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/n intîmpinarea marii sărbători
froletari dfr> toate țările. vniti-ui I

ENTUZIASTE COMPETIȚII OMAGIALE
mare de echipe de fotbal igi 
dispută — pe terenurile IC IM 
și Metrom — trofeul „Cupa 23 
August*.  Atît această oompeti- 
ție, cit si altele de voleî (fete 
si băleti). Șah șl popice, des
fășurate pe terenurile Tractorul 
și Hidromecanica, se vor în
cheia, festiv, cu 2—3 zile 
înainte de 23 August. In aceeași 
situație se află șl o altă Între
cere, de tenis de cîmp, ce se 
desfășoară oe cele 6 terenuri de 
la ICIM. (Carol GRUIA, coresp.) 

GALAȚI. Timp de trei zile, 
bazele sportive gălățene au 
găzduit întrecerile finale ale 
Festivalului Sportului Munci
toresc Gălățean. ediția a V-a. 
Competiția, organizată cu un 
deosebit succes de către Consi
liul județean al sindicatelor, 
a atras în etapa de masă circa 
5000 de oameni ai muncii din 
asociațiile sportive ale județu
lui, iar Ia startul finalelor și 
invitați din județele Prahova 
și Brăila. Iată câștigătorii a- 
cestor finale : -cros — Lidia 
Daca (Sănătatea Galați) si S. 
Onica (Otelul Galați); fotbal — 
Gloria IMN Galați; handbal — 
Celuloza —
Prahova 
Viorica __
Chirllă (ambii Constructorul

X 1

AUGUST

Marea sărbătoare a poporului 
român — ziua de 23 August — 
este intimpinată, atît în jude
țele țării, cit și în municipiul 
București, prin frumose acțiuni 
sportive. Tineri și adulți, femei 
Si bărbați, iau parte cu 
entuziasm la diferite întreceri 
sportive initiate în dorința de 
a omagia și în acest fel mărețul 
eveniment Iată câteva din 
ultimele vesti primite la redacție 
de la corespondenții ziarului 
nostru :

BRAȘOV. In afara întrecerilor 
de masă organizate la marile 
Întreprinderi — Tractorul. în
treprinderea de autocamioane 
șau — in municipiu un număr

Brăila: volei 
Ploiești; popice 
Cotită și

(Continuări in pag. 2-3)

REPRLZfNTATIVA flMININÂ 4 ROMÂNIEI

A.

A CIȘTIGAT „CUPA MARII WGRE“ EA BASCHET
CONSTANȚA, 17 (prin tele

fon). Simbătă și duminică, in 
Sala Sporturilor din marele 
nostru port maritim, s-au 
fășurat ultimele meaiuri 
turneului internațional de 
chet feminin „Cupa Mării 
ere“, care s-a aflat la a _ 
ediție, la Întreceri participând 
6 reprezentative naționale și o 
selecționată a orașului Riga 
<U.R.S.S.).

Echipa României a obținut 
ttn frumos succes, reușind să 
câștige toate cele șase partide 
susținute și să intre In posesia 
trofeului.

ROMANIA — FINLANDA 
Ti—51 (45—18). Simbătă, fetele 
noastre au jucat bine, lmpri-

des- 
ale 

bas- 
Ne- 
27-a

mind partidei un ritm rapid. 
Ele s-au apărat eficient, au avut 
precizie tn aruncările la coș și 
în construcția fazelor de atac. 
Finlandezele au luptat mult 
pentru a limita proporțiile ln- 
frîngerii, dar nu au reușit. 
Au marcat : Marinache 16, 
Kiss 11, Bădinici 10, Mă- 
ringuț 10, Lefter 6, Jerebie 
6, Cristea 4, Misăilă 4, Filip 4, 
Petre 4, Vasile 2 ; coșgeterele 
oaspetelor : Vestala 13 și Ha- 
kala 11.

ROMANIA — SELECȚIONA
TA RIGA 67—64 (31—30). în

Paul IOVAN

(Continuare in pag. 2—3)
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0 frumoasă performanță românească la Campionatele Mondiale de natație

NOEMI LUNG A CUCERIT MEDALIA DE BRONZ
MADRID, 17 (prin telefon). 

Marea competiție a natației de 
la Madrid a adus, 
în prim-plan înotul, 
întrecere ne-a adus 
satisfacție : NOEMI 
ciștigat medalia de 
tr-una dintre cele mai dificile 
probe feminine : 400 m mixt. 
După ce mai întîi reprezentan
ta noastră, debutantă la C.M., 
a fost a treia pe lista califi
catelor în finală (4:49,14). ea 
a abordat întrecerea decisivă 
in compania unor adversare 
deosebit de puternice. A fost 
o cursă mai degrabă 
între competitoare care se cu
noșteau bine și care s-au ur
mărit tot timpul. Băimăreanca 
a întors a patra după fluture 
(1:05,47), pentru a reface Ia 
spate (2:16,40), trecînd a treia, 
poziție pe care a păstrat-o la 
bras (3:41,84) și în final 
(4:45,44), după Kathleen Nord 
(R.D.G.) 4:43,75 și Michele
Gringlione (S.U.A.) 4:44,07, dar 
înaintea unor sportive bine 
cunoscute, în frunte cu Cor
nelia Sirch (R.D.G.) 4:49,42.
Sportivă a C.S.M.S. Baia Mare 
(născută la 16.V.1968, antrenor 
Gh. Dimeca), Noemi Lung își 

astfel debutul la o 
cel mai înalt ni- 
medalie care, ce-i 
cum spunea chiar 
mai strălucitoare.

duminică, 
Și această 
și prima 

LUNG a 
bronz in-

tactică.

liber. Ea s-a calificat in aceas
tă fază după ce s-a impus clar 
în serii (56,25), la 9 sutimi de 
recordul național stabilit la

Noemi Lung

Balcaniadă, al treilea timp al 
seriilor uneia din cele mai 
populate probe (48 de concu
rente din 32 de țări). In finală

Tamara Costache, care a plecat 
foarte tare, a întors prima la 
50 m cu 20,67, pentru ca a 
doua jumătate a probei să fie 
extrem de disputată st cu toa
te că a realizat un nou record 
național (56,03), Tamara a so
sit a cincea, medaliile reve
nind înotătoarelor Kristin Otto 
(RJD.G.) 55,05, Jenna Johnson 
(S.U-A.)' 55,70 și Conny Van 
Bentum (Olanda) 55,79. Oricum 
pe Tamara o așteptăm acum 
simbătă In cursa de 50 m. In 
care ea va urca pe Woc-start 
ca recordmană a lumii.

Din celelalte probe să remar
căm comportarea sportivilor din 
R. P. Chineză la trambulină, 
recordul european la 100 m 
bras al englezului Moorhouse 
(1:02,28), precum șl frumoasele 
evoluții ale concurentelor la 
înot sincron.

în ceea ce ne privește, noi 
așteptăm pentru luni evoluția 
uneia dintre cele mai tinere 
participante, Stela Pura, care 
vizează cea dintâi finală a sa, 
ca proaspătă dublă campioană 
de juniori, la mondialele de— 
seniori.

Geo RAEȚCH1

(Continuare In pag a. 1-a)onorează 
întrecere de 
vel printr-o 
drept, după 
ea, putea fi

A doua prezentă românească 
într-o finală mondială — o 
frumoasă reușită a înotului 
nostru — a fost a ploieștencei 
Tamara Costache la 100 m

SCHIMBARE DE LIDER IN ETAPA

FINALA LA DIRT-TRACK

S-A DAT STARTUL ÎN DIVIZIA A DE FOTBAL
® Sportul Studențesc, primul lider al noii ediții 0 Steaua și Dinamo — victorii

prețioase în deplasare £ Remiză de luptă a băcăuanilor la Petroșani 0 Flacăra

Automecanica Moreni și Oțelul Galați au debutat cu succes

REZULTATE TEHNICE
F.C. Argeș 
Sportul Studențesc 
F.C.M. Brașov 
Gloria Buzău 
Rapid 
Corvinul 
Oțelul Galați 
Flacăra Moreni 
Jiul Petroșani

ETAPA VI
Dinamo 
S.C. Bacău 
'„U“ Quj-Napoca 
lin». Craiova 
F.C. Olt 
Chimia Rm. Vilcea 
Victoria 
Petrolul
Steaua

CLASAMENTUL

— Oțelul Galați
- Corvi nul

- Steaua 0-1 (0-1) 1. Sportul Studențesc 1 1 0 0 3-0
— „U" Cluj-Napoca 3-0 (1-0) 2- 3. Oțelul Galați 1 1 0 0 2-0
— Dinamo 0-1 (0-0) Gloria Buzău 1 1 0 0 2-0

— Univ. Craiova 2-0 (0-0) 4- 8. Steaua 1 1 0 0 1-0
F.C. Olt 1-0 (1-0) Dinamo 1 1 0 0 1-0

— Petrolul 1-0 (0-0) Corvinul 1 1 0 0 1-0
- Victoria 2-0 (1-0) Rapid 1 1 0 0 1-0
— Chimia Rm. V. 2-1 (0-1) Flacăra Moreni 1 1 0 0 2-1
- S.G Bacău 1-1 (0-0) 9-10. Jiul Petroșani 1 0 1 0 1-1

IITOARE (24 august) 11-15.
S.C. Bacău 
F.C. Olt

1
1

0 
0

1 
0

0
1

1-1 
0-1

Gloria Buzău - F.C.M. Brașov 1 0 0 1 0-1
’- Rapid Petrolul Ploiești 1 0 0 1 0-1

Jiul F.C. Argeș 1 0 0 1 0-1
— F.C. Argeș Chimia Rm. Vilcea 1 0 0 1 1-2

F.C.M. Brașov 16-17. Victoria Buc. 1 0 0 1 0-2
— Sportul Studențesc Univ. Craiova 1 0 0 1 0-2
am Flacăra Autom. Moreni 18. „U*  Cluj-Napoca 1 0 0 1 0-3

2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2
1
1 
0 
0 
0 
o 
o 
o 
o 
o

SIBIU, 17 (prin telefon). Am
bianță de zile mari pe stadio
nul I.P A. din localitate, unde 
s-a desfășurat etapa finală (a 
7-a) a Campionatului Republi
can individual de dirt-track, e- 
diția 1986 : vreme splendidă, 
tribune pline, curse de orgoliu, 
aspre, de angajament total (din 
păcate uneori peste măsura 
forțelor piloților vizați, aban
donați sau excluși pentru mers 
periculos). întreceri adesea des
fășurate într-un ritm alert (Dan 
Gașpar a doborft recordul pis
tei), presărate cu surprize care 
au produs schimbări de ultimă 
oră în clasamentul general.

Stelistul Stelian Postolache, 
lider merituos de la prima și 
pînă la etapa de duminică, clnd 
avea un avans de 5 p, a abor
dat reuniunea decisivă mult

mai marcat de importanța eve
nimentului, suportlnd foarte 
greu contactul cu partenerii 
din primele manșe. Din aceas
tă cauză, după cum spunea, 
mai in glumă, mai in serios, un 
spectator avizat, el s-a învins... 
singur In două rinduri : după 
ce a suportat șocul unei căză
turi la ieșirea din turnantă 
(manșa a 4-a), datorată unei 
încercări de depășire pe exte
rior, extrem de riscantă, și In 
manșa a 8-a, in cursă directă 
cu principalul său adversar. 
Dan Gașpar (Metalul Bucu
rești), l-a jenat pe acesta șl Pos- 
tolache a fost exclus din man-

Traian IOANIȚESCU

(Continuata in pag. 2-3)

REZULTATE VALOROASE
IN CAMPIONATELE

PLECAREA LOTURILOR 
PENTRU TRIPLA INTILNIRE 

DIN NORVEGIA
După cum s-a anunțat, 

miercuri, 20 august, echipa 
națională de fotbal lși inaugu
rează sezonul internațional, 
susținînd, Ia Oslo, un meci a- 
micaL cu caracter de verificare, 
tn compania reprezentativei 

se 
pregătirilor 
debut in 

Campionatului 
septembrie. eu

compania
Norvegiei. Această partidă 
înscrie în cadrul 
pentru apropiatul 
preliminariile
European (10 
Austria).

Tot în ziua _ ____ _
chipa noastră olimpică (la Tron
dheim) și cea de tineret (la 
Steinkjer) vor susține partide 
amicale cu selecționatele simi
lare ale Norvegiei.

în vederea acestor intflnlri, 
oele trej loturi ale noastre ur
mează să facă astăzi deplasarea, 
oe calea aerului, în Norvegia.

de 20 august, e-

(Cronicile In pac. 2—3)

Texheș (in dreapta) fia făcut na bea debut in Z.pottul M 
Mircea Sandu, marclnd ieri, in poarta Univeriității Cluj-Napoca, 

primul gol al Sportului Studentele b» noul campionat 
Foto : Aure! D. NEAGU

Proba de pistol viteză a con
stituit, iată, incă o dată, prilej 
de satisfacție, după modul cum 
s-a desfășurat in cadrul Cam
pionatelor Nafionale de tir _ale 
seniorilor, 
nari. Din 
impus, in 
„obișnuit*  
său, rezultate de înaltă tinută 
sportivă. De astă dată, multi
plul nostru campion a realizat 
596 p, In concursul pcopriu-zis, 
cărora le-a adăugat alte 99, in 
finala probei. Cu un total de 
695 p, Comeliu Ion «-a detașat 
net de principalul său adver
sar, Gabriel Cristache, care are 
meritul de a 11 fost egalul din 
finală al campionului olimpie,

organizate la Tu- 
nou. Cornelia Ion s-a 
maniera sa obișnuită, 
însemnlnd, in cazul

NAȚIONALE DE TIR
acumulind, și el, tot 99 de 
puncte. Această reușită l-a a- 
dus pe locul secund al clasa
mentului final, căci in con
cursul propriu-zis el se situase 
doar al treilea, după Marin 
Stan.

O foarte mare surpriză ne-a 
oferit-o Mircea Ilea, cel care, 
sub culorile lui CFR Arad, a 
reușit un rezultat excepțional 
(599 p) tn proba de pușcă li
beră 69 f.c. în ierarhia finală/ 
Ilea a avut față de ai doilea 
clasat. Pani Gruia, aproape 
( puncte, ceea ce spune foarte

Radu TIMOFTE

(Continuare in pag 2-3)

DIN CUPRINSUL ZIARULUI

8
• Handbalistele de la Mureșul IMATEX au ciștigat turneul 
internațional • In Concursul Prietenia la notație, comportări 
merituoase ale reprezentanților noștri • Maricica Puică și 
Doina Mefinte, noi actorii ie Marele Premiu la atletism • 
6 Muri balcanice pentru pugiGștH noștri juniori • Dana 

Nuțu pe priimri loc tai turneul internațional de șah



HANDBALISTELE DE LA MUREȘUL IMATEX
AU CIȘT1GAT TURNEUL INTERNAȚIONAL

TG. MUREȘ, 17 (prin telefon). 
Un atractiv turneu interna
țional de handbal feminin, or
ganizat de clubul Mureșul, «-a 
încheiat duminică la prânz. In 
Sala Sporturilor din localitate, 
întrecerile au evidențiat faptul 
că în preajma startului celei 
de-a 29-a ediții a campionatului 
primului eșalon valoric, stadiul 
pregătirilor celor patru divizio
nare A este la un nivel cores
punzător. Această constatare se 
justifică, mai ales, prin buna 
comportare a mureșencelor si 
vîlcencolor, în compania e- 
chipei iugoslave PIK „HJ" 
Ada. Doar noile promovate in 
Divizia A, Constructorul B. 
Mare și C.S.M. Sf. Gheorghe, 
nu au reușit să facă față jocului 
de ridicată calitate prestat de 
handbalistele iugoslave. Rezul
tatele ultimelor partide :

MUREȘUL IMATEX 
MUREȘ : 31—25 (18—11)
VIF „Gheorghi Dimitrov" Sofia 
(cele mai multe goluri au fost 
înscrise de Laszlo 7 si, respec
tiv, Marinova 5): 31—20 (12—11) 
cu Constructorul B. Mare 
(Bărbat 10, Laszlo 10. respectiv 
Stan 8. E. Pop 4) ; 24—22
(16—8) cu C.S.M. Sf. Gheorghe 
(principalele marcatoare : Laszlo 
8, Stroia 6, respectiv Andriuc 8, 
Jakab 4); 38—25 (21—12) cu PIK

TG.
cu

„HJ" Ada (Laszlo 17, Z. Blro 
5, respectiv Galici 16).

CHIMISTUL RM. VÎLCEA ; 
26—20 (12—9) cu CJS.M. St 
Gheorghe (principalele marca
toare : T6r0k 8, Romete 7, 
respectiv Visau 5, Laszlo 3); 
31—29 (19—15) eu PIK „HJ" Ada 
(Tarok 12. Iomescu 7, respectiv 
Galici 12); 27—24 (12—10) 
VIF 
(Bloju 11, _____ . ___
Samokovlieva 16); 32—23 (15—9) 
cu Constructorul B. Mare.

PIK „HJ" ADA: 33—24 (15—13) 
cu C.S.M. Sf. Gheorghe

C.S.M. SF. GHEORGHE : 
28—17 (14—8) CU VIF „Gheorghi 
Dimitrov"; 22-17 (9-10) 
Constructorul B. Mare.

CONSTRUCTORUL B. MARE: 
25—24 (13—13) cu VIF
„Gheorghi Dimitrov"

CLASAMENT : 1.
IMATEX Tg. Mureș 10 p, 
Chimistul Rm. Vîlcea 8 p. 
PIK „HJ" Ada 6 p, 4. C.S.M. 
Sf. Gheorghe 4 p, 5. Construc
torul B. Mare 2 p, 6. VIF 
„Gheorghi Dimitrov" 0 p.

Marți, de la ora 18, In 
Sporturilor 
Ion meciul 
„Gheorghi

cu 
„Gheorghi Dimitrov" 

Tiirok 6, respectiv

CU

Mureșul
2.
3.

din Tg. Mureș. 
Mureșul — 

Dimitrov".

Sala
are

VIF

Ion GAVRILESCU

ENTUZIASTE COMPETIȚII OMAGIALE»
Petcu (toți de la AS Gloria); 
natație — C. Notas (Sc. gen. 
1), A. Jipa (Liceul nr. 2), 
C. Busuioc (AS Constructo
rul); popice — Camelia Brăi- 
Ieanu si Gabriela Stângaci u 
(Petrolul Moinești), D. Spăta- 
ru (AS Constructorul), O. 
Zlotu (Barajul TCH Bacău), 
în zilele de 23 și 24 august 
se vor organiza 
dotate cu „Cupa 1 
la tenis de cîmp, 
fotbal, haltere. mini-fotbal, 
judo, excursii ți drumeții, 
jocuri distractive si recreative. 
(Gh. GRUNZU-coresp.).

CLUJ-NAPOCA. Clubul
sportiv Voința din localitate 
a organizat o competiție de 
fotbal la care au participat 
echipe reprezentând 9 coope
rative meșteșugărești 
municipiu. întrecerea — 
pută la 15 
cheiat, pe 
situîndu-se 
Iurgia, 2.
Drum " ___________
primit „Cupa 23 August". 
RADU, coresp.).

COMUNA LUNCA. în satul 
Săele din comuna Lunca — 
județul Teleorman s-a desfă
șurat timp de două zile — în 
cinstea zilei de 23 August — 
Festivalul sportului sătesc de 
masă dotat eu „Cupa Teleor
manul". Participanții. tineri si 
tinere din comunele județului 
(Lunca, - — • 
Băbăița, _______
întrecut la mai multe discipli
ne, câștigători fiind : atletism 
com. Vîrtoapeie, fotbal — satul 
Săele, ciclism — satul Săele, 
oină — comuna Olteni. O com
petiție sătească de toată fru
musețea, bine organizată de 
către CJEFS Teleorman Comi
tetul județean U.T.C. și UJCAP, 
dintre localnici merite deosebite 
în organizare avînd : D. Grecu 
— primarul comune) Lunca, D. 
Bode — președintele C.A.P. 
Săele și F. Bimbașa — pre
ședintele Consiliului comunal 
pentru educație fizică șl sport. 
(M. BOZIANU, coresp.).

(Urmare din pag. 1)

IACMRSG); tenia de masă — 
Tudorița Ghimpu (Ancora) și E. 
Stoian (Oțelul); tenis de timp
— T. Nichiforov (Dacia 
IJGCL); șah — Ioana Horceag 
(Comerțul) si S. Păiș (Construc
torul IACMRSG); orientare 
turistică — Daniela și Claudia 
Chirilă (Ancora), G. Marschal
— G. Alexa (Comerțul); tir — 
Neia Roman (Ancora) și V. 
Savu (Oțelul). (T. SIRIOPOL, 
coresp.).

MOTRU. Asociația sportivă 
Minerul din localitate a orga
nizat o serie de întreceri 
popice, box, 
volei, lupte 
sportivii din 
Mătăsari.
Drobeta Tr. ___ , _____
Petroșani etc. La popice, volei, 
lupte a câștigat Minerul Motru, 
la tenis de masă — Grupul 
școlar Petroșani, la fotbal Mi
nerul Motru. în final, clasa
mentul întocmit prin cumula
rea de puncte la toate întrece
rile. a dus la următoarea ordine 
pe primele trei locuri : 1. Mine
rul Motru, 2. Pandurii Tg. Jiu, 
3. Constructorul Craiova. (Gr. 
JUGANARU. coresp.).

BUCUREȘTI. în cinstea marii 
sărbători de la 23 August, aso
ciația sportivă IUC Grivița 
Roșie a inițiat întreceri sportive 
pe terenurle din Parcul Copilu
lui. Pe primele locuri : fotbal — 
Atelierul Macarale, handbal —- 
Atelierul Instalații, tenia de 
masă — D. Mihalache, A. Grigo- 
rescu, I. Soare, L Ghiță, E. 
Popa. (Nioolae COSTACHE, 
coresp.).

OR. GH. GHEORGHIU DEJ. 
Consiliul municipal pentru 
educație fizică și sport a orga
nizat numeroase întreceri sporti
ve de masă dotate cu „
Eliberării" la care au 1
cipat un mare număr 
copii, tineri și adulți. Printre 
ciștigătoTii numeroaselor în
treceri, pe discipline. s-au 
numărat: tenis de câmp —
Maria Vlad, Mircla Dudu si D.

la 
tenis de masă, 

si fotbal pentru 
Motru Tg. Jiu, 

Arad, Craiova, 
Severin, Bocșa,

„Cupa 
parti

de

CAMPIONATELE DE TIR

(Urmare din pag. 1)

mult pentru această probă. O 
altă surpriză plăcută, clasarea 
pe poziția a 3-a a juniorului 
T. Bălan, de la Olimpia Bucu
rești.

REZULTATE TEHNICE, pis
tol viteză : 1. Ion (Steaua) 695 
(596+99) p ; 2. Cristache (Dina
mo) 688 (589 + 99) p, 3, M. Stan 
(Steaua) 687 (592 +95) p, 4. Nea- 
gu (Steaua) 684 (587+97) p, 5. 
Calotă (Steaua) 684 (591 + 93) p, 
6. Tașcă (Dinamo) 683 (586 + 97) 
p ; pușcă liberă, 60 f.c., seniori: 
1. Ilea (CFR Arad) 703 (599 + 
104) p, 2. Gruia (CT Alexan
dria) 695,2 (591 + 104,2) p, 3. Bă- 

ipia) 693 (592.+101) p, 
ofor (Steaua) 692,7 
?) p, 5. Dumitrescu 

692,7 (593+99,7) p, 6, 
(Steaua) 692,5 (590 + 
pușcă standard, 60

lan (Olin
4. Crist 
(591 + 101,1 
(Metalul)

i Codreanu
102,5) p ;
f.c., senioare : 1. Lămășanu (O- 
limpia) 588 p, 2. Jipa (Dinamo) 
537 p, 3. Florea (Olimpia) 587 p, 
4. Enea (Steaua) 584 p, 5. Toa
der (Unirea Focșani) 584 p, 
6. Rus (ASA Oradea) 584 p.

Concursul Prietenia IA notație ÎNOTĂTORII NOȘTRI, NOUĂ MEDALII I
Și In ultimele două zile ale 

Concursului Prietenia Ia inot, În
trecerile au fost dominate de 
sportivii din U.B.S.S., R.D. Ger
mană șl Ungaria. Reprezentanții 
țării noastre au urcat de patru ori 
pe treapta a treia a podiumului, 
in rest, performanțele fiind mo- 
dește. Cu prilejul festivității de 
închidere a competiției de Înot, 
au fost premlați șl cei mai buni 
performeri al Concursului Prie
tenia: Katrin Meissner (R.D.G.) 
58,13 la 100 m liber (primul 
schimb al ștafetei) — 839 p șl P. 
Kovacs (Ungaria) 2 4,64 Ia 200 
m bras — 791 p.

In cele patru zile de întreceri, 
reprezentanții României au cuce
rit o medalie de argint șl opt 
de bronz șl au doborît două re
corduri naționale Ia juniori 14 
ani (ambele aparținînd lui Dra
go? Băcescu).

REZULTATE TEHNICE, StM- 
BATA, MASCULIN — 400 m li
ber: 1. Wilhelm Torsten (R.D.G.) 
4:10,70, 2. Dimitri Kudinov
(U.R.S.S.) 4:13,02, 3. Dragoș Bă-
cescu (România) 4:14,80... 11. Că
tălin Nicoară 4:25,06, 12. Adrian 
Toader 4:25,64; 100 m spate: 1.
Nicolai Goșarov (U.R.S.S.) 1:03,40, 
2. Enrico Bucholz (R.D.G.) 
1:03,41, 3. Rastlslav Blzub (Ce-

hoslovacia) 1:63,90... 6. Marius 
Crișan (România) 1:04,50,.. 14. 
Bogdan Constantin 1:06,35.
Marlus Fecioru 1 48,88; 
mixt: 1. Gyorgy Gelsz
2. Peter Kovacs 4:30,98
Ungaria), 3. Cristian 
(R.D.G.) 4:51,31... 10. Florin Nlțu 
5:07,72, 11. Cătălin Hazotă 5:12,Il
ls. Cristian Sterțl 5:14,50. FEMI
NIN — 400 m liber: 1. Judit 
Csabal (Ungaria) 4 47,18, 2. Helke 
Zazworka (R.D.G.) 441,30, 3. la- 
na Samarova (U.R.S.S.) 4:32,37... 
5. Carmen Roșior u 4:33,47, 8. 
Flavia Munteanu 4:38,73; 100 m 
spate: 1. Kathrin Meissner 
(R.D.G.) 1:00,00, 2. Krlsztlna
Egerszegl (Ungaria) 1:06,96, 3.
Alexandrina Crolioru (România) 
1:07,80... 5. Loredana Bogdan 
(România) 1:00,34 ; 400 m mixt: 
1. Krlsztlna Egerszegl 5:06,56, 2. 
Nina Anisimova (U.B.S.S.) 5:07,59,
3. Corinna Wartzok (R.D.G.)
5 47,68... 5. Corina Dumitru (Ro
mânia) 5:13,09; 4X100 m liber:
1. R.D.G. 442,16, 2. U.R.S.S. 
447,72, 2. Ungaria 4:08,80, 4. Ro
mânia (Copariu, Mdller, Crolto- 
ru, Bogdan) 4:09,58. DUMINICĂ, 
MASCULIN — 1500 m liber: 1. 
Wilhelm Torsten (R.D.G.) 16:51,64 
X Alexei Kudrlantev (U.R.S.S.)

16.
400 m 
4:39,53, 
(ambii 
Dable

16:47,20, 3. Sebastian Weise
(R.D.G.) 16:51,64... 5. Dragoș Bă
cescu 16:58,24... 7. Adrian Toader 
17:21,11; 4X100 m Uber: l.
U.R.S.S. 3:40,58, 2. RJ9.G. 3:40,80, 
3. Polonia 3:53,71... 7. România 
(Bogdan, Crișan, Mosor, Băces
cu) 3:59,24; 200 m spate: 1. Ale- 
xandr Agheev (U.B.S.S.) 2:14,50,
2. Nicolai Gusarov (U.B.S.S.) 
2:15,27, 3. Marius Crișan 2:15,38; 
200 m mixt: 1. Gyorgy Gelsz 
(Ungaria) 843,67, 2. Peter Kovacs 
(Ungaria) 2:14,53, 3. Alexandr 
DJaburia (UJI.SJ5.) 2:14,90... 
Florin Nlțu 845,00; FEMININ 
4X 200 m Uber: 1. R.D.G. 8:41,80,
2. U.BJS.S. 8:53,80, * ~ -----
8:55,07... 5. România 
Mdller, Boureanu, 
9:04,71; 200 m spate: 
Egerszegl (Ungaria) 
Kathrin Meissner (RJ3.G.) 243,02,
3. Alexandrina Croitorn 244,30...
5. Loredana Bogdan 248,70; 200 
m mixt: 1. Nina Anisimova 
(U.R.S.S.) 246,05, 2. Katarin Gro- 
nau (R.D.G.) 2 48,28, 3. Snela
Knlpphals (RD.G.) 248,51... 0.
Corina Dumitru 241,90... 14. Blan
ca Mfiller 2:31,69.

7.

I
3. Ungaria 
(L. Bogdan, I

Copariu) I
1. Krlsztina ■
240,24, 2. |

Marian NEGOTȚA

8.

I
I
I

competiții
Eliberării" 
, popice,

iunie — s-a 
primele trei 
echipele ; 1.
Solidaritatea, 

Nou. Câștigătoarea

din 
înoe- 
ince- 

locuri 
Meta-

3. 
a 

(M.

Frășinet. Vîrtoapeie, 
Poroschia ș.a) s-au

în întrecerile de sărituri des
fășurate la ștrandul Tineretului, 
reprezentanta * noastră Daniela 
Popa s-a clasat pe locul secund 
la platformă, probă disputată 
simbătă, în rest sportivele din 
U.R.S.S. ți R.D. Germană ocu- 
ptnd toate locurile pe podium.

Micuța orădeancă a confirmat 
previziunile șl a luptat de la 
egal la egal pentru locul întil 
cu marile favorite, Izbutind plnă 
Ia urrrA 
doua a 
diferență

să urce pe treapta a 
podiumului, la mică 

______de prima clasată, 
sovietica Iuda Pershina. Daniela 
Popa a avut o evoluție constant 
bună, a executat la un nivel 
ridicat chiar șl salturile cu 
coeficienți de dificultate mare 
(triplu salt și Jumătate Înainte 
în echer, dublu salt ți Jumătate 
contra trambulinei In echer)_ șl 
doar executarea mai slabă a

unei singure sărituri (salt șl 
Jumătate Înapoi ta echer) a 
Împiedicat-© să obțină nn punc
taj și mal bun. Invlngătoarea, 
cu cMe un salt cu coeficient 
3,3 (1), 14 *1  3,0, • demonstrat 
o Înaltă măiestrie. Cealaltă 
româncă, Ioana Volcu, s-a clasat 
pe locul 5. mulțumitor pentru 
o debutantă lntr-un - concurs in
ternațional oficial.

Clasament : 1. Iuda Pershina
(U-R.SJS.) 411,90 p, 2. Daniela 
popa M5,70 p, 2. Claudia Bockner 
(UJLS.S.) m,ts p, 4. Ante Piper 
(UJt^A.) 38245 p, 5. Ioana 
Volcu 311,SS p, 0. Idmlla Chlcola 
(Cuba) 287,45 p.

In ultima zi, sovieticii Vitali 
Shovgenla șl Dlma Santln au 
făcut — la trambulină 3 m — o 
serie de „libere" care au fost 
răsplătite eu aplauze la scenă

it ciștigat Shovgenla, 
mult a Impresionat 

(U ani) datorită acu- 
tehnice șl dezinvolturii 

_____  salturilor. O Impresie 
plăcută au produs-o șl sportivii 
din Cuba, oare au realizat 
sărituri cu coeficient de dificul
tate ridicat, ceea ee le creează 
posibilitatea afirmării pe plan 
Internațional. Din păcate, nu 
același lucru putem spune

deschisă, 
dar mal 
Santln 
ratețli 
tuturor

I 
I
I

Campionatele Naționale de pentatlon modern

DOUĂ PROBE, TREI LIDERI
lucian țintea-învingător Ia călărie, Marian Ohcorghc

la scrimă, iar Corneliu Isac conduce la individual
tn programul Campionatelor 

Naționale de pentatlon modern 
pentru seniori au figurat, slmbă- 
tă și duminică, ui—/. 
probei de călărie șl 
din proba de scrimă, 
duclnd noi modificări 
mentul genera).

Pentatloniștii care 
startul sîmbătă, la _ 
Steaua, au efectuat, majoritatea, 
parcursuri bune, ei demonstrlnd 
frumoase cunoștințe țl o bună 
pregătire tehnică. Dintre toți s-a 
detașat stelistul Lucian Țintea 
oare a reușit să termine fără 
penalizare parcursul, dar a fost 
depunctat, totuși, cu 14 
tru depășirea timpului 
Cu 1084 p el a trecut, 
fruntea clasamentului 
lider plnă atunci fiind 
său de echipă Corneliu 
Punctaje peste 1000 p au reali
zat și pentatloniștii de la Poli
tehnica I.L. Timișoara, otto Wer
mescher și Lucian Mirică, el 
reușind parcursuri bune, cu mi
nime erori. Așadar, proba de 
călărie, prin echilibrul cu care 
s-au Încheiat disputele, a lăsat 
„cale liberă" unei Întreceri și 
mal strînse In proba de scrimă.

Ca de obicei, proba de scrimă 
— disputată la „Floreascaa" pe 

fost o grea 
competlto- 
plln

ultima serie a 
întrecerile 
flecare a- 
In clasa-
au 

baza
luat 

hipică

p pen- 
aeordat. 
însă, în 
general, 
colegul 

Isac.

calitățile tehnice, cit și cele fizi
ce, de-a lungul a nu mal puțin 
de I ore 1 Campionul țării, Ma
rian Gheorghe, și-a intrat, eum 
se apune, „ta mină*,  ciștlglnd a- 
ceastl dură Întrecere eu 33 de 
victorii (concurențll s-au IntUnlt 
de 3 ori fiecare cu flecare, mal 
tatii intr-un asalt simplu, apoi — 
In turul n — tn alte două asal
turi consecutive). Arbitrul Vic
tor Teodoreacu (care a condus 
Împreună eu Sorin Crăeluneanu) 
ne apunea la sflrșltul probei : 
„Concursul a dovedit din plin 
buna pregătire a lui Marian 
Gheorghe, alături de care s-a 
evidențiat Juniorul bucureștean 
ComeBu Iaae, precum șl timi
șorenii otto Wermescher șl Laaz- 
lo Horga. Din păcate, am consta
tat că unii sportivi șl chiar an-

ETAPA FINALĂ
(Urmare din pag. I)

o căldură toridă — a 
încercare pentru toți 
rii, sollcltându-le din atît

„CUPA MARII NEGRE" LA BASCHET
(Urmare din pag. 1)

ultimul meci al turneului am 
urmărit o întrecere pasionantă 
(deși reprezentativa României 
avea asigurat locul I), în care 
sportivele sovietice au făcut 
tot ce le-a stat in putință 
pentru obținerea victoriei, care 
le-ar fi adus locul doi în cla
sament. Marcatoare : Marina- 
che 14, Jerebie 14, Filip 10, Bă- 
dinici 9 (în revenire de formă 
de la un meci la altul), Vasile 
6, Cristea 4, Maringuț 4, Lef
ter 3, Kiss 3. Coșgeterele so
vietice : Rozite 15, Briedis 10.

POLONIA — SELECȚIONA
TA RIGA 80—62 (50—27). 
lonezele au obținut o vict 
clară, după un joc intere; 
în care s-au impus prin t 
za acțiunilor și prin . evol
foarte bună a jucătoarei Wou- 
kojewicz. Coșgeter : Woukoje- 
wiez 30, Sedzika 11, pentru în
vingătoare, respectiv Briedis 
14, Stazdina 15.

FINLANDA — SPANIA 59—57 
(31—27). Meci extrem de echi
librat, în care, cu Hakala în

Po- 
orie 
ant, 
ite- 
uția

bună formă sportivă, finlande- 
' zede au reușit să smulgă o vic

torie la limită. Coșgetere : Ha
kala 27, Vestala 9, — Finlanda: 
Mujika 11, Messa 10 — Spania.

FRANȚA — FINLANDA 48— 
45 (20—17). Din nou o partidă 
Toarte echilibrată. Cu un final 
mal bun, prima echipă a ob
ținut o victorie meritată, care 
i-a asigurat locul trei în tur
neu. Coșgetere : Desert 13, M’ 
Baye 7, — Franța Airas 16, 
Vestala 10 — Finlanda.

POLONIA — SPANIA 58—48 
(33—24). Polonezele au făcut 
multă risipă de energie pentru 
a tranșa în favoarea lor rezul
tatul. Coșgetere : Woukojewicz 
19, Pawlak 8, — Polonia Cla
ra 12, Carolina 10 — Spania.

SELECȚIONATA RIGA — 
R.P.D. COREEANA 68—61 
(31—42).

FRANȚA — SPANIA 54—46 
(19—24).

Clasamentul : 1. România 12 
p, 2. Polonia 10 p, 3. Franța 10 p, 
4. Selecționata Riga 9 p, 5. R.P.D. 
Coreeană 8 p, 6. Finlanda 7 p, 
7. Spania 7 p.

ță. Prin urmare, în primele 
două evoluții, stelistul a pier
dut 6 p. In timp ce D. Gașpar, 
dovedind o mare poftă de con
curs a început Intr-un ritm 
irezistibil, corectând chiar tn 
prima cursă recordul pistei cu 
1:35,5 (v.r. 1:14,5 care Ii apar
ținea). în continuare, tînărul 
metalurgist bucureștean a făcut 
uz de întregul său arsenal fizic 
și tehnic și a trecut primul linia 
de sosire In toate cele cinci 
manșe cîștigînd atît etapa, cît 
și titlul de campion al țării. La 
21 de ani, lăcătușul de la cu
noscuta uzină bucureșteană „23 
August" (antrenor Gh. Sora, 
mecanic Gh. Dumitru) devine 
campion național, reușind In a- 
cest sezon să îmbrace al doilea 
tricou la seniori (primul, Im

'IONI
COR

modeste șl ea 
execuție.
V. Shovgenla 

p, L D. Santln 
____________ p, 3. L HempR 
(R.D.G.) 54849 p, 4. b. Delgato 
(Cuba) 518,15 p, ă. S. Holger 
(RJJ.G.) 514,29 p, 8. X. Rurria 
(Cuba) 483 p, 7. S. Baca 421,35 
p, ~M. S. Fredel 843,70 p.

Dumitra STĂNCULESCU

Clasament : 1. 
(UJLSJS.) 568,65 
(UJLS.S.) 562,20

I
I
I
I
I
I
I

I

trenorl nu cunosc tn totalitate 
regulamentul, din care cauză a 
trebuit să dăm avertismente fi 
penalizări*.

CLASAMENTE : călărie — Indi
vidual : 1. L. Țintea (Steaua D 
1084 p, 2. C. isac (Steaua D 1080
p. 8. A. Faur (Steaua 2nd.) 1074 . 
p. 4. D. Pătrui (Olimpia) 1864 p, I 
5. B. Vladu (Steaua n) 1058 p, | 
8—7. L. Horga șl L. Mirică (Po
litehnica LL. Timișoara) 1052 P ; | 
echipe : 1. Steaua H 3070 p, 2. I 
Politehnica LL. 3050 p, 8. Steaua | 
I 3082 p ; scrimă, individual : 1. 
M. Gheorghe (Steaua D 88 vic
torii — 1104 p, 2. C. isac 32 ▼ — 
1070 p, 3. Otto Wermescher (Po
litehnica LL. Timișoara) 28 ▼ —
1008 p, 4. L. Țintea H V — 848 I 
p, 8. L. Horga 27 ▼ — 838 p (pe- I 
nallzare 10 p), 0. L. Pavea (Stea- ■ 
ua. Individual) 20 ▼ — 758 p (pe
nalizare 10 p) : echipe : Steaua I 
3130 p, 2. PoHtehnlea LL. 2000 p, 
Steaua H 2038 p ; după două pro
be : L C. Isac 2158 p, 2. L. Țin
tea 2034 p, 2. Otto Wermescher 
2018 p, 4. L. Horga 18» p, L M. 
Gheorghe 1840 p, 8. D. Pâtrui 
1804 p ; echipe : 1. Steaua I 0132 
p. 2. politehnica I.L. 8718 p, 3. 
Steaua H 5108 p.

Emanuel FANTÂNEANU 
Constantin MACOVEI

I
I
I

LA DIRT-TRACK I
preună cu colegul de club Ma
rina Gheorghe la proba de pe
rechi).

Fiind de forțe sensibil egale, 
mai mulți motocicliști angajați 
In lupta pentru celelalte locuri 
fruntașe au oferit dispute a- 
plaudate de publicul numeros, 
în final producfndu-se o serie 
de schimbări de poziții In ierar
hia actualului campionat.

CLASAMENTE. — etapă (a 
7-a) : 1. D. Gașpar 
Buc.) 15 ”p, 7 " ” 
14 p, 3. D. Bogdan (Steaua) 
12 p, 4. S. Ghibu (I.P.A. Sibiu) 
10 p, 5. M. Șoaită (I.P.A. F" ' ; 
10 p, 6. D. Stoica (I P.A. Sibiu) 
9 p; — ‘ "
88 p — campion republican, 2. 
St Postolache (Steaua) 86 p, 
3. N. Puraveț 79 p, 4. S. Ghibu 
75 p, 5. M. Dobre (Metalul Buc.) 
73 p, 6. M. Șoaită 65 p.

PRONOSPORT. CONCURSUL 
DIN 17 AUGUST 1986

I Corvinul — Petrolul
II Oțelul Galați — Victoria Buc.

III Flacăra Morenl — Chimia Rm. V
IV Sportul Stud. — „U“ Cluj-Nap.

V Jiul Petroșani — S.C. Bacău 
VI F.C. Argeș — Steaua (pauză)

VII F.C. Argeș ~ ..........
VIII Rapid Buc.

IX Rapid Buc.
X F.C.M. Bv.

XI F.C.M. Bv.
XII. Gloria Bz. — Univ. Cv. (pauza) 

XIII Gloria — Univ. Cv. (final) 
Fond de cîștiguri : 637.963 lei.

■ Steaua
F.C. Olt 
F.C. Olt
Dinamo’
Dinamo

(final) 
(pauză) 
(final) 
(nauzfi) 
(final)

1
1
1
1

X
2
2
1 .
1

X
2 
X
1

I
I
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D. Gașpar (Metalul g
2. N. Puraveț (Steaua) I 
T> Rnvdan (Steauaî "

oruiu; -
Sibiu) I
Sibiu) I

general : 1. Dan Gașpar

NUBIERELE EXTRASE 
LA TRAGEREA LOTO 2
DIN 17 AUGUST 1986

I
I

I
peri.

Extragerea I : 74 4 26 •1 șut :
40 Sit

I sufo
Extragera a H-a ; 49 I 1 la .*

24 59 73 la p
I cit

Extragerea a III-a : 23 | (mir
72 71 63 Rt

Fond de cîștiguri
623.847 lei. Iși n 

Olt 
flat



'.ia A, etapa J

PLUSUL
telefon), 
isemn&m 
i echipa 
ultimele 
absența 

i forma- 
)d ICCl- 
lde sus- 
i recen- 
n «trăi-

i-a «im- 
ețteană, 
tai ales 
it cu a- 
ia ste- 

toarte 
ucat cu 
ardat In 
a știut 
apărării 
de mo- 
lnscrls 

rea să-i 
partea 

lovitură 
atent la 
EȘlt *1  

traiec- 
«•opîere. 
:ură, cu 
nte, cu 
ij, cum 
K, rfnd, 
Zamfir, 
gea cu 
te acor-

RAPID 1 (1)
F.G OLT 0

Stadion: Gluleștl; teren bun; 
timp frumos; spectatori — drea 
15 000; Șuturi: 12—7 (pe poartă:
8—4). Cornere: 5—6. A marcat: 
IVAN (min. 7).

RAPID: Mânu — Marinescu,
Cîrstea, L MARIN, BA COȘ — 
Goanță, DUMITRU, IVAN, Pistol 
(mîn. 82 Nlță) — Damaschin II, 
Manea (mln. 75 Țîră).

F.C. OLT: CIUREA — LAU-
RENȚIU, Mîhall, MINEA, M. 
Zamfir — M. Popescu, Lețea 
(mln, 83 Sorohan), EFTIMIE 
(mln. 75 Dudan), Georgescu — 
Pena, S. Rădueanu.

A arbitrat bine; M. Neșu (O- 
radea); la linie: C. Gheorghe 
(Suceava) șl N. Blțln (Salonta).

La speranțe: 2—0 (1—0).
•

S, Răducanu, Eftimie, Georges
cu — s-au dovedit activi și 
uneori bine inspirați). N-au 
reușit însă decît să întoarcă re
zultatul in favoarea lor Ia... 
cornere, în această parte. Ra
pidul a beneficiat de două mar; 
ocazii (goluri gata făcute !) prin 
Țîră (min. 85) și Niță (mih. 88). 
Văzînd cum in repriza a doua 
egalarea a plutit tot timpul 
deasupra stadionului ne .gîndim 
că, oricum, altfel va trebui să 
joace în meciurile viitoare Ra
pidul, cu mat multă ambiție în 
special, dacă dorește ca în Giu- 
lești să nu cedeze puncte.

Modesto FERRARIN1

DE MATURITATE
F. C. ARGEȘ 0
STEAUA 1 (1)

Stadion ■ i MaiM: teren bun; 
timp călduros; spectatori — circa 
17JN0. Șuturi: 9—19 (pe poartă:
9—4). Cornere: 9—4. A marcat 
FTȚURCA (mln. 8).

F.C. ARGEȘ: speriata — Valeu, 
ștefan, STANCU, Eduard — BA
DEA, Balaur n (min. a Toma). 
DANUTA, Jureă — D. ZAMFIR 
(mln $9 Pană), Radu H.

STEAUA: STINGĂ CIU — BSr- 
bulescu, Bumb eseu, Belodedid, 
WEISSENBACHER — BaUnt 
(mln. » Bălan), IVAN, Majaru 
(mln. TI Rotari u), BQLONI — 
Lăcătuș, PIȚURCA.

A arbitrat eu greșeli Ad. Po- 
rumbolu (Vaslui), bine ajutat la 
linie de A. Gbeorghe (P. Neamț) 
gt O. ștreng (Oradea).

Cartonașe galbene: JURCA,
VOICU, LĂCĂTUȘ, BARBUUS- 
CU, IVAN.

La speranțe: 9—1 (9—1).

După pauză, F.C. Argeș joacă 
mai atent, Badea (mln. 57) 
preferă să-i paseze lui D. Zam
fir, dar nimic nu se IntSmplă. 
Jurcă, in mln. 74, este cu min
gea la picior In careu, dar se 
„Mlbîie" gi ocazia se pierde, 
pentru ea in mln. 83 Ivan să 
se afle la rfțiva centimetri de 
majorarea scorului, trimlțînd, 
cu capul, cu puțin pe Ungă 
poarta lui Sperlatu.

Mircea TUDORAN
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GLORIA 2 (0)
UNIV. CRAIOVA 0

Stadion : Gloria ; teren foarte 
bun ; timp frumos ; spectatori — 
circa 15 000. Șuturi : 17—7 (pe
poartă : 10—2). Cornere : 10—2. 
Au marcat : M. SANDU (mln. 
56) și CRAMER (mln. 82).

GLORIA : Cristian n — CO- 
MANESCU, Stoica, MIRCEA,
Tulpan — ȘUMULANSCHI (mln. 
87 Năstase), BALABAN, Ghlz- 
deanu, Profir — FL Grlgore, M. 
SANDU (mln. 75 Cramer).

UNIVERSITATEA : Lung —
Negrllă, Cloroianu, Tillhol, Un- 
gureanu — GH. POPESCU, Irl- 
mescu, Adr. Popescu, Rada 
(mln. 66 MANAnA) — Bleu, 
BIță (min. 46 Geolgău).

A arbitrat bine M. Salomir 
(Cluj-Napoca); la linie: V. 
TTtorov (Drobeta Tr. Severin) 
șl C. Popovlci (Ctmpla Turzii).

Ia speranțe : 3—2 (3—1).

Șumulanschi și continuată de 
Tulpan. Craiovenil ripostează 
prin Irimescu („bombă" min. 
60), insă gazdele revin in atac 
șl, după clteva ocazii bune, rea
lizează al doilea gol, in min. 
82, prin CRAMER (nici vorbă 
de ofsaid), coautori fiind Profir 
și Șumulanschi. Victorie meri
tată a gazdelor in fața unei e- 
chipe cu destule scăderi în joc, 
mai ales in partea a doua a in- 
tflnlrii.

SteHan TRANDAFIRESCU
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DUPĂ PAUZA, VERITABIL SPECTACOL
BRAȘOV, 17 (prin telefon). 

Prima repriză a prezentat 
ambele formații mult preocu
pate de organizarea jocului la 
mijlocul terenului, marea ma
joritate a acțiunilor desfășu- 
rfndu-se in această zonă a te
renului. Fazele de poartă au 
rezultat din deschiderile lungi 
spre porțile adverse. Notăm 
dintre ele : pătrundere Avăda- 
nel (mln. 25) blocată de Mlhă- 
escu ; șut Orac (min. 35) după 
ce Șanta boxase balonul și tot 
Șanta va reuși să rețină min
gea ; lovitură liberă — Orac 
(mln. 37), pasă Iul Movilă care 
șutează pe lingă poartă ; pă
trundere — Rednic (mln. 40), 
minge înaltă pentru Cămătaru, 
reluare cu capul a acestuia, dar 
Șanta reține balonul. în gene
ral o repriză egală, just oglin
dită pe tabela de marcaj.

Repriza a doua, net superioa
ră sub toate aspectele, ne-a ofe
rit numeroase faze dramatice 
la ambele porți. Chiar in min. 
47, la capătul unei curse a lui 
Mihăescu, Șanta blochează la 4 
m de propria-! poartă ; un mi
nut mai tirziu, Mărgărit trimi
te o puternică lovitură de la 
20 m. reținută de Moraru. în 
mln. 52, Varga centrează și Șt. 
Vasile reușește să respingă la 
doi metri de propria-i poartă. 
Golul victoriei înscris de bucu- 
reștenj se va produce in mi
nutul 53 : corner cu efect exe
cutat de Bălăci și CAMATARU 
trimite, eu o puternică lovitură 
de cap, balonul în plasă. Bra
șovenii atacă acum cu toate li
niile șl in min. 58 Mărgărit 
șutează din unghi, de pe aripa

RECOMPENSA -0 FRUMOASĂ VICTORIE
MORENI, 17 (prin telefon). 

A fost duminica fotbalului la 
Morenl. Debutul pe prima sce
nă fotbalistică a Însemnat tri
bune arhipline, flori, porum
bel, organizare excelentă. Si, 
iată, debutul a fost încununat 
de succes cu această victorie 
prețioasă. O victorie munci
tă, conturată greu pentru că 
tracul nu a putut fi lăsat la 
cabine și timp de o repriză 
jocul gazdelor a suferit. Fla
căra a dominat teritorial, dar 
n-a reușit să finalizeze si la 
pauză raportul șuturilor era de 
2—6 (0—3 pe spațiul porții), iar 
scorul 1—0 pentru Chimia, rod 
al experiențdi competiționale. 
în jocul de așteptare, vilcenli 
intercalau contraatacuri pericu
loase cum a fost cel din min. 
28, cînd centrarea lui Verigea- 
nu și plasamentul greșit al a- 
părării locale l-au permis lui 
VERGU, complet nemarcat, să 
reia din voleu de la 6 m și să 
înscrie. La poarta cealaltă cen
trările lui Pană I erau reținu
te de Pavel.

După pauză cu totul altfel 
au stat lucrurile. Am văzut-o 
pe Flacăra ambițioasă. mai 
plină de vitalitate, mai fron
tală în atacurile sale. Și in 
min. 64 a reușit să egaleze : 
Gîngu a reluat pe spate și 
PANA I a șutat din voleu de 
la 16 m și a Înscris spectaculos, 
în min. 73* *ț la o centrare a 
aceluiași Pană, Dudu și Gîngu 
au ratat pe rînd, ultimul aîu-

LA UN PAS DE 0 SURPRIZA.
HUNEDOARA, 17 (prin tele

fon). Pentru Corvinul cele 17 
victorii obținute în propriul 
fief. In ediția trecută a cam
pionatului, au constituit o per
formanță remarcabilă. Iată că 
acum însă, la ridicarea corti
nei. Corvi nul a fost la un pas 
să cedeze, după o lungă pe
rioadă, primul punct pe teren 
propriu. Prima parte a jocu
lui a fost dominată copios de 
„ll“-le gazdelor, dar acestea 
au fost lipsite de luciditatea 
de altă dată. în min. 4 Ma- 
teuț pătrunde frontal, dar 
este blocat în ultimă instanță 
de Liliac, pentru ca peste 6 
mirute, la o lovitură liberă ce 
se anunța periculoasă, din a- 
propierea careului, Gabor să 
execute peste transversală. 
Replica oaspeților se rezumă 
la o cantonare în defensivă 
fără să inițieze prea multe 
contraatacuri. Totuși, la unul 
dintae acestea, in min. 23, 
Ioniță era obligat să lasă din 
careu și să respingă din fața' 
lui I. Gușe. Ultima ocazie 
de gol a primei reprize se 
consumă- în min. 33 cînd Nicșa 

la o centrare venită de pe 
stingă.

La reluare, gazdele apar 
cu tricouri noi, dar cu același 
joc -ineficient. ’ în general, 
centrările lor sînt sterile, ele 
fiind respinse cu ușurință fie 
de portarul Liliac, "fiev de cole
gii săi din apărare. Ploiestenii 
îndrăznesc acum mai mult, și

F.C.M. BRAȘOV 0
DINAMO 1 (0)

Stadion Municipal; teren bun; 
timp frumos; spectatori — circa 
30 000. Șuturi: 14—15 (pe poartă: 
6—8). Cornere: 8—4. A marcat 
CAMATARU (min. 53).

F.C.M.: șanta — șt. Vasile, 
Moldovan, Naghi, Mandoca — 
ȘERBANICA, Avădanel (mln. «3 
Șulea), MĂRGĂRIT — BARBU, 
Cadar (min. 46 Cîmpean), KRA- 
MER.

DINAMO: MORARU — VARGA, 
Nicolae, Movilă, STĂNESCU — 
REDNIC, Andone, Mihăescu (mln. 
68 Văldean), Orac (mln. 46 BĂ
LĂCI) — CAMATARU, Damas
chin I.

A arbitrat foarte bine loan ig- 
na (Timișoara); la linie: I. Coț 
(Ploiești) și C. Coreean (Reșița).

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

• ........... .........—
stingă, în bară. Bălăci va da 
o pasă de maestru în min. 75, 
dar Rednic nu reușește să 
transforme excelenta poziție 
creată. Patru minute mai tir- 
zlu, Kramer este în bună si
tuație de șut, dar Moraru in
tervine în ultimă instanță. Ul
timele cinci minute vor fi dar
nice in emoții pentru specta
tori : Cămătaru trage peste 
poartă de la 10 m (m'in. 86) ; 
Cîmpean (min. 87) va șuta sen
zațional de la 14 m, dar Mo
raru se va opune printr-un re
flex de excepție egalării ; Da
maschin I, plecat singur din 
terenul propriu, șutează in ba
ră (min, 90). Față de situațiile 
de gol și organizarea jocului, 
victoria echipei dinamoviste 
este absolut meritată.

Eftimie IONESCU

FLACARA 2 (0)
CHIMIA 1 (1)

Stadion Flacăra; teren exce
lent; timp călduros; spectatori — 
drea 9000. Șuturi: 9—8 (pe poar
tă 3—4). Cornere: 8—3. Au mar
cat: PANA I (mln. 64), D. 
GEORGESCU (mln. 80), respec
tiv VERGU (mln. 28).

FLACARA: Nedea — Mateescu, 
BADEA, Năstase, Nlstor — Că
lin, PANA I, Marcu — Stoiciu 
(min. 46 G1NGU), D. GEORGES
CU, Ștefănescu (mln. 72 D. Sava).

CHIMIA: Pavel — LAZAR (mln. 
67 Deaconescu), M. PREDA, 
Basno, Cincă — Tudosă, Teleș- 
pan, Vergu, C. Gheorghe (mln. 
81 Iovan) — Verigeanu, CARA
BA GEAC.

A arbitrat foarte bine Cr. 
Teodorescu; la linie: N. Gogoașă 
(ambii din Buzău) și M. Nlcu- 
lescu (București).

Cartonașe galbene: C. GHEOR
GHE, CARABAGEAC, LAZAR, 
MATEESCU, TUDOSA, BASNO.

Cartonașe roșii: MATEESCU
(min. 85).

La speranțe: 8—1 (2—1).

necînd la 3 m de poartă. Dar 
Dudu avea să se revanșeze. 
In mîn. 80, la lovitura liberă, 
de Ia 25 m lateral, executată 
de D. Sava, DUDU GEORGES
CU, a reușit să scape de umbra 
sa, M. Preda, și a plasat ba
lonul cu capul, prin deviere, în 
colțul lung. Chimia a ieșit 
mai hotărîtă la joc, partida s-a 
înăsprit și au „curs" cartona
șele galbene și cel ro<șu, pe de
plin justMicat.

Constantin ALEXE

CORVINUL 1 (0)
PETROLUL 0

Stadion Corvinul; teren bun: 
timp călduros; spectatori — cir
ca 10 800. Șuturi: 15—5 (pe poar
tă: 7—0). Cornere: 5—0. A mar
cat KLEIN (min. 90).

CORVINUL: Ioniță — Nlcșa
(min. 64 BARDAC), Mărginean, 
Dubinciuc, TtRNOVEANU — Ma- 
teuț, Petcu, KLEIN — Gabor, 
Cojocarii, Văetuș (min. 72 Bozga).

PETROLUL: Liliac — Pancu, 
BUTUFEI, ȘTEFAN, P. Gușe — 
Pitulice, O. Grigore, I. Solomon 
(mln. 63 Hîncu), Munteanu — 
Drăgan (mln. 55 C. Ene), I. Gușe.

A arbitrat foarte bine G. Io- 
nescu; la linie: M. Constantl- 
nescu și J. Grama (toți din 
București).

Caitonașe galbene: BUTUFEI.
La speranțe: 1—1 (0—1).

în min. 67, la o centrare a 
lui Pancu. micuțul I. Gușe 
reia din 6 m, nejenat, cu 
capul, dar peste poarta lui 
Ioniță. Peste două minute,
Bardac șuiiează puternic la
închei etura barelor, ir în
min. 78 .1Clein execută ex-
cclent o 1 ovitură liberă. dar
Liliac are un reflex uiui tor.
Și cînd nimeni nu se mai
aștepta, ca de si singurul gol
al partidei : KLEIN ex cent ă

"cxi mult efeet o lovi tur ă de
colt și Lîl iac, nes;gur, scapă
balgjuil în p’asâ. în conciluzie,
o- victor 'e meritată. dar
conturată foarte greu.

Mihai CIUCĂ

teUCUREȘTENII S-AU
Amintirea unui recent 1—6 

pe același stadion ii face pe 
oaspeți să joace foarte prudent, 
eu un pronunțat accent pe 
marcaj, pe apărare. Ceea ce 
îi jenează vizibil pe studenții 
bucureșteni, care găsesc foarte 
greu căj de acces spre poarta 
lui Cavai. Acesta — atunci cînd 
se află în situații grele — in
tervine eficace, ca în fazele din 
minutele 13 (respinge în corner 
șutul lui Cristea) si 21 (parează 
„capul" lui Hagi, din centrarea 
lui Coras). Timiditatea echipei 
clujene (care, practic, contează 
în atac numai pe Cîmpeanu II) 
este sancționată in min. 23 : 
Munteanu II centrează, TERHEȘ 
face o preluare scurtă și reia 
în colțul lung, deschizînd 
scorul. Același Terheș putea 
majora diferența, cu două 
minute înainte de finalul 
reprizei.

Primele 10—15 minute de 
după reluare decurg în nota de 
superioritate a oaspeților. 
Acum, „U“ parcă e o altă e- 
chipă! Atacă viguros Si are 
cîteva bune ocazii : în min. 47, 
la o acțiune a lui Cîmpeanu II, 
ratează pe rînd Mesaros Si 
Mujnai; în min. 49, ocazie 
Cîmpeanu II ; în min. 51, la 
centrarea lui Dobrotă, Stoica 
trimite mingea în bară!

Bucureștenii își string rîndu- 
rile și trec din nou la cirma 
jocului. în min. 63. Cavai 
„scoate" excepțional un sut de 
gol al lui Terheș, dar, in min. 
78, el nu mai poate respinge

DEBUT BUN AL GALAȚENILOR
GALAȚI, 17 (prin telefon). 

Debut de bun augur pe scena 
primei divizii al echipei locale, 
care a obținut o victorie pre
țioasă și deplin meritată, după 
un joc deosebit de disputat in 
cursul căruia și oaspeții au dat 
o replică dîrză. Gălățenii, cu 
Vaișcovici în mare vervă, au 
atacat susținut ți spectaculos 
încă din primele minute, dar 
apărarea bucureștenilor, în 
frunte cu Zare, a fost la post, 
astfel că ocaziile de gol la poar
ta lui Nițu s-au cam lăsat o 
vreme așteptate. In schimb, 
mai aproape de deschiderea 
scorului în această primă pe
rioadă a partidei s-au aflat oas
peții, în min. 19, cînd la un 
contraatac lansat de Petre Pe
tre pe partea stingă, Augustin 
n-a reușit să profite de inopor
tuna ieșire a lui Călugăru, tri- 
mițînd mingea — ce-i drept, din 
unghi dificil — peste poarta 
goală. A fost apoi rîndul gazde
lor să irosească două excelente 
situații, mai întîi prin Anto- 
hi în min. 20 și după alte șap
te minute prin Rotaru, care a 
șutat din apropiere în stîlpul 
porții lui Nițu. Mari emoții va 
avea și Călugăru în min. 32, 
cînd Balaur reia cu capul peste 
poartă, din poziție foarte bună. 
Finalul reprizei va fi favorabil 
gălățenilor care reușesc să se 
desprindă, după ce în min. 38 
Nițu respinge miraculos la șutul 
lui Antohi și apoi ratează Vaiș
covici, incredibil, de la cîțiva 
metri. In min. 43, ROTARU fi
nalizează un atac prelungit,

NU ESTE SUFICIENT SA DOMINI...
PETROȘANI, 17 (prin tele

fon). ... Este unul dintre marile 
adevăruri ale fotbalului pe care 
jucătorii Jiului ar fi trebuit 
să-1 cunoască, cînd au urcat 
din nou pe prima scenă. E 
drept. petroșenenii au dorit 
mult să intre cât mai repede în 
rolul principal, ei reușind doar 
din punct de vedere al iniția
tivei în joc pentru că în rest 
au uitat nu o dată „replicile". 
Tot așa de adevărat este și 
faptul că S.C. Bacău s-a dovedit 
din nou aceeași echipă incomodă 
prin marcajul său, ea izbutind 
să închidă bine culoarele și să 
sprintez© deseori pe contraatac, 
manieră care i-a adus în final 
o meritată remiză. Prima 
ocazie a meciului : Băluță (min. 
3) — „cap“ peste bară. In 
replică, un voleu al lui C. 
Solomon, reținut cu dificultate 
de Toma (min. 12), apoi o 
imensă situație de gol pentru 
Jiul, în min. 15. cînd Arvinte 
rezolvă in extremis „lobul" lui 
Vancea. Fază critică ?i la
poarta petroșeneană în min. 30,
cînd C. Solomon a șutat cu
puțin . pe lingă bar:ă. Ultimul
sfert de oră al reprizaii aparțin.i
în totalitate echipei 1
își trece in cont doar :ratările lui
Lasconi (min. 32), B Popescu
(min. 34 si 44) si Florescu
(min. 42).

La reluare, precipitarea 
gazdelor are o cotă în creștere 
și implicit acțiunile, nu au 
consistență, iar șuturile sînt 
lipsite de precizie (Neagu — 
mih. 51 și 58 ; V. Popa — min.

DETAȘAT IN FINAL
SPORTUL STUDENȚESC 3 (t) 
„U" CLUJ-NAPOCA 0

Stadion: Sportul Studențesc ;
teren bun; timp foarte călduros; 
spectatori —circa 10 000. Șuturi: 
24—10 (pe poartă: 11—5). Corne
re: 9—3. Au marcat: TERHEȘ 
(min. 23), HAGI (min. 78), CO- 
RAȘ (min. 87).

sportul studențesc: Cris
tian— M. MARIAN, Iorgulescu, 
Rusu, MUNTEANU II — CRISTEA, 
ȚICLEANU, Burchel (min. 52 
Bozeșan), HAGI — TERHEȘ 
(min. 75 Cazan), Coraș.

„V" CLUJ-NAPOCA: CAVAI — 
Mesaroș, Popicu, CIOCAN, Do
brotă — Neamțu, STOICA, MUJ- 
NAI (min. 86 Fîșic), Bucur — 
CÎMPEANU II, Feșnic.

A arbitrat foarte bine R. Pe
trescu (Brașov); la linie: A. Mo- 
roianu (Ploiești) și I. Tărcan 
(Tg. Mureș).

Cartonașe galbene: CORAȘ. 
La speranțe: 4—0 (3—0).

• 11 ' 
„bomba" Iui HAGI, din mar
ginea careului, lateral-stînga : 
2—0, și meciul este jucat. 
Scorul este fixat de... Neamțu, 
care — vrînd să trimită o minge 
simplă la portar — îl servește 
în careu pe CORAȘ și aceasta 
— complet liber — trimite ușor 
în plasă. Și n-a lipsit mult ca 
tabela să arate chiar 4—0 (ceea 
ce ar fi fost cu totul exagerat 
fată de aspectul general al 
jocului), în min. 90, cînd 
Ciocan a respins de Pe linia 
porții.

Radu URZICEANU

OTELUL GALATI 2 (1)
VICTORIA BUC. 0

Stadion „Oțelul"; teren foarte 
bun; timp călduros; spectatori — 
circa 15 000. Șuturi: 12—9 (pe 
poartă: 7—4). Cornere: 6—7. Au 
marcat: ROTARU (mln. 43), AN
TOHI (min. 66).

OȚELUL: Călugăru — C. Stan, 
ANGHELINEI, AGIU, C. Popes
cu — M. ștan, BURCEA, Rota
ru (min. 84 Hanghiuc) — VAI- 
ȘCOVICI, Antohi, Mlh‘< (min. 
88 Bejenaru).

VICTORIA: Nițu — Vlad, Pur- 
dea, ZARE, P. Petre — Balaur, 
Cățoi (min. 73 Săndoi), Mirea — 
URSU, Augustin (min. 63 Nica), 
lordache.

A arbitrat bine G. Macavel 
(Deva); la linie: Gh. Constantin 
(Hm. Vîlcea) șl M. Axente 
(Arad).

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

mareînd printr-un șut din mar
ginea careului.

în repriza secundă, pe fondul 
unui joc echilibrat în cimp, tot 
gazdele se vor dovedi mai pe
netrante și mai eficace. în min. 
62 mingea șutată violent de 
Burcea va întîlni „transversala", 
după care în min. 66 va cădea 
golul al doilea, înscris de 
ANTOHI, care a împins din a- 
propierc mingea în plasă,, dar 
marele merit revine Iui Vaișco
vici, creatorul fazei, a cărui 
cursă de mare spectacol, porni
tă aproape de Ia mijlocul tere
nului, a fost ovaționată de 
tribune.

Constantin FiRĂNESCU

JIUL 1 (0)
S.C. BACĂU 1 (0)

Stadion Jiul; teren bun; timp 
frumos; spectatori — circa 10 000. 
Șuturi: 22—8 (pe poartă: 7—4). 
Cornere: 6—6. Au marcat: MUL- 
ȚESCU (mln. 75), C. SOLOMON 
(min. 80).

JIUL: Toma — V. POPA, Nea
gu, FLORESCU, B. Popescu — 
Szekely, MULȚESCU, Găman — 
Băluță (min. 70 Henzel), Vancea, 
Lasconi.

S.C. BACAU: arvinte — 
Andrieș, Borcea, ARTENI, Vis- 
ereanu — Burleanu, C. SOLO
MON, Tismănaru — Penoff (min. 
30 Elisei), Pachițeanu (min. 78 
Andronic), FULGA.

A arbitrat foarte bine D. Pe
trescu; la linie: V. Alexandru și 
E Pătraseu (toți din București).

Cartonase galbene: SZEKELY, 
ANDRIEȘ^ MULȚESCU.

La speranțe: 2—1 (1—1).

53 ; Lasconi — min. 56). Două 
„contre" băcăuane în min. 49, 
prin Penoff, și, mai ales, prin 
Viscreanu (min. 54). în minutul
69, Ai•vinte, din nou la post.

capul, de Szekely, însă, port
băcăuam nu mai are replicia . în
min. 75 cînd MULȚESCU . <»xe-
cută ÎTnnecabil o lovitură li-
de la 22 m, mingea inlrînc
plasă jos, Ia colț. Oaspeții
renunță si după 5 minute. C.

ficînd, cu capul, centrarea subti
lului Fulga. Tot C. Solomon este 
foarte aproape de un nou gol, 
dar lufteăză în min. 88.

Adrian VASILESCU



MARICICA PUICĂ Șl DOINA MELINTE 

CÎȘTIGĂTOARE IN „MARELE PREMIU"
în. cadrul unui concurs con- 

tind pentru „Marele Premiu" la 
atletism, desfășurat duminică la 
Kdln (R.F.G.), sportiva tării 
noastre Maricica Puică a obți
nut o splendidă victorie in 
cursa de 3000 m. Ea a obținut o 
victorie categorică cu rezulta
tul de 8:37,84, fiind urmată de 
Svetlana Guskova (U.R.S.S.) — 
8:48,72 șl Patty Sue Plumer 
(S.U.A.) — 8:55,05. La rîndul
ei. Doina Melinte a trecut 
prima linia de sosire în proba 
de 1500 m în 4:01,10, urmată 
de Cornelia Buerkj (Elveția) 
4:03,58 și Vera Michallek 
(R.F.G.) 4:04,29.

în cadrul aceluiași concurs, 
sportiva bulgară Iordanka Don-

Balcaniada de box a juniorilor

6 TITLURI PENTRU
DRAILA, 17 (prin telefon). Iur 

bi lorii sportului cu mănuși au 
umplut pînă la refuz tribunele 
arenei de box din localitate pen
tru î asista la finalele Balcania
dei de juniori. în prim-planul 
galei s-au situat sportivii români, 
care au cucerit 6 titluri balcanice 
și locul 1 în clasamentul neofi
cial pe medalii, fiind urmați de 
reprezentativele Bulgariei (4), 
Turciei, Iugoslaviei (1) și Gre
ciei (0).

Primul învingător la această e- 
ditie a Balcaniadei a fost „se- 
mimusca" Nicolae Aliuță, care a 
oferit un adevărat recital de teh
nică pugilistică în compania lui 
Ivan Gagev (Bulgaria). După o 
primă repriză aproximativ ega
lă. românul a atacat insistent eu 
directe si ,,un-doi“-url, punîn- 
du-1 pe Gagev într-o defensivă 
fără replică. în aceste condiții, 
juriul i-a acordat lui Aliuță vic
toria cu 5—0. „Pana*  Ion Dudău 
a cîștigat prin abandon în run
dul secund, dar nu înainte de 
a trece prin momente grele, mai 
ales în prima repriză, cînd un 
croșeu al lui Reizulah Aida (Tur
cia) l-a expediat la podea. în 
rundul următor, Dudău atacă 
dezlănțuit și este rîndul lui Aida 
să facă cunoștință cu podeaua 
de două ori. după care, la o 
nouă serie a românului, sporti
vul turc abandonează. $i Glgi 
Moise, Ia ,, semi ușoară*,  a fost 
expediat la podea în prima parte 

kova a realizat consecutiv două 
recorduri mondiale pe 100 mg. 
Mai întii în serii 12,34 și a- 
poi în finală 12,29. Pe locurile 
următoare, Dimka Zagorceva 
(Bulgaria) 12,55, Laurence Alloy 
(Franța) 12,92.

ALTE REZULTATE — femi
nin : 200 m — Evelyn Ashford 
(S.U.A.) 22,31; 400 m — Lillie 
Leatherwood (S.U.A.) 50,56 ;
masculin : 100 m — Chidi Imoh 
(Nigeria) 10,12, triplusalt — Ni
kolai Musienko (U.R.S.S.) 17,26 
m, 400 m — Innocent Egbunike 
(Nigeria) 45,04, 800 m — William 
Wuyke (Venezuela) 1:44,70, pră
jină — Thierry Vignerort (Fran
ța) 5,75 m. Sovieticul Serghei 
Bubka a ieșit din concurs la 
5,70 m.

PUGILIȘTII ROMÂNI
a meciului său cu Anton Gea- 
mov (Bulgaria), dar a continuat 
restul partidei In mod exemplar 
șl juriu! a acordat victoria la 
puncte cu 4—1 boxerului român. 
Seria victoriilor românești a fost 
oontinuată de „ușorul*  Francisc 
Vaștag, care a punctat cu lovi
turi foarte dure, obligîndu-1 pe 
Setnion Semionov (Bulgaria) să 
abandoneze In repriza secundă. 
Șl mal expeditiv a fost Petrică 
Buliga, la „semlmljlocie*.  care 
a încheiat lntîlnlrea sa cu Sto- 
ian Dimitrov (Bulgaria) printr-un 
spectaculos K.O. chiar In primul 
rund I Cea de-a șasea victorie 
(la puncte) pentru echipa ro- 
rrrină a adus-o „greul*  Vlcențlu 
Anghel în meciul cu Stoian Go- 
gev (Bulgaria). Singurii sportivi 
români Învinși tn finale au fost 
„semigreul*  Ilarlon Coman și 
„supergreul*  Iulian Drăghlcl. 
Amtndoi au cedat prin abandon 
tn prima repriză In fața boxeri
lor bulgari Nleolal Cojocarov și. 
respectiv Gheorghl Harlzonov.

CELELALTE REZULTATE, mus
că : Gheorghl Petrov (Bulgaria) 
b.ab. 1 Selfulah Dumbuplnar 
(Turcia) : cocoș : Vehdet Sever 
(Turcia) b.p. Peter Marinov (Bul
garia) ; mijlocie mică : Blagoev 
Sokolov (Bulgaria) b.p. Regep 
Topcu (Turcia) ; mijlocie : zelko 
Mavrovlel (Iugoslavia) b.p. Mot- 
sakos Panalotis (Grecia).

Nicolae COSTIN — ooresp.

SPORTIVI ROMÂNI 
PESTE HOTARE
ECHIPA PREOLIMPICA DE 
FOTBAL IN SEMIFINALE

JAKARTA (Agerpres). — In 
turneul internațional de fotbal 
de la Jakarta, selecționata pre- 
olimpică a României a întrecut 
cu 4—1 (3—0) echipa secundă a 
Indoneziei. Din echipa română 
s-au evidențiat Cristian Sava 
(autorul a două goluri) și Ovl- 
dlu Lazăr. în semifinalele com
petiției formația română va tn- 
tîlni prima reprezentativă a In
doneziei. In cealaltă semifinală, 
Brazilia va juca în compania 
selecționatei Algeriei.

HANDBALIȘTU IN FINALA
VARȘOVIA (Agerpres). — La 

Wroclaw, in competiția interna
țională de handbal masculin 
Turneul armatelor prietene, se
lecționata română a Întrecut eu 
30—28 (14—15) formația Poloniei. 
Principalii realizatori al echi
pei române au fost Vasile Stin
gă (13 goluri) și Marian Dumi
tru (10 goluri). Alte rezultate : 
R.D. Germană — Ungaria 18—1» 
(0—7) ; Bulgaria — R.PJ3. Co
reeană 43—29 (20—10) ; Siria — 
Angola 24—22 (11—9). In finală : 
România șl Cehoslovacia.
TURNEUL DE RUGBY DE LA 

MOSCOVA
MOSCOVA, 17 (Agerpres). — tn 

turneul Internațional de rugby 
de la Moscova, selecționata de 
tineret a României a terminat la 
egalitate : 18—18 (0—12) cu pri
ma reprezentativă a Poloniei, 
intr-un alt meci, echipa U.R.S.S. 
a întrecut cu scorul de 24—10 
(10—6) selecționata Universității 
din San Juan (Argentina).

tn clasament conduce prima 
selecționată a U.R.S.S. cu 9 p, 
urmată de România (tineret) — 
0 p. Polonia — 9 p (toate jocurile 
disputate), U.R.S.S. H — 4 p, 
Argentina — 3 p.

Turneul Internațional de șah de la Herculane

TREI ÎNVINGĂTOARE LA EGALITATE
Dana Nuțu împarte victoria cu 

sovieticele Lidia Semenova și Svetlana Matveeva
Cu o performanță remarcabilă 

Încheie Dana Nuțu, prima re
prezentantă a țării noastre In 
Turneul internațional feminin de 
șah al României, participarea sa 
lâ tradiționala Întrecere de la 
Băile Herculane. Talentata șahiș
ti timișoreană a cîștigat la Eu
genia Ghindă, apoi a remizat 
cu Cristina Bădulesou. terminlnd 
astfel cu 9 puncte din 13 posibile 
pe primul loc. ceea ce 11 aduce 
șl o binemeritată normă de mare 
maestră I

Iată rezultatele înregistrate In 
ultimele zile de concurs. Runda 
a 11-a : Flachdick — Bolcu 0—1, 
Wagner — Petrova 1—0, remize: 
Jlcman — Bădulescu, Pollhronla- 
de-Rusu — Mateeva șl Stanclu —

Kasparov — Karpov 4,5-3,5

DUPĂ 0 StllRTĂ Șl FRUMOASA PARTIDA
LONDRA, 17. O nouă turnură 

pare să fi luat meciul-revanșă 
pentru titlul mondial de șah, 
după partida de vineri seara. 
„Kasparov o din nou Kaspa
rov!—* au exclamat comentato
rii, la unison. In urma acestei 
veritabile demonstrații de for
ță a campionului lumii, revenit 
acum la conducere, cu un punct 
avans : 4.5—3,5.

Iată — pe scurt — ce s-a tn- 
timplat In această a 8-a partidă. 
Pentru prima oară cu negrele, 
Karpov s-a abătut de la sistemul 
de apărare al Indlenei Nlmzovlcl, 
intrtnd surprinzător tntr-una din 
variantele preferate ale lui Kas
parov din Gambitul Damei. A- 
cesta o juoase chiar cu două zile 
înainte, tot cu negrele, obțlnlnd 
un oarecare avantaj, după cum 
se știe, dovedit pină la urmă su
ficient doar pentru egalare. Poa
te că tocmai aceasta șl dorea 
șalangeruL dar lucrurile au luat 
altă Întorsătură. După 13 mutări 
— ctnd Karpov jucase Înaintarea 
de pion ds — d4 recomandată 
de teorie — campionul a inițiat 
brusc un atac foarte decis asu
pra rocadei negre. Cu IS. NhC (II), 
Garri Kasparov a demonstrat că 
nu vrea remiză șl riscă totul. 
Se punea Întrebarea, dacă avan
sul de spațiu și tempouri ale al
bului vor fi eficiente In fața unul 
virtuoz al tehnicii de apărare, 
care este Anatoli Karpov. El a 
ezitat de data aceasta, s-a lan
sat intr-o contraacțlune nelna-

Swieczik ; runda a 12-a : Bădu
lescu — Semenova 0—1, Petrova — 
Jlcman 0—1, Swieczik — Pollhro- 
nlade-Rusu 1—0, remize: Bolcu — 
Ghindă, Matveeva — Wagner șt 
Flschdlck — Stanclu. Runda 13 s 
Semenova — Petrova 1—0. 
Stanclu — Bolcu 1—0, Wagner — 
Swieczik 0—1 șl remize — Po- 
lihronlade-Rusu — Flachdick. 
Jlcman — Matveev*.  (In cla
samentul final : Dana Nuțu
(România), IJdla Semenova șl 
Svetlana Matveeva (ambele 
U.R.S.S.) — 9 p. Glsela Flschdiclc 
(R.F.G.) 7 p, EUsabeta pollhro- 
nlade-Ruau. Cristina Bădulescu 
șl Llgla Jlcman (toate România) 
— 6,5 p, Annett Wagner (R.D.CB 
« p- 

pirată, consumind șl foarte mul» 
timp de gindlre. După 27 mutări, 
situația pe ceasul de control ena 
de-a dreptul alarmantă : Kaspa
rov 2hl» — Karpov 2h26._ Șalan- 
gerulul nu-i mal rămlneau deci» 
4 minute pină la „bariera*  mu
tării 1». încă 5 mutări șl situația 
pe eșichier nu mai prezent*  du
bli. Albul ctștlgâ I

De acest verdict Incontestabil 
s-au convins toți cel prezențl In 
sala „Park Lane*,  Iar arbitrului 
principal, Lotbar Schmid, nu-4 
mal rămăsese declt misiunea da 
a semnala fostului campion că 
stegulețul său de control căzuse. 
„Karpov a depășit timpul da 
gindlre !• — acest anunț InsoUl 
a apărut pe ecranele de televi
ziune șl In telexurile agențiilor 
de presă.

Această scurtă, dar foarte fru
moasă partidă, este astfel Înre
gistrată pe fișe : KASPAROV — 
KARPOV (CM. ’38, partida a 8 a) 
Ld4dS3.e4e63.Cc3 Ne7 4. 
e:ds exis s. Nf4 Ctt «. e3 •—0 L 
Nd3 c» 8. Cf3 CC4 ». 0—0 Ng4 1«L 
d:c5 N:c5 11. h3 Ntf3 ÎL Dtf3 d4 
13. Ce4 Ne7 ÎL Tadl DaS 15. Cg3 
dfi 16. f:e3 Dut3 17. CfS De6 13- 
NM Ce» ». Dh5 gS 2». Dgt Ce» 
îl. Dg3 Nft 22. NbS Cg7 23. N«7 
Nț7 24. Tdt Db3 25. C^7 DM 
36. CfS Tads 27. Tf» Tdz 28. DgS 
D:bî 2». Rht Rh» 30. Cd4 T:«H SL 
D:e5 (1—0).

tn partida a 9-a, A. Karpov va 
juca cu albele.

C. E. DE VOLEI PENTRU JUNIORI (Urmare din pag. I)
SOFIA, 17 (prin telefon). In 

patru orașe din Bulgaria — So
fia, Pazardjik, Plovdiv și Pernik 
— a început duminică după-amia- 
ză faza finală a celei de-a X-a 
ediții a Campionatelor Europene 
(masculin și feminin) de volei 
pentru echipe de juniori. Repre
zentativele țării noastre au avut 
în prima zi a întrecerilor din 
grupele preliminare adversare 
redutabile, întîlnind principalele 
candidate la cucerirea titlurilor 
continentale : U.R.S.S. — cam
pioană europeană la fete șl Bul
garia — fruntașă a voleiului ju
venil european și îndreptățită la 
prima treaptă a podiumului — 
la băieți.

în fața puternicei echipe sovie
tice, fetele noastre au fost tot 
timpul marcate psihic, n-au reu
șit decît rareori să se exprime 
la nivelul capacităților lor fizice 
și tactice reale, în vreme ce din 
punct de vedere tactic au plutit 
mereu în confuzie. Principala 
consecință a neîncrederii în for
țele proprii s-a concretizat în 
preluări imprecise care au în
greunat construcția atacurilor, 
și, deopotrivă, în greșeli la faze 
simple sau la efectuarea blocaju
lui (permanent pripit și ca atare 
surprins în cădere de atacurile 
partenerelor). Campioana euro
peană a demonstrat un remarca
bil echilibru în toate fazele jo

ATLETISM • Proba de 100 m 
din cadrul concursului interna
țional din Berlinul occidental a 
fost cîștigată de nigerianul Chjdi 
Imoh, în 10,0 (nou record al 
Africii). Alte rezultate : lungi
me : Myridks (SUA) — 8,30 m ; 
triplusalt : Musienko (URSS) — 
17,12 m ; suliță (f) : Felke (RDG) 
— 67,78 m ; 400 m (b) : Robin
son (SUA) — 44,86 ; 100 m (f) : 
Ashfort (SUA) — 10,93. • La
Briansk, sovietica Kuznețova a 
stabilit un nou record mondial 
în proba de 10 km marș cu 
44:32,50 (v.r., 44:59,2, aparținea
sportivei Xu Yongji — R. P. Chi
neză). • La Barcelona, spaniolul 
Abascal a realizat cea mai bună 
performanță mondială a sezonu
lui în proba de 1 500 m : 3:31,13.

AUTOMOBILISM • Cursa de 
la Lakeville (Connecticut) a fost 
cîștigată de cunoscutul actor 
Paul Newman (62 ani), care a 
acoperit 66 de ture cu o medie 
orară de 116,5 km • La Zeltweg 

cului. Prin urmare România — 
U.R.S.S. 0-3 (—7, —7, —4). Arbi
trii K. Dreifke (R.F.G.) și H. 
Plender (Olanda) au condus co
rect formațiile : ROMANIA — 
Ottilia Szentkovics (Gabriela Du
mitrescu), Tatiana Popa, Felicia 
Popescu (Cristina Anton), Cristi
na Buzilă, Mihaela Marian, Ma
ria Chitic (Cristina Holban) ; 
U.R.S.S. — Smirnova (Lopatkina, 
Sabovta), Svetsova, Stroganova, 
Kim, Kriuvulko, Belova (Koz
lova) .

Alte rezultate, la feminin : 
Cehoslovacia — iugoslavia 3—2» 
Bulgaria — Grecia 3—0, Polonia 
— Olanda 3—2.

In partida de la Pazardjik, 
selecționata masculină a Româ
niei — Bulgaria 0—3 
—11). După cum 
voleibaliștii noștri 
bine doar două seturi.

(-12, —4,
se vede, 

au jucat 
A evoluat

formația : Nica, Ferariu, Scho- 
berl Mărginean, Drăgușin, M. 
Feru (Pădurețu, Șoica, Rădu- 
le9cu).

Alte rezultate, la masculin : 
U.R.S.S. — Iugoslavia 3—0, 
Franța — Cehoslovacia 3—1 (!), 
R.D. Germană — Belgia 3—0.

Luni, meciuri decisive pentru 
calificare în turneele finale : 
România — Cehoslovacia (ir<) 
la Pazardjik și România — R.D. 
Germană (f) la Sofia.

Aurelian BREBEANU

• TELEX • TELEX •
(Austria) într-o nouă probă a 
C.M. (FI), pe primul loc s-a 
clasat francezul Alain Prost (308 
km în lh21 *.22,531),  urmat la un 
tur de Alboretto (Italia).

BASCHET • La campionatele 
mondiale feminine de la Mosco
va, titlul a revenit formației 
S.U.A. 108—88 (56—43) în finală
cu U.R.S.S., iar echipa Canadei 
a obținut medalia de bronz, 
după . ce a întrecut cu 64—59 
(33—31' reprezentativa Cehoslova
ciei

CICLISM • Etapa a 3-a a tu
rului Belgiei (Geneva — Lessive) 
a fost cîștigată de olandezul Ver- 
hoeven, cronometrat pe 183 km 
în 4h36’40” (medie orară 39,687 
km) • Turul Slovaciei s-a înche
iat la Banska Bystrica cu vic
toria cehoslovacului Vaclav To
man, urmat la 2’42” de Ghenadi 
Aleksașin (URSS). Ultima etapă

CAMPIONATELE MONDIALE DE NATATIE

ÎNOT SINCRONIZAT, Indivi
dual i 1. WALDO (CANADA) 
200,033 p, 2. Josephson (SUA)
194.967 p, 1. Hermine (Franța)
186.967 p; duo: 1. CAMERON, 
WALDO (CANADA) IP6^67 p, 2 
Sarah șl Karen Josephson (SUA) 
193,461 p, 1. Itoh. Kotanl (Japo
nia) 185,467 p.

SĂRITURI, trambulină, femi
nin : 1. MIN GAO (R. P. CHI
NEZA) 582,96 p, 1. Ylhua 14 
(R. P. Chineză) 549,42 p, 1. Bob
kova (URSS) 525,21 p.

POLO, masculin (slmbătă fl 
dumlnlnă) : Italia — Ungaria
9— 2, Spania — Israel 21—6, Cuba 
— Australia 12—10, Canada — 
Olanda 8—1, R.F.G. — Franța
10— 4, S.U.A. — Brazilia 15—6. 
U.R.S.S. — Grecia 12—7, Italia — 
Israel 7—5. Spania — Ungaria

CAMPIONATE NAȚIONALE

BULGARIA (ei. 2). Lokomotiv 
Sofia — Cernomoreț 1—1, Loko
motiv Plovdiv — Spartak Varna 
7—11, Vrața—vltoșa 1—1, Beroe — 
PI rin Blagoevgrad 3—1, Etlr — 
Akademlk Sofia 2—1, Spartak 
Pleven — Sredeț 6—3, Dlmltrov- 
grad — Trakla 0—1, Slavia — SH- 
ven 4—1. In clasament, pe pri- 

a fost cîștigată de Kollar (Ceb- 
slovacia), înregistrat pe distanța 
de 124 km cu timpul de 3h24*24 ”.

TENIS • In sferturile de fi
nală ale turneului de la Toronto, 
Becker l-a eliminat cu 6—4, 7—6 
pe Bob Schultz, in timp ce Ste
fan Edberg l-a Învins cu 6—1,
6— 2 pe Seguso. In semifinale :
Becker — Cander 7—6. 7—6 șl 
Edberg — Steyn 5—1, 6—2.
• In turneul de la st. Vincent 
(Italia), jucătorul austrlao Alex 
Antonltsch l-a eliminat cu 7—6,
7— 6 pe australianul Desmond 
Tyson, argentinianul Marcelo In- 
garmo l-a întrecut cu 3—6, 6—3, 
6—2 pe cehoslovacul Pavel Slozll, 
iar simone Colombo (Italia) a 
dispus cu 6—1, 7—« de Christian 
Miniussi (Argentina).

VOLEI • Ultimele meciuri din 
turneul feminin de la Varna : 
Franța — România 3—1 ; Unga
ria — România 3—0. Pe primul 
loc s-a clasat echipa U.R.S.S.. 
echipa noastră ocupind locul 3 

7—5, Cuba — Iugoslavia 11—11, 
Franța — Canada »—6, R-F.G. — 
Olanda 6—7, S.U.A. — CJI.SJ
10— 8, Brazilia — Grecia 9—9. s-au 
calificat pentru etapa finală : 
S.U.A., U.R.S.S., R.F.G„ Franța, 
Iugoslavia, Cuba. Italia, Spania. 
Feminin : Ungaria — Norvegia 
12—16, Belgia — Marea Britanle
11— 9, Australia — Olanda 8—7, 
S.U.A. — Norvegia 14—2, Cana
da — Ungaria 6—4, Australia — 
Belgia 17—2, Olanda — R.F.G. 
17—3.

ÎNOT, feminin 166 m Hber:
1. KRISTIN OTTO (R.D.G.) 55.M,
2. Jenna Johnson (S.UA.) 55,76,
3. Conny Van Bentum (Olanda) 
55,79... 5. Tamara Costache (Ro
mânia) 56,03 ; 406 m mixt: 1. 
KATLEEN NORD (R.D.G.) 4:43,75, 
2. Michele Gringllone (S.U.A.) 
4:44,07, 3. NOEMI LUNG (Româ
nia) 4 :«,44.

mele locuri se află Slavi*  fi 
Sredeț eu cite 4 p.

R.D. GERMANA. In prima eta
pă s-au înregistrat doar trei 
victorii : campioana Dynamo
Berlin — Frankfurt pe Oder 4—1, 
Cottbus — F. C. Kart Marx 
Stadt 1—3, F.C. Cari zelss 
Jena — Rlesa 2—1. Trei 
jocuri s-au încheiat la ega
litate : Brandenburg — Aue f—6, 
Bischofswerda — Dynamo Dresda 
0—6, F.C. Magdeburg — Erfurt 
1—1. Un joc a fost amînat : Lo
komotive Leipzig — Union Berlin.

FRANȚA (eti 4). Echipele Mar
seille șl Nantes se află In frun
tea clasamentului cu cite 7 p, ta 
timp ce pe ultimele locuri stat 
Monaco, R.C. Paris, Le Hâvre, 
Nancy, cu cite 2 p. Rezultate : 
Nice — Bordeaux 9—0, Nantea — 
Nancy 1—0, Laval — Toulouse 
0—0, Auxerre — Monaco 1—1, 
Brest — Lens 1—3, St. Etienne — 
Paris St. Germain 1—0, Metz — 
Le Hâvre 3—0, R.C. Paris — Mar
seille 0—1, Lille — Rennes 3—0, 
Toulon — Sochaux 0—0.

R.F. GERMANIA (et. 2). Sin
gura formație care a cîștigat tn 
deplasare a fost Bayern MOn- 
chen : 3—0, cu Fortuna Dilssel- 
dorf. Celelalte rezultate : F. C. 
Kain — Eintracht Frankfurt 0—0, 
Dortmund — Leverkusen 0—0, 
Kaiserslautern — MOnchenglad- 
bach 1—1, NUrnberg — Bochum

C.M. DE CANOTAJ
Ieri, kt Nottingham, ta Anglia, 

au Început Campionatele Mon
diale de canotaj (seniori, senioa
re șl categoria ușoară). La a- 
ceastă mare regată participă 06 
de rameri șl vislașl din 17 da 
țări. Echipajele noastre, care se 
numără printre tevorftele mal 
multor probe. Iau startul la 4-j-l 
rame, 2 vtale, 2 rame, simplu, 6 
vtale, 6+1 (feminin), simplu (cat. 
ușoară) fi 2 rame fx-, 2+1 (mas
culin). Iată programul : duminică 
(pină la Închiderea ediției, nu 
ne-au parvenit rezultatele) fl luni 
— serii eliminatorii ta cadrul 
probelor feminine și masculine; 
marți și miercuri — recalificări ; 
joi — zi de repaus; vineri — 
semifinale ; slmbătă — finalele 
feminine ; duminică — finalele 
masculine.

3—3, Stuttgart — Homburg 4—0 
(disputat marți), Schalke — Man
nheim 3—1, Uerdlngen — Btaa 
Weiss 2—1, Hamburger S.V. — 
Werder Bremen 3—1 I Lideră este 
Bayer Uerdlngen cu 4 p.

elveția (et. 2). Echipele car*  
n-au pierdut nici un punct stat 
Neuchătel Xamax fl F.C. Sion 
(4 p). Neuchătel a țnvlna pe 
Lausanne cu 2—0, In timp oe 
Sion pe Bellinzona cu 5—2. Nicl 
una dintre echipe nu a clștlgat 
ta deplasare : Locarno — Ia 
Chaux-de-Fonds 5—0, F.C. Zu
rich — Servette Geneva 4—0. Wefr- 
tlngen — Young Boys 0—0, to- 
cerna — Aarau 1—0, st. Gali — 
Grasshoppers 2—2, Vevey — Ba
sel 2—2, Lucerna — Aarau 1—0.

ANGLIA. în avanpremiera cam
pionatului, pe teren neutru, la 
Londra (88 000 de spectatori), med 
amical Intre echipele F.C. Li
verpool șl Everton : 1—1 (0—0).
Au Înscris Heath pentru Everton 
(mln. 80), respectiv Rush (mln. 
87). De notat că Everton a evo
luat fără 7 titulari, In timp ce la 
F.C. Liverpool a evoluat șl so- 
trenorul Kenny Dalglish.

ALBANIA. • în cadrul com
petiției care precede campiona
tul, echipa „17 Nentorl*  Tirana 
(adversara formației Dinamo 
București în Cupa Cupelor) a ter
minat la egalitate 1—1, pe teren 
propriu, cu formația Tomori.
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