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SPLENDIDE SUCCESE ROMÂNEȘTI LA CAMPIONATELE MONDIALE
AU CINSTIT MAREA SĂRBĂTOARE DE LA 23 AUGUST
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DOUĂ TITLURI DE CAMPIONI Al LUMII LA CAIAC-CANOE=
A. MACARENCU «t-iooo m> Șl A. VELEA - D. STOIAN..

Aurel Macarencu

• Echipajul de X 4 - 500 m (Tecla Borcânea. Luminița 
Munteanu, Marina Ciucur ți Ana Larie) a cu

cerit medalia de bronz

Angelin Velea și Daniel Stoian
MONTREAL. Echipajele de 

caiac-canoe ale României au 
realizat sîmpătă, în prima zi a 
C.M., un remarcabil bilanț, 
CUCERIND DOUA MEDALII 
DE AUR ȘI UNA DE BRONZ. 
Aurel Macarencu a devenit 
campion mondial in proba de 
canoe simplu 1 0B0 m, echipajul

alcătuit din Angelin Velea — 
Daniel Stoian s-a dovedit cel 
mai bun la K 2 — 1 000 m, iar 
Tecla Borcânea, Luminița 
Munteanu, .Marina Ciucur și 
Ana Larie au obținut medalia 
de bronz Ia K 4 — 500 m.

Prima finală (la 1 000 m). 
prima victorie românească ! Ea

a fost realizată de Aurel Ma
carencu în proba de canoe 
simplu, după o cursă de ex
cepție, în compania celor mai 
valoroși canoiști din lume. Vic
toria tînărului nostru sportiv

(Continuare in vag a 4-a)

LA NOTTINGHAM, UN EXCELENT BILANȚ AL CANOTOARELOR: 
3 MEDALII DE AUR, 2 DE ARGINT Șl UNA DE BRONZ!
• Campioane mondiale : Oîga Homeghi, Sodica Arba (2 rame), Lucia Toader, Chim Stoean, Ma

riana Trașcă, Doina Bălan, Viorica loja (4 + 1 rame), Maria Sava (simplu - cat ușoară)

NOTTINGHAM. Pe lacul 
Holme Pierreponi s-au dis
putat simbătă finalele fe

minine din cadrul Campionatu
lui Mondial de canotaj. Sporti
vele noastre s-m comportat

Olga Homeghi și Rodica Arba

foarte bine, reușind să cuce
rească trei medalii de aur, două 
de argint și una de bronz.

Olga Homeghi, Rodica Arba 
au urcat pe prima treaptă a 
podiumului de premiere în pro
ba de 2 rame (7:12,20), devan
sând cu aproape 5 secunde e- 
chipajul sovietic Pegova, Ste
panova (7:17,06), sosit pe locul

(Continuare In pag. a 4-a)

SALBA DE AUR
Simbătă 23 August, cind întregul nostru popor celebra 

marea noastră sărbătoare națională, aducînd prin re
marcabile fapte de muncă si grăitoare bilanțuri un vi

brant omagiu partidului, conducătorului iubit, tricolorul 
românesc s-a înălțat, printr-o frumoasă și simbolică coinci
dentă, de 6 ori pe cel mai inalt catarg al Campionatelor 
Mondiale de natafie, de canotaj și de caiac-canoe.

Cine este, de pildă, Aurel Macarencu, noul campion al 
canoiștilor ? Printre altele, elevul și urmașul celui mai mare 
campion al canoei mondiale și olimpice, Ivan Patzaichin, cel 
care la Los Angeles avea cel mai prestigios palmares din
tre tofi participanta la J.O. ’84. Cine este Tamara Costache ? 
O elevă de 16 ani care, printre altele, și-a redobîndit sănă
tatea prin exercițiul fizic și sport, beneficilnd de minunate- 
ie condiții avute la dispoziție, ajungind cea mai rapidă îno
tătoare din lume. Cine este Rodica Arba ? „Numitor comun" 
intr-o barcă ce anul trecut, alături de Elena Florea, și 
acum, împreună cu Olga Homeghi, s-a dovedit imbatabilă in 
întrecerea supremă...

Toate aceste exemple, ca și celelalte care întregesc rapor
tul sportului românesc la marea sărbătoare de la 23 August 
vorbesc, la fel de grăitor ca și timpii înregistrați pe piste
le și culoarele de apă, de ștafeta marii performanțe, a mari
lor talente ridicate prin muncă, dăruire și disciplină pe 
podiumul campionatelor mondiale, spre cinstea mișcării 
sportive pe care a reprezintă.

Paul SLAVE5CU
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In reuniunea iinaia de la Madrid, la 50 m lifter

TAMARA COSTACHE - VICTORIE 
DE RĂSUNET, NOU RECORD MONDIAL

MADRID, 24 (prin 
telefon). In ziua 
de 23 August, zi 
scumpă nouă, tu
turor românilor, 
tricolorul s-a înăl
țat pe cel mai înalt 
catarg al Campio
natelor Mondiale 
de natație de la 
Madrid. TAMA
RA COSTACHE A 
DEVENIT PRIMA 
CAMPIOANA A 
LUMII ÎN CEA 
MAI RAPIDA 
PROBA A ÎNOTU
LUI, 50 M LIBER ! 
O victorie splendi
dă, obținută intr-o 
manieră caracteris
tică stelelor de 
primă mărime ale 
sportului interna
țional, pentru că 
ia finele unei pa
sionante curse, cro- 
nometrul s-a oprit
la 25,28, record mondial ! Miile 
de spectatori prezenți la centrul 
de natație din capitala Spaniei 
în ultima reuniune a marii în
treceri de simbătă au aplaudat 
în picioare această performan
tă excepțională, îndelung co
mentată de sutele de gazetari 
acreditați la C.M. Calificată cu 
cel mai bun timp al seriilor 
(25,75, față de 25,98 rezultatul 
lui Kristin Otto), Tamara a 
luat in cursa decisivă un start

fulminant, instalindu-se de la 
bun început In frunte, menți- 
nlnd apoi un ritm infernal, 
spre a se impune in final ta 
cea mai convingătoare manie
ră, multipla laureată a actualei 
ediții, K. Otto din R.D.G.. fiind 
înregistrată cu mai mult de 
două zecimi — 25,50 (a treia

Geo RAETCH1

(Continuare ta pag. 2-3)

Etapa a doira a Diviziei A de fotbal

Maria Sava

DINAMO, 10 GOLURI ÎN POARTA GLORIEI I
£ Sportul Studențesc pierde la Rm. Vîlcea $ Universitatea Craiova — „remiză" pe 
teren propriu Q Oțelul Galați - punct mare la Ploiești 0 „U“ Cluj-Napoca 

— victorie în meciul 1 000 I

REZULTATE TEHNICE CLASAMENTUL

Dinamo - Gloria 10-2 (6-0) 1. DINAMO 2 2 0 0 11- 2
S. G Bacău - Rapid 2-1 (2-0) 2. Oțelul 2 110 2- 0
„U" Cluj-Napoca - Jiul 3-1 (3—1) 3. S. C. Bacău 2 110 3— 2
Univ. Craiova - F. C. Argeș 2-2 (1—2) 4. Sportul Studențesc 2 10 1 4— 2
F. C. Olt - F.C.M. Brașov 3-1 (2—1) 5- 7. Steaua 110 0 1- 0
Chimia - Sportul Stud. 2-1 (0-0) Corvinul 110 0 1- 0
Victoria - Flacăra 2-1 (0-0) F. C. Olt 2 10 1 3- 2
Petrolul - Oțelul 0-0 8-10. Flacăra 2 10 1 3— 3
Steaua - Corvinul aminat Rapid 2 10 1 2— 2

Chimia 2 10 1 3- 3
ETAPA VIITOARE (31 auqust) 11-12. Victoria 2 10 1 2- 3

„U“ Cluj-Napoca 2 10 1 3- 4
Oțelul - Steaua 13. Gloria 2 10 1 4-10
Flacăra Moreni — Petrolul 14-15. Petrolul 2 0 11 0- 1
Sportul Stud. - Victoria F. C. Argeș 2 0 11 2- 3
Jiul — Chimia 16-17. Univ. Craiova 2 0 11 2- 4
Rapid - „U“ Cluj-Napoca Jiul 2 0 11 2- 4
F.C.M. Brașov — S. C. Bacâu 18. F.C.M. Brașov 2 0 0 2 1- 4
Gloria Buzău - F.C. Olt *
Corvinul — F. C. Argeș
Dinamo - Univ. Craiova (Cronicile jn pag. 2—3)



în Divizia Ă de rugby I
REZULTATE SCONTATE ÎN ETAPA A DOUA I

D,

ctap

Divizia A de rugby s-a re
luat, o dată eu meciurile din e- 
tapa a Il-a. calmă, în general. 
Cu rezultate scontate, echipele 

.............................  ’ avânta- 
3»

GK
Ghi-

Edă valoriliclndu-și 
terenului. O excepție 

j-Napoca...
SERIA I

UNIVERSITATEA CLUJ NA
POCA — GRIVIȚA ROȘIE 
•—12 (0—3). Studenții au ju
cat clab în fata unui adversar 
deeds, atât la grămadă, cit și 
tn margine. Realizatori: R. 
TUDOR - ‘
FETEANU 
transformare. A 
Eos Grigorescu 
(Olimpiu Lazăr,

RULMENTUL 
STEAUA 16—Z4 
^umos, victorie muncită a oas
peților. Au marcat : SIRGHIE 
i- «seu și ȘTEFANICA — 4 
Lp- pentru gazde, respectiv 
COMAN — eseu, CODOI — 
Lp., ALEXANDRU 3 drop-uri, 
S l.p. fi transf. A arbitrat, M. 
V«in» — Brasov (M. Paiu, co
respondent).

CJ3.U. CONSTRUCȚII SP. 
STUDENȚESC — ȘTIINȚA PE
TROȘANI 12—9 (3—6). O par
tidă anostă, în care au abun
dat loviturile de picior. Un re- 
zultat egal ar fi oglindit mai 
bine situația din teren. Pen
tru gazde au înscris PROFIR 
— drop și NĂJSTASE — 3 l.p., 
tar pentru oaspeți CATANA — 
fcseu si transf. și BEZĂRAU 
a— drop. A condus cu grave 
greșeli, A. Papa — Iași (AI. 
Csrnabeî)

C.S.M. SUCEAVA C.S.M.
SIBIU 12—6 (3—3).

I.A.M.T. ORADEA — T.C. 
IND. CONSTANȚA 7—3 (3—3). 
Localnicii au dominat, dar au 
fi ratat mult. Realizatori, 
FRENȚ — eseu transformat de 
EEFETIUC. Pentru oaspeți. Gh.

. Realizatori: 
drop, l.p., CALA- 
- eseu, TUDOSE— 

condus, Dra- 
— București 
eonesp.).
BlRLAD — 
(4—15), Joc,

MIRCEA, l.p. A condus 
Hnștiu — București. (Ilie 
f», corespondent).

SERIA A H A
GLORIA BUCUREȘTI 

GLORIA P.T.T. ARAD 
(3—3). Prea sigură de ea, 
victoria din prima etapă, la 
Universitatea Timișoara, for
mația gazdă a fost la un pas 
de înfringere 1 Aceasta. în ciu
da unor situații favorabile (trei 
eseuri fiind la un pas de fi
nalizare) datorită jocului în
câlcit, precipitat, fără orizont, 
al „treisferturilor". în care doar 
Enache a dovedit luciditate, 
înaintarea gazdelor a evoluat, de 
asemenea, sub valoare (e drept 
n-a beneficiat de Pojar) fiind 
„bătută" cu regularitate In 
margine, lipsindu-i un cap de 
grămadă, activ, penetrant. Ju
cătorii mai tineri mizează prea 
mult pe coechipierii cu mai 
multă experiență (Suciu, Pena, 
Zafiescu etc.) de unde rezultă 
o participare neuniformă la e- 
fortui general. N-am înțeles 
„strategia" echipei-gazdă cînd 
— deși condusă — a jucat la 
mină în două situații extrem 
de favorabile de transformare 
a unor l.p. (pe linia mediană, 
la mai puțin de 30 de metri 
de buturile adverse). Gloria 
P.T.T. a făcut un joc foarte 
bun, inteligent și curajos, bine 
orientat tactic (Leca a fost un 
dispecer neobosit al ambelor 
compartimente) și ar fi putut 
cîștiga. fără neșansa ratării a 
două eseuri. Realizatori : BU
JOR — l.p. și drop pentru 
Gloria. LECA 2 drop-uri pen
tru Gloria 
unui stagiu 
ma divizie, 
Iași (bine 
Gh. Odă și A. Găgeatu) a ar
bitrat excelent.

Tiberiu STAMA

e—e
după

F.T.T. In pofida 
de început în pri- 
Gh. Prisecaru din 

servit de tușierii

CAMPIONATELE MONDIALE
(Urmare din pag. 1)

« sosit, surprinzător, elvețlpnca 
Marîe-Therese Arentero — 
i5,93).

S-au împlinit astfel în mod 
Superb marile noastre speran
țe, promisiunile sportivei de la

Saniaranch, președintele C.I.O., 
și Robert Helmick, președintele 
FJ.N.A. Pentru prima oară, 
Imnul României a răsunat la o 
mare competiție a natației. Iar 
primele cuvinte ale campioanei 
lumii la conferința de presă au 
fost : „Satisfacția consacrării

Comentind rezultatele ultimeiMADRID, 24 (Agerpres). __________ __________  ______
zile a Campionatelor Mondiale de natație de Ia Madrid, co
respondenții sportivi al agențiilor internaționale de presă 
subliniază marea performanță a tinerei înotătoare Tamara 
Costache, prima româncă medaliată cu aur îa cele mai im
portante întreceri ale acestui sport. „Mica româncă Tamara 
Costache, de 16 ani, cu un stil exploziv și foarte tehnic, a 
deschis palmaresul probei de 50 m liber, disputată pentru 
prima oară in istoria campionatelor mondiale, ciștigind me
dalia de aur, cu un record al lumii și, intrecind-o pe gigan
ta din R.D.G., Kristin Otto, care obținuse pînă la această 
finală patru medalii de aur fi două de argint", relatează a- 
genția France Presse. La rîndul său, comentatorul agenției 
Associated Press notează : „Tamara Costache, o tinără ro
mâncă din Ploiești, a impresionat publicul fi pe specia
liști prin cursa remarcabilă încheiată cu record mondial". 
După întrecere, Tamara Costache a declarat corespondentului 
agenției sus-amintite : „Eram sigură că voi cîștiga, dar acu
ma sint și mai fericită pentru că am obtinut această victo
rie. corectîndu-mi propriul record mondial".

CSȘ Dobrogeanu-Gherea din 
Ploiești, ale excelentului său an
trenor, Mihail Gothe. Campioa
na europeană de junioare de 
anul trecut, la 100 m liber, îno
tă to ar ea care deține, la-această 
oră. cele mai bune patru per
formanțe din istoria probei de 
50 m liber, Tamara Costache 
a urcat pe cea mai înaltă treap
ta a podiumului, premierea fi
ind oficiată de Juan Antonio

ca atit mai mare, 
inchina această iz- 
Naționale a scum-

SUSI ii CURSA CICUSTA

nintiiMiU

ncm VOINIA'-
Tradiționala competiție 

clistă „Cupa Voința". ajunsă a- 
nul acesta la un frumos, ju
bileu — ediția a 30-a — de
butează astăzi prin etapa în- 
tîi : Ploiești’— Văleni — Cheia 
și retur'. 130 km., cu puncte de 
cățărare la Cheia (dus-întors) 
și de sprint la Izvoarele. Star
tul tehnic si festiv, de la ora 
9. în fața Palatului Culturii 
din Ploiești.

In afara rutierilor români 
care, prin această competiție, 
se pregătesc pentru „Turul 
României", la întreceri mai 
participă și . cicliști de la clu
burile Cottbus (R.D.G.), Spar- 
takus (Ungaria); -Star* (Polo
nia). precum șj o selecționată 
din Turcia.

ci-

mondiale e 
cu cil pot 
bindă Zilei 
pei mele patrii. Datoresc lotul 
minunatelor condiții de pregă
tire, de muncă și afirmare de 
care se bucură tineretul Româ
niei".

S-a împlinit, așadar, un vis 
frumos, altele la fel de frumoa
se se nasc acum. Pentru că. 
la 16 ani, poți privi temerar 
înainte. Intr-adevăr! S-o feli
cităm cu căldură pe prima

POLO, feminin : Australia —
5. U.A. 8—7 ; Olanda — Canada 
12—6 ; Ungaria — R.F.G. 15—8 : 
clasament final : 1. AUSTRALIA
— campioană mondială : 2. Olan
da ; 3. S.U.A. ; 4. Canada ; 5.
Ungaria ; 6. R.F.G. Masculin : 
Iugoslavia — Italia 12—11 • 
U.R.S.S. - S.U.A. 8-6 ; Spania
— Franța 11—4 ; R.F.G. — Cutia
11—8 ; Ungaria — Grecia 11—10 ; 
Australia — Brazilia 11—4 ; Ca
nada — Israel 8—8 ; clasament 
final : 1. iugoslavia — cam
pioană mondială ; 2. Italia ; 3.
U.R.S.S. ; 4. S.U.A. ; 5. Spania ;
6. R.F.G., toate aceste echipe “ 
ind calificate pentru turneul 
llmpic ; 7. Cuba ; 8. Franța. 
_ PLATFORMĂ, masculin :

638.58 p, 
Chineză) 
(S.U.A.)

2.

PLATFORMA, 
LOUGANIS (S.U.A.) 
Kong Zheng (R.P. 
624.33 p, 3. Kimball 
599,91 p.

Înot, 200 m mixt 
OTTO (R.D.G.) 2:15,56
deberova (U.R.S.S.) 
Nord (R.d.g.) 
(România) 2:16.73 : 
(m) : 
2. Moss~ 
36 : 3. 
09 : 5* 
(.5.U.A.) 22,49 ;

MAȘINI GRELE — FARUL 
S—15 (6—8). Un meci cursiv, 
frumos, destul de echilibrat, 
in prima repriză. Farul, cam
pioana țării, mai omogenă și 
mai experimentată, a ciștigat 
pînă Ia urmă, dar destul de 
greu. Au marcat : I. CON
STANTIN 2 drop-uri și l.p. 
pentru gazde, BICA — eseu si
I. p., FOCA eseu și ȘT. CON
STANTIN eseu, pentru oaspeți. 
A condus M. Galanda — Bucu
rești. (N. Ștefan, corespen- 
dent).

RAPID — DINAMO S—38 
(G—16). O partidă la discreția 
dinamoviștilor, care au făcut 
un joc bun, construind mult și 
eficace. Dovadă cele 7 eseuri 
finalizate de TOADER (2), 
TOFAN. SEMEN, ZAFIESCU
II, DOJA și PODARASCU, 
care este și autorul a 5 trans
formări. A arbitrat Sabin Ma
rin. (A. Soare, corespondent).

UNIVERSITATEA TIMIȘOA
RA — ȘTIINȚA CEMIN BAIA 
MARE 9—6 (6—3). Joc viu dis
putat, încheiat cu un rezultat j 
firesc, 
mai deciși la finalizare. Autorii 
punctelor : DOMOCOȘ — 2
drop-uri și l.p. pentru „U“, 
OSIAC l.p. și CANDREA drop 
pentru Știința. A arbitrat M. 
Vătui — București (C. 
corespondent).

A.S. CONTACTOARE 
ZĂU — POLITEHNICA 
18—15 (12—3).

studenții-gazdă fiind

Crețu,

BU-
IAȘI

*

în clasament, după două eta
pe conduc Steaua, C.S.M. Su
ceava și Grivița Roșie — seria 
I — cu cite 6 puncte, Dinamo 
și Farul — in seria a Il-a —, 
de asemenea cu cite 6 puncte.

DE NAT A J IE
campioană mondială a natației 
noastre, pe antrenorul Mihail 
Gothe, pe toți cei care au con
tribuit la această strălucită vic
torie, cu profund ecou în arena 
sportului de pretutindeni.

înotul nostru a încheiat cea 
de a cincea ediție a C.M. cu 
un bilanț remarcabil, pe lingă 
medalia de aur a Tamarei Cos- 
tache, fiind bronzul obținut de 
Nocmi Lung la 400 m mixt și 
un total de 9 prezențe in fina
lele acestei competiții de o am
ploare deosebită. In ultimele 
două zile de concurs, Noemi 
Lung a participat Ia'a treia sa 
finală, clasîndu-se pe un ono
rabil loc 4, la 200 m mixt, cu 
2:16,73 (a ciștigat Otto). Anca 
Pătrășcoiu a fost doar a 7-a, cu 
2:16,70, la 200 m spate. Iar 
foarte tînăra Stela Pura a ocu
pat poziția a opta, la 800 m

a
m

liber în 8:50,63 și a sosit 
cincea in finala B la 200 
fluture — 2:17,37.

UN RECORD Șl LA... POLO I

Finala turneului masculin de 
polo a durat nu mai puțin de 

de minute ! După cele 28 
minute regulamentare, sco- 
era egal : Jugoslavia — Ita- 
7—7 <1—2, 0—2, 4—2, 2-1). 
urmat două reprize de pre-

52 
de 
rul 
lia 
Au
lungiri a cite două* minute, sco
rul rămînînd egal, 9—9. Apoi 
alte două și situație neschim
bată ! încă două, 10—10, pentru 
ca în următoarele două, Mila- 
novici să înscrie cînd mai erau 
trei sutimi dc secundă : 12—11 
pentru Iugoslavia, care a de
venit astfel campioana lumii !

FIȘ.’ER
ția , 22,80 ; 3 Biondl
22.85; 800 
(R.D.G.) 
(R.D.G.) 
(S.U.A >

fl
o

1.
2.

(O : 1.
: 2. Den- 

2:15.84 ; 3.
2:16,05 : 4. Lung

200 m fluture 
i. Gross (r.f.g.k 1235.33 : 

(Noua Zeelanda) :50.
Nier~en (Danemarca) 1 :59, 

50 m liLrr (m) • 1. JAGri’l 
A.; ; 2. Ha;,sah (Eb e-

(S.U.A.) 
STRAUSS 
Hartmann 
Babashoff 

Pura (Ro- 
mînia) 8:50,68 ; 100 m spate (m) :
1. POLIANSKI (U.R.S.S.) 55,58 ;
2. Richter (R.D.G.) 50,49 ; 3.
Zabolotinov (U.R.S.S.) 56,57 ; 4X 
100 m mixt : 1. R.D.G. 4:04,82 ; 
2. S.U.A. 4:07,75 ; 3. Olanda 4:10, 
70 ; 200 ni mixt (b) : 1. DARNYI 
(Ungaria) 2:01,57 (n.r. european);
2. Baumann (Canada) 2:02,34 ;

3. Iarosciuk (U.R.S.S.)
200 m fiuture (f) : ' 
(S.U.A.) ----
(R.D.G.) 
(R.D.G.)
1. COSTACHE (ROMÂNIA) 25.28 
(reeo-rd mondial) 2. Otto (R.D.G.) 

25 50
2 5 Â3 
kp,f. 
to'ii 
sen 
to 4
37
3. Z
...7. 
go :
3 '-’ .2
V. R.:

m lilier (f): 1.
3:28,24 ;
8:28,44 ;

3:34,0 ; ■
; 2.
: 3.
4. s.

1.
2:02,61 :

MEAGHER
2. Gressler
3. Weigang

2:08,41 :
2:10,66 ;

2.10.68 ; 50 m liber (f) :
COSTACRE (ROMÂNIA)

3. Armentero (El 
1 199 liber (m): 1.

’R.F.G.). 15:05 31 ; 2. 1 
învia) 15:11.80 ; 3. Ji 
I.U.A.) 15:13.23 : 200 n 
: 1. SriCfl (R.D.G!)

Mh •Iw’tl (S.U.A.) 2
, o (R.D.G.) 2: 

.rJlrașeooi : (^om: n:a) 
< 100 m o ‘*rxt '( »Ti : î ;
5 ; 2. R F.G. 3:12,23
_ -S. v .42.'-'3.
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SUCCES ÎN MECIUL 1000
CLUJ-NAPOCA, 24 (prin te

lefon). Atmosferă festivă pe 
stadionul Municipal, cu o orga
nizare la înălțimea evenimentu
lui. „U“ a jucat meciul nr. 
1 000 în Divizia A, încheiat cu 
o victorie clară, 3—1 in dauna 
Jiului, o echipă care s-a stră
duit mult să realizeze un scor 
mai strîns, deși fizionomia jo
cului a fost net în favoarea 
studenților clujeni. Cu acest 
succes, bilanțul celor 1 000 de 
partide este unul foarte ono
rabil, un bilanț confirmat și 
sentimental de veteranul „șep
cilor roșii", 
Andrei Șepci, 
bună.

Meciul a început în nota de 
dominare > gazdelor, dar e- 
moțiile, jocul de tatonare și 
dorința de victorie, accentuată 
de momentul festiv, nu au dus 
la clarificări în zona de finali
zare, ceea ce a permis Jiului să 
depășească perioada critică.

fost înscris abia 
Mujnai, destul de 

îl deschide 
aripa dreapta 

care centrează și 
înscrie

internaționalul
prezent în tri-

Primul gol a 
in min. 26 : 
tent pină atunci, 
in adîncime pe 
pe Meszaroș, 
BUCUR înscrie imparabil : 
1—0. Deschiderea scorului acce
lerează acțiunile Universității., 
Și noi ocazii sânt ratate de 
Cîmpeanu II (min. 27) și Do
brotă (min. 29). Urmează o re
laxare pripită a clujenilor și 
LASCONI, primește in min. 
33 o excelentă pasă de la Sta
na și egalează : 1—1. „U“ ‘reac
ționează prompt și, în urma u- 
nei combinații Dobrotă — Biro 
— CÎMPEANU II, ultimul în
scrie de la 6 m. Peste numai 
trei minute, Cîmpeanu II, 
realizează un spectaculos „un- 
doi“, cu BIRO șl acesta din ur
mă face ca scorul să dșvină 
3—1 (min. 43). A doua parte a 
meciului este disputată, dar e 
fără goluri. „U“ pare satisfă
cută de scor, atacă, dar steril

t,U" CLU. 
JIUL

Stadion 1 
timp frum 
10 000. Șuti) 
10-5). Cor 
cat: BUCU 
NU II (ir< 
respectiv 1

„U“ : Ia: 
CAN, Popi, 
NAI, Stoh 
BUCUR — 
Dobrotă (r

JIUL : T< 
(mln. 46 
STANA - 
(mln. 74 H 
Iuță, VAN(

A arbltr: 
la linie : A 
Pitești) și 
ViJbcea).

Cartonașe 
MESZARO5

La spera

si permite 
însă Lascc 
tează rede

I
I JOC FRUMOS, VICTORIE FOARTE DIFICILĂ S. C. BA( 

RAPID
Stadion 

bun : timp 
taluri — 
11—8 (pe 1 
8—4. Au m 
2 — din 1 
(min. 26), 
(min. 60).

S.C. BAC 
drleș, BO 
CREA NU - 
lomon. Tis 
Pachițeanu 
Fulga.

RAPID : 
Cîrstea, I. 
Ivan (min. 
(min. 76 M 
— Damasc)

A arbltrr 
la linie 
Ploiești) 
poca).

Cartonași 
nu. mari: 

La spera
«•

BACĂU, 24 (prin telefon). 
Start nefericit de partidă pen- 

i oaspeți. Abia se desfășura- 
seră câteva faze mai animate și 
în min. 2 Fulga centrează de pe 
stingă un balon spre careul 
rapidist, Goanță intenționează 
să stopeze pe piept, balonul 
are însă o ciudată traiectorie 
și ii lovește antebrațul, II m 

Toată apărarea ferovia- 
este uluită și ANDRIEȘ 

de

ISlai
tru
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clar, 
riior 
transformă sigur lovitura 
pedeapsă. Jocul se echilibrează, 
ambele formații evoluează 
cursiv, foarte frumos. Băcăuanii 
au perioade bune, dar și Rapid 
răspunde cu atacuri poziționale 
spectaculoase, neduse însă la 
bun sfîrșit. S.C. Bacău pre
sează careul alb-vișiniilor, 
apărarea acestora face eforturi 
serioase în- două momente 
fierbinți — în min. 8 și 11 — 
rezolvate prin" salvatoarele 
cornere. In min. 26 apare o 
nouă fisură in sistemul defen
siv al feroviarilor — Viscreanu 
cîștigă ușor o-minge Ia mijlocul

terenului, Șoiman este activizat, 
urmează șutul acestuia, și 
TISMĂNARU reia în gol : 2—0. 
Patru minute mai tîrziu C. 
Solomon trimite slab de la 
8 m, în brațele lui Mânu, pen- 
iru ca în min. 36, Ia. acțiunea 
inițiată de harnicul Pistol, 
Bacoș să trimită o bombă, 
remarcîndu-1 pe Arvinte.

La reluare, jocul este tot 
atit de frumos, băcăuanii trec 
din nou pe lingă 3—0 (min. 51 

Solomon șut foarte pu- 
uluitoare a 
relansează

— C.
ternic, intervenție 
lui Mânu), Rapid 
partida. Jocul feroviarilor este 
mai legat, gazdele au scăderi 
evidente de joc și, într-un 
moment cînd apărarea localni
cilor era avansată (min. 60), 
I. MARIN țâșnește din dispo
zitiv, combină excelent cu 
Dumitru și primul saltă mingea 
peste Arvinte : 2—1. Rapid
este acum echipa mai 
proaspătă, trece pe lingă ega- 
lare (min. 72 — Pistol), 
tremură o dată la faza

mai 
lui

Fulga (mi. 
min. 77, s 
rabil de a

Stelă

FINAL PALPITANT
La prima sa apariție în 

pitală ca divizionară A,
Ca- 
deși 

a fost învinsă la limită, echipa 
din Moreni a lăsat o frumoasă 
impres!e. Oaspeții au dat o 
bună replică mai experimen- 
taților lor adversari, îndeosebi 
în prima jumătate a partidei, 
cînd au ’reușit să mențină un 
echilibru în joc, sub aproape 
toate aspectele : acțiuni de a- 
tac. șuturi, cornere, ocazii de 
gol. Mor.enarii au și trecut pe 
lingă deschiderea scorului, mai 
întii în min. 14 (șut peste poar
tă al lui Marcu, care fusese 
bine lansat de Paraschiv). apoi 
în minutele 32 (Aelenei trimi
te mingea în stîlpul porții lui 
Nițu), și 33 (excelent reflex al 
lui Nițu la șutul plasat al lui 
Marcu. splendid pus în cursă 
de Gingu). 
de marcajul oaspeților, 1 
reștenii și-au creat ceva 
greu breșe spre poarta

Vădit incomodați 
bucu- 

1 mai

Oană, dar ar fi putut la rin- 
mai 

in 
co-

dul lor deschide scorul 
ales în min. 38. cînd - 
urma unui fault ;n careu 
mis asupra lui Balaur — Au
gustin a executat fără forță lo
vitura de la 11 me'uri, din<lu-i 
portarului din Moreni posibi
litatea să respingă mingea în 
corner. Același Oană s-a mai 
remarcat prin intervențiile sale 
inspirate din minutele 18. 27 ri 
28 (la șutu<riâe lui Balaur, 
Petre și. respectiv.

După pauză, gazdele 
in teren mai hotărîte 
șeze în favoarea lor 
au atacat mai viguros 
reușit să înscrie în 
prin URSU. în urma pasei pri
mite de Ia Iordache. Bucures- 
tenli vor păstra în continuare 
ir'țiativa în joc. dar dominarea

p.
Adolf).
au intrat 
să tfan- 
disDula.

și an 
min. 47

NUMERELE EXTRASE LA
LOTO DIN 22 

Extragerea I : 
54 74; Ex- 
57 39 16 78

TRAGEREA
AUGUST 1.86.
32 72 59 62 51 2 20 
tragerea a Il-a 
68 24 69 5.

Fond total
1.171.GOI lei. din

: 8

cî stihuri

TO
VICTORIA 
FLACARA

(0)
(0)
ic-

2 
1

Stadion : Progresul-Vuican ; 
ren foarte bun ; timp călduros ; 
spectatori — circa 2 000. Șuturi :
19—12 (pe poartă : 15—6). Cor
nere : 7—5. Au marcat : UHSU 
(min. 47), IORDACHE (min. 8»), 
respectiv CALIN (m‘n. 87).

VICTORIA : Nițu — Vlad, PUR- 
DEA, Zare, 
LAUR CătOl
CHE). Adolf (min. 78 Săndoi) — 
URSU, Augustin, NICA.

FLACĂRA: OANĂ — Cojocaru, 
Dumitrescu, Preda, Nistor — D. 
Sava, PANĂ (min. 58 Călin), Pa
raschiv — Stoiciu (min. 26 Aele
nei), GtNGU, MARCU.

A arbitrat foarte bine C. Core
ean ; la linie : A. Cuzmanovlcl 
(ambii din Reșița) și V. Titorov 
(Drobeta Tr. Severin).

Cartonașe galbene : VLAD. 
La speranțe : 1—1 (fi—1).

C ....................... ...... .

nu va fi fructificată în aceeași 
măsură, deși ocaziile de gol se 
succed la poarta oaspeților. în 
min. 66. după o impetuoasă și 
aplaudată pătrundere în careul 
advers. Augustin va trimite 
mingea, de Ia numai cițiva me
tri. mai întii în bară și apoi 
in portarul Oană 1 Iordache va 
șută și el în bară în min. 81. 
Și când puțini se mal aștep
tau, oaspeții reușesc să egaleze, 
în min. 87, prin CALIN, după 
ce în faza anterioară ratase D. 
Sava. Finalul devine palpitant 
și gazdele vor izbuti să obțină 
totuși victoria în penultimul 
minut de joc., prin IORDACHE, 
care a insistat Ia o minge in 
careul advers. O victorie pe 
care o apreciem ca meritată, 
datorită superiorității în ioc si 
în ocazii de gol din repriza 
secundă.

Constantin F1RANESCU

P. PETRE — BA-
(ni'n. 40 IORDA-

SLATIN 
înaintea 
frumoasă 
gazdele, ii 
primit d 
„Sportul" 
Partida ca 
fost in gei 
destule fa 
dar., din p, 
Jocul a fb.< 
dura înăbi 
când pe ' 
și cînd 
duși cu „ 
Victoria 1 
discutabile 
dovedit m; 
liști. După 
echilibrat, 
scorul în 
moașă coi 
M. Popesc 
trarea ac 
EFTIMIE, 
scunzi dii 
lingă Băla 
sci ie spec 
min. 25, < 
tuație fai 
Polgar se 
lui Eftimi 
bela de n 
a centrat 
liber Ia 10 
rea, înscri 
din stingă 
fundașul 1 
tă de la 
minut al 
din nou c 
xecută un 
stingă, M. 
și înscrie >

Nu trec 
cunde dii 
A vădanei, 
pit și a r; 
rateze mm

de
care 447.833 lei. 

report la categoria 1.
NUMERELE

TRAGEREA
I.OTO DIN 
i-.',ZA!:l-«t-8wre!: 77 54 73 
35 21 34 26 45 25 82 60 78 ; ex

LA
EXCEPTIONAL V 

AUGUST 1086.
f:

EXTRASE

tragerea a Il-a : 66 67 63 55 12 
75 57 52 33 87 38 10 ; extragerea 
a IlI-a : 47 71 61 63 8 50 77 66 
20 24 67 53 ; extragerea a IV-a : 
58 43 22 54 72 15 32 38 70 3 16 
13. FAZA A IF-a r Extragerea a 
V-a ; 67 11 35 86 80 41 : extra
gerea a Vl-a : 62 36 32 31 33
63 : extragerea a Vil-a : 4 56 83 
54 38 50. Fond total de câști
guri : 1.279.022 lei.

CIȘTÎGURILE TRAGERII LOTO

2 DIN 17
2 variante
2 : 1 var! 
și 6 varlai
3 : 14,50 a 
a 1.461 le 
lei ; cat. fi 
tigurile de 
cite 47.115 
ticipantiloi 
niță Dum 
reștl.

REZULT. 
PRONOSP



n Cămătaru înscrie al doilea gol, finalizind o excelentă acțiune 
colectivă... (Dinamo — Gloria 10—2) Foto : Aurel D. NEAGU
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Lume multă, ieri, pe sta
dionul din Șoseaua Ștefan cel 
Mare, suporterii dinamoviștilor 
bucureșteni arătindu-se dornici 
să-și vadă, in premieră, in a- 
ceastă toamnă, echipa 
mă, dar și pe una din 
merele primei etape. 
Buzău.

în fapt, pe teren, a 
o singură formație, 
gazdelor, care, manevrînd 
abilitate balonul, jonglind pur 
și simplu cu partenera de în
trecere, deschidea scorul, prin 
AL NICOLAS, la puțin timp 
de la primul fluier de arbitru. 
Golul înscris de stoperul de 
marcaj invita în continuare e- 
chipa Dinam® la un joc de 
permanentă mișcare, cu învă
luiri ale fundașilor laterali, în
deosebi ale inimosului Stânes
eu, cu intercalări spre avan
posturi ale celor din linia a 
ll-a. Urmarea „forcing-“ului 
dinamovist (ce fondul degrin
goladei din tabăra oaspeților) ? 
Cinci goluri in numai 15 mi
nute marcate de MIHĂESCU 
(min. 6). ANDONE (min. 11 și 
13), și CĂMĂTARU (min. 15 și 
19). De partea cealaltă, în toa
tă această primă jumătate a 
meciului, un singur sut pe spa
țiul porții lui Moraru (M. San
du — min. 27) și acela fără 
probleme pentru Moraru.

Beneficiind In repriza secun
dă și de un Bălăci în vervă 
(ca răspuns expres al ex-craio-

de ini- 
perfor- 
Gloria

existat
aceea a

CU

DINAMO ÎO
GLORIA 2

Stadion Dinamo ; teren foarte 
bun ; timp călduros ; spectatori 
— circa 18 006. Șuturi : 21—3 (pe 
poartă 13—6). Cernere : ,7—4, Au 
marcat : NICOLAE (mln. 4), MI- 
HAESCU (min. 4). ANDONE 
(min. 11 și 13), CĂMĂTARU (min. 
15, 19 șl 87), VARGA (min. 51 ți 
67), MOVILĂ (mln. 54), respectiv 
PROFIR (mln. S3) șl TRANDA
FIR (mln. 70).

IUNAMO : Moraru — VARGA, 
NICOLAE, Movilă, STĂNESCU — 
Rednfc, ANDONE, Orac (min. 46 
BĂLĂCI) — Mlhăescu, CAMA- 
TARU, Dan-Jischin I ' 
ciu).

GLORIA : Cristian 
ban, Mircea, Stoica 
Trandafir), Tulpan 
Șumulansehi, Ghlzdean» (mln. 78 
Stolchiță), PROFIR — FI. Grigore, 
M. Sandu.

A arbitrat bine D. Buciumau ; 
la linie E. Seracin (ambii din 
Timișoara) și A. Gheorghe (F. 
Neamț).

Cartonașe galbene : MIRCEA.
La speranțe : 2—1 (0—1).

(OJ

CAMĂ- 
(mln. 46 Su-
n — Bals- 

(«nin. 57 
— Năstase.

0 REMIZA DE MARE LUPTA
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(2)
(1)
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ILE, CU CAPUL!
F. C. OLT 3
F.C.M. BRAȘOV 1

Stadion „1 Mai- ; teren foarte 
bun ; timp călduros, caniculă ; 
spectatori — circa 6 006. Șuturi : 
15—9 (pe poartă : 8—3). Cornere : 
9—1. Au marcat : EFTIMIE (mln, 
17) M. POPESCU (mln. 45), S. 
RADUCANU (min. 72), respectiv 
MANDOCA (min. 35).

F.C. OLT : Clurea — LAUREN- 
ȚIU. Mlîiall (mln. 73 Dudan), 
M1NEA. M. Zamfir — M. POPES
CU, Costin, EFTIMIE — Peria 
(min. 58 Leța), S. Răducanu, 
GEORGESCU.

F.C.M. BRAȘOV : Polgar (mln. 
W Șanta) — Bălan, Moldovan, 
Naghi, MANDOCA — V, Ștefan, 
Șerbănlcă. Mărgărit (mln. 58 Șu- 
lea), A vădanei — BARBU, Kra- 
nir.

A arbitrat foarte bine M. con- 
stantinescu ; la linie : N. volnea 
și T. lonescu (toți din Bucu
rești).

La speranțe : 4—1 (2—1).
• 1 ................ .. .......

veanului la marea dorință a 
lui Mircea Lucescu de a-1 re
cupera pentru națională). Di
namo iși va continua fructuoa
sa ofensivă, înscriind Încă pa- 
tru goluri ; de 3 ori prin com- 
ponentf ai apărării imediate 
(VARGA — min. 51 și 67, MO
VILĂ — min. 54) și încă c dată 
prin CĂMĂTARII : um gol su
perb. realizat din voi eu. din 
întoarcere, printr-un șut. de la 
circa 35 de metri, care a ex
pediat balonul sus, la „păian
jen”. în ceea ce-i privește pe 
buzoienl. in această parte a 
Il-a a jocului ei s-au văzut 
ceva mai des In atac, Înscriind 
în două rinduri, prin PROFIR 
(5n min. 59, rfnd tabela arăta 
0—8) și TRANDAFIR (in min. 
70, Ia situația de 1—9). A fost 
mal mult în comparație cu 
prestația din primele 45 de 
minute, dar prea puțin pentru 
o echipă 
nu mai 
ru care 
trecut...

Gheorghe NICOLAESCU

care-și propune să 
treacă prin emoțiile 
a încheiat sezonul

î

1
1

5

i
i

l
r

i

l

i

48), Barbu (min. 68), S. Rădu- 
canu (min. 69), Georgescu (min.
74). In min. 72, insă, această 
serie de ratări a fost întreruptă 
dc acțiunea lui M. Popescu, 
caie a centrat „ca la carte", și 
S. RADUCANU a înscris, tot 
eu capul, de Ia 7 m, eonfirnund 
că marcajul a lăsat de dorit, 
mai ales la oaspeți. Caz rar, ca 
toate cele patru goluri să fie 
înscrise cu capul. Să mai amin
tim încă două momente: în 
min. 79 Barbu a trimis In 
„transversală", din lovitură li
beră de la 22 m, iar in min. 88, 
la contactul dintre portarul bra
șovean și Leța, atacantul gaz
delor este dezechilibrat în ca
reu, se acordă lovitură de la 
11 m, pe care Eftimie o ratează, 
trimițînd cu latul pe lingă 
poartă.

Constantin ALEXE

d 

o
o

1986. 1. S.C. Bacău — Rapid Bucu
rești 1 ; 2. „U“ Cluj-Napoca — 
Jiul 1 ; 3. “ ' ----- ----
Argeș X ;
Brașov 1 ;
— Sportul

a

I r

„U“ Cluj-Napoca — 
Univ. Craiova — F.C.
4. F.C. Olt — F.C.M.
5. Chimia Rm. Vîlcea 
Stud. 1 ; 6. Victoria

Buc. — Flacăra Morenl 1 ; 7. Pe
trolul — Oțelul Galați X ; 8. Po
iana cîmpina — F.C, Constanța 
2; 9. Progresul Brăila— Ceahlăul 
1 ; 10. FEPA ’74 Bîrlad — Delta 
Tulcea 1 ; 11. Unirea Focșani — 
Prahova Ploiești 1 ; 12. Chimica 
— Progresul București 2 ; 13.
Tractorul — A.S.A. Tg. Mureș X. 
FOND TOTAL DE CÎȘTIGURI : 
482.754 LEI.

2.

CRAIOVA, 21 (prin teielon). 
în aplauzele spectatorilor cra- 
ioveni, jucătorii formației gazdă 
au primit medaliile de bronz 
ale campionatului trecut, după 
care a început o partidă 
fără menajamente. De o 
Universitatea Craiova, 
chipă în reconstrucție, 
dorea să convingă, de cealalta 
— F.C. Argeș, un „unsprezece" 
care vroia să dovedească că 
are vizată la zi cartea de 
vizită pe care știe s-o joace 
în deplasare. Și ne-a convins 
imediat de acest lucru. în min. 
3 Eduard centrează, RADU II 
iese frumos, pe traiectorie și 
înscrie spectaculos din plonjon: 
0—1. Se joacă deschis, ambi
țios și, in min. 17, localnicii 
reușesc egal arca : de pe partea 
stingă Cîrțu trimite la BIȚĂ 
(golgetcrul sezonului trecut al 
seriei a ll-a a Diviziei B). 
care, tot cu capul, face inutil 
plonjonul Iui Speriatu : 1—1.
Spre stupoarea spectatorilor 
insă, cei care înscriu în con
tinuare sînt tot piteștenii : în

aspra, 
parte 
o e- 
care

min. 25, înir-o fază aproape 
de neconcepul, RADU II e- 
xecută o lovitură liberă din 
apropierea careului de 16 m, 
mingea ajunge Ia Lung. care 
o scapă printre picioare, se 
intoarce precipitat și o prinde. 
Arbitrul S. Necșulescu, lingă 
fază — intransigent și in ciuda

- protestelor gazdelor —, acordă 
gol valabil, ' întruCît . mingea • 
depășise ’ în întregime linia 
porții : 1—2. Repriza se .
încheie in avantajul pileșteni- 
Iqr, care, în min. 40, au po
sibilitatea să-și mărească a- 

.vantajul, prin Radu II : scăpat 
singur în careu, dar, talonat 
de Ungureanu,

La 
conținut tactic, 
țează egalarea 
nere) și atacă 

. Argeș se apără 
contraatac, foarte rapid și pe
riculos. Golul egalizator este 
reușit in min. 70 : Cîrțu » 
centrat din viteză, iar MĂNA- 
ILÂ s înscris co capul (trei 
dintre goluri au fost realizate

dar, 
greșește ținta, 

cu 
for- 
cor- 
F.C.

reluare, , partidă 
Gazdele 

(au nouă 
sufocant, 
calm și iese la

UNIV. CRAIOVA
F. C. ARGEȘ

Stadion Central ; ____ ___ ,
timp frumos ; spectatori — circa 
HOOD, șuturi : 15—7 (pe poartă :
8—3). Cornere : 12—2. Au marcat: 
BIȚA (mln. 17), MĂNĂILA (mln. 
70), respectiv RADU II (mln. 3 șl 
25).

UNIVERSITATEA CRAIOVA : 
Lung — A. Popescu, Tilihoi, Clo- 
roianu (min. 35 Săndol), Ungu
reanu — G. Popescu, Irlmescu 
(min. «6 MĂNĂILA) Rada, Bleu 
— BIȚA, DÎRȚU.

F. C ARGEȘ : 
Voicu, STANCH, 

' DUARD — Badea, 
chim). Balaur H. 
zamfir, radu n 
nuță). .Turcă.

A arbitrat foarte bine S. Necșu
lescu ; la linie : M. lonescu (am- 

' bii din Tîrgoviște) șl E. Pătrașeu 
(București).

Cartonașe galbene : BALAUR 
II, RADA MĂNĂILA, UNGU
REANU, C1RȚU.

La speranțe : 2—8 (1—8).
• tMMMMMMtWMMVKMIMMMMM* .-ta

2 (1)
2 (2) 

teren bun ;

SPERIATU 
ȘTEFAN, 
(min. — 

Tonta 
(mln.

E- 
A- 
D. 

85 Bă-
75

prin acest procedeu) : 2—2. U« 
joc disputat cu multă ardoare, 
poate pe alocuri prea aspru.

Modesto FERRARIN& ,

GALAȚENIL
PLOIEȘTI, 24 (prin telefon). 

Petroliștii au intuit că vor a- 
vea un meci greu, argumentul 
principal constituindu-1 ascen
dentul moral ai găiățenjJor după 
debutul lor favorabil. Petrolul 
n-a știut însă să contracareze 
replica Otelului, deși era in te-
■ i •
PETROLUL 0

' OȚELUL •
Stadion Petrolul ; teren bun : 

timp frumos ; spectatori — circa 
12 WK». Șuturi : 14—11 (pe poartă : 
4—4). Cornere : 10—7.

PETROLUL : Liliac — PANCU, 
Butufel, ștefan, P. Gușă — MO
CANU, Cismaru (mln. M L Solo
mon),'O. Grigore, A. Munteanu 
(m!n. 48 DRAGAN) — Nuță, I.
Gușă.

OȚELUL : Călugăr® — C. Stan, 
ANGHELINEI, AGIU, Popescu 
(mln. 72 M. Dumitru) — M. Stan, 
BURCEA, Rotaru, Mlhuț — Vai- 
ȘCOVlcî, ANTOHI.

A arbitrat foarte bine 1. Velea; 
la Bule : C. Bltla® (ambii din 
Craiova) șl V. Alexandru (Bucu
rești).

Cartonașe galbene : M. STAN, 
M. DUMITRU, AGTU, PANCU, 
ȘTEFAN.

La speranțe : 0—4.

mă O întreagă primă repriză 
oaspeții și-au susținut cu efi
ciență partitura preconizată, ie
șind mai tot timpul In prim- 
plan, mal ales tactic. El au fost 
insă ajutați fi de jocul steril 
al gazdelor, cu acțiuni derulate 
fără ritm, fără consistență. Ru
perile de ritm au aparținut gă- 
lățenilor, foarte tăioși pe con
traatac. in special prin Antohi, 
daz fazele de poartă an fost 
destul de rare : voi eu Vaișco- 
vici (mln. 18). fut

PE ULTIMII METRI...
RM. VILCEA, 24 (prin tele

fon). Echipa pornită cu șanse 
a doua a reușift ta smulgă în 
ultimele zeci de secunde aăe 
partidei la Rm. Vîlcea e vic
torie ta obținerea căreia ma
rea ei putere de luptă a avut 
uoi cuvint hotărî-tor. Ne în
dreptam spre fluierul final al 
întilnirii și rezultatul de 1—1 
părea că va rămine definitiv 
pe tabela de marcaj, cind, la 
o acțiune rapidă pe aripa stin
gă, Treschin a șutat eu efect, 
mingea * lovit bara, * revenit 
în teren și M. PREDA a re
luat-o eu capul în plasă : 2—1, 
in fa(a unui stadion entuzias
mat de această victorie pe li
nia de sosire a favoriților.

Ce se imtlmplase pînă atunci 1 
în prima repriză, joc cu 
multă mișcare a tuturor linii
lor, un marcaj foarte insistent 
al vilcenilor la cei mai peri
culoși atacariți bucureșteni 
(Hagi, Coraș, Terheș), misiunea 
cea mai grea revenindu-i lui 
Teleșpan care l-a urmărit pe 
tot terenul pe Hagi. Din aceas
tă exagerata partitură tactică 
au rezultat mai puține faze de 
poartă. Repriza secundă, mult 
măi animată, cu toate golurile 
înregistrate pe durata ei, va 
debuta prin două faze fierbinți 
la ambele porți : Cristian in
tervine la șutul puternic al lui 
Teleșpan (min. 47), iar vizaviul 
său Pavel intervine și ri cu 
succes ta puternicul șut expe
diat de Coraș (min. 49). Două 
minute mai tirziu, deschiderea 
scorului : lovitură liberă 1a 
19 m de poarta lui Cristian, 
CARABAGEAC execută eu O 
mare precizie ți... 1—0. 
nici 60 de secunde și 
egalează : Verigcanu 
balonul spre propria 
TERHEȘ

Nu trec 
oaspeții 
trimite 
poartă, 

interceptează și în-

violent al

<0) 
C0)

DEBUT BUN Șl IN
lui Mocanu, cind Călugăru a 
„scos" de sub „transversală" 
(min. 21) și șutul plasat al lui 
Rotaru, deviat de la vinclu de 
Liliac (min. 32).

La reluare Petrolul Iuțește 
ritmul, dar iureșul local este 
stopat de Nuță, care... dărimă 
poarta 
inedită, 
rupere 
coastă 
teptau 
echipei

SituațieIn min. 60 I
care necesită o lntre- 

de 15 minute. După a- 
pauză, spectatorii aș- 
c schimbare la fată a 
petroliste, insă, pină î®

DEPLASARE
final, ea se dovedește incapa
bili să străpungă defensiv» 
calmă și promptă a oaspeților. 
Am notat — in această perioa
dă — doar pătrunderea lui 
Nuță (min. 70) și două ivîc- 
niri gălățene (în min. 71, ctod 
s-a opus Pancu. șî acțiunea 
personală a 
85)).

Un punct 
țeni. aflați 
cu dreptul.

Adrion

lui Burcea,

mare 
la al

pentru 
doilea

min.

gălă- 
debui

VASILESCU

REZULTATELE PRIMEI ETAPE A DIVIZIEI 8
• DOAR TREI VICTORII IN DEPLASARE (F. C. CONSTANȚA,' 
STEAUA M1ZIL Șl PROGRESUL VULCAN BUCUREȘTI) • IMUL 
(LA CAVNIC) și OLIMPIA SATU MARE (LA BAIA MARE), ÎNVINSE 

LA SCOR

SERIA I ---------------------------------------------------------------------
MINERUL GURA HUMORULUI 

— CJ.R. PAȘCANI 1—4 («—O) I
Că in ar (min. 10).

CJS. BOTOȘANI — ARIPILE 
VICTORIA BACĂU I—« 0—0) : 
Gruia (mi®. f) fi Vsailacbe 
(min. 88).

POLITEHNICA IAȘI — OLIM
PIA RM. SĂRAT I—• (2—0) : 
Agacbe (mirt. M din U m) șl 
FUlp (min. 35).

POIANA ClMPINA — T.C. 
CONSTANȚA f—t (0—1) t lovă- 
nescu (mln. 16 ți 10). Iovinescu, 
1» mln. 4, țd C&mul, ta min. *S 
(de la oaspeți), au ratat lovituri 
de la 11 m.

F.C.M. PROGRESUL BRĂILA — 
CEAHLĂUL P. NEAMȚ 5—î 0—1) : 
Drăgoi (mln. 0 Șl 78), Chirci 
(mln. 47 ți 66), Petrache (mic. 
•7), respectiv Amarghloalei (mln. 
») ți Roșea (mln. 74).

UNIREA FOCȘANI — PRAHO
VA CSU PLOIEȘTI 1—« 0—0) :
C. Rnsu (m!n. 40).

FEPA *74 BlRLAD — F.CJH. 
DELTA DINAMO TULCEA 1—6

0—#) : Dumitru (mln. 14 <Un 
11 m).

UNIREA SLOBOZIA — STEAUA 
MIZIL 1—2 (0—1) : Constaatln
(ml®. 87), respectiv Goia ștata. 
7) șl. Cozarek (mln. 62).

C.SJH. SUCEAVA — DUNAr 
REA CSU GALAȚI 1—6 (1—0) »
Andrei (rain. 12).

RELATĂRI DE LA : D. Bolo- 
han, Th. Ungureanu, A. Faur, 
E. Strop, N. Costin, FI. Jechoanu, 
C. Burghelea, L Matei și 1. Mln- 
drescu.

ETAPA VIITOARE (31 august) 1 
T-C. Constanța — C.S. Botoșani» 
Aripile Victoria Bacău — Mine
rul Gura Humorului, C.F.R. Paș
cani — Politehnica Iași, Olimpia 
Rm, Sărat — F.C.M. Progresul 
Brăila, F.C. Ceahlăul P. Neamț — 
FEPA *74 Birlad, F.C.M. Delta 
Dinamo Tulcea — Unirea Foc
șani, Prahova CSU Ploiești — 
Unirea Slobozia, Steaua MîzH — 
C.3.M. Suceava, Dunărea CSU 
Galați — Poiana Clmpina.

SERIA A ll-a
2
1

teren bun ;

CHIMIA
SPORTUL STUD.

Stadion U Mal* ; 
tap frumos ; spectatori — circa 
16 oo®. șuturi : 14—12 (pe poarta : 
7—7). Cernere t 3—7. Au marcat : 
CARABAGEAC (mln. E), M. 
PREDA (mln. 89), respectiv TER
HEȘ (mln. 32).

CHIMIA : PAVEL — TELEȘ- 
PAN, preda, Basno, Lazăr — 
Verga, Tudosă, CARABAGEAC - 
Verlgeanu ‘ ‘
TRESCHDÎ, 
Gheorghe).

SPORTUL 
Man — M. 
(mln. M Pană), IORGULESCU, 
Munteanu n (mln. 83 Cazan) — 
TIcleanu, CHJSTEA, BOZEȘAN, 
HAGI — Terheș, Coraș.

A arbitrat foarte bine L Igna 
(Timișoara) ; la linie t I. Pătruț 
(ambii Timișoara), Gr. Macavei 
(Deva).

Cartonașe galbene : TRESCHIN, 
M. POPA, ANCUȚA.

La speranțe : 3—1 (1—1).

(min, M Strice» nu), 
Ancuța (mln. tt C,

serie : 1—1. Partida este mai 
dinamică, se luptă cu indîrjitre 
de ambele părți și înregistrăm 
două momente mai puțin spor
tive : In min. 60 M. Popa e- 
xecmtă un atac periculos asu
pra lui Carabageac care se 
putea solda eu urmări grave, 
din fericire mingea ocrotindu-1 
pe jucătorul vîlcean ; minutul 
68 Ancuța comite și ei un fault 
violent 
ambele 
țlonate 
Jocul 
Pină la
de care am amintit, notăm in
tervențiile portarilor, in min 76 
(Pavel se opune golului la șu
tul lui Terheș) și min. 85 
(Cristian respinge cu piciorul 
balonul puternic șutat de Tu- 
dosă).

asupra lui Munteanu II, 
infracțiuni fiind sanc- 
cu cartonașe galbene, 
reintră in normal șl, 
aed final incandescent

Eftimie IONESCU

AUTOBUZUL BUCUREȘTI — 
I.CJJH. BRAȘOV 0—0.

CHIMICA TIRNAVKNI — PRO
GRESUL VULCAN BUCUREȘTI 
0—1 (0—0) : Zamfir (mln. 87).

F.C. INTER SIBIU — ELEC
TRO PUTERE CRAIOVA 1—0 0—V) 1 
Pusta! (mln. 13).

TRACTORUL BRAȘOV — A.8.A. 
TG. MUREȘ 0-0.

C.S. TÎRGOVIȘTE — IM.ASA 
SF. GHEORGHE 3—0 0—0) S S.
Dumitrescu (mir.. 25), Ploaie 
(mln. 60), Ene (min. 90).

GLORIA PANDURH TG. JIU 
- CARTAȚI MÎRȘA 3—2 0—0) S 
I. Marius (mln. 9), Trlfu (mln. 
n Ș K din 11 m), respectiv 
Flțan (mln. 72) șl Florescn (mln. 
83).

BOVA ROȘIORI — SPORTUL 
MUNCITORESC SLATINA 1—« 
(0—0) i Bftjan (mln. 82). In mta. 
M Martinescu (Sp. M.) a tool 
eliminat.

AUTOMATICA BUCUREȘTI — 
A.S. DROB ETA TH. SEVERIN

2—1 0—0) I Grosu (min. tt),
Pirvan (min. 51), respectiv Ureeb» 
(mln. 62).

GAZ METAN MEDIAȘ — ME
CANICA FINA STEAUA 1—• 
0—0) : Țiglarîu (min. 37).

RELATĂRI DE LA : G. Octa
vian, I. Duca®, I. lonescu, C. 
Gruia, M. Avana, P. Cristei, T. 
Negulescu, N. Tokacek și M. 'Fa
tal.

ETAPA VIITOARE (31 august) » 
IjC.13!. Brașov — Automatica 
București, A.S. Drobeta Tr. 
Severlm — Gloria Pandurii Tg. 
Jiu, Carpați Mîrșa — ROVA Ro
șiori, Sportul Muncitoresc Sla
tina — C.S. Tîrgoviște, IMASA 
SL Gheorghe — F.C. Inter Sibiu. 
Eleetiroputere Craiova — CM- 
mica Tîrnăveni, Progresul Vul
can București — Gaz Metan Me
diaș, Mecanică fină Steaua Bucu
rești — Tractorul Brașov, AJLA. 
Tg. Mureș — Autobuzul Bucu
rești.

SERIA A HI-o ---------- ------------------- ------------------------------
STRUNGUL ARAD — MUREȘUL 

deva 2—1 (0—1) : Ura (mln. 76 
șl 89), respectiv, Albu (min. 15).

MINERUL CAVN1C — U.T. 
Arad 5—0 (3—0) : irimuș (mln. 
25), Bunaeiu (min. S3 — auto
gol), Lenghel (mln. 35 și 46) și 
China (mln. 54).

C.S.M. REȘIȚA — POLITEHNI
CA TIMIȘOARA 0-0.

GLORIA BISTRIȚA — META
LUL BOCȘA 2—1 (2—0) : Florea 
(mln. 17), Moga (min. 40),’ res
pectiv Ghlțaș (min. 84). In min. 
75 Mihalache (Metalul) a fost 
eliminat pentru lovirea adversa
rului.

UNIO SATU MARE — AURUL 
BRAD 2—0 (0—0) : Gnadt (mln. 
73) șl Varga (mln. 87).

F.C. MARAMUREȘ BAIA MARE 
— F.C. OLIMPIA SATU MARE 
6—o (3—0) : D. Moldovan (mln. 
28, 48 șl 77), Sabău (mln. 24), 
Borieeanu (mln. 27) șl Ignat 
(min. 84). în ml®. 30 Tulba, de 
la gazde, a fost eliminat pentru 
lovirea adversarului.

MINERUL PAROȘENI — AR
MATURA ZALĂU 3—1 (3—0) 1
Băltaru (min. 9). Crăciun (min. 
21), P. Grigore (min. 38 din 11 m), 
respectiv Predeanu (min. 72).

C.I.L. SIGHET — F.C. BIHOR 
0—0.

STEAUA CER. CLUJ-NAPO
CA — DACIA MECANICA ORAȘ- 
TIE 1—0 0—0) : Mureșan (mln.
8).RELATĂRI DE LA : Gh. Mor- 
năUă, M. Palcău, P. Fuchs, L 
Toma, Z. Kovacs, A. Crlșan, V. 
Purice, I. Mihnea șl I. Lespue.

ETAPA VIITOARE (31 august) 3 
Aurul Brad — Steaua C.F.R. 
Cluj-Napoca, Mureșul Deva — 
Gloria Bistrița, Armătura Zalău 
— Unio Satu Mare, Metalul 
Bocșa — C.I.L. Slghet, Dacia 
Mecanica Orăștle — Strungul 
Arad, Politehnica Timișoara — 
Minerul Paroșenl, F.C. Olimpia 
Satu Mare — C.S.M. Reșița, U.T. 
Arad — F.C. Maramureș Bala 
Mare, F.C. Bihor — Minerul 
Cavnlc.



La C.E. de volei — juniori

ECHIPA ROMÂNIEI (m)
A CUCERIT MEDALIA DE ARGINT
• Formația feminina — pe lotul 1

PAZ4RDJIK, M (prta tete- 
fna). Ce> de-a 10-a ediția a 
Campionatelor Europene de vo
lei pentru juniori s-a Încheiat 
azi (n*. duminici) în cele pa
tru orașe din Bulgaria, eu • 
remarcabilă performanță obți
nuți de echipa masculină a 
României care, ’ntr-o compa
nie extrem de valoroasă, atît 
in seria preliminară cit îi în 
turneul final al fruntașelor, a 
reușit să uree pe locul al doi
lea ad podiumului, devenind 
vicecampioană a continentului. 
O performanță pentru care ti
nerii noștri voleibaliști — Pă- 
durețu, Ferariu, Rădulescu, Șoi- 
ca, Rotar, Drăgușin, Nica, Măr
ginean, Schoherl, Drăghiei, Szi- 
lagy. Fern —, pregătiți de Cor
nelia Oros și Dan Lăzărescu 
(masor, N. Piștalu) merită fe
licitări. Aceasta este si cea 
mai bună clasare a echipei 
masculine a României, supe
rioară celei obținute (medalia 
de bromz) Ia ediția a doua, din 
1969. in U.R.S.S. de echipa in 
care juca și antrenorul prin
cipal al actualei reprezentative.

Twneul final pentru locurile 
1—S. din localitate, a fost viu 
disputat, toate finalistele a- 
părîndu-și ea o remarcabilă in- 
rtrjlre Șansele, in meciuri ai 
căror nivel tehnico-tactic s-a 
apropiat de cel al seniorilor. 
Ca urmare, pe drumul spre 
medalia de argint băieții noș
tri au trecut xi de zi prin în- 
oercărl grele. După ea i-au 
surclasat joi pe performerii se
riilor, voleibaliștii olandezi, în 
numai trei seturi, în care echi
pa României a dat un verita
bil spectacol voleibalistic. vi
neri au avut de înfruntat un 
adversar foarte puternic, for
mația R.F. Germania. După 
două ore și jumătate de în
cleștare, adversarii au cîștigat 
cu 3—2 (5. —12, —3, 9, 3), pen
tru că în partea a doua a me
ciului, „centralii" noștri nu au 
mai putut face față luptei la 
fileu, dar și pentru că brigada 
de arbitri a favorizat evident 
pe vest-germani, tolerîndu-Ie 
la infinit unele execuții de... 
handbal !

Sîmbătă. un adversar de a- 
semenea greu, reprezentativa 
u.R.s.S. Concentrați tot timpul 
asupra partidei și punînd mal 
mult accent pe jocul combi
na tiv, cu care a cîștigat sim
patia spectatorilor, care au 
scandat adesea „România !*, 
„România băieții noștri an 
repurtat o frumoasă victorie 
eu î—1 (7, 9. —13, 10), care 
le-a redeschis calea spre... ar
gint.

, în ultima zi, echipa noastră 
* intilnit pe cea a Italiei, for
mație doritoare să plece de 
aci cu un rezultat de prestigiu, 
pe care a învins-o cu 3—0 (12, 
10, 7). controlînd partida de la 
un cap ]a altul. Titlul euro
pean a revenit Bulgariei.

Echipa feminină a României 
a dominat net întrecerea grupei 
secunde, ocupînd primul loc, 
adică locul 7 în clasamentul 
general. Ea a învins cu 3—0 
formațiile Greciei (8, 3, 6) și 
Iugoslaviei (8, 4, 1). Titlul a 
fost cîștigat de reprezentativa

CAMPIONATELE
'(Urmare din pag. I)

nu a surprins specialiștii : 
Aurel Macarencu urcase anul 
trecut, la C.M. din Belgia, de 
două ori podiumul de premiere, 
cucerind medalii de bronz la 
ranoe simplu 1 000 și 500 m. 
Urcase ca debutant într-o a- 
semenea mare competiție, și 
numai puțina-i experiență de 
concurs l-a privat de medalii 
mai strălucitoare. Acum e 
printre așii acestei probe, spre 
satisfacția noastră, a tuturor, 
spre bucuria unui alt mare 
campion al canoei românești, 
a lui Ivan Patzaichin, astăzi, 
împreună cu Fiiip Sergiiei, 
antrenorul lui Macarencu. 
REZULTATE : canoe simplu 

♦ 1 000 m — 1. Aurel Macarencu
3:55,78, 2. Ivan Klementiev
(U.R.S.S.) 3:56.58, 3. Ivan Sa- 
bijan ((Iugoslavia) 4:00,11, 4.
Didier Hoyer (Franța) 4:01.74,
5. Lajos Szabo (Ungaria) 4+3.20.
6. Ulrich Papke (R.D.G.) 4:05,01.

U.R.S.S. (■ W-* <wr». urata* 
in clasament, .editare» da nr- 
zultatelo meciurilor ea se de»- 
fășoară, e* S h băieți, după 
convorbirea noastră, d» B. O. 
Germană M Bulgaria.

AureHen BREBEANU
APTE REZUT.TATK, maaeulla 

l—« : Bulgaria — olanda 8—8,
U.R.S.S. — Italia J-i, Bulgaria— 
R.F.G. S—t, Chanda — ItalȘaJgC 
B.y.a. — Olanda I—t •, I&aîfflSș 
1—« : tr.R.SB. — CehosiovSaia 
s—o, rjî.G. — Polonia s—«, Bul
garia — RJ.Q. J—0. UJtâA. Str 
Bulgaria S—1, RJÎ.G. — R.F.ft. î 
3—2, cehoslovacia — polonia 3—4, 
U.R.S.3. — Polonia 3—8. R.D.Q.
— Bulgaria 3—1 ; 7—13 i Olanda
— Ungaria 3—2, liana — Iugosla
via 3—1, Olanda — Grecia 3—4. 
ungaria — Kalla S—8, Ungaria — 
Grecia 3—1. Olanda — Iugosla
via 3—fl.

CAMPIONATELE MONDIALE DE CANOTAJ
(Urmare clin pag. 1)

dot Ultima treaptă a pmfin- 
multri a aparținut tai W al then, 
Haacker (R. D. Germană), car» 
a înregistrat timpul de 7:18,64.

Succes românesc yt la 4+1

Titie Iordache, Anișoara Șorohan, Doina Ciueanu, Anișoara Bălan

rame. Echipajul I.ucia Toader, 
Chir» Stoean, Mariana Trașcă. 
Doina Bălan, Viorica loja a 
învins la fel de clar (6:43,36) 

Elisabeta Lipa, Veronica
Cogeanu

pe Spitiler, Schoeer, Scheid, 
Lichei (R. D. Germană), înre
gistrate eu timpul de 6:48,46. Pe 
poziția a treia, Canada (Tra- 
gunno. Waling*. Clarke, Smith), 
cu 6:51,27,

A treia medalie de aur din 
panoplia fetelor noastre a adu
s-o Maria Sava, in proba de 
simplu (categoria ușoară), care 
a urcat, astfel, o treaptă, trans- 
formînd „argintul" din Belgia, 
în „aurul" de la Nottingham. 
Iată ordinea sosirii : 1. M. Sava 
7:33,28, 2. Fauw (Belgia) 7:35,24, 
3. Darron (S.U.A.) 7:37,11.

La 3 vîsle, Elisabeta Lipa, 
Veronica Cogeanu s-au clasat 
pe locul doi (7:09,96), după o 
sosire relativ strânsă, care a 
revenit lui Ramm, Schwabe

MONDIALE DE
O evoluție la înălțime au 

avut și Angelin Velea (campion 
mondial la Tampere) — Daniel 
Stoian. Ei au cîștigat una din 
cele mai disputate și aplaudate 

\ finale, cea de caiac dublu 1000 
m, la startul acestei probe 
fiind prezentă o adevărată 
„flotilă" de campioni olimpici 
și mondiali. REZULTATE : 1. 
România (Angelin Velea, Da
niel Stoian) 3:16,01, 2. R.D.G.
(Andre Wohllebe, Frank 
Fischer) 3:17,97, 3. Australia
(Grant Kenny, Steve Wood) 
3:18 29. 4. Polonia (Ianusz Weg
ner, Maciej Freimut) 3:20.26, 5. 
Canada (Donald Brien, Colin 
Shaw) 3:20,34, 6. Franța (Phi
lippe Boccara, Pascal Bouche- 
-+) 3:21,42.

Un frumos succes au obținut 
și fetele din caiacul de patru 
— Tecla Borcănea (campioană 
olimpică). Luminița Munteanu, 
Marina Ciucur și Ana Larie. 
Fie au urcat pe treapta a treia 
a podiumului de premiere, la

BASCHETBALISTEtf JVMtttt - 
llHKlIlUf h NUM .

▼ABSOVIA (Agerpres), — Ia 
tarneta internațional de baarheă 
pentm junioare de Ie Olsztya, 
echipe României a întrecut eu 
scorni de 96—M (M—M|
fiormațta Ungariei fi a dgtigaă 
cu n—M (4-3—34) meehd en 
echipa Poloniei.

IN CM. DE ȘAH: 0
La sfirșitttl s&ptămtnH trecute, 

tacă • remiză, a șaptea, era tre
cută pe tabela meniului pentru 
titlul mondial de șah, la Londra. 
Garri Kasparov (cu albele) șl A- 
natoB Karpov s-au tntîlnlt pe an 
„traseu" foarte des străbătut, • 
variantă a Gambitului Damei, pe 
care au jucat-o șl ia partida a

3L D. Germană) — 6:57,71. An 
.completat* podiumul de pre
miere, canotoarele din Noua 
Zeelandă, Foster. Clarke, înre
gistrate In 7:03,35.

Bună șt comportarea echipa
jului Title Iordache, Anișoara 
gorohan. Doina Ciueanu, Anâ-

șoara Bălan, clasat al doilea 
(620,56) la 4 vîsle. învingătoa
re incontestabilă (6:13,91), bar
ca R. D. Germane. Nescontat, 
locul trei, obținut de Olanda 
cu 6:24,35, care a devansat am- 
barcații mai bine creditate, cum 
ar fi cele ale Bulgariei șl 
U.R.S.S.

Un apreciat „bronz" au cu
cerit. cu timpul de 6:11,26, fe
tele de la 8+1 (Mihaela Armă- 
șescu, Camelia Diaconescu, Ca
rolina Matei, Adriana Chelariu, 
Veronica Necula, Lîvia Tieanu, 
Floriea Lavric, Herta Anițaș, 
Mariana Dorobanțn), după o 
cursă echilibrată. Primele două 
locuri au revenit reprezentante
lor U.R.S.S. (6:08,76) & H D. 
Germane (6:09,77).

Singura sportivă din țara 
noastră care n-a urcat pe po
dium a fost Marioara Popescu, 
în proba de simplu, sosită a 
4-a, în 7:39,70. Ea a condus au
toritar pînă la 500 de metri, 
pierzînd apoi, surprinzător, te
ren. Iată „podiumul", în aceas
tă probă : 1. Hampe (R. D. 
Germană) 7:29,60, 2. Ghcor-
ghieva (Bulgaria) 7:32,22, 3.
Dumiceva (U.R.S.S.) 7:35,08.

La băieți, echipajul de 2 + 1 
(Vasile Tomoioagă, Dimitrie 
Popescu, Lupuiescu Natanail) 
a ocupat locul 4. în ptroba de 
2 f.c„ Vaier Toma, Petru Iosub 
— locul 2 în finala mică,.

CAIAC-CANOE
capătul unei curse viu 
disputată. CLASAMENT : 1.
Ungaria (Geczi, Meszaros, 
Koeban, Rakusz) 1:33,82, 2.
U.R.S.S. (Korbukova, Nad- 
toceva, Krislova, Slapnia) 
1:35,42, 3. România (Borcănea, 
Munteanu, Ciucur, Larie) 
1:35,96.

Alte rezultate înregistrate în 
această primă zi de concurs : 
K1 — 1 000 m : 1. Jeremy West 
(Anglia) 3:37,60, 2. Ferenc Csi- 
pes (Ungaria) 3:39,39, 3. Harry 
Nolte (R.D.G.) 3:40,17 ...6. Ionel
Lețcae 3:42,71 ; K4 — 1 000 m :

1. Ungaria 2:53,16, 2. R.D.G. 2:59,16, 
3. Polonia 2:59.60, . . .7. Româ
nia (Ionel Lețcae, Nicolae Feo- 
dosei, Ionel Constantin Alexan
dru Dulău) 3:02.12 : C2 — 1 000 m: 
1. Ungaria (Sarusi, Vaskuti) 3: 
36,54, 2. Polonia (Lbikj, Dopie-
rala) 3:37,61, 3. R.F.G. (H. și W. 
Faust) 3:38,55. ...8. România (Du
mitru Bețiu, Vasile Lehaci) 3:42, 
70.

Rezultatele de duminică (pro
bele pe distanța de 500 si 10 000 
m) nu ne-au parvenit pînă la 
închiderea ediției.

CAPI K SEHtt 
U FLQSiUfi HEADOV
NBW YORK (Așerpres). — La 

Itutanș Meadow CM an<uat — 
T septembrie* principalii favorfțl 
stnt: Ivaa Lendl, urmat pe 
tabel da Mata Wilandec, Barta 
Becker, Stefan Edberg, Ya unita 
Noah șl Jimmy Connors.

REMIZĂ DE LUPTĂ...
»-a a precedentului lor nved, de 
»md trecut. După 13 mutări, Kar
pov a fost acela care a schimbat 
cursul jocului, introduced o mu
tare nouă, ceea ce l-a permis (de 
altfel, ea și Ia partida citată) să 
pbțlnă egaiarea șanselor. Nu to
tală. fiindcă pînă in ultimul mo
ment presiunea la care a fost 
supus răminea amenințătoare.

Iată mutările efectuate i KAS
PAROV — KARPOV fCJd. 
partida a 10-a) 1-64 as 2.c4 e< 
3.C<3 NeT «-CB CM SJMgS M 

IfOf Ș.« 0-0 8.TC1 ct S.Nd3 
CdȚ W.Ș-Ș dM9l 11.N:c4 eS 12.M 
otM U.eRM cJ 14,NbJ eta« lS.Cdr 
MU-Cidl N:d4 17JJ:d4 CcJ lg.NCf 
XM lS.Tfdl TC» M.Dsri NdS 
a.Tăl DST «.Teta DM 23J>:o4 
C:e4 SUfad Cft î5.N:c! CX13 
It.NM Cft 27.H TeO 28JU2 Bri 
.59,ran Te» ».Td#+ Te» Sl.T:e»+ 
C:e* 3&Be< B«r șs.Not Cc7 34,Re» 
«+> fSJttf Cel J«.Be4 Cdi
Rd» SS.RÎ3 SeS B.Bg» Rt« M.RB 
Boș «LBeă Rd« 4Z.g4 Re7 IS.bl Rd( 
«.RM gtf atd — 1* capătul celor 
cinci ore <te luptă — partida s-a 
întrerupt. A doua zi, stmbătă, ea 
n-a nud fost reluată, adversarii 
convenind ia remiză.

Așadar, diferența de scor rd- 
mlne aceeași 1 Kasparov — Kar
pov 5,S—«.S. Partida a 11-a, in 
care Karpov are albele, se Joacă 
astăzi.

CaiViHUNAlE, MECIURI AivilCALE
CEHOSLAVACIA (prima etapă,): 

Dukla Praga — Sparta 0—5 !, Nl- 
tra — Bohemians 2—3, Budejovice
— Trnava 1—0, Olomouc — Ban
ska Bystrica 1—2, Pilsen — Vltko- 
vice 1—4, Ostrava — Preșov 4—1, 
Slavia- — Zilina 2—0, Cheb — 
Dunajska Streda 2—1.

ANGLIA (prima etapă) : Arse
nal — Manchester United 1—0, 
Aston Villa — Tottenham 0—3, 
Chartton — Sheffield Wednesday
1— U Chelsea — Norwich 0—0, 
Everton — Nottingham Forest
2— 0, Leicester — Luton 1—1, Man
chester City — Wimbledon 3—1, 
Newcastle — Liverpool o—2, Sout
hampton — Q. P. Rangers 5—1, 
Watford — Oxford 3—0, West 
Mam — Coventry 1—0.

FRANȚA (et. 5) : Monaco - 
Meta 2—1, Toulouse — Auxerre 
2—0, Rennes — Nantes 1—3, Bor
deaux — Toulon 2—1, Sochaux — 
Nice 0—0, Le Havre — Lille 1—1, 
Paris St. Germain — Brest 1—0. 
Lens — St. Etienne 2—0, Marseille
— Laval 3—0, Nancy — R.C. Pa
ris 2—1. Pe.primele locuri : Mar
seille ri Nantes cu cite 9 p, Bor
deaux 8 p, Lens, Paris St. Ger
main cu cite 7 p ; pe ultimele : 
16—19. Auxerre, Toulon. Le Ha
vre, Laval cu cite 3 p, 20. R.C. 
Paris 2 p.

R. D. GERMANA (et. 2). F.C. 
Karl Marx Stadt — Brandenburg
1— 1, Frankfurt/O. — Cottbus 3—0, 
Erfurt — Dynamo Berlin 2—2, 
Dynamo Dresda — F.C. Magde
burg 2—2, Riesa — Bischofswerda
2— 1, Union Berlin — Jena 1—3, 
Aue — Lokomotive Leipzig 1—0. 
In clasament conduce Jena cu 4 
p ; pe ultimele locuri : 12—14. Lo
komotive Leipzig, Union Berlin 
și Cottbus cu cite 0 p.

ELVEȚIA (et. 3). Grasshoppers 
— Lucerna 3—0, Aarau — St. 
Gall 0—1. Basel — Locarno 3—1, 
Young Boys — F. C. ZQrlch 1*—1, 
Bellinzona — Neuchâtel Xamax 
0—3, La Chaux-de-Fonds — Ve- 
vey 0—2. Lausanne — Sion 1—1. 
Servette — Wettingen 3—1. Pe 
nrimele locuri : Neuchâtel Xamax 
6 p, Sion șl Grasshoppers cu cite 
5 p : pe ultimele : 15—16. Aarau 
și La Chaux-de-Fonds cu 0 p.

R.F. GERMANIA (et. 3) : Man
nheim — Dortmund 2—1, Lever
kusen — Dusseldorf 5—0. Bav^rn 
Mtinchen — F. C. Koln 3—0. Bo-

S.V., Eintracht și Uerd»ng''n ru 
cite 5 p : pe ultimele : 14—17.

,'hum Hamburger S.V. 1—1.
Merdingen — Stuttgart; 2—2. Blau
Weiss —. M d n c h e n 1 a db a c h 3—2.
Homburg — Schalke 1—1. F.’n-
tracht Frankfurt/Main — Niirn-
be‘rg 1 —0. Bremen — Kai sorslau-
tern 1--0. Pe primele locuri : I e-
verkusen. Bayern, Hamburger

• TELEX. • TELEX
BASCnn • Ultimele meciuri 

dta grupele preliminare ale CJE. 
ponto juniori, ea se deatășoar* 
ta dlterita orașe dia Austria, s-a» 
hutaeiat ea următoarele rezultata* 
UJtJIA — Olanda n-W, Spania 
— Finlanda »—tt ; B. F. Germa
nia — Franța 1 OS—100; Cehoslova
cia — Ungaria 105-93 ; Italia — 
Austria 118—S3 ; Iugoslavia — 
Grecia 90—73. Echipele U.R.S.S„
R. F. Germania, Iugoslaviei și Ita
liei s-au calificat pentru semifi
nalele competiției,

CICLISM • Etapa a 3-a a Turului 
Olandei. Încheiată la Haga, după 
W km, a revenit rutierului olan
dez Adrian Wljnands In 5U 
I3:S«,0. Lider al clasamentului ge
neral se menține Gert Jakobo 
(Olanda), secundat de compatrio
tul său Twan Poels, la 11 s.

HOCHEI PE gheata « Tur
neul final al „Cupei Campionilor 
Europeni* (ediția 1935—36) se va 
desfășura Intre 24 și 30 august, 
la Rosenheim (R.F.G.) și va reuni 
formațiile Ț.S.K.A. Moscova, Du
bla Jihlava, S.B. Rosenheim șl
S. K. Soedertaelje.

RUGBY • Echipa Australiei a- 
flată în turneu In Noua Zeelandă 
a jucat la Dunedin, eu reprezen
tativa țărli-gazdă, al doilea med- 
test. Partida s-a încheiat cu sco
rul de 13—13 (13—3) în favoarea 
rugbyștilor neozeelandezi,

ȘAH • La cea de-a 34-a ediție 
a „Memorialului Aklba Rubin
stein* pe locurile 1—3 s-au clasat 
Konstantin Lerner (UJLS.S.) și 
Peter Lukacs (Ungaria), cu cite 
84 P din 13 posibile. I-au urmat 
Lau (RJ. Germania) și Tis- 
chbterak (RJ3. Germană) — cu 
ette 7,3 p. Marea maestră sovie
tică Nona Gaprlndașvlll, care a 
participat ca invitată la acest tur
neu masculin, s-a situat pe locul 
7, cu 6,5 p.

VOLEI • Turneul masculin da 
la Springfield (Massachussetts) a 
revenit echipei S.U.A., care a în
vins în finală cu 3—0 (8, 3, O 
formația Cubei. In meciul pentru 
locul trei, echipa Italiei a între
cut cu 3—1 (3, -+, S, 3) selecțio
nata U.R.S.S.

NUrnberg, Monehengladbach, F.C. 
Koln șl Homburg, cu cite 1 p, 
18. Dusseldorf 0 p.

SCOȚIA (et. 4). Celtic — Aber
deen 1—1, Dundee United Mid
lothian 1—0, Falkirk — F.C. Dun
dee 0—1, Hamilton — Glasgow 
Rangers 1—2, Hibernian — Mot
herwell 0—0, St. Mirren — Clyde
bank 0—lk Pe primele locuri 3 
Celtic șl Dundee United cu cite 
7 p, F.C. Dundee 6 p ; pe ulti
mele : 11. Falkirk 1 p, 12. Ha
milton 0 p.

In campionatul Austriei, Linzer 
A.s.K. a furnizat o mare surpri
ză invingind pe Grazer A.K. cu 
4—1 în deplasare. In imagine, 
Andy Roth de la L.A.S.K., auto
rul a trei dintre cele patru goluri 

înscrise de formația sa.
Telefoto : A. P. AGERPRES

@ La Văsteras (Suedia), în meci 
am’caL echipa olimpică a 
U.R.S.S. a dispus cu 2—0 de se
lecționata Suediei, prin golurile 
marcate de Savicev (min. 20) și 
Mihailicenko (min. 27).

9 Finala turneului de la Barce
lona : F.C. Barcelona — P.S.y. 
Eindhoven 1—0 (0—0). A marcat
Carrasco (min. 80) din penalty. 
Pentru locul 3 : Tottenham — Mi
lan 2—1 (0—1). Au marcat Hoddle 
(min. 69), Mabbut (min. 88), res
pectiv Bonetti (min. 28).

«I La Brescia : Brescia — Flu- 
min^nse 0—1 (0—0). A marcat
Leomir.

© L. Roma : Lazio — Juventus 
0—2 (0—0). Au înscris Vignola și 
Cabrini.

Ca Neapole : Nanoli — Bota- 
fogo 1—0 (0—0). A înscris Car-
nevalo (min. 58).
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