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@ O evadare din start decide primul tricou galben: tînărul Sergiu Oprescu (LM.G.B.) 
reușește o surprinzătoare cursă solitară @ Astăzi are loc etapa a ll-a: Focșani — 

Adjud — Bacău — Buhuși — Piatra Neamț

Cicliștii au luat startul festiv de la pavilionul expozițional din Piața ScinteU. Foto : Aurel D. NEAGU
FOCȘANI, 31 (prin telefon). 

Turul României, înăcri» ta 
programul Uniunii Cic&ste In
ternaționale șl a F.I.C_A. ți a- 
juns la a 24-a ediție, a pornit 
la drum...

Ieri, din fața pavilionului 
expozițional Casa Scânteii, la 
ora 12, la plecarea festivă au 
răspuns prezent alergătorii din 
reprezentativele Bulgariei, R.D. 
Germane, Poloniei, precum și 
cicliști de la Cottbus și ASK 
Vorwărts Frankfurt pe Oder, 
alături de membrii reprezen
tativelor A, B șl de tineret 
ale României, ai selecționatei 
București (tineret) și echipelor 
I.M.G.B., Metalul Plopeni și 
Voința.

Caravana ciidliștilor s-a pus 
In mișcare pentru stertrf teh
nic. Pe traseu, trecând pe arte
rele da penetrația tn cartie
rele Pipera, Tei, Colentina par- 
ticipamții la această ediție a

Etapa a treia a Diviziei A de fotbal

OASPEJII
@ Steaua, „U“, F.G Argeș, F.G Olt și Petrolul — victorii in deplasare • Dinamo e- 
gaîatâ de craioveni cînd nimeni nu se mai aștepta © Sportul Studențesc ținut în 
șah pe teren propriu Oaspeții au înregistrat și un golaveraj inedit : 13—8 I i ® 
Corvinul la prima înfrin- 
gere pe teren propriu după 
mai bine de un an I 0 
Campionii țârii -j-4 la 
„adevăr* din doar două 
meciuri I @ Disputa divi
zionarelor A se întrerupe 
două saptă mini pentru me
ciul cu Austria din GE.

12 PUNCTE DIN 18 POSIBILE !

absolut toți 
români pre- 
acestei între- 
pe podiumul

echipaj ele

(Cronicile in pag. 2—3)
- F.C.M.
— Oțelul

REZULTATE TEHNICE CLASAMENTUL

Brașov 
Galați

Oțelul Galați - Steaua 0-2 (0-0) 1. Dinamo 3 2 1 0 12- 3 5
Dinamo ■■ Univ. Craiova 1-1 (0-0) 2. Steaua 2 2 0 0 3- 0 4
Rapid — „U* Cluj-Nap. 1-2 (1-0) 3. F. C. Olt 3 2 0 1 5- 3 4
Sportul Stud. — Victoria 1-1 (0-0) 4. „U* Cluj-Napoca 3 2 0 1 5- 5 4
Gloria Buzău -o F. C. Olt 1-2 (0-0) 5. Sportul Stud. 3 1 1 1 5- 3 3
Flacăra Moroni — Petrolul 0-2 (0-1) 6—7. Petrolul 3 1 1 1 2- 1 3
Corvinul — F. G Argeș 0-2 (0-1) F. G Argeș

8-10. Oțelul Galați
3 1 1 1 4- 3 3

F.C.M. Brașov — S. G Bacău 1-0 (1-0) 3 1 1 1 2- 2 3
Jiul — Chimia 3-1 (1-0) Jiul 3 1 1 1 5- 5 3

ETAPA VIITOARE (13—14 septembrie) S. C. Bacău 
11. Victoria
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Steaua — Flacăra Moreni 12—13. Corvinul 2 1 8 1 1- 2 2
f. a ou - Dinamo Rapid 3 1 0 2 3- 4 2
Petrolul — Sportul Stud. 14-17. Flacăra 3 1 8 2 3- 5 2
Univ. Craiova - Corvinul Chimia 3 1 • 2 4- 6 2
S. G Bacău — Gloria Buzău Univ. Craiova 3 0 2 1 3- 5 2
Chimia Rm. Vîlcea — Rapid F.C.M. Brașov 3 1 0 2 2- 4 2
Victoria - Jiul 18. Gloria 3 1 0 2 S-12 2
„U“ Cluj-Napoca 
F. G Argeș

4 PAGINI - 50 BANI I

Turului României au fost sa
lutați cu căldură de numeroșii 
spectatori aflați pe marginea 
șoselelor. La ora 12,40 In co
muna Voluntari, La km. 8, a 
fost dat startul tehnic.
curseseră doar cîteva 
metri și din grupul 
al alergătorilor s-a 
8. Oprescu (IJ4.G.B.). 
brii caravanei nu se alarmea
ză, avlnd in vedere distanța 
mare plnă la sosire (174 km). 
Rulînd constant cu circa 45 de 
km/oră, la ieșirea din Afumați 
Oprescu are un avans de două 
minute, pe care și-l majorează 
la intrarea ta județul Ialomița 
(corn. LiStoci) la peste 3 mi
nute. Ciclist cu calități atlcttce, 
Oprescu apasă cu îndârjire pe 
pedale, reușind să mențină cHi-

Horuțiu SIMA

Se par- 
sute de 
compact 
desprins 

M«n-

(Continuare tn pag. a 4-a)

Luni 1 septembrie 1984 I

După o frumoasă comportare la „Internaționalele" de lupte libere

SPORTIVII ROMÂNI ÎNVINGĂTORI LA 5 CATEGORII
Cea de-a XXV-a ediție a 

Campionatelor Internaționale de 
lupte libera ale Bomănlel — 
competiție desfășurată slmbStâ 
șl duminică in Sala Floreasca 
din Capitală — a-a Încheiat cu 
un frumos bilanț obținut de re
prezentanții țării noastre : Du
mitru Drâghlcl (cat. 4» kg) șl 
Nlcu Htncu (53 kg), Măricel Popa 
(63 kg), Claudlu T&n&dulanu (74 
kg). Constantin MArăscu (S2 kg) an 
cucerit primul loc la categoriile 
respectiva. Să mal adăugăm 
faptul că tn clasamentul pe 
națiuni România s-a situat 
detașat pe locul L Se cuvin 
felicitări luptătorilor noștri ti

C£ DE ATLETISM S-AD INCIIAT 
CU NOI RECORDURI

© A doua medalie pentru 
atleții români - t»ina Me
linte „bronz* fa 1 bwj m
STUTTGART, 31 torta 

fon). Sîmbătă, cea de a S-e & 
a Campionatelor Europene, a- 
fost prima șl ultima din cadrul 
actuate ediții complet fără 
ploaie. Pentru ca duminică, 
ploaia să deschidă reuniunea 
de» Închidere, dar 4 conte
nească pe parcursul acesteia. A- 
tlețil români au fost prezenta 
tn numit mare In finalele pro
gramate in aceste ultime zile. 
Din păcate, insă, ei n-au reușit 
decit o singură dată să iasă din 
nota generală de mediocritate 
cu care au concurat la ediția 
1886 a „europenelor”. Singura 
rază de soare la care ne-am re
ferit a fost medalia de bronz 
obținută duminică de Doina 
Melinte in finala probei de 
1 500 m. Intr-o cursă desfășu
rată destul de lent ti ta care 
ordinea pe podium s-a decis - 
doar la finiș, cele care au do
minat au fost alergătoarele so
vietice RavUia Agletdinova și 
Tatiana Samolenko, Împreună 
cu reprezentanta noastră 
Doina Melinte. Și dacă pri
ma dintre ele s-a detașat la 
Intrarea In linia dreaptă, 
fără dificultate (clștlgtnd cu 
timpul do 4:01.19), coechipiera 
el a tranșat lupta pentru me
dalia de argint cu Doina Mo- 
linto pe ultimii 50 m. Samo
lenko a obținut timpul 4:0X38, 
iar Doina Melinte 4:02,41. Pa 
Jocul 5 s-a clasat Maridea 
Polci cu 4:03,90, iar pe load 8, 

antrenorilor te de la teul 
reprezentativ : Nlcolae Pavel 
(antrenor principal), Petre Comaa 
șl Gheorgha Urlau.

La această ediție au participat 
luptători din Bulgaria, Cuba, 
R.D. Germană, Iugoslavia, Fe
lonia, Turcia șl România. Succe
sul sportivilor români este ea 
atlt mal remarcabil, ca rit ti 
a fost obținut tn compania unor 
luptători de mare reputație ta 
arena Internațională. De pildă, 
tn echipa RJ>. Germane depla
sată la București s-au aflat, intre 
alții, Uwe Neupert (cat. 108 kg), 
dublu campion mondial *1 tripla 
campion european. Remus Dots 
(cat. (3 kg) ti Andras SchrMar 
(cat. U* kg) Încununați cu me
daliile de aur 1a ediția da anal 
trecut șl, respectiv, din acest an 
a .europenelor”.

De-a lungul celor trei reunhmi 
au avut loc, pa orie două săltata 
de concura, numeroase moduri. 
De aceea ne vom referi la eeta

MERITELE CAMPIONILOR

DAR Șl ALE ANTRENORILOR
# Competența maeștrilor a lansat echipajele Stelei 
pe culoare de— aur • Un fost mare performer dina- 

movist cucerește primele galoane de tehnician
Agențiile Internaționale de 

presă continuă să elogieze 
splendida evoluție a cala- 
ciștilor M canotștilor noștri 
la recentele Campionate 
Mondiale de la Montreal, 
din Canada. In comentariile 
apărute, echipa României 
este prezentată ca revelația 
acestei mari regate, subllni- 
indu-se „formidabila ascen
siune a Iui Aurel Macaren- 
cu“, faptul că 
cei 13 sportivi 
zențl la startul 
ceri au urcat 
de premiere.

Intr-adevăr, _ _
noastre au realizat la CJM. 
da caiac-canoe din Canada 
un bilanț remarcabil : 3 me
dalii de aur, 3 de argint și 
3 de bronz. Este maritali 
sportivilor, dar și al harni
cului si competentului colec
tiv de antrenori care l-au 
descoperi», l-au format, 
i-au pregătit. Ne re
ferim, îndeosebi, la tehnici
enii ri specialiștii celor două 
cunoscute și apreciate sec
ții nautice STEAUA si DI
NAMO, ani la rind ea va
loroși performeri in loturile 
reprezentative.

Acum, după frumoasa !z- 
bimdă de la Montreal, 
STEAUA tai consolidează 
prestigiul internațional cu 
Aurei Maeareneu (campion 
mondial la canoe simplu

Una din favorite. Zola Budd 
(Marea Britan te) — 4 =05,32.

Prezent! in ultimul act al 
săriturii In Înălțime, atie- 
ți! rumâni Eugen Popescu fi

Romeo VILARA

1 OM șl 1* OM medaBe 
de argint ta canoe aknpta 
5M m), Angalta Vele» ti 
Daniel Stolaa (tnedallați cu 
aur ta proba de caiac du
blu 1 000 m, „bronz” la caiac 
dublu 10 000 m), dar ti cu 
competența unor antrenori 
ca Alexandru Scurca, FUlp 
Berghei, Nlcușor Eșeanu, ca 
șl ceilalți colegi ai lor care 
se ocupă de pregătirea ea- 
Laciștiloc și canioștllor a- 
oestut club (Gh. Simlo- 
nov, Manoil Milicin).

Im riadul său, alubul DI
NAMO a avut și are mari 
performeri, mari antrenori. 
Cel mai de eurlnd intrat ta 
rindul tehnicienilor este, de
sigur, fostul campion Ivan 
Patzalchln. Antrenorul e- 
marit Stavru Teodorov are 
cele mad vedd state de ser
viciu, tar la grupa de tineret 
lucrează Elena Bodooan, 
antrenoare pricepută, perse
verentă.

Desigur, £sta antrenorilor 
merituoși care contribuie la 
propășirea acestui sport este 
mult mal mare. Ea cuprinde 
maeștri cunoscuta și apre- 
ctați, dar șl tineri dascăli 
de sport dta întreaga țară, 
ta frunte eu descoperitorii 
de talente dta Deltă, ce 
profesorul Igor Upallt, bu-

Vodte TOFAM



ten. m <mh>wm«ic LAUREATELE „MONDIALELOR
DE CANOTAJ ȘI-AU CONFIRMAT. MĂIESTRIA

Ieri, pe Lacul Fantelimon 
din Capitală s-au Încheiat 
Campionatele Republicane de 
canotaj pentru seniori W 
tinerel. \

La 2 rame, cum era de aș
teptat, au cîștigat proaspetele 
campioane mondiale Olga Ho- 
meghi — Rodica Arba. Spor
tivele dinamoviste au con
dus autoritar pe tot 
cursul celor 2 000 m, riJaăies- 
pantă Și tenacitate, cju-foruxie- 
trta unor adevărate Dinamo 
re. Clasament .26,1. 2. Me- 
(Homcghi, Arb^rea) 7.323, 3, 
talul (Barbu.oejcă Pughiuc) 
Metalul £ de 2 vîsle a fost 
7:58,7. Fițele mai frumoase 
una dit prim-plan cu 3 echl- 
Curs^aioroase, din 3 orașe di- 
P?ie :

.Ariana 
„argint", 
la C.M. 
Sava — 
Timișoara) _ ___
la simplu, cat. ușoară, 
în 8+1 ; Veronica Cogeanu, 
George ta Bradln (U. T. Arad) 
— medalie de argint, compo
nentă a Iotului de junioare. Au 
cîștigat dinamovisțele (7:18,6) 
urmate de canotoarele din Ti
mișoara 7:23,15 și Arad 7:29,8.

Elevele antrenorului Ion 
Dospincscu de la Dinamo vor 
cîștiga și proba de 8+1, tn

Elisabcta IJpă — 
Chelariu (Dinamo) — 

respectiv „bronz* 
din Anglia ; Maria 

Herta Anițaș (Voința 
medalie de aur 

„bronz"

luptă directă ram erele
de la Steaua,.^rte din ele 
medaliate la M

Dinamo (Ho- 
nba, Upă, Chelariu, 

A- Bălan, Mueea, ~ 
+ Oancia) 6:13,19, a. 

c^aua (Toader, Sorohan, Dia- 
Ainescu, Lavrlc. Stoean, Sfet- 
cu, Chichlfol. Trif + Stan) 
6:16,9. 3. Metalul 6:27,9. Cano
toarele de la Steaua au În
vins categoric In cursa de 
4 + 1 rame. Era firesc, antre
norul Nlcolae Gloga ■ tri
mis la startul acestei probe 
două proaspete campioane 
mondiale (Lucia Toadcr, 
Chlra Stoean) și două meda
liate cu bronz (Florica Lavrlc, 
Camelia 
1. Steaua 
strucții 
7:28,3.

Fetele 
t etimon, 
cheiat victorioase finala de 
4 vîsle. Cu Mariana Trașci în 
echipaj, campioană mondia
lă, cu Title Iordache (meda
lie de argint), M. Morar și C. 
Huțano, cu... un omniprezent 
dascăl de sport în fruntea a- 
cestei secții nautice, antreno
rul emerit Stelian Petrov. 
Clasament : 1. Metalul 6:39,3, 
Z Dinamo 6.45,6, 3. C.S.U.
Construcții 6:48,3.

La băieți, întreceri disputate

D.
2.

Diaconescu). Așadar.
7:13,8, 2. C.S.U. Con- 
7:25,2, 3. Olimpia

de pe Lacul Pân
de la Metalul, au tn- 

victorioase

1.

în majoritatea probelor. Ani
matorii curselor: aceiași
sportivi fruntași de la clubu
rile Dinamo (antrenor Du
mitru Popa) și Steaua (George 
Mereuță). O speranță, din multe 
altele: canotorii de la Di
namo. Învingători In 2 + 1 : 
Dragoș Ni col ac (19 ani, 106 kg) 
și Dorel Năstase (23 ani. 
104 kg).

Rezultate :
Steaua 
covei, 
6:28,9. 
„Poli" 
VISLE 
Robu) . , 
ban, Stoean) 6:53,2 ;
— 1. Steaua (Mînea, Coman) 
6:49,9, 2. Dinamo (Cocuți,
Stan). 6:53,1 ; 2 + 1 — 1. Di- 

... _ + 
Gheorghe) 7:05,3, 2. Steaua (D. 
Popescu, C. Crușnischl + Ră- 
ducanu) 7:17,5 ; 4 RAME 
Dinamo (Toma, Midoș, Gran
dori, " 
6:25,6 ; 4 
(Stoean. 
Halaicu) 
6:08,2 ; 8 
5:42,4, 2, 
neret : 
(Ciocoi, 
RAME 
Dordea)

4 RAME — 1.
(Bataragă, Cutaș, Ma- 
Mondoc + Răducanu) 
2. Dinamo 6:36,1, 3.

Timișoara 6:54,0 ; 2 
— 1. Dinamo (Taga,

6:40,9, 2. Steaua (Ghi- 
2 RAME

namo (Neagu, Năstase

Iosub) 6:16,2. 
VÎSLE —

Ghlban, 
6:05,3. 2.
+ 1

1.

2. Steaua 
1. Steaua 

Popescu, 
Dinamo 

1. Dinamo 
Steaua 5:49,4. La ți- 

2 VÎSLE — Steaua 
Clierciu) 6:51,0 ; 2

— Dinamo (Zamfir. 
6:58.6.

Vasiîe TOFAN

RULMENTUL BRAȘOV ÎNVINGĂTOARE, IN DEPLASARE, IN PARTIDA»

CU C.S.M. INDEPENDENȚA SIBIU IN DIVIZIA A LA HANDBAL (f)

I
I
I
I
I 
I
I
I
I
I
I
I

NEAȘTEPTATA EGALARE IN ULTIMELE 9
DINAMO I (0)
UNIV. CRAIOVA 1 (0)

Stadion Dinamo ; teren bun ; 
timp frumos; spectatori — circa 
18 000. Șuturi: 16—10 (pe poartă: 
6—5). Cornere: 7—2. Au mar
cat: AL. NIGOLAE (min. 60 din 
penalty), respectiv BICU (min. 90).

DINAMO: Moraru — Varga, 
AL Nlcolae, Movilă, STĂNESCU 
— Rednic, Andone, MIHĂESCU, 
Orac (mln. 46 Văidean) — Suciu 
(min. 46 BĂLĂCI), Damaschin I.

UNIVERSITATEA: Lung —
ADR. POPESCU, Rada, Săndoi, 
UNGUREANU — G. Popescu, Iri- 
mescu (mln. 49 Ciorolanu), Mă- 
năilă — Bleu, BIȚA, Cîrțu (min. 
56 Geolgău).

A arbitrat bine R. Petrescu; la 
linie: L. Măieran (ambii din 
Brașov) țl A. Morolanu (Plo
iești).

Cartonașe galbene: AL. NICO- 
LAE, MOVILA, ANDONE, UN
GUREANU.

La speranțe: 2—2 (1—1).
• ■

Duminică s-au disputat jocu
rile etapei a n-a a Diviziei A fe- 
minfne de handbal. Rezultatele 
Înregistrate stnt cele așteptate, 
excepție făcind victoria Rulmen
tului Brașov, In deplasare, m 
partida cu C.SJU. sibiu. Amă
nunte de la partidele disputate.

KAPID BUCUREȘTI — CHI
MISTUL RM. VÎLCEA 27—16 
(15—6). Jocul s-a desfășurat In
tr-un singur sens, victoria bucu- 
reștenceie conturîndu-se încă din 
debutul partidei cînd. tn mln. 12, 
feroviarele conduceau cu 7—1, 
după o serie excelentă de patru 
goluri consecutive Înscrise de 
VaslHca Dobre, Ieri una dintre 
cele mal bune jucătoare de pe 
teren. Spectatorii prezenți ta 
sala Floreasca au urmărit o par
tidă destul de rapidă ea desfă
șurare, eu faze spectaculoase re
alizate in special la poarta oas- 
petelor, duminică după-amiază in 
mal slabă dispoziție de Joc, Am 
remarcat eficacitatea Gheorghlței 
Oprea (9 goluri înscrise), care 
Împreună cu Dobre șl portarul 
Aua Moldovan au fost cele mal 
bune dintre rapldlste. Golurile 
au fost înscrise de : Oprea 
9 Dobre 8, Grigore 3, 
Ignat 3, Vasile 2, Stanei» 1 ți 
Dolciu 1, pentru învingătoare, 
respectiv Verigeanu 5, TSrok 5, 
Romele 3, Bioju 1, Icnescu 1 șl 
Festrea 1. Partida a fost condu
să bine de Gh. Mihalașcu (Bu
zău) șl AL isop (Pitești).

Mihci VESA

MUREȘUL IMATEX TG. MU
REȘ — TEROM IAȘI 28—23 (12—8). 
Au înscris : Laszlo 13, Mozsl 7, 
S. Blro 3, Bărbat 2. Strola 2, 
A. Biro 1 (Mureșul), Covalîuc 10, 
Anton 4, Cozma 4, Haldău 3, 
Nislpcanu 1, Duca 1 (TEROM). 
AU arbitrat: R. Antohl — 8. Sti- 
cea, ambii dlh Brașov. (A SZA
BO — coresp.)

C.SJU. INDEPENDENȚA SIBIU 
— RULMENTUL BRAȘOV 17—19 
(9—9). Au marcat: Paștiu 8, Bră- 
nuț 3, Coșulțchi 3, Mobanu 2, 
Strola 2, Hamza 1, pentru gazde, 
respectiv Taehe 7, Marian 4, Iile 
4, Constantlnescu 2, Demeter 1, 
oancea 1. Au condus: Gh, țan- 
dor (Oradea) — N. Ian-u (Bu
zău). (I. IONESCU — eoresp.)

TEXTILA DOROBANȚUL PLO
IEȘTI — CONSTRUCTORUL BA
IA MARE 29—23 (13-15),
Marcatoare : Mocanu 10, Barzu
9, Anton 4, Italcn 3, Keller 2,
Bănică 1, Curea 2, Chivărar 1, 
pentru Învingătoare, respectiv
Stan 7, E. Pop 3, UUcl 5, M. Pop 
2, Bnjor 2. Lazăr 1 ți Mnreșan 1. 
o. BĂLTEANU — coresp.).

ȘTHNTA BACĂU — C.S^I. SF. 
GHEORGHE S3—13 (16—€). Au
înscris î Tlrcă 8, Popa 5, Dan!- 
lof - -
Lunea
Bratu 
poctiv 
pacx 2. (S. NENIȚĂ — coresp.).

Cervenduc 4, Darvaș 3, 
3, Nițoiu 2, Butnărașu 2 șl 
1, pentru studente, res- 

Ghețu (, Iuga S ți Co-

HIDROTEHNICA CONSTANȚA 
— CONFECȚIA BUCUREȘTI ÎS—15 
(7—S). Au marcat: Cazaca 11, 
Cămui 3, Manea 2, Motoșcă 3, E. 
Carapetru 1, pentru Hidrotehnica, 
respectiv MăJureanu 5, Grigoraș 
5. G. Constantinescu 2, V. Con
stantin eseu î, Nuțu 1. Au arbi
trat : V. Ivanciu — A. Simlon, 
ambii din Ploiești, (C. POPA — 
coresp.).

In devans, contînd pentru eta
pa a in-a a Diviziei A mascu
line de handbal, ediția 29-a (care începe • • • • • -• * - •
nicâ 
medul
REȘTI șl DINAMO BRAȘOV. La 
capătul unul meci cu multe faze 
spectaculoase, campionii s-au im
pus cu 32—27 (14—12). Diferența 
de numai cinci goilurl în favoa
rea bucureștenilor nu este cea 
reală. Antrenorii Ghiță Lieu șl 
Valentin Samungl au folosit mul
te minute pe cel mal tineri ju
cători ai formației, scopul 
dării lor In feța unor 
mai experimentați fiind

Marcatori : Flangea 13, 
C, D^rău 5, Dogărescu 3, 
3, Antonescu 1, I4cu 1,

joi 4 septembrie), duml- 
după-omiază s-a discutat 
dintre DINAMO BUCU-

ro- 
jucători 
evident.
Bedîvan 
Mocan» 

pentru 
campioni, respectiv. Boțea 11, 
eolescu 6, Mintiei 4, Silele 
Stretnu 2, Flek 1, Boss» 1. 
arbitrat foarte bine buzoienll 
lamandi și Tr. Ene. (M. V.).

Nl-
3, 

Au
K.

In Oiflzia A le rcgb) (etate a IU a): ECHIPELE GAZDE ÎNVINGĂTOARE
• Singura excepție, la Arad..

SERIA I
STEAUA — UNIV. 

BIR CLUJ-NAPOCA 
în min. 20, gazdele _________
net, prin cele două eseuri ale Iul 
CODOI șl HODORCA (unul trans
format de D. ALEXANDRU, care 
a mal înscris șl a l.p.1. în con
tinuare, rugbyștil militari s-au 
zbătut mult, au atacat din orice 
poziție, au căutat prea Insistent 
eseul, dar au și comis numeroa
se greșeL de tehnică individuală. 
Aceasta In tlrrțj ce oaspeții au 
acționat cu o tenacitate remarca
bilă ,,agățlndu-se" de flecare fa
ză, rezistînd aproape o oră și În
scriind chiar prin RĂCEAN (1 
1. p.) Abia în final Steaua a mal 
frînt din elanul advers, prlntr-o 
incisivă acțiune L. Constantin — 
David — Munteanu — AVRAM, 
încheiată de ultimul prin eseu, 
transformat da CODOI. A arbi
trat siblanul Stoica Manea (Geo 
ItAETCHI)

GRIVIȚA ROȘIE — C.S.U. 
CONSTR. SPORTUL STUDEN
ȚESC 15—12 (9—9). Echipa stu
dențească a acționat Încă din 
start cu mult aplomb, a avut 
momente cînd s-a aflat la cîrma 
jocului șl a reușit să termine 
nedecis prima repriză. Sub sem
nul echilibrului s-a desfășurat 
întrecerea și la reluare, In ciuda 
faptului că ,,XV“-Ie din Parcul 
Copilului a condus cu 12—9 șl 
anni cu 15—9. Studenții, mal am
bițioși ca de obicei, au dorit un 
rezultat onorabil și puteau chiar 
să e-aleze prin Cojocaru, a că
rui minge, la o lovitură de pe
deapsă, a atins bara transversală. 
Realizatori : T. Radu — 4 I.p. 
șl TUDOSE drop pentru Grivlța 
Ros!-5. BUCUR 2 1. p. șl drop șl 
co.tocaru 1. p. pentru Sportul 
Studențesc. Milial Popa (Iași) ■ 
avut o misiune destul de difleilă, 
în acest med de tradiție, care 
l-a obligat să intervină deseori. 
(Tiberla STAMA)

16 rKEBUA- 
15—6 (13—6). 

conduceau

ȘTHNȚA PETROȘANI — C.SJM, 
SUCEAVA 29—12 (19—3)

CJSM. SIBIU — I.AM.T. ORA
DEA 34-4 (14-3). O partidă do
minată net de gazde, care au în
scris I eseuri : NEGRU, DOBRE 
șl AMARIE die două, URDEA ți 
BECHEȘ eîte unuL IVANCIUC 
adudnd șl el două puncte, prtn- 
tr-o transformare. Pentru oaspeți 
au marcat CSORNAI, SEPETIUC 
ți rKENȚ dte o 1. p. A condus 
V. Chiroadojan — Constanța (I. 
Boțoean, coresp.).

T.C. IND. CONSTANȚA — RUL
MENTUL BIRLAD 19—ț (9—6). 
Gazdele n-a» avut nici na fel 
de emoții, Înscriind prin KE- 
PORT-eseu transf. de GH. MIR- 
CKA, totodată autor a 2 1. p. ți 
CALIN 2 drop-url. Pentru oas
peți a marcat ȘTEFÂNICA 2 1. p. 
A arbitrat AL Pavlovlcl — Bucu
rești (Luca MthăHă, coresp.).

SERIA A n-a
FARUL — RAPID 59—9 (82—5). 

Soorul etapei ! L-au realizat 
TUDOR șl ZAMFIR cîte 3 eseuri, 
PLLOȚCHI, VARGA, L. COSTEA, 
OPRIȘ șl GH. DINU dte un eseu 
(ultimul șl o transformare ; alte 
două transformări aparțin lui 
GH. FLOREA). Rapidul a Înscris 
prin DUMITRU 3 1. p. A condus 
I, Vasile — București (Cornel 
Popa, coresp.).DINAMO — CONTACTOARE 
BUZĂU 44—3 (29—3). învingăto
rii, cu M. Paraschlv mijlocaș la 
deschidere ți cu o înaintare bine 
pusă la punct, au finalizat 9 în
cercări fC. POPESCU — 3, TO
FAN ți ZAFH5SCU dte 3, TUTU- 
NEA șl VERES), dintre care pa
tru au fost transformate de 
TOADER. Pentru buzolenl a în
scris DINU (3 1. p.). A arbitrat 
foarte bine, Gh. Rășcanu — Ti
mișoara (Al. Carnabel).

„POLI" IAȘI — UNIVERSITA
TEA TIMIȘOARA 10—4 (10—0).
Realizatori, S. BALCAN ți VASI- 
LACHE-eseurl, MITITELU transf. 
respectiv DOMOCOS 1. p. șl drop, 
fin arbitrului delegat,

din Bocnreștl. a eon-

dus Gh. Frlsecaru din localitate 
(A. Plutea, coresp.)

ȘTIINȚA C.E.M.l.N. BAIA MA
RS — GLORIA BUCUREȘTI 44- 
3 (14—3). Șl aid o avalanșă de 
eseuri, 9 ale gazdelor : ȘUGAR 
șl NISTOH (cîte 3), DEMIAN, 
PASCALE, PUJINA, OSIAC șl N. 
GHEORGHE cite unul (OSIAC a 
transformat 4). Oaspeți! an în
scris punctele de onoare prin 
BUJOR din drop. A arbitrat I. 
Davldolu — București — 
Nemeș, coresp.).

GLORIA P.T.T. ARAD 
ȘINI GRELE 9—19 (3—3). 
nesperată a oaspeților, 
punctelor : MIRICA eseu 
CONSTANTIN 2 1. p. Pentru gaz
de au înscris LECA, din 1. p. șî 
drop ți ASMARANDEI 1. p. A 
arbitrat I. Vasilică — București 
(O. Berbecaru, coresp.).

în clasament conduc 
Grivlța Roșie (cu cîte 
In seria I, Dinamo și 
același punctaj) în seria a n-a.

(Ovldlu
— MA- 
Victorie 
Autorii 

și I.

Steaua șl 
9 puncte) 
Farul (cu

3,

I
I
I
I
I
I
i
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

Derbyul etapei, prima intîl- 
nire din actualul campionat In
tre echipe care ne reprezintă 
în cupele europene, s-a încheiat 
cu un rezultat puțin scontat, 
dacă ne gîndim la evoluțiile 
anterioare ale celor două for
mații : 1—1. După victoria de 
la Brasov si scorul-record cu 
Gloria, dinamoviștij erau favo- 
riți. Ei au prestat însă, ieri, un 
joc modest și — cu toate că au 
avut în majoritatea timpului 
Inițiativa, iar ocagiile la poarta 
lui Lung au fost numeroase — 
n-au înscris decât o dată, din 
penalty, pentru ca In final 
(chiar în ultimele secunde ’) să

scape printre degete și victoria 
minimă care se contura.

Dinamo domină din start, dar 
Varga, în min. 2, ratează des
chiderea scorului. In min. 13, 
Ungureanu acordă corner în 
fază critică, apoi craiovenii se 
fac remarcați prin contraatacuri 
periculoase. O mențiune pentru 
insistența si mobilitatea tînăru- 
lui Biță, care — în min. 19 — 
are o excelentă ocazie. El si 
Mihăescu se detașează dintre 
jucătorii celor două echipe. în 
min. 19, Mănăiiă șutează puțin 
pe lingă poartă, pentru ca fi
nalul primei reprize să fie do
minat de gazde : în min. 31, 
Suciu reia cu capul, în bară ; 
în min. 34, Rednic șutează pes
te poartă din poziție bună ; iar 
In min. 42, Damaschin I ratează 
si el o mare ocazie.

Introducerea în teren a Iul 
Bălăci (veritabil coordonator, 
remarcabil atît prin acțiuni in
dividuale inspirate, cit șj prin 
pase inteligente) aduce o- sensi
bilă schimbare în bine în jocul 
dinamoviștilor. în min. 51, Lung 
apără un șut de la 8 m al lui 
Văidean, iar in min. 60, Ia un 
fault în careu asupra Iui Bălăci, 
penaltyul acordat este transfor
mat sigur de AL. NIGOLAE. 
Craiovenii sînt marcați de pri
mirea acestui gol, care pare 
decisiv, iar Dinamo ratează do
uă ocazii de la cițiva 
Andone în min. 68 și 
in min. 70. în ultimul 
oră, gazdele slăbesc 
crezînd că victoria nu 
poate scăpa. Craiovenii — 
au lăsat o bună impresie prin 
puterea lor de luptă.

ambiția și 
tineri jucf 
se împacă 
Ei tneearj 
țin. în ii.' 
minutului 
dat, prin 
din poziții 
de pe slin

CONT

SURPRIZA DE
HUNEDOARA, 31 (prin te

lefon). 
Atîtea 
cutive, 
goluri, 
echipă 
nul de

Sigur, e o surpriză ! 
și atîtea victorii conse- 
cu acea „normă" de 3 

au făcut din Corvinul o 
invincibilă pe tere- 

lîngă furnale. Dar a 
venit F. C, Argeș, cunoscută 
pentru meciurile ei din 
deplasare. Mal tntîi, să spu
nem (deși majoritatea specta
torilor sînt supărați) că me
ciul a fost frumos, cu destu
le valențe, o partidă curată, 
cu multe faze de poartă, care 
au debutat chiar din startul 
partidei. în min. 2 Speriatu a 
reținut greu șutul Iui Mateuț, 
tot Speriatu a blocat temerar 
Ia picioarele Iul Văetuș, in 
careul mic (în min. 3), după 
care în minutul următor Radu 
II a șutat pe lîngă poartă, din 
poziție foarte bună. în min.
7 Speriatu a reținut voleiul Iui 
Petcu, pentru ca în minutul 
următor Tirnoveanu să-l de
posedeze pe D. Zamfir la 10 
m de poartă. în min. 12, șu
tul de gol al lui Radu II, dala
8 m, a fost reținut de Ionlță. 
Fază care atenționa echipa 
gazdă că nu-I va fi ușor. Șl, 
în ultimul minut al primei re
prize, oaspeții au deschis sco
rul : Badea a „Învăluit" pe 
dreapta, a centrai impecabil, 
JURCA a preluat și a inserts 
de la 6 m.

După pauză localnicii 
intensificat dominarea, 
au întîlnit o apărare wguta 
Și au fost nevoiți să se mul
țumească doar cu raportul de 
comers net favorabil. Ocazii 
oe goi însă puține : Dubinciuc, 
„cap" pe lingă poartă (mîn. 
48), Gabor, „călcîl" spectaculos, 
dar Speriatu a fost atent, 
(min. 67), și, in fine, un șut 
sănătos a] Iul Mateuț (min. 
71), pe care Speriatu nu l-a 
putut reține și Eduard a tri
mis In corner. F. C. Argeș, în 
desele sale „ieșiri", a fost o- 
prită în min. 54 de semnall-

»i-«u 
dar 

ei gură

ADMINISTRAȚIA OE SUI LOTO PS8N0SPMI IHFOSMEAZA
NUMERELE EXTRASE LA 

TRAGEREA EXCEPȚIONALA 
PRONOEXPRES DIN 31 AU
GUST 1986
FAZA I

Extragerea I: 12 45 21 39 4 42 
15 19 ; extragerea a Il-a 22 56 

a43 14 29 40 30; extragerea 
III-a : 37 33 24 3 26 15 20 1. 
FAZA a Ii-a

Extragerea a IV-a; 13 4 27
20 7; extragerea a V-a: 18
13 15 23 37 ; extragerea a Vl-a: 
13 20 29 41 34 25.

FOND TOTAL DE CIȘTI- 
GURI : 1.198.423 LEL

21
26

REZULTATELE CONCURSULUI 
PRONOSPORT DIN 21 AUGUST

I9M
1. Flacăra Morenl — Petrolul 2;

1. sportul Stud. — Victoria Buc.
• X ; 3. Jiul Petroșani — Chimia 
Rm. V. 1 ; 4. Rapid Buc. — „U* 
Cluj-Napoca 3 ; 5. F.C.M. Bra
șov — S.C. Bacău 1 ; 6. Gloria 
Buzău — F.C. Olt 2 ; 7. Corvinul 
— F.C. Argeș 2 ; 8. Dinamo — 
Universitatea Craiova X; 9. C.F.R. 
Pașcani — Politehnica Iași 2 ; 
19. Progresul Buc. — Gaz me
tan 1 ; 11. Sportul muncitoresc 
Slatina — CA. T-viște 1 ; 12. C.S. 
U.T.A. — F.C. Maramureș Bala 
Mare 1 ; 13. Olimpia SfM. —
C.s.M. Reșița 1.

FOND TOTAL DE CÎȘTIGURI: 
OSMO LEL

metri : 
Stănescu 
sfert de 

ritmul, 
le mat 

care

prin

LA HUNEDOARA
CORVINUL
F. C. ARGEȘ

Stadion Corvinul ; teren ex
celent ; timp bun pentru fot
bal ; spectatori — circa 15 000. 
Șuturi: 15—9 (pe poartă: 6—4). 
Cernere : 16—1. Au marcat :
JURCA (min. 45) și DOREL 
ZAMFIR (min. 80).

CORVINUL: loniță — Nlcșa
(min. 60 Bardac), Mărginean, 
DUBINCIUC, Tirnoveanu — Ma- 
teut, Petcu, KLEIN — Gabor, 
Cojocaru, Văetuș (mln. 68 Bozga).

F. C. ARGEȘ: SPERIATU — 
Voicu, D. ȘTEFAN, STANCU, E- 
DUARD — Balaur n, Toma (min. 
36 Bănuță), S. BADEA — D. ZAM
FIR (min. 86 Obrașcu), RADU n, 
JURCA.

A arbitrat foarte bine D. Pe
trescu; la linie: P. Iliescu (am
bii din București) șl Gh. Con
stantin (Rm. Vllcea).

Cartonașe galbene: TIRNO
VEANU, PETCU.

La speranțe: 2—1 (0—0).
~ .......... i

O
2 (1)

BUZĂU, 
ambiția 
demonstrez 
din etapa 
decît un 
intențiile < 
sub baghe 
si-au însuț 
contraatacu 
de mare 
destule i 
meetacular 
repriza sec 

în prima 
fost contro 
prea multi 
mediană, n 
să creeze 
apărarea a 
puțin adev 
iul FI. Gr 
preajma 
fost la fel 
cealaltă pi 
netrantulul 
găsit un s 
coechipierii 

Cu totul 
la reluare, 
ritm, fiind 
faze de poi 
au apărut 
M. Plgulea 
de repriză, 
ate sînt rs 
48 — Fi. 
Sandu șl 
ciproc la . 
adversă, m 
Din acest 
sint mai în 
șut spre șl 
S. RĂDUC. 
gerător la 
De acum, 
singură ecr 
58, A. Ger 
centru. d 
balon șl o

zarea eronată a tușieruJul 
Iliescu, cînd D. Zamfir 
pase singur, dar, în min. 
nimeni n-a mai putut face 
mic ; o degajare lungă din 
reni piteștean, o cnrsă de 
jumătatea terenului a Iul 
ZAMFIR, e greșeală a funda
șului Tirnoveanu și piteștea- 
nul a înscris pe lingi portarul 
Ioniță. Piteștenil ctăpînese 
finalul do joc și obțin c vic
torie meritată.

scă-
80 

ni- 
ca-

la 
D.

RAPID 
„U* CLUJ-

Stadlon C 
bun; timp 
circa 16 000 
poartă: 6—5 
marcat: Dl 
21), respec 
(mln. 72 șl

RAPID: V
Cîrstea. L 
GOANȚĂ, I 
Nlță) — D 
64 Cojocarul

»U« > Iașk 
CAN, Popic 
SABA.U, MD 
FEANU rr,

A arbitrat 
țulescu; Ia 
(ambii din 
duman (Tît

Cartonaș. 
POJAR.

La rperan
•—

Constantin ALEXE
Jocul din 

Început ech 
spectaculos,

MULTI NERVI, MULTE I1 1
PETROȘANI, 31 (prin tele

fon). Gazdele s-au temut de 
acest joc, fiindcă Chimia ve
nea după o spectaculoasă vic
torie astipra echipei lui Hagi. 
Emoții chiar din primul mi
nut : Ia o acțiune declanșată 
de rapidul Verigeanu, care a 
fost faultat de Florescu, la 17 
m, portarul Toma a reținut cu 
dificultate balonul șutat din 
lovitură liberă de Ancuța. An
gajament din partea ambelor 
formații, dar desele frag
mentări ale jocului (destui 
nervi mai ales în repriza a 
doua) își pun amprenta pe ca
litatea și cursivitatea acestu
ia. Jiul domină careul ase
diat al 
ră cu 
Henzel 
sală", ___ 
chiderea scorului in 
14 : centrare a aceluiași Hen
zel și LASCONI înscrie. 
„Alb-negrii" declanșează alte 
acțiuni de mare periculozitate 
la poarta lui Pavel : în min. 
16. Dosan greșește de puțin 
ținta ; în min. 20. Găman șu
tează în bară : In min. 35. ra-

Jiul domină careul 
oaspeților, care se apă- 
îhdîriire și — după ce 

trimite în „transver- 
în min. 9 — vine des- 

scorului In min.

țâri cons 
eoni si Do, 
caj nu se 
tul de 
10).
Basno est 
tin act n« 
Neagu, In 
la Ancuța.

Da relu; 
pită, înc 
pe tabela 
min. 57, 1 
Veri (rear - 
atac, păsA

u
v 
01

In ciuda 
ficate, 
nedrept 
Jiul are 
conducerea 
Deaconeset 
goală, rai 
ocazie de

! mu 
cor

pcazie 
tul de 
ve se 
min. 78, J 
penalty Ia 
careu de < 
Ui au pre 
min. 81, i 
nare din t 
vește pe I



STEAUA A STRĂLUCIT DOAR DUPĂ PAUZĂ
GALATI. 31 (prin telefon).

Partida de la Galați a suscitat 
un interes enorm, celor pesto 
22.000 de spectatori adăugîn- 
du-ll-se alte cîteva mii care au 
trăit meciul în afara stadionului, 
întîlnirea a fost de foarte bun 
nivel si a oferit un joc cursiv, 
de mare angajament. Cinci 
minute de tatonare, de mare 
prudență de ambele părți după 
care în mln. 5 gălățenii ini
țiază o acțiune de toată fru
musețea, finalizată de Mihuț, 

* cu un șut din voleu, care r.-a 
nimerit ținta. în minutul ur
mător o lovitură cu capul din 
apropiere a . Iul Rotaru a 
făcut ca balonul să ajungă e- 
xact in brațele lui Stîngaclu.

NEIERTĂTOARE...
GLORIA BUZĂU 1 (0)
F. C. OLT 2 (0)

Stadion Gloria; teren bun; 
timp frumos; spectatori — circa 
14 000. Șuturi: 14—8 (pe poartă : 
10—3). Corners: 9—2. Au marcat: 
BALABAN (mln. 74 — din 11 m), 
respectiv S. RADUCANU (mln, 
50) șl A. GEORGESCU (mln. IX).

GLORIA: Cristian H — Năs- 
tase. Trandafir, Mircea, Tulpan 
— Stoichlță, Stan (mln. «1 Mar
eo), Balaban — FI. Grigore (mln. 
71 Cramer), M. Sandu, PROFIR.

F. C. OLT: CIUREA — Lauren- 
țlu, Mihail (mln. îs Dudan), Mt- 
nea, M. zamfir — costln, M. 
POPESCU, Leța, Eftlmle — S. 
RADUCANU (mln. 81 Fena), A. 
Georgescu.

A arbitrat foarte bine loan 
Igna (Timișoara); la linie: V. 
Dobrescu și 3. Grama (ambii din 
București).

Cartonașe galbene : PROFIT. 
nAstase.

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

In mln. 60, S. Răducanu centrează 
ideal lui M. Popescu, care, 
nejenat, șutează puternic de la 
13 m. dar Cristian n respinge. 
In mln. 72, Leța pătrunde pe 
dreapta, centrează, apărătorii 
ezită din nou și A. GEORGESCU 
înscrie nejenat. Peste numai 
două minute, speranțele gazdelor 
renasc : BALABAN e faultat In 
suprafața de pedeapsă și tot el 
transformă penaltyul acordat. 
Ofensiva buzoienflor sporește, 
dar attt construcția, cit și fi
nalizarea sint precipitate.

Mihai CIUCA

Echipa locală păstrează ini
țiativa, dînd o replică neaș
teptat de bună echipei noas
tre campioane. Atacurile gă- 
lățene se succed la poarta lui 
Stingaciu, dar C. Stan (min. 17) 
și Vaișcovici (min. 20) ra
tează din situații foarte bune. 
Steaua- contraatacă spora
dic șl în min. 24 Pițurcă reia 
balonul cu capul tn afara spa
țiului porții. Cea mal mare 
ocazie din prima repriză «-a 
derulat în min. 30, rfnd An- 
tohi, singur In 8 m, a șutat 
slab și Stîngaclu a apărat.

Eforturile făcute de Oțe
lul In prima repriză «-au răs- 
frînt negativ după pauză, 
rfnd formația de ]a Dunăre a 
scăzut vizibil. Si astfel, in 
mln. 52, Steaua a deschis 
■corul prin ROTARIU, care a 
pătruns in suprafața de pe
deapsă, întreaga apărare 
gălățeană a ezitat și mingea 
șutată de mijlocașul bueureș- 
tean s-a oprit In plasa porții 
lui Căiugăru. Condusă cu 1—0, 
Oțelul se năpustește in jumă
tatea de teren adversă lă- 
sînd descoperită apărarea șl 
astfel In min. 72 LĂCĂTUȘ a 
făcut o cursă solitară din pro
pria jumătate de teren și a 
Înscris al 2-1 ea got. La poarta

OȚELUL 0.
STEAUA 2 (0)

Stadion .Oțelul"; teren exce
lent; timp frumos; spectatori — 
circa 22 #00. Șuturi: 13—7 (pe
poartă: 3—2). Cernere: 1—5. Au 
marcat: ROTARIU (min. 52)
91 LĂCĂTUȘ (min. 72).

OȚELUL; Căiugăru — C. Stan, 
Anghelind, AGIU, G. Popescu — 
M. STAN, BURCEA, Rotaru — 
Vaișcovici, Antohi (mln. 77 Be- 
Jenaru), Mihuț.

STEAUA : Stingacdu — lovan, 
BUMBESCV, BELODEDICI, Băr- 
bulescu — Balint, BOlONI, 
IVAN (min. «7 Cireașă), ROTA
RIU (min. M Bălan) — LACA- 
tuș, Pițurcă.

A arbitrat foarte bine L Cră- 
dunescu (Rm. Vilcea); la linie: 
L Coț (Ploiești) șl V. Tltofov 
(Drobeta Tr. Severin).

Cartonașe galbene: ANGHELI- 
NKI, BARBULESCU.

La speranțe: 1—1 (#—1).
»■■———......... ............. . ....

cealaltă, in min. 83. Vaiș- 
covicl a șutat puternic din a- 
propiere, dar Stîngaciu a 
evitat golul. Un mec!, așa 
cum spuneam, foarte fru
mos, tn care experiența cam
pionilor (dublată șl de ne
șansa gazdelor) și-a epus cu
vin tul.

Gheorghe NERTEA

MINUTUL LUI CRAMER
latră intr-un labirint extrem 
de întortocheat, fără nkd un 
culoar de periculozitate. tn 
sehftnb, foarte periculoase s-au 
dovedit mtngHe lungi ale bă
căuanilor, spre ceăe două aripi 
dastee, Șoiman șl Fuiga, pri
mul ca o bună ocazie Jn mln.

- MAI EFICACE
de faze de poartă, deci și de 
ocazii de gol. După primele 1» 
minute, însă, rapldlșlll au acce
lerat ritmul lor de atac și au 
lntetlt tirul Ia poarta oaspeților, 
Țlrban (In mtn. 13) șl Cirstea 
(mln. 18) punindu-1 In dificul
tate pe Iasko. In min. M, gaz
dele au și reușit să deschidă ■corul : Ivan a executat ■ lo
vitură liberă, Înalt, in diagonală, 
Tlrban a urmărit mingea și a 
centrat-o, eu capul, in mijloc») 
careului, de unde, tot cu capul, 
DAMASCHIN H a trimls-o pla
sat, la păianjen, surprinztndu-1 
pe portarul clujean, care a-a 
mal schițat nici un gest de apă
rare. Replica studenților nu M 
lasă așteptată prea mult și în 
mln. XI el trec pe ttngj egalare, 
Mânu scoțind miraculos, in oor- 
ner, o minge expediată Jos, la 
colț, cu capul, de către Bucur. 
Jocul va continua să curgă, to
tuși, în favoarea ferotdsrnor 
care ta mln. « vor irosi a bun* 
ocazie prin Goanță.

După pauză, Rapidul atacă eu 
șt mai mult aptomib, avtnd ta 
mln. 43 un prilej imens de a-șl 
mări avantajul, insă de fiecare

JIUL 3 (1)
CHIMIA RM. V'LCEA 1 (0)

Stadion Jiul; teren foarte bun; 
timp frumos; spectatori — circa 
10 000. Șuturi: 20—4 (pe poartă: 
g—2), Corn ere: 14—3, Au marcat:

■ LASCONI (min. 14), DINA (mln.
■ 78 — din Iii m), TIMOrTE (mln.
1 13), respectiv ANCUȚA (mln. 57).
( JIUL: Toma — POPESCU,

Neagu, Florescu, Stana — DO- 
. SAN, HENZEL, Găman (rain. U 
‘ Tlmofte) — Băluță, Vaneea, LAS

CONI (mln. 70 Dina).
CHIMIA: Pavel — TELEȘPAN, 

i Basno, Lazăr, Cincă — Tudosă, 
1 Ancuța, GAIȚA, Carabageao —
• Deacor.escu (mln. 76 C. Gbteor- 
. glie), VERIGEANU.

A arbitrat bine O. ștreng (O- 
’ radea); la linie: C. Corocan (Re

șița) șl M. ștefănciu (Tg. Jiu).
Cartonașe galbene: NEAGU, 

I. TLOiRESCU, GAIȚA, ANCUȚA. 
3 Cartonașe roșii: BASNO, NEA-

GU, ANCUȚA.
! La speranțe: 2—1 (0—0).

• .............. ....
vede cartonașul roșu (în

’ prealabil avea cartonașul gal-
ben). După cinei eornerc 
consecutive, ultimul executat 

1 de Băluță, în mln. 88, TI-
MOFTE ridică avantajul ga.z-

• delor, într-un joc destul do
• încins cum am spus mal
- sus.
i Stelian TRANDAFIRESCU

ELANUL NU ESTE SUFICIENT
Aflată ^la1’] 321I(,^''in le!efo«). 
propriu, K.Jl* a ]ocPe teren nu-și dezam?t™s căutat să 
Si a dorit din spectatorii 
să-și asigure o vi<? , ™ihute 
foarte mult), acționîLle (dorităAXJ4AA U1U1V/, «VțAWILLLX

secință mai mult pe aln °°®7 
nu se poate spune că k v" 
nu și-a creat destule faze 
riculoase pentru poarta lui Li
liac. Prima — în min. 8, la 
o lovitură liberă executată de 
Badea, cînd Liliac a intervenit 
salvator. Se remarcă în conti
nuare talentatul D. Sava, dar 
eforturile sale nu vor fi 
Încununate de succes, pentru 
că el s-a „risipit", încercând 
să facă totul pe teren. în min. 
14 el execută excelent o 
lovitură liberă de pe dreapta, 
Liliac prinde, scapă, dar revine 
la balon. în minutul următor, 
același Sava va trimite peste 
poartă, din poziție favorabilă. 
Flacăra atacă, atacă tot mai 
mult, dar acționează precipitat, 
in timp ce formația ploieș- 
teană, avtnd mai multă expe
riență, rezolvă totul. Și in mln. 
22 vom consemna deschiderea 
■corului : ta o combinație 
spectaculoasă între I. Gușe și 
O. GRIGORE. ultimul Iobează 
balonul peste portarul Oană, 
plasat greșit : 0—1. Trei mi
nute mal tîrziu, Flacăra ra
tează egalarea prin Ștefănescu. 
Jocul are și in continuare a- 
eeleași caracteristici, dar su
perioritatea Petrolului se va 
manifesta șl mai vizibil după 
pauză. Flacăra își crează. cîteva 
bune situații . ‘ ~
(min. 57) și Gîngu (min. 59), 
la o centrare a aceluiași Sava,

MORENI o
PETROLUL 2 tu
buna<liOtimnFla4Cara“: teren fo«‘ « 
nun , timp frumos : sDeciatori - circa HOOO. Șutm?Pr n-7 
Au m°aartă/ • Corner« •• 7-8.
-) ș?TuaU

S) ~ « -
KNEI), Marcu (mln. 44 C. 
BUt’dolul: LILIAC - Pancu 
UCEnMufTE.FAN’ P- Gi?" - 
LICE. Mula. 46 c. Ene) piTțJ_ 
CTTSF °’ 'nU 1 <mln- 69 Dră- 

A arbitrat fO? Nuta. L 
eavei (Deva); la rbi „ „ 
gKlță (Brăila) ș?,n£ «• “»- 
(București). Gheor-

Cartonașe galbene: B, vo,nea 
gușe. ,

La speranțe: 0—0. r-

prin D. Bava

0 REPLICA

mer a trimis spre poarta goa
lă, țnsi Boccea, apărut ca din 
ptaH a sens in extremis. 
V. Ștefan trece ta mtn. ■ pe 
lingă o minge pe oare scria— 
fot Treptat, Joctd brașovenilor

F.C.M. BRAȘOV 1 <1J
S. C BACAU e

Stadion Tineretului; teren foar
te bun; timp ideal pentru fot
bal; spectatori — circa II 000. 
Șuturi: 14—5 (pe poartă: S-S). 
Corners: 3—4. A marcat CRA
MER (mln. 45).

F.C.M. BRAȘOV : Șanț» — 
BALAN, NA Gm, Moldovan, Man- 
doea — Șerbănlcă, V. Ștefan. 
Mărgărit (min. 88 Câmpean) — 
CADAR, CRAMER, Barbu (nUn. 
64 A vădanei).

S. C. BACAU: Arvinte — An- 
drieș, BORCIIA, Arieni, V lacre»- 
B’t — Burteanu, C. SOLOMON, 
Ttam&naru (min. « Ivanov) — 
SOMAN, Andronlc, Fuiga (mln.

A arbitrat bine M. Nlculeseu ' 
la linte: R. Mușat (ambii din 
București) șl C. Gheorghe (Su- eeava).

La speranțe: 8—1 (5—0).
8—

versata.
Adrion VASILESCU

Păcat că numai 6 000 de spec
tatori au văzut un meci atît de 
dinamic, de strîns și de palpi
tant, de ia început pînă la sfir- 

cum a fost cel de pe „Re
gie*, în care echipa cu șansa a 
doua după ierarhia de pînă a- 
cum, Victoria, a dat o replică 
de nota 10 echipei Sportul Stu
dențesc. Aplicând un marcaj 
strict și contraatacând în viteză, 
Victoria n-a lăsat să răsufle pe 
numeroșii internaționali pe care 
K avea in față și a fost la un 
pas de a Înregistra un mare 
succes care l-a suris pînă în 
mln. 86. Sportul Studențesc, deși 
a beneficiat de superioritate te
ritorială, s-a complicat In *- 
tacuri prelungite si incîlcite ca
re f-au redus din posibilitatea 
de a suta din poziții dare.

Studenții bucureșteni Încep 
prin a domina, dar primul șut 
la poartă este expediat după 
11 minute de._ Victoria. Jocul 
continuă in nota in care gaz
dele nu reușesc să străpungă a- 
părarea grupată a oaspeților, 
astfel că ocaziile avute de Ter- 
bta si Bozețan (mln. 19), tot 
Terhes (min. 38) șl Coras (min. 
42) nu ișl găsesc concretizare, 
ta timp ca Victoria prinde cu
raj tot mai mult La reluare a- 
eeat curaj lgi arată roadele 
dnd, după două eornere succe
sive obținute, la min. 17 
ADOLF deschide seoral ta ar
ma anei pase In adtadme veni
tă de ta Nlea : 1—8. Jocul se 
tatețeșta si nud mult Studenții 

ța wonM. jtnjruea 9 
Cosaș (min. 85) se ciocnesc ta 
coreu, arbitrul apreciază fault 
să atacantului, iar după un mi
nut Crtatea are o mare ocazie 
de egalare, însă șutenză de la

ieri, în divizia b
SERIA I

DUNABHA CJLU, GALAȚI — 
POIANA CIMFXNA 3-1 (I—(Șl
Tararacbe (mln. 44 si II).

PRAHOVA C.S.U. PLOIEȘTI — 
UNISBEA SLOBOZIA 1—0 (1—<| 1 
Țlbuleae (mln. 43).

8TJKAUA MIZIL — CJML «U- 
CKAVA 3—1 P—#): Laz&r (mln 
iZ), Cosarek (mln. 33), respectiv 
Pălnș (mln. 75). Medul s-a jucat 
la Ploiești.

CEAHLĂUL PIATRA NEAMȚ — 
FJE.P.A. *74 EDU.AD 1—3 (3—3)1 
VasUache (mln. 30), respectiv Bă
tălie (mln. 41) șl C3ueă (mln. KT).

F.C.M. DELTA DINAMO TUL- 
C2A — UNIREA FOCȘANI 8—8 
(2—0): lamzndl (mln. 24 șl «. al 
doilea gol din penalty), Sac» 
(mln. T3), Mașcu (min. 77).

F. C. CONSTANȚA — C. S. BO
TOȘANI 3—0 (*—#): Clacă (mln. 
XI), Buduru (mln. 77).

CJ.B. PAȘCANI — POLITEH
NICA IAȘI 3-1 (5—1): FaB
(min. 32).

OLIMPIA B.M. BARAT — 
F.C.M. PROGRESUL BRAILA 
3—1 (0—0): Roșea (mln. 73),
Stoica (mln. tf). Toana (mln. K 
— <Rn penalty), respectiv Ttrcă 
(mln. 74).

ARIPILE. VICTORIA BACAU — 
MINERUL GURA HUMORUI.UI 
6—1 (0—0): Munteanu (mtn. 10), 
Trofln (min. 52), mnță (mln. 53 
șl S3 — ambele din penalty), 
Grlgoraș (min. TX), Schitele (min. 
ST), respectiv Pista (mln. 83).

L F.C. Constanța
3. .PoU" Iași 

»- 4. Steaua Mteil 
F.E-P-A. ri4 

3- S. F.C.M. Delta 
Aripile Vtet.

»- S. F.CJtt. Prag. Br. 
Dunărea C.S.U.

S-a. Oîlmpla Bm. S. 
CLS.M. Suceava 
C.S. Botoșani 
Prahova C.S.U.

IX. Unirea Focșani
14. Minerul G. H. 

n-M. Unirea Slob.
Cjr.R. Pașcani

11-28. Poiana Gmp. 
Ceahlăul P Jt.

1 1 I I H <
I 3 I t >-« 4
3 t S 8 4-3 4 
t 1 • S S-I «
8 18 14-13 
3181C-S1
I 1 11 M 1 
11111-11
3 1 S 1 t-S 1
8 14 13-33
113 13-81 
1 1 S 1 1-1 3 
3 1111-43
3 1013-3 2
8 S S 3 1-3 S 
3 5 I Z 3-1 I
8 0 0 3 3-40
3 8 0 8 3-74

SERIA A Il-a
PROGRESUL-VULCAN BUCU

REȘTI — GAZ METAN MEDIAȘ 
1—0 (8—0): Zamfir (min. 52). tn 
min. SO Biro (Gaz metan) a fost 
eliminat de pe teren.

AJ3A. TG. MUREȘ — AUTOBU
ZUL BUCUREȘTI S—0 (1—0) 1
Popa (mln. 26), Muntean (min. 
n — din 11 m), AJbu (mln. 80).

LCXM. BRAȘOV — AUTOMA
TICA BUCUREȘTI 3—1 O—®) :
Beanu (min. 45 șl S3), Manete 
(mln. 48), respectiv Pestrița 
(mln. S»),

A. S. DROBETA TR. SEVERIN 
— GLORIA PANDURII TG. JIU 
3—4 (0—1): Călin (mln. 53 — din 
11 m), Catanft (mln. 7» — auto
gol), respectiv Burlan (min. 37).

SPORTUL MUN CITORESC SLA-

TINA — C.S. TIBGOVIȘTX 0—4 
0-4): Prepeliță (min. H și te), 
respectiv Ghergu (mln. 3).

MECANICA FINA SrEAUA 
BUCUREȘTI — TRACTORUL 
BRAȘOV 3—0 (2—0): Begbedu*
(andn. 24), F. Dumitru (mln. 33).

ELECTROPUTERE CRAIOVA — 
CHIMICA TÎRNAVKNI 2—0 0—0): 
durea (mln. 07), Flr*ne»cu 
(mln. 73).

I.M.A.S. A, SF. GHEORGHE — 
F. C. INTER SIBIU 3—0 (7—0) î
Bădnlescu (mln. 28 — din 11 m), 
Station (mln. 30).

CARPAȚI MIBȘA — ROVA RO
ȘIORI 3—0 (3—0): Fotan (mln.
30). Badea (mln. 43), Armencan 
(mln. 70).

L Progresul-V.
2. A.S.A. Tg. M.
3. LCJ.M. Bv.

Carp ați Mirșa 
C.S. Ttrgovițte 
Electroputere 
Mec. fină St. 
GI. Pandurii 
AS. Dr. Tr. Sv. 
8p. muncit. SL 
Gaz metan 

12-14. Automatica
I.MA.S.A.
F.C. inter Sibiu 

ÎS. ROVA Roșiori
16. Tractorul Bv.
17. Autobuzul 
13. Chimica

4- L
t- 7.
1-11.

U. T.
SERIA A 

ARAD —

3 3 0 4 3-44
8 110 3-03
3 110 3-13
3 10 15-32

2
8
2
2
3
3
3
3
2
2
2
1
1
0

2 1 0 14-1 
8 10 12-1 
2 10 13-1
2 10 14-4
3 14 1
8 10 1 
nu
8 10 1
8 10 1
8 10 1
3 10 1
3 0 11
3 0
3 0

1 1 
0 2

3-3
8-8
1-1
3-4
Î-S
1-3
1-3
0-2
0-3
0-3

lll-a
F.C. MARA

MUREȘ BAIA MARE 3—0 (0-C) : 
Manea (mln. 74), Țlriea (mln. 80).

armatura zalAu — UNIO 
BĂTU MARE 3—1 (1—0): Ghtară 
(mln. 13), Naghl (mln. 34 din M 
m), M. Nlcotae (mtn. 33), ren-

in timp ce Petrolul acționează 
tot mal decis pe contraatac, 
eu deosebire prin I. Gușe. La 
• astfel de acțiune (min. 64). 
NUTA fructifică o centrare a 
acestuia : 0—2. Putea fi S—0 
în min. 75, cînd Nuță are o 
mare ocazie, dar Oană, de 
data asta atent, boxează în 
corner. Ultimele minute aparțin 
formației din Moreni, Năstase 
trimite un șut foarte puternic 
de la circa 35 m, Liliac res
pinge, se execută corner și 
Ștefănescu ridică balonul peste 
poartă. Portarul petroliștilor 
se va evidenția șl în mln. 90, 
dnd va apăra foarte frumos o 
lovitură liberă expediată de 
Badea.

Mircea TUDORĂN

DE NOTA 10
1 (0)
1 (0)

Studențesc ; 
i frumos ;

SPORTUL STUD.
VICTORIA

Stadion Sportul l 
teren bun ; timp u uuwo , 
spectatori — circa 6 030. Șuturi : 
11—7 (pe poartă : 4—3). Corner es 
15—4. Au marcat : ADOLF (min. 
57) șl BOZEȘAN (min. 86).

SPORTUL studențesc : cris
tian — M. Marian, Cristea, IOR- 
GULESCU, MUNTEANU II — 
Țlcleanu (mln. 76 Cazan). FanA 
(mln. 73 M. Popa), BOZEȘAN, 
HAGI — Terheș, Coraș.

VICTORIA: nițu — viad,
PURDEA, BALAUR, Zare — Ml- 
rea, lordache (min. 74 Țălnar), 
ADOLF — Ursu, Augustin, NICA 
(mln. 88 P. Petre).

A arbitrat bine 1. Vejea (Cra
iova) ; la linie: L. Clue șl E. Pă- 
trașcu (ambii din București).

Cartonașe galbene: MUNTEANU 
n, IORGULESCU, TERHEȘ, ZA
RE, BALAUR, URSU.

La speranțe: 1—1 (1—1).
• iii-

3 m in plasa exterioară. în 
disperare de cauză Iorgulescu 
trece în atac și intră alți apă
rători. Acestuia li trece min
gea prin față în careu gi nu o 
poate ajunge (mln. 80), iar nu
mai peste un minut Augustin 
ratează cea mai mare ocazie a 
meciului de a înscrie. Sportul 
Studențesc insistă și In min. 86, 
la un corner executat de Hagi, 
Iorgulescu prelungește, din ca
reu, mingea, eu capul, la BOZE
ȘAN care, toi eu eapul, aduce 
egalarea : 1—1. Cu toate efor
turile, inclusiv două ocazii de 
fed (Iorgulescu gl Terheș), 
Sportul Studențesc nu mai poa
te modifica scorul.

Aurel NEAGU

pectiv Puț (mln. 55).AURUL BRAD - STEAUA 
4LFJL CLUJ-NAPOCA 3—0 (1—0)4 
Clontoș (mln. 16), Ilcu (mln. 03)-

DACIA MECANICA O BĂȘTI K 
— STRUNGUL ARAD 3—1 (3—0)4 
Hațegauu (mln. 26 șl 63 — din 
n m), Vesa (mln. 42), respectiv 
Murar (min. 77).

„POLI** TIMIȘOARA — MINE
RUL PAROȘENI 1—1 (1—1)4 P««- 
eu (mln. 13). respectiv Cristea 
(min. 12).MUREȘUL DEVA — GLORIA 
BISTRIȚA 0—3 (0—3): KSrtesi
(mln. 30 și 36).

F. C. BIHOR — MINERUL CAV
NIC 3—0 (3—0): Tămaș (mln. 33), 
Brukenta! (mln. 41).

F. C. OLIMPIA SATU MARE — 
CJSJM. REȘIȚA 1—4 (0—0): Bor- 
hldan (min. 55).

METALUL BOCȘA — C.I.L. SI
GH ET 2—1 (0—0): Muia (mln. 54), 
Otlman (min. 63), respectiv Ca
piu reac (mln. 83). In mln. 54 Or* 
menlșan (Metalul) ** •“ "
SzSke (C.I.L.) au 
de pe teren.

I. - ---------
3- 3.

șl, în min. 03, 
fost eliminat!

Gloria B-ța 
Min, Paroșeni 
F.C. Bihor 
F.C.'Maramureș 
Min. Cavnic

3-1L

12-13.
14.
15. 

84-17.

4.
5.
0. Dacia Orăștie 

Armătura Zalău 
Met. Bocșa 
Unlo S.M. 
Aurul Brad 
,Pcli“ Tini. 
Strungul Arad 
Steaua C.F.B. 
U.T. Arad 
Olimpia S.M. 
C J.L. Slghet 
C.S.M. Reșița 
Mureșul DevaU.

t 2 I I W < 
21144-23 
3 114 2-43
3 14 14-22
2 14 15-22
3 14 13-22
2 14 14-48
2 14 13-32
2 14 13-33
2 14 12-22
8 4 3 4 1-1 8
8 14 13-43
3 14 11-38 
3 14 13-53
2 14 11-03
3 8 111-21
3 9 110-11
304 21-44
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ÎN ULTIMA ZI CÎȘTIGĂTOU D&M

fășurata fa Șteana _ boHak 1 ari foarte buna. Isabels
dta CaplJ£.ra«£ pop (Progresat ta cu ? teapoo dtoZ Secaralal& — Corne* rw _ j£ •>* Rgrcs»yrtw*fw* t» final • difere»

u toaTcete «*
probe al*sTeu**tz3 Kopata. O concurentă nebăgat* 
oaîe.1‘*.I™tat MM remareab* ta seamă până «cum. dar car. • 
m rsuîS*»!^1 pop ”'*•

> iul rezurtas» inter cur s wa re» progres in executarea
trenoarel . i*aMrM rtrlturUor, In special a cete ea
nalA M,eI£î!î ciștlgat coeficient de dificultate rKfieaC
vto P« tocul «1 trafica «-a etern An
al * co?^rTnf«i-P'”?ente apr»- dreea Dragomir, plita na da mult cu ușurință Întrec^ 0 reata speranță a săriturilor din
mă. depățlrul cu CMe Adrian tar» noastră, acum o concurenta 
dabile P® tribut delăsării cu mari fluctuații ta. mai cu aea- ndversarl, __ _danlfestal4 moral fragH. O eb-
Cberdu. Pernei pop a fota sență notabilă s Cristina Timar,
ta prega^j,. dintre concurenta. an* dintre favorita, retrasă din«ta“ JT timp el având ta că tatreoerea da la trcmbuHnă_3 m.
CC1 EQsu program da sărituri, după opinia noastră in mod ne
ta 'care dublu salt șl jumăte- justificat. __
°36ntra platforme! grupat (da Clasamente t PLATFORMA S>- 
S m) șl triplu sa» sl junta- J®»?1 ‘ \ & 7®^ £mer%2l

rate Înainte In echer (lfl m) aa jM-M P ’„A_ Chardu (CSSprimit cel mal bun punctaj al ia- Triumf] țlțfi 91 3. D. Opreau
î trecerii : 67,5# ta. respectiv, SI n. (CgM SRrtu) p • *L ®L®țg*
Referitor la numărul foarte mS .S’*, PJ^TI2?"
al partlclpanțllor, el reflectă In- MA SENIOARE i 1. Isabela Bera 
suficienta atenție acordată de an- ®“* ■» -trenorl pregătirii sportivilor pear beta KopaU țCSȘ_ Sibiu) _ «14,CT
tru această Drobă. P • •• Andreea Dragomxr (Cap

La trambulină 3 m senioara, ««■?* P Cristtaa Stera
principala favorită, Isabela Bera fc»e».CCrfaffl- 72sLP LS,^<WmÎ
earn de la Steaua (antrenor— *•«£■ , <9°M, ■”■*. >_» »•; voluntar: Nlcolae Spartos), a ™rita Meu (CSȘ Sibiu) e«!,13 p.
obținut cel mal ridicat punctaj _ _ ______________
ta ta concursul preliminar ta ta Dumitra STANCULESCU

FLUSHING MEADOW, TURUL 3
Aa IncepoX • dat* cu <fao- 

fteuraren parOdtaor dta to
nta S Campionaietor Inter- 
națtortate de tenta ala B.U-A- 
«t sa creionez» performeri! 
actualei ediții. Tins WiTIrlniea 
obțin» „eea mat prețioasă vte- 
torie dta carieră*. după cam 
o mărturisește singur, ta teta 
tal Noah, dop* 7-8 (li—10, dar 
a avut- B—• ta 8—3 fi. A 
4—A 6—A 8—4. Astfii ca 
Heart Leconte a devenS _nt»- 
mărul 1“ francez, pătranrind 
spre optimi, ta urma umta 
4 A 8—A 7—5, 6—8 ta cam
pania tal Mansdorf. Sovieti
cul Andrei Cesnokov ,oe nu
măra, Iarăși. ta ei. printre re
marcat!, ta urma victoriei 
cu 1 A 8—3, 4—A 8— 1, 8—3, 
ta fața lui Freeman. Pe ta
bloul feminin, argentlnlanea 
Sabatini cjșttgă derbyud tine
reți! înaintea Katertoet Ma
leeva. eu 7—A 8—X ta rest, 
rezultate normale, poate doar 
unele scoruri să mai ridice 
ceva semne de întrebare: 
Krfefcsteta — Purcea 8—K 
8—S, 8—11 Edberf — R.

Hotvteh ^8-A OMtesttk

Iteres
Barata »-A S-A 8-81 Graf
— Boves 8—4. 1—8 ob; Rebo
— Crea 8-a 8-A Jordan - 
Minter 8—A A—A ta femtata.

nNHSn BAifU fflffAț,
UCU 2 &l CIH MMBIAU

W U BEUUfi

0 MOMI VICTORIE
i RUGBYSTILOfi NOȘTRI 

li CUPA PHETEMA
\

VARȘOVIA (AgerprCB). — 
la eta de-tf doilea mea p« 
care l-« dlspatta ta cadrul 
Copta Prietenia la mgl^y 
competiție rezervată junio
rilor, ea se desfășoară ta 
Gdansk (Polonia), reprezentat 
tiva României a obținut o caș- 
tegorică victorie, cu scortal 
de 73—A ta fata setecțlonatta 
R. D. Germana. într-un afa 
meci, echipa Poloniei a in- 
trecut cu scorul de 33—0 f<m- 
mafia Bulgariei.

• TELEX. 9 TELEX •

CE. DE ATLETISM S-AU ÎNCHEIAT CU NOI RECORDURI
(Urmare din pag. 1)

{fiorin Matei s-au clasat pe 
[tocurile T (2,25 m) ta, respec
tiv, 14 (2,12 m), primul rattad 
de putta la 2,28 m, ultimul a- 
cuzlnd —ploaia. Pe podium 1 
Igor Paklta 2,34 m, Sergbfi 
Malcenko 2,31 m, ambii dta 
V.R.S.3., ,1 Carlo Thraenhardt 
<R.F.G.) 2,31 m.

Slmbătă au concurat in 
disputa pentru medalii șl aler
gătorii de garduri Crîstieana 
Cojocarn (400 m.g.) șl Iâviu 
diurgian (110 m.g.). Numitor
comun — comportare ștearsă 
<C. Matei a avut un tempo 
elab pe prima parte a cursei, 
iar L. Giurgian a doborit pri
mele 5 garduri), șl același loc 
la final, 7. In această zi, miile 
de spectatori de pe Neckarsta- 
dlon au fost martorii unei ex- 
celenle serii de aruncări « 
campionului olimpic șl tri
plului campion european 1a a- 
runcarea ciocanului, sovlett- 
cul Iuri Sedlh (cu 5 aruncări

Ca un nou record european a-a 
soldat ta finala probei de U8

de 10.000 m, norvegiano Ingrtf 
Kristfansaa a fost cea mal
aplaudată campioană, publi
cul apreciind munca, eftxrtut 
șl talentul. De altfel, ta •- 
ceastă alwgare lungă a-stn 
înregistrat nu mai pafta de 8 
recorduri naționala. Sovietica 
Marina Stepanova a devenit fa
38 de ani noua recordmană a
lumii la 400 m.g. (53,32), ea 
lmpunindu-e. cu autoritate 
chiar ta fața fostei recordma
na Sabine Busch (TLD.GJ 
mult mal ttaăcă (24 da anf). 
Mari surprize fa disc, maraton 
ta 5000 m Cta această ultimă
probă, celebrul Steve Ovett 
a abandonat).

peste 85 m), încununată cu m 
«Mm record mondial — 8AT4 m.

BASCHET fi Aa fost efectuate 
tragerite ta sorți in cupele eu
ropene. Ia C.C.g, (masculin).' 
Steaua va juca eu Jalgniris Kz> 
nas fin meci tar la 1» septen», 
bria, la București, Iar rotarul, la 
29 septembrie). In competiția sfe 
mllarii feminin^ Universitatea 
Cluj-Napoca va susține prinnfl 
Joc ta deplasare ea echipa Ma
dras Tetklk (Turda) la 2 octom
brie, returul ta » octombrie.

HOCHS PR GHEAȚA • Ta 
RoaraslMiim s-a iachdat cea de a 
18 ediția a Cupei Europei lnter- 
dnbmt Competiția a fost ds»> 
gata de echipa sovlotlcâ T^.K.AJ 
Moscova (8—«, in ultimul m—ț • 
ca Rosenheim).

VOLEI • La ZUtna fi): Jape- 
Ma — CetMMtovacla »—«; la Ro
ate (fi; nalta — Brazilia 2—JJ

«m p, 1. Nstadfa Bubeakova 
(UJLSAJ «S43 p, 3. ludlt Slmp- 
soa <M. BriL) 8833 p; «X1M ta
— k RJ3.O. 4134. L Bulgaria 
«2,63, 3. U.R.S.S. 42,74; «X«M ta
— 1. R.D.G. 3:16,87, 3. RJXJ.
332^6 L Polonta 334,83.

mascvxjn : 1U BLg. — X Ște
fan Caristaa (Franța) 3AM — 
nou record european, L Arte 
Brijggara (Finlanda) 13.43, 3. Car
tea Sal» (Spania) 13£sl_ L Livta 
Giurgtan (România) 13,71 ; tripla
— L Hrfato Markov (Bulgaria) 
17^8 m. 2. Maris BruzilGS 
(VASJB4 fT«» A Oteg Pros- 
eenko (UJR&&) 1733 m ; docaa
— L lori Sedan (UJLSJ3J 88,74 m
— nou record mondial, 3. Senghd
Litvinov (VJXS.S.) 83,74 ra. X
Igor Mkulta ra-ELSA) 8338 nx 
5 OM m — X Jack Buckner (M.

CAMPIONATE, CUPE

..INTERNAȚIONALELE"
(Urmare din pag. 1)

căruia avea un avantaj de U—4 
In momentul etnd a finalizat un 
atac prlntr-un tuș imparabU. Un 
adversar mat dificil a avut in 
Mario Wlllomclt (R.D.G.), pa 
care insă Hineu l-a depășit ca 
un rezultat elocvent : »—X Cete 
«nai mari emoții le-a avut, eu 
siguranță, in partida finală, dnd 
a fost condus cu 1—0 in prima 
repriză ta eu 2—t in cea de a 
doua. Dar, cind nimeni na aa 
mal aștepta, deoarece mai rămă
seseră numai două secunde, Htnca 
ta-» surprins adversarul cu o 
centurare laterală, încheiată 
o dată cu sunetul gongului 1 
Astfel ei a obținut o nesperată 
dar meritată victorie,

La categoria următoare, ST kg, 
primele două locuri șl le-au 
disputat doi luptători oaspeți 1 
Alunei Ak (Turcia) șl Zoran 
Bozov (Iugoslavia). Mal îndrăzneț 
ta atac, sportivul ture a Ieșit 
învingător la puncte cu scorul 
de s—0.

Cea mal disputată finală a 
Cost, fără Îndoială, cea de la 
categoria 62 kg, dintre Măricel 
Popa șl Remus Lutz (R.D.G.).SI 
precizăm mai lntll că și unul 
ta altul n-au avut probleme in 
seriile tor. detașîndu-se autoritar. 
Meciul lor a debutat cu o 
spectaculoasă răsturnare laterală 
reușită de Popa șl cotată cu 2 
puncte,,-pentru ca. In secundele 
următoare, Lutz să-1 surprindă 
cu un tur de braț (3 puncte), 
în to ret nd scorul In favoarea sa. 
In repriza secundă, cu un atae 
la picioare. Popa a reușit să-ta 
„fixeze- adversarul șl totodată 
să stabilească egalitatea pe tabela 
electronică : 3—3. Lutz știa 
Insă că ișl asigurase victoria 
(atacul său fusese cotat superior 
celor două acțiuni ale Iul Popa) 
ta a Intrat In defensivă. Iar 
arbitrii l-au dat unanim aver
tismentul descalificării.

Condus cu 5—2 după prima 
repriză, Traian Marinescu. te 
»«S kg-, n-a putut să facă față 
atacurilor succesive și viguroase 
ale cubanezului Eugenio Mon
tero nici in partea a doua a 
meciului final, fiind Învins net 
1» puncte î T—14.

Din nou finală românească, de 
astă dată la .74 kg* : Claudtu 
Tămădulanu — Constantin Da- 
masehln. Trecut cu bine de 
„examenele** din seria sa — cel 
mal dificil cu cubanezul Alberto

DE LUPTE LIBERE
Rodriguez, pe care l-a învins la 
puncte, 8—» — Tămădulanu. cum 
era de așttoteL x impus, obfi- 
nînd victoria fa puncte: 5-4L 

Ultimal succes *1 luptătorilor 
români a fost consemnat la cat 
n kg, unde au participat na 
mal puțin de U eoncurentL 
Dintre eL ta finala „mare** au 
ajuns Constantin Mărăocu ai 
polonezul Andrzej BsdomskL 
Reprezentantul țărfi noastre n-a 
Încercat procedee tehnice de 
maro efect, dar eu riscurile de 
rigoare, d a căutat soluțitte cele 
mal simple, dar eficiente. 81 
așa, puțta cita puțin, a terminat 
prima repriză cu un bun a- 
vantaj : 5—1. La reluars, Mărăsca 
■ continuat Inițiativa, dar, ta 
replică, luptătorul polonez a 
riscat de clteva ori ta a punctat. 
Totuși, ta final, scorul a rămas 
favorabil luptătorului român: 
»—3. La categoriile mari locul I 
a revenit luptătorilor oaspeți: 
M kg : Jerzl Nlek (Polonia) 
b. tuș Gheorghe Fodorea (Româ
nia) : IM kg : Uwo Neupert bX 
Frâna Ermiteh (ambii R.D.G.) 
ta IM kg : Andras SehrOder
(RJD.G.) bX Waia Wojciech 
(Polonia).

Iată primii trei clasați (unde 
au fost mai multi luptători din 
aceeași tară a intrat ta cla
sament ed eu punctajul mal 
bun) : cat. 4t kg 1 L Dumitra 
Drăglild (România), 2. P. Zavas 
(Cuba), 2. F. Kaymar (Turcia) ; 
eat. M kg 3 .1. Mica Hineu
((România), 2. M. Topatas 
(Turds), 2. M. Wlllomclt 
(R.D.G.) ; cat. 57 kg : 1. Ahmet 

Ak (Turda), 2. z. Sozov (iu
goslavia), 3. V. Buclea (Româ
nia) ; eat. a kg : 1. Măricel
Popa (România), 2. R. Lutz 
(R.D.G.), 2. W. Szczurak (Po
lonia) j cat. M kg 1 1. Eugenio 
Montero (Cuba), 3. Tr. Marinescu 
(România). 2. C. ErtUgrul 
(Turda) ; cat. 74 kg : 1. Claudlu 
Tămădulanu (România), 2. A. 
Rodrlguez (Cuba), 3. A. Betula 
(Iugoslavia) ; cat. «2 kg : 1.
Constantin Mărâscu (România), 
2. A. Radomskl (Polonia), 3. 
G. Kugel (R.D.G.) ; cat. 30 kg : 
1. Jerzy Mlek (Polonia), 2. G. 
Fodorea (România), 3. R. Garda 
(Cuba) ; cat. IOT kg : 1. Uwe 
Neupert (R.D.G.), 1. V. Pușcașu 
(România). 3. T, Kupls (Polonia): 
cat. 13t kg : 1, Andras SchrSder 
(R.D.G.), i. W. Wojciech (Po
lonia). 3. R. Ivanov (Bulgaria).

BrtQ iSUSAX «• Stetaao Mei 
(Italia) I311JT X Tim Hutchins 
(M. Brta) U U2.88 ; 1 MS m — L 
Steve Cram (Marea Britanic) 
3313A L Sebastian Coe (Marea 
Britanie) 3 31,87. X Bans Kulker 
(Olanda) 3:4341; dtec — X Roman 
Vbartas (UJLS.SJ «XM m. X 
GbeorgM Ootaocenko fCTJLSAJ 
«7,03 m, X Vactevac KkMlras 
(D4LSJM M,32 m ; M km marș
— X Hardvlg Gaudcr (RJJ.GJ 
3D 48.M L Vlaceslav rvauenko 
CDJXSA) 8fi «1,84 X Valeri Sun
ate (UJLSJU 3h«2,»: «X3M ta
— x VJLSA. 384». X RJD.G. 3844 
X Maree Britanic 3841; «XM8 ■
— 1. Marea Britanic 23B.M, X 
RJTXL 3teJ7. X UdBLSA

BTANIA (meciuri ta avana 
dta prima etapă). Ofion — BO- 
bac s-A C. V. Barcetoua — San
tander *-< Las Pataaas - va>- 
iadoM »-A

ANGULA țeX fi- Coventor — 
Evertoa »—4, Uvozpod — Ar
senal ă-l, Lutau — Newcastle 
0—4, Mancboator United — 
Cheriton 0-1 I Norwich — 
Sootbamptto 4—A Nottingham
— Watford 1-4, Oxford — West 
Hast 0—A Q4». Rangers — Aston 
Villa 1-A Sheffield Wednesday

• Cbelam >—4, TottenliMn — 
Mancheater City t—«, Wimbledon
— Leicester 1—4. in joe restant 
din eL 3 : Nottingham — Charlton 
4—4 ! în clasament : Tottenham, 
Liverpool ta West Ham stnt fa 
frunte eu die T p ; pe ultimele 
loeota : 31—32, Manchester United 
ta Aston vma eu 6 p.

FRANȚA (Ct fi. Monaco - 
St. Etienne •—A Toulouse — 
Brest »-A Lavta — Metz 1—4. 
Bordeaux — Bramas 4—4. 
Sochaux — Nantes 3—1, Le Havre 
Nice 8—A Nancy — Toulon 3—A 
Parte St Germain — Utte 1—L 
Lens — R.C. Paris «-1, Mar- 
adila — Auxerre t—1. Pe primele 
tocuri: Marseffie șl Nantes eu

cite 11 p. Bordeaux șl Paris Sx 
Germain cu cite 16 p ; pe ultimul 
tec : 2«. Toulon 3 p.

BJT. GERMANIA, fa prime 
etapă de Cupă a RJP.G. dotal 
echipe dta prima ligă au fost 
eliminate de către formații 
din ligi inferioare. Schalke e 
suferit o surprinzătoare Infrfn- 
gere (0—2), pe teren propriu, la 
Gelsenkirchen, In fața unei ecitipa 
de amatori din Malnz, tn timp 
ce Bochum a pierdut ca 6—1 ta 
Hamburg, tn fața echipei st. Pauli, 
recent promovată in liga a doua. 
Singura intnnlre intra două 
fonnatB din „Bundesliga* a fost 
aceea dintre Stuttgart ta Bayer 
Uerdlngen. Stuttgart • clștiga* 
după prelungiri cu 6—l.

ITALIA. Sezonul oficial a 
Început tn Italia cu primul tur 
»1 .Cupei**, in cadrul căruia s au 
Înregistrat următoarele rezultatei 
Napoli — Spăl Ferrara 2—«;
Florentina — Caserta 8—1 {
Sampdorla — Cremonese 6—8 )
Torino — Cagliari 2—1 : Juventus
— Lecce 2—fl ; Internazlonale 
Milano — Cavese 3—1 ; Roma
— Campobasso 3—fl ; Milan — 
Banbenedettese 1—4 ; Udlnese — 
Bologna 1—9 ; Como — Pescara 
X—1 ; Verona — Perugia 1—X

TURUL CICLIST
(Urmare din pag. 1)

taaița. La km 50, după dna 
• oră de fa plecare, spre bu- 
ousta noastră avansul fugaru
lui devine de 8 minute șt 30 
secunde de ta intrarea In Ur- 
zteerd. Opreacu, puternic îmbol
dit de antrenorul său, prof. K. 
Grigore, lși dozează eficient 
efortul ta 1* 'an 108 (sprin
tul dta Buzău) avansul său 
este de 11 minute 1 Ne oprim 
pentru a vedea care este si
tuația in grupul rămas in 
urmă. în urmărire pornesc 
12 alergători : H. Greger, M. 
Prix, T. Mieflens, F. Schon- 
henr (toți ASK) ; Chr. Jager, 
H. Andre, J. Glossmann, O. 
Jentzsch (Cottbus — R.D.G.) ; 
Cr. Neagoe, C. Paraschlv, M. Ro- 
mașcanu (toți România A) șl N. 
Statoov (Bulgaria), careta rinduJ 
lor au un avans de circa un 
minut și 30 secunde față de 
restul plutonului. Profit;™! de 
puternicul viot lateral-dreapta, 
Intimpinte după ieșirea din 
Buzău, Oprescu rulează cu 
peste 45 km/oră, menținlndu-și 
avansul și ta sprintul din Rm. 
Sărat. în pluton spiritele se 
agită, dar avansul consistent 
al ciclistului de ta I.M.G.B. ii 
asigură acestuia tricoul galben. 
Prin urmare, Învingător deta
șat, după o excepțională eva
dare din start șl piuă la so
sire (175 km) — tînăirul re
prezentant al secției de ciclism 
a puternicei unități muncito
rești bucureștene.

AL ROMÂNIEI
CLASAMENT ETAPA ; i. S. 

Opreaca (LM.GJJ 4444X X D. 
Matuszek (Cottbus) 444:52, X O. 
Jentzaca (Cottbus), X M. Romaș- 
canu, X C-tin Câmțsțu (ambii 
România A), fl. M. Prix (AAJC.), 
toți tn același timp ca D. Matus-

zek. Restul plutonului a fost cro
nometrat in 4.1743.

Astăzi are toc etapa a H-a i 
Focșani (start ora IX DJI. km 
18fi — Mărășești (monument, 
sprint ora 13,2») — Adj ud (14,08 
sprint) — Bacău (13,3# sprint) — 
Buhușl (16,09 sprint) — Săvinești 
(lfl.flfl sprint) — F. Neamț (17,M 
sosire — P-t» Teatrului) — 181 
km.

i—— ELOGIUL SLATORNKIEI-----
fa eflrții, după Xtt da kilometri, plutonul descaleci. In timp 

ce rutierii M eauureasti primele Utdnxi sau, la fel de birbdtețte, 
tșt oblojesc cele din«i tnfrtnperi, nu ți-e greu «d tocotefti ed 

I bitoeaga teme « bicicletei noastre de curea t-a grăbit sd tan- j
neze, șt ta aeearid toamnă, condica de pretenfd a „Turului’. 
Ctftoa dintre ațU de attidati ai șosetei au venit, ea ti zicem I 
așa, eu servietei, te oalltatt da antrenori ; ion Ardeteanu, Gbeor- J 
gha Xeagce (al cărui ftu, Crirtian, aleargă pentru România A), 
Conttanttn Ciocan, Ion Stoica... MțH tned, poate mai nttmeroți, 
tn frunte cu maeștrii emertfi ai eportului Marin Niculetcu (caț- 
tlgitor ta 1951) și Gabriel Moiceanu, t-au îndreptat către „mica 
buctă’ numai dtn dorința de a da o mtnd de afutor, de a te 
face utili, purdnd la bătaie pensia» tau concediile lor. Sub ocltiul 
vigilent al arbttrului principal Octavian Amza (el tnsuși la al 
18-tea „Tur* coneecutto I), fiecăruia i s-a incredtnțat o misiu
ne, menită tă contribute la cit mai buna desfășurare a compe
tiției, Gabriel Moiceanu, da pildă, dtrtfează coloana de transpor
turi, iar Nteolae Gavrilă, și el rindea campion, răspunde de 
problema marcării și respectării trateului. Muncesc toți, acesta 
s termenul, fără trufii și fără pretenții, statornici insa, superb 
sentiment, tn dragostea pentru un sport căruia au înțeles td-i 
dăruiască, iată, nu doar ani, el chiar vieți. Dacă rămtne neo
bosit la postul sdu, bănuit că doarme cu steagul de starter tub 
pernă, septuagenarul Cornel Popovici (participant la ediția inau
gurală a întrecerii t), lipsește doar fostul nostru confrate Hris- 
tache Nawn. B a lefii din realitatea imediată a „Turului- spre 
a intra In legenda lui.

Toți cei invocați, aleși dintre mulți alții, demonstrează con
cret, fără putință de tăgadă, că ciclismul « o iubire (și o mun
că) de oara, o dată cuprins, nu te mal poți desface. Tocmai de 
aceea ei, întregind aspra bătălie car» m poartă tn pluton, con
feri printr-o lucrare de-acum anonimi și modestă un plus de 
grandoare și de noblețe acestei frumoase sărbători sportive oare 
se cheamă Turta României. I

Ovidiu IOANITOAIA
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