Contoș (mta. 34. 
72, Ș4), GavrlIA pnln. 86 — An 
11 m).

UNIREA ALBA IULIA — CJ.R. 
TIMIȘOARA 3—» (2—0) I Geor
gescu (mta. 34), Popa (min. 43). 
Dumitru (min. 51).

METALUL BOCȘA — OLIMPIA 
BĂTU MARE 3—1 (1—0) : PlăvițlU 
(mta. a șl 72), M&rgtaeanfu 
(mln. M), respectiv Silaghy (min. 
88 — din 11 m).

MECANICA ORAȘTIE — ARMA
TURA ZALAU 4—0 (3—0) : Ha- 
țieganu (mta. 24), Dobrtu (mân. 
ST), Colojl (min. 39), Vera 
(mta. 86).

MINERUL LUPENI — C.S. U.T. 
ARAD 2-0 0—0) t Postelnic»
(mta. 25 și 51).

STRUNGUL ARAD — ÎNFRĂ
ȚIREA ORADEA 4—1 O-D ’ Be* 
leaua (mta. 19), Urs (min. ST șl 
87), Ujvarl (mta. 54), respectiv 
Sălăjan (mta. 32).

MUREȘUL DEVA — MINERUL 
CAVNIC 4—0 0—0) : Neag (min.

tina (0—2), Carpațl Mirșa — Pro
gresul Vulcan București (0—1).
L flacAra m.
3. CJS. Tlrgov.
3. Progr. Vulc.
4. I.C.I.M. Bv.
L Chimica Tirn.
6. Gaz Metan
7. A.S. Drobeta
8. Carpațl M.
». Electroputere

10. Tractorul
11. Automatica
12. Sp. Muncit.
13. I.M.A.S.A.
14. Muscelul
15. Mecanică Fină
16. A vin tul Reg.
17. Șoimii Sibiu
18. I.C.S.I.M.

31 13 7 5 37-13 43 
31 IC 8 7 46-21 40 
31 15 3 7 55-26 3S 
31 15 2 14 45-42 32 
31 14 4 13 44-41 32 
31 14 3 14 42-34 31 
31 13 5 13 37-37 31 
31 14 3 14 48-51 31 
31 13 4 14 63-45 30 
31 12 6 13 34-33 30 
31 13 4 14 38-46 30 
31 11 7 13 29-36 2S 
2t 11 7 13 38-50 » 
31 12 4 15 36-45 2S 
?: 10 7 14 46-47 27 
3! 11 5 15 31-49 27 
31 9 8 14 41-48 26 
31 8 5 18 24-64 21

10), Preda (min. 58 și 35). 8.
Popa (min. 64).

Relatări de la : A. Crișan, L 
Mihnea, AL Jurcă, I. Anghelina, 
T. Țăranu, I. Siminie, L Cotescu, 
Gh. Mornăilă, I. Simion.

ETAPA VIITOARE : Olimpia 
Sațiu Mare — F.C. Maramureș 
Bala Mare 0—2), C.S.M. Reșița — 
Mecanica Orăștle (0—2), C.FJL 
Timișoara — Mureșul Deva (1—2), 
Gloria Bistrița — Jiul Petroșani 
(2—3), înfrățirea Oradea — Aurul 
Brad (0—2), Minerul Cavnlc — 
Metalul Bocșa (1—3), Armătura 
Zalău — Strungul Arad <EL'—4), 
Minerul Lupeni — C.IJu. Signet 
(0—3), C.S. U.T. Arad — Unirea 
Alba Iulia (1—5).

31 21 4 C 62-25 46
31 18 1 5 53-24 44
31 16 6 » 62-27 38
31 16 2 13 47-40 34
31 14 3 14 33-38 31
31 14 3 14 36-43 31
31 13 4 14 50-33 30
31 12 6 13 49-46 30
31 12 6 13 47-49 30
31 15 0 16 40-51 30
31 12 6 13 44-55 30
31 11 7 13 37-35 29
31 12 5 14 31-51 29
31 13 2 16 43-47 28
31 11 5 15 34-42 27
31 13 1 17 46-58 27
31 9 6 16 27-41 24
31 7 6 18 20-56 20

1. JIUL
2. F.C. Muram.
3. Gloria Bistr.
4. U.T.A.
5. Aurul Brad
6. C.I.L. Sighet
7. Olimpia SJW.
8. Strungul
9. Mecanica

10. Mureșul Deva
11. Met. Bocșa
12. C.S.M. Reșița
13. Armătura
14. Min. Cavnic
15. CJ-.R. Tini.
16. Unirea A.1.
17. înfrățirea
18. Min. Lupeni



ECHIPA ROMÂNIEI A CIȘTIGAT 

BALCANIADA DE POLO
Poloiștii români au avut o 

eomDortare remarcabilă la Bal
caniada de la Sofia, comneti- 
tie oe care au cîstisat-o cu 
maximum de puncte. După ce 
vineri întrecuse formația Gre
ciei (8—6). echipa noastră a 
învins sîmbătă Iugoslavia — 
care a aliniat o selecționată de 
tineret —, cu scorul de 12—10

INTILNIREA DE SĂRITURI IN APĂ ROMÂNIA-R.D.G. (juniori)
Micuța Daniela Popa a fost 

la un pas de a ne îndreptăți 
speranțele într-o victorie româ
nească. în dubla întilnire din
tre selecționatele săritorilor Ju
niori ale R. D. Germane si «i 
tării noastre. într-adevăr. ea s-a 
aflat pe primul loc încă de la 
primul salt și aHt datorită exe
cuțiilor corecte si elegante cit 
și intrărilor excelente, ea obți
nuse după șapte sărituri un a- 
vans substanțial față de urmă
toarea clasată. Ute Wetzlg 
(350,15 p — 329,25 p). în mod 
regretabil. însă. Daniela Popa a 
avut ultima săritură (salt și Ju
mătate înapoi în echer) cotată 
cu un coeficient inferior (2.4) 
adversarei directe (salt si jumă
tate înainte cu trei șuruburi — 
coeficient 2,9). ceea ce a consti-

ACTUALITATEA ATLETICĂ
• La Neubrandenburg (R.F.G.) 

in cadrul unul concurs, vineri. 
JOrgen Schult a aruncat discul 
la 74.01 m — record mondial. 
Îmbunătățind cu 2.21 m recordul 
detlnut din 1982 de sovieticul 
Iurl Dumcev.
• In cadrul „Memorialului 

Fraților Znamenskl* *.  la Kiev S 
Nikolai Muslenko a sărit 17,78 te 
la trlDlu-record european fr-f- 
17.77 m Hrlsto Markov — Bul
garia in 19851. în același con
curs. la 100 mg : 1. Natalia Gri
gorieva — U.R.S.S. 12,8». 2. Id- 
liana Năstase — România 12,89.
• Cu o săptămînă înaintea 

meciului feminin România — 
Marea Brltanle. de la București, 
in concursul de la Birmingham : 
Zola Budd 4:01,92 pe 150» m, 
Fatima Whitbeard 69.02 m la su
liță.

tă. cu 4 puncte ,dln două goluri.-.' 
Meciul n-a fost de ridicat nivel, 
golul brazilian venind In repriza 
a doua, In min. 66, clnd, la o 
greșeală a Iul Mecljajcli, Miiller 
a centrat la Careca șl acesta a 
înscris. Declarația antrenorului 
Tele Santana s „Brazilia a jucat 
pină acum mal puțin bine ca In 
1982, dar a clștlgat ceea ce era 
de clștlgat 1 Felicit echipa alge
riană pentru organizarea jocu' 
ei“. Arbitru : R. Moliina (GuaU 
mala). Echipe, BRAZILIA : Carlo* 
— Edson (Falcao, mln. 10). Julio 
Cesar, Edinho, Branco — Alemao, 
Socrates, Junior, Elzo, — Ca
reca, Casagrande (Mailer, mln. 
59). ALGERIA: Drid — Medjajdi, 
Megharia, Genduoz, Mansourl — 
Kacl Said, Bcnmabrouk, Belln:imt 
(Zidane, mln. 79) — Adjer, Me
nade, Assad (Besaoula, min. 68).

MOTO 0 Martie premiu, de vi
teză, al Austriei, la Salzburg : 
contând pentru C.M. : 80 emc :
Jorge Martinez (Spania) media 
orară 152,580 km, 500 cmc : Eddie 
Lawson (S.u.A.) m.o. 186.142 km.

RUGBY • Meci test, la Buenos 
Aires : Argentina — Franța 9—22 
(3—13). Au înscris : Porta — 2
lovituri de pedeapsă, respectiv, 
Lescarboura, Sella și Dubroca — 
încercări, Lescarboura — 2 trans
formări și 2 lovituri de pe*f apșă
• tn Insula Tonga, la Nuk ' Alo- 
fa : o sei. locală — Tara Galilor 
9—12 (0—9).

ȘAH a Turneul de la Bugojno 
(Iugoslavia). După desfășurai-ea a 
10 runde pe primele locuri ale 
clasamentului se află : Karpov 
5 p (2), Sokolov 5 p (1), 
Spassky 5 p, Llubpjevicl 4.5 j (1), 
Miles 4,5 p (1), Portisch 4,5 p, etc.

VOLEI • în turneu în Japonia 
echipa feminină a U.R.S.S. a ju
cat la Tokio, în compania repre
zentativei țării gazde. Sportivele 
nipone au învins cu 3—1 (7, 12, 
—6, 7). Intr-un alt joc la Kuma
moto, niponele au pierdut cu 3—9 
(8, 4, 8) In fața echipei sovietice.

a Intr-un concurs la Beijing, 
alergătoarea chineză Xlao 
Hongyan a realizat un nou re
cord mondial cu 22:11,12 pe 
10 000 m.

In startul ultimei curse pentru titlul de campioană la volei (feminin)

„PAS FALS“ AL PRIMELOR DOUĂ CLASATE Șl DINAMO LE EGALEAZĂ!
Chiar din prima zi a ultimului 

turneu din cadrul campionatului 
feminin al Diviziei A de volei 
(grupa I valorică) presupunerile 
noastre privind implicarea „out- 
slder“-elor în stabilirea cîștlgă- 
toarel titlului s-au adeverit. Pri
mele clasate, ex aeqvo, formații
le studențești au fost întrecute 
de două echipe (CSM Libertatea 
Sibiu șl Flacăra Roșie București) 
care-și dispută locul al... patru
lea I Sperăm că în continuare ele 
vor... arbitra cu imparțialitate 
cursa fruntașelor. în urma rezul
tatelor de ieri, trei echipe sînt 
acum în frunte — la egalitate de 
puncte, despărțite de setaveraj — 
ceea ce face această ultimă cursă 
Și mal pasionantă...

31, totuși, lidera, CSU-imn Ga
lați, părea să treacă cu ușurință 
cel diatîi obstacol al turneului, 
meciul cu CSM Libertatea Sibiu. 
Deși gălățencele începuseră ti
mid, cu multă imprecizie la pre
luare, ele și-au regăsit cadența 
șl au făcut, împreună cu parte
nerele, cel mal lung (36 de mi
nute) șl mal spectaculos set al 
zilei, evoluția scorului cunoscînd 
șl ea răsturnări pasionante : 6—7, 
8—8, U—9, 12—12, 14—12, 14—1» și 
17—15 pentru studente. Acestea 
au majorat avantajul, domlnînd 
clar, prin combinații șl blocaje 
eficiente la fileu, setul al doilea. 
In continuare, însă, sibiencele, 
seslzlnd deficiențele liderelor la 
serviciu șl preluare, precum și 
ineficienta treptată la blocaj, au 
forțat puternic întoarcerea rezul
tatului în favoarea lor. stimula
te șl de verva irezistibilă a Mi- 
relel Popoviclu in atac, seconda
tă de Carmen Bobe. Astfel, CSM 
Libertatea a redus cu autoritate 
diferența, apoi a egalat situația 
la seturi (refăctnd. în cel de-al

(4—1, 3—3, 2—4, 3—2), iar du
minică s-a impus si în fata 
reprezentativei Bulgariei : 10—6 
(3—1, 0—2. 4—0. 3—3). Alte re
zultate : Grecia — Bulgaria
10—9. Grecia — Iugoslavia 8—5. 
Clasament final : 1. România
6 p. 2. Grecia 4 P. 3. Bulgaria 
2 p. 4. Iugoslavia 0 p.

tuit un handicap evident. Adău
gind faptul că săritura a șl fost 
greșită, avem explicația faptului 
că Daniela Popa a ,,căzut*  de 
pe locul 1 pe locul 3. ratind o 
victorie la care aspirase în mod 
îndreptățit. La băieți, puținii 
spectatori aflați în tribunele 
Ștrandului Tineretului din Ca
pitală au apreciat valoroasa e- 
voluție a oaspeților, net supe
riori săritorilor noștri, ale căror 
execuții au fost uneori de-a 
dreptul rudimentare.

Clasamente — PLATFORMA 
FETE : 1. Ute Wetzlg (R.D.G.)
384.35 p. 2. Anke Piper (R.D.G.)
378.35 p. 3. Daniela Popa (Româ
nia) 375.35 o. 4. Jeanette Gierke 
(R.D.G.) 356.25 p. 5. Ioana Voi
au (România) 324. 05 p, 8. Vladla 
Dlcu (România) 275,80 p ; TRAM
BULINA BĂIEȚI : 1. M. KQhne 
(R.D.G.) 488.95 p, 2. H. ScheppS 
(R.D.G.) 486,65 p, 8. I. ZMHi
(R.D.G.) 460,55 p, € S. Fredel 
(România) 416,05 p. 5. S. Baca 
(România) 394.50 p, 8. B. Cîbu 
(România) 359,75 p.

Dumitru STANCULESCU

TURNEUL BE TENIS 
DE IA ROLAND — GARROS
PARIS, 8 (Agerpres). — Ju- 

cătoarea americană Chris 
Evert-Uoyd (31 ani) • clștlgat 
pentru a șaptea oară proba de 
simplu femei din cadrul tur
neului internațional de tenis 
de la Roland-Garros, învin- 
glnd în finali cu 2—6, 6—3,
6—3 pe Martina Navratilova. 
Chris Evert s-a mai clasat pe 
locul lntîl în turneul de la 
Paris In 1974, 1975, 1979, I960, 
1983 și cu un an în urmă clnd 
a întrecut-o, de asemenea, pe 
Navratilova. în palmaresul său 
mai figurează trei victorii la 
Wimbledon, șase Ia New York 
și două In Australia.

în finală la simplu bărbați : 
Ivan Lendl — Mikael Perfors 
(Suedia) 6—2. 6—3. 6—4.

patrulea, de la 0—5 șl desprin- 
zlndu-se de la 1.1—11) șl a clș
tlgat partida cu 3—a (—15, —4, 
7, 11, 14), după aproape două ore 
șl jumătate de joc șl după ce 
fusese condusă In finalul — ten
sionat — al setului decisiv 
(12—14 I) clnd punctul victoriei 
slbiene a rezultat dlntr-un... car
tonaș roșu. Poate că gestul Da
nielei Dinlcă trebuia sancționat 
Individual nu prin pedepsirea În
tregii echipe. Totuși arbitraj foar
te bun : I. Covaci — AL Drago- 
mlr. Au jucat echipele : CSM 
LIBERTATEA — Carmen Bobe, 
Anca Bașta, Daniela Mărginean. 
Mirela Popoviclu, Anca Ștefan. 
Doina Bischin ; CSU.-I.M.N. — 
Gabriela Cojocaru (Manuela Blr- 
san). Daniela Dinlcă, Marla Mltl- 
telu (Crina Rauța), Speranța Ga- 
man (Lucia Tocad), Ileana Ber- 
dlla (E 711118 Nedelcu), Cristina 
Buzllă (Livia Gllga).

Dinamo București, în fața ul
timei clasate In grupă. Farul 
Constanța, a sprintat lejer dta... 
plasa celor două echipe studen
țești, clștlgînd cu 8—8 (1, 2, 15). 
Campioanele, În sextetul : Dana 
Coșoveanu, Mirela Pavel (Ottilia 
Szentkovics), Doina Moroșan, 
Georgeta Ene, Victoria Banciu 
(Marla Chitic), Irina Velicu, 
șl-au creat singure unele pro
bleme în setul trei (7—4, 7—7, 
12—7, 12—9, 14—9, 14-15) prin de
conectare prematură. Foarte bun 
arbitrajul : N. Dobre — I. Găle- 
șeanu.

Șl. in finalul reuniunii, din 
nou surpriză : Flacăra Roșie Bucu
rești — Universitatea CFR Cra
iova 2—1 (11, —9, 12, 13), bucu- 
reștencele Viorica Niculescu, Ni- 
coleta Stanciu, Crlsțlna Anton, 
Niculina Bujor, Viorica Blrsăștea- 
nu, excelent coordonate de Co-

—-------—------------- PROGRAMUL MECIURILOR -

GRUPA C: la Leon, UNGARIA - FRANȚA, 
la Irapuato, U.R.S.S. — CANADÂ.

MEXIC - PARAGUAY 1-1 (1-0)

Mare decepție pentru cei 110 000 
de spectatori, care au asistat la 
partida dintre Mexic și Paraguay, 
din cadrul grupei B, desfășurată 
la Ciudad de Mexico și încheiat*  
la egalitate : 1—1 (1—0) I Se părea 
c*  lucrurile vor fi simple pentru 
gazde, după ce Flores (min. 1) 
a deschis scorul in urma unei 
centrări a lui Servin... Paragua- 
yenii au reușit Insă să egalez*  
In mln. 85, prin Romero. lin mln. 
89. Sanchez a fost faultat in ca
reu. dar lovitura de la 11 metri 
a fost ratată tot de ti Ca tras 
slab, șl portarul advers a reți
nut 4 Arbitrul englez Courtney 
a condus formațiile : MEXIC t
Larios — Trejo, Felix Cruz, Qul- 
rarte, Servin — Negrete, Aguirre, 
Munoz, Boy (min. 58 Espana) — 
Flores (mln. 74 F.J. Cruz), San
chez. PARAGUAY : Fernandez — 
Torales (mln. 80 Hicks), Delgado, 
Schetina, Zabala — Romero, car
nete, Nunez — Ferreira, Cabanas, 
Mondoza (min. 62 Guash).
POLONIA - PORTUGALIA 1-0 

(0-0)

Tn grupa F, la, Monterrey, echi
pa Poloniei a dispus de cea a 
Portugaliei cu 1—9 CO—<0. Polo
nezii (fără Kublckl șl Bunco») au 
meritat victoria, cu toate A 
portughezii le-au dat o replică 
puternică. In prima repriză, Bo- 
nlek ti Carton Manud, ambii da 
ctte două ori. au irosit ocazii 
mari. In mln. 88 Dzlekanowekl 
centrează impecabil, iar Smolarek 
reia ta poarta portugheză. Apoi 
Sousa se remarcă printr-un »o» 
tree in baril. Arbitrul Alt Banoa- 
ceur (Tunisia) a condus In fața 
celor 8608 de spectatori formațffla: 
POLONIA: Mlynarczyk — Pawlak, 
Majewski, Wojcldd, Ostrowski — 
Komornlckl (min. 57 Karas), Ma- 
tyslk. Urban, Boniek — Dzieka- 
nowskl, Smolarek (mln. IS Zgn- 
tezyuskt). PORTUGALIA t Da
mas — Alvaro, Rosa, Oliveira. 
Inacio — DIamanUno, Pacheco, 
Andre (mln. n t. Msgaihaes), 
Sousa — Carlos Manuel, Gome*  
(mln. 4» Fotre).

SPANIA - IRLANDA DE NORD 
2-1 (1-0)

Joc de factură modestă in 
grupa B, la Guadalajara, tntre e- 
chlpele Spaniel șl Irlandei de 
Nord, Încheiat cu rezultatul de 
2-4 (1—0). Butragueno a deschis 
scorul în mln. L. apoi Salinas 
(min. 18) It majorează. In mln. 
47, Clarke a înscris pentru nord- 
irlandezl, după ce a reluat o pe

rina Olteana (in sextet au mai 
intrat Doina Chirie, Mihaela 
Ivan șl Corina Colda) făclnd un 
joc remarcabil, variat In atac și 
de mare mobilitate în apărare. 
In schimb, cralovencele, preten
dente la titlu, n-au alcătuit un 
sextet omogen, contind In prin
cipal pe Iullana Enescu, Tanța 
DrăgoL Violeta Dinu șl parțial 
pe Monica Șușman. Cu apărare 
foarte slabă, cu greșeli tn atac 
șl unele nelnsplrate schimbări (șl 
mențineri în teren) nu se putea 
cîștlga I Corect (dar uneori prea 
larg) arbitrajul : M. Nicolau — 
D. Dobrescu.

tn clasament : 1. CSU-I.M.N. 
59 p (82:55), 2. Unlv. CFR 59 p 
(84:57), 2. Dinamo 59 p (80:59),
4. Flacăra Roșie 51 p (59:81),
5. CSM Libertatea 50 p (62:75), 
8. Farul 46 p (47:87). Azi, în Sala 
Dlnamo, de la ora 15 : CSM — 
Flacăra, Farul — Unlv. CFR șl 
derbyul CSU-I.M.N. — Dlnamo.

Aurelian BREBEANU

Turneul ultim al grupei valori
ce secunde, găzduit de Sala Spor
turilor din Rm. Vîloea, a marcat, 
tn debutul său, o surpriză : Ra
pid București a învins pe Peni
cilina Iași cu 2—0 (12, 7, 11), re- 
maretndu-se Geta Popescu, res
pectiv Daniela Donciu. în parti
da vedetă, Chimia Rm. Viicea, 
de la care s-au remarcat Marile- 
na Dublnciue, Camelia Iliescu șl 
Dorina Gherghev, a dispus de 
Calculatorul București cu 2—1 
(—8, 18, 7, 4). De la învinse,
mal bune : Elena Negulescu șl 
Paula Păvăloaie. In deschidere, 
lidera grupei, Dacia Pitești, a în
vins net : 2—0 (4, 5, 2) pe deți
nătoarea lanternei, Știința Bacău. 
Turneul continuă azi, de la ora 
15. (P. GEORNOIU, ccresp.) 

să greșită trimisă de adversar l 
tn mln. 72 : Camacho a comis 
henț In careu, dar arbitrul aus
triac Bcummeler n-a acordat pe- 
naJtyul. Au evoluat formațiile : 
SPANXA : Zublzarreta — Tomaa, 
Goicoechea, Gallego, Camacho — 
Victor. Michel, Francisco, Gor
dillo (min. 52 Caldera) — Butra- 
gueno, Salina*  (mln. 78 Rincon). IRLANDA DE NORD : Jennings
— NlchoB, O’Neill, Me Donald, 
Donaghy — Penney (mln. S2 
Stewart), McIBroy, Mccrery, 
Worthington (min. 78 Hamilton)
— Clarke, Whiteside.

MAROC - ANGLIA 0-0

O dată In plus, Anglia a de
cepționat, la Monterrey, in grupa 
F z AngUa — Maroc 9—0 șl Insu
larii se văd pe ultimul loc tn 
grupă șl cu șanse de a accede in 
optimi serios compromise I Șl * 
normal pentru că elevii lui Bob
by Robson n-eu marcat nld un 
gol ta 188 minute... E adevărat 
et Bryan Robson n-a jucat din 
cauza unti luxa ții. Iar Ray Wil
kin*  ■ foat eliminat de pe teren 
In mln. <4, astfel că echipierii 
sM au jucat te 19 o repriză. Pe 
de alti parte, africanii' puteau 
chiar dșliga cu un plus de cu
raj șt ou ceva mal multă șansă. 
Arbitra : G. Gonzales Roa (Para
guay), spectatori: 20 809. EoM- 
pele : ANGL2A : Shilton — G. 
Stevens, Butcher, Fenwick, San
som — Hoddie, WUklns, Robson 
(Sodga. mia. 41) — Lineker,
Hateley (G. Stevens, mln. 79), 
Waddle. MAROC l Zald — Kha- 
llfa. Bias*.  Bonyahlaoul, Lemrise 
(Ouadant. tata. W) — Khalri, 
DaBny, Tlmo4saal — Bouderbaia, 
Krfenau, Merry (SOirteymanl, 
(tute. N).

UNGARM - CANADA 2-0 (1-0)
Așteptat eu interes mal ale*  

prin prisma evoluției celor in- 
vtesl cu 8-8 ta prima tor apari
ție ta kl MundlsL medul unga
ria — Canada, de la Irapuato. 
ta cadrul grupe» C, e-a încheiat 
eu victoria primei formații eu 
soorul de 2—8 fi—8). Aceștia au 
reușit să tnecrie la lei de ra
pid precum au_. primit primul 
gol ta partida cu U-R.SJS. : chiar 
ta mta. 2. Brterhazy, prlntr-un 
șut dta întoarcere, din careu. 
Canadienii au dominat apoi lungi 
perioade, au avut șl ocazii de a 
egala, dar au păcătuit, in 
Uzare. Cei ce au Înscris, au fost, 
cura se tatSmplă Întotdeauna in 
astfel de situații, ungurii, ta 
mta. 18, prin Detarl, Ia un balon 
șutat de Klprlch șl respins de 
LetUerl. Arbitrul sirian J. Al 
Sharif a condus următoarele for
mații : UNGARIA : Szendrei — 
Sanat. Varga, Kardos, Garaba — 
Bognar, A. Nagy (Dajka, mln. 
62). Detarl, Burcsa (Both. mln. 
29) — Klprlch, Esterhazy. CANA
DA : Lettierl — Lenarduzzi, Wil
son (Sweeney, mtn. 40), Samuel, 
Bridge — Norman, Gray, Ragan, 
James (Segota. mln. 54) Vrabtic, 
Valentine.

BRAZILIA - ALGERIA 1-0 (0-0)

La Guadalajara. în grupa D, 
Brazilia, fără a convinge, totuși, 
după cum transmit agențiile de 
presă, este prima echipă callfica-

LA ÎNCHIDEREA EDIȚIEI

Duminică seara s-au desfășurat meciurile: în grupa E, Ia Quere
taro: R. F. GERMANIA — SCOTIA 2—1 (1—I). Au marcat : Voller 
(min. 22), K. Allots (min. 50), respectiv Strachan (min. 18).

In grupa B, Ia Toluca : BELGIA — IRAK 2—1 (2—0). Au înscris: 
Scifo (mln. 16), CIaessen (min. 21 — din 11 m). respectiv Amaiesh 
(min. 57),

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
BOX • Asociația Mondială a 

Boxului (,,WBA“) l-a desemnat 
drept cel mai bun pugilist al 
lunfi mal pe panamezul Alfredo 
Layne. In luna ce a trecut, Alfre
do Layne a cucerit titlul de cam
pion asl lumii la categoria super- 
pană, tnvinglndu-l prin k.o. pe 
portoricanul Wiltredo Gomez. In 
medul disputat la San Juan 
(Porto RLco).

CICLISM • Italianca Maria Ca
nina a clștlgat cursa de fond, pe 
etape, desfășurată tn Norvegia, 
totaliztnd 16.06,31. La 1:51 a so
sit americanca Inga Thompson, 
Iar la 2:25 elvețlanca Brigitte 
Gschwnd • Turul Luxemburgu
lui. După trei etape conduce o- 
landezul Steven Rooks cu 11.48:06 
urmat de danezul SSren Lilholt 
la 0,09 și austriacul Harald Maier 
la 12 s. • Rutierii columblenl 
domină autoritar Turul Colum
biei, el fiind clasați pe primele 
nouă locuri la „general” (1. Rey- 
nel Montoya cu 8.21:39... 10. Al
varo Pino — Spania la 27 s) • 
Englezul Joey McLoughlin a ciș- 
tlgat „Turul Laptelui*,  cu 40.38:20, 
cu 2:45 Înaintea coechipierului 
său Elliott.

tr.IJA. a respins o cerere 
spaniolă de a-1 Înlocui In lo
tul mare pe Macede care a 
fost accidentat șl a plecat ta 
Spania.
• Bobby Robson, după An

glia — Maroc 0—0 : „Totul a 
fost rău pentru noi azi. Șl to
tuși, nu am ieșit complet dta 
turneul final. Punctul obținut, 
jucând ta 10, timp de e re
priză, poate conta tn viitor*.  
Iar Jose Faria, antrenorul Ma
rocului : „Rezultatul este ab
solut satisfăcător, căci dacă 
vom clștiga Încă un punct in 
ultimul meci al grupeL cu 
Portugalia, Înseamnă pasul 
mal departe 1*
• Primii doi eliminați de pe 

teren : canadianul Sweeney șl 
englezul Wlăklns, ultimul de- 
darind... „post festum*  : „O 
grea lovitură morală să fU 
primul jucător englez eliminat 
de pa teren tn toate fazele fi
nale ale CJW. stnt foarte trist 
șl supărat pe mine Însumi...*
• G. Mezey, antrenorul e- 

chlpel Ungariei, după 2—0, cu 
Canada : „In această fnttlnl- 
rCL formația mea n-a luptat 
attt Împotriva canadienilor, 
cit Împotriva el Însăși, prin 
prisma severei Infrtagerl dta 
medul precedent. Dar am tre
cut examenul*.
0 portugalia nu a venit ta 

Mexic pentru a face turtar 
eau figurație*  — anunță, ta 
tr-un Interviu, Fernando Go
mes, înaintașul lusitan. „Unii 
consider*  că dacă aparținem 
und țări miel sintem șl tot- 
baliștL.. mărunțL Le pot a- 
mtatf c*  sintem medaHațl cu 
brons la C.F.. ultima ediție, 
e*  am bătut echipa BJ.O., la 
ea acasă și Anglia la actualul 
turneu final !• Convingător I
• Vercauteren, mijlocașul 

Belgiei șl al Iul Andertecht, 
ișl Îndreaptă sufragiile spre 
Italia. R.F.G., Franța șl Dane
marca. In privința ultimei, a- 
firmă : „O echipă asemănă
toare cu o noastră, dar care-1 
are, ta plus, pe Elkjaer 
Larsen*.
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