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• învingători: echipa țării noastre și F. Schonherr (ASK Vorwărts) • Pe Stadionul Tineretului,

președinția tovarășului 
Ceaușescu, secretar 

al Partidului Comunist 
președintele Republicii

Sub 
Nicolae 
general 
Român, _ .
Socialiste România, președintele 
Consiliului Național al Oameni
lor Muncii, simbătă, 6 septem
brie, au continuat lucrările 
celui de-al III-Iea Congres al 
oamenilor muncii din industrie 
și alte sectoare economice.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
tovarășa Elena Ceaușescu, cei
lalți tovarăși din conducerea 
partidului și statului au fost 
întimpinați — și în această zi 
— Ia sosirea în sală, cu multă 
căldură și însuflețire.

în prima parte a ședinței de 
dimineață au fost reluate dez
baterile în plen asupra proble
melor înscrise pe ordinea de 
zi.

• La propunerea prezidiului, 
participanții au aprobat, în u- 
nanimitate,. intr-o atmosferă de 
înaltă vibrație patriotică, Ho- 
tărîrea cu privire Ia adoptarea 
cuvîntării tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, rostită în 
deschiderea lucrărilor congre
sului, ca program de muncă și 
acțiune al tuturor oamenilor 
muncii, al întregului popor, 
manifestindu-și convingerea că 
aplicarea neabătută in viață a 
importantelor orientări, indicații 
și sarcini cuprinse în acest do
cument programatic va contri
bui la ridicarea patriei noastre 
pe noi trepte de civilizație so
cialistă și comunistă.

ULTIMA ȘEDINȚA A CON
GRESULUI S-A DESFĂȘURAT 
SUB CONDUCEREA TOVARĂ
ȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU, 
SECRETAR GENERAL 
PARTIDULUI COMUNIST 
MAN, PREȘEDINTELE 
PUBLICII SOCIALISTE 
MANIA, PREȘEDINTELE CON
SILIULUI NAȚIONAL AL OA
MENILOR MUNCII.

In unanimitate, participanții 
la congres au adoptat docu
mentele înscrise pe 
zi.

Trecîndu-se la 
punct al ordinii de 
ales Consiliul Național al Oa
menilor Muncii.

în unanimitate, a fost apro
bată componența nominală a 
Consiliului Național al Oame
nilor Muncii.

Au fost aleși, in unanimitate, 
prim-vicepreședințil. vicepre
ședinții șî secretarii Consiliu
lui Național al Oamenilor Mun
cii, care, potrivit legii, fac par
te din Biroul Executiv al Con
siliului Național al Oamenilor 
Muncii. De asemenea, au fost 
aleși membrii Biroului Execu
tiv al Consiliului Național al 
Oamenilor Muncii.

Intr-o atmosferă de mare en
tuziasm, a fost adoptată, în 
unanimitate. Hotărîrea-Chemare

AL 
RO- 
RE- 
RO-

ordinea de

următorul 
zi, a fost

adresată clasei 
tuturor oamenilor 
(ara noastră.
de participant! au 
unanimitate, in a-

a congresului, 
muncitoare, 
muncii din

Cei 11.000 
adoptat, in 
ceeași atmosferă de puternică 
însuflețire, Apelul Congresului 
al III-Iea al oamenilor muncii 
din Republica Socialistă Româ
nia pentru dezarmare nucleară 
și generală, pentru pace și Ho
tărârea celui de-al III-Iea Con
gres ai oamenilor muncii din 
Republica Socialistă România 
cu privire la reducerea cu 5 
la sută a armamentelor, efec
tivelor și cheltuielilor militare 
și organizarea unuî referendum.

Primit cu deosebită însufle
țire ți căldură, cu cele mai a- 
lese sentimente de dragoste și 
stimă, a luat cuvintul, in înche
ierea lucrărilor Congresului, 
tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, 
secretar < 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
președintele Consiliului Național 
al Oamenilor

Cuvîntarea 
partidului și 
fost urmărită 
cu deplină satisfacție și apro
bare, fiind subliniată, în repe
tate rînduri, cu îndelungi aplau
ze, ovații și urale.

în aceste momente deosebite 
ale încheierii lucrărilor mare
lui forum al clasei noastre 
muncitoare, al democrației mun
citorești revoluționare, pârtiei- 
punții au aclamat, din nou, cu 
putere, pentru partid șl secreta
rul său general, pentru eroicul 
popor român, pentru patria 
noastră socialistă. liberă, demnă 
și înfloritoare.

Cel de-al III-Iea Congres ai 
oamenilor muncii ia sfîrșit prin 
intonarea Imnului Frontului 
Democrației și Unității Socia
liste — „E scris pe tricolor 
unire".

La ieșirea din sala congresu-

In aplauzele numeroșilor spectatori, M. Romașcanu a

actualei edifii a Turului ciclist al
Foto : Aurel D. NEAGU

Echipa noastră — câștigătoarea 
României

După ce a parcurs peste 1100 
km, pe un traseu variat, cu 

- • • js zone de munte și de șes de o
general al Partidului -s neasemuită frumusețe, carava- 

na Turului ciclist al României 
a revenit ieri după-amiază în 
Capitală. în mijlocul unui in- 

g: teres major, laureații celei de-a
•

24-a ediții a înconjurului țării 
pe biciclete fiind Frank Schon
herr (A.S.K. Vorwărts), re
prezentativa ROMÂNIEI, bulga
rul Petar Petrov și Olaf Jentz- 
sch (S.C. Cottbus), aceștia din 
urmă în ierarhia cățărătorilor 
și, respectiv, sprinterilor. A-

Muncâi.
conducătorului 

statului nostru a 
cu multă atenție,

S-au încheiat întrecerile balcanice de volei juniori

I AMBELE NOASTRE REPREZENTATIVE 
|AU CUCERIT TULURILE DE CAMPIOANE 
| RM. VILCEA, 7 (prin le- 
-5 lefon). După cinci zile de în-

treceri, echipa feminină a 
g României a obținut — victo- 
0 rioasă în toate partidele sus- 
fî ținute (Bulgaria, Albania, Gre- 
g cia. Turcia și Iugoslavia) — 

titlul de campioană balcanică 
g de juniori. O reușită privind 

cîștigarea titlului pus în joc, 
j? cu mențiunea că cea de a treia 

clasată în turneu — echipa 
S; Bulgariei — este de fapt „bron- 
Jî zul“ recentelor C.E. de juniori, 
șî desfășurate în urmă cu două

TULCEA, 1 (prin telefon) 
în penultima zi formația mas
culină a României a mai fă
cut un pas spre cucerirea titlu
lui balcanic, invingînd Turcia 
cu 3—0 (11, 13, 4), după un 
meci foarte disputat, în care 
antrenorul C. Oros a folosit, 
pe o durată mai mare, și ju
cători de rezervă ca Mărgi-

Gheorghe LAZAR

(Continuare în pag. 2-3)

lui, tovarășul Nicolae Ceaușescu, săptămîni în Bulgaria. Succe- 
‘ovarașa Elena Ceaușescu au g sul confirmă va]c>area echipei -
fost salutați cu aceeași căldu
ră și însuflețire de mii și mii 
de locuitori ai Capitalei.

Această entuziastă manifesta
re a dat o nouă și înaltă ex
presie sentimentelor de profun
dă dragoste și prețuire ale în
tregului popor față de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, ctitorul 
României moderne socialiste, 
erou al păcii, erou al Româ
niei, pentru înțelepciunea, dă
ruirea și cutezanța revoluționa
ră cu care conduce poporul în 
opera de înfăptuire a istorice
lor hotărîri ale Congresului al 
XIII-lea, cu care conduce des
tinele țării, ale națiunii, spre 
orizonturi tot mai luminoase 
de progres și civilizație, spre 
comunism.

reprezentînd o generație de ju
cătoare talentate, cu gabarit 
care putea obține mai mult la 
recenta întrecere continentală, 
în ultima confruntare a tur-------  -------- ----

g neului, meciul-vedetă a fost cel 
dintre reprezentativele Româ- 
niei și Bulgariei, formația 
noastră fiind singura echipă 
care nu cunoscuse înfrîngerea. 

Șj A fost o partidă foarte dispu- 
g: tată, care a revenit selecționa- 

tei noastre : România — Bulga- 
g ria 3—2 (15, 14. —7, —2. 3). în 
I

Modesto FERRARINI

(Continuare in pag. 2—3)

FOTBALIȘTII „TRICOLORI"-ÎN LINIE DREAPTĂ
După cele cîteva zile de pre

gătire intensă la Bistrița, timp 
în care pe lîngă problemele de 
omogenizare, deosebit de im
portante in momentul de față, 
„tricolorii" au pus accentul și 
pe acumulările de ordin fizic. 
Lotul A a revenit ieri In Ca
pitală și după câteva ore de 
odihnă, a susținut un joc-școa
lă pe stadionul Steaua. în com
pania echipei F.C. Argeș, al 
cărei recunoscut joc de contra
atac a fost valorificat în pers
pectiva meciului cu Austria.

Pe parcursul celor 90 de mi
nute. antrenorii Mircea Luces- 
cu și Emerich 
întregul lot. 
Iaci. dar 
care continuă __ 
mentul doctorului 
pentru lichidarea eroziunii de

Jenei au rulat 
inclusiv Ba- 

minus Boloni. 
să fie în trata- 

Andreescu,

• Ieri, joc-școală cu F.C. Argeș, pe stadionul steaua, care

?•*  găzdui miercuri meciul cu reprezentativa Austriei

luptă 
îmbu- 
clasa-

clștigat ultima etapă
flați într-o permanentă 
pentru menținerea sau 
nătățirea pozițiilor în
mentele generale, cicliștii noș
tri și puternicii lor adversari 
din selecționatele R.D. Germa
ne, Bulgariei, Poloniei, A.S.K. 
Vorwărts sau S.C. Cottbus au 
oferit în majoritatea etapelor 
întreceri pasionante, curse de 
real angajament, ciclismul do- 
vedindu-și din nou incontesta
bila sa spectaculozitate si capa
citatea de a polariza atenția iu
bitorilor sportului prin toate 
locurile pe unde a trecut ca
ravana Turului României. în 
această dispută, elevii antreno
rului Ion Ardeleanu, din pri
ma echipă a țării noastre 
(M. Romașcanu, V. Constanti- 
nescu, C. Ncagoc, O, Celea, 
C. Căruțașu și C. Pa- 
raschiv), angajată din start în 
disputa pentru un loc. pe po
dium, au reușit abia după e-

Traian IOANIȚESCU

(Continuare in pag 2-3)

LA fOCLEIMir BALCANICE
DE LA LJUBLJANA,

ATLETISMUL
ROMÂNESC

A OBȚINUI
5 MEDALII DE AUR.

0 DE AROINI
$1 14 DE DDONZ

Citiți amănunte in pag. 4

la „Internaționalele" de lupte greco-romane de la București

SASE VICTORII
9

ALE SPORTIVILOR ROMANI
celor 

ale

la tendonul lui Ahile. (Să fa
cem precizarea că această in
disponibilitate nu l-a împiedi
cat pe Boldni să-și continue 
antrenamentele, fără ghete de 
fotbal rfvna liderului selecți
ilor în echipa națională fiind 
un exemplu și pentru alți com
ponent]

Fiind 
rup. de 
reluarea 
a loviturilor din situații fixe, 
scorul nu are importanță — 
3—2 în favoarea „tricolorilor", 
după ce ei au condus cu 3—0 
pînă spre sfîrșit. Au marcat —

al lotului).
un joc-școală. între
mai multe ori, pentru 
acțiunilor și mai ales

pentr. Lotul A — Mateuț (în 
urma unui șut puternic, care 
l-a surprins pe Speriatu), Hagi, 
în urma unei frumoase lovituri 
de cap. și Cămătaru, după un 
ingenios stop pe piept, urmat 
de un șut plasat, imparabil.

în cursul dimineții de astăzi. 
Lotul va face o ședință de re- 

după- 
nou an-

Boloni

cuperare, urmînd ca 
amiază să efectueze un 
trenament

în timpul partidei,
ne-r declarat: „Sper din toată 
inima să mă refac, pentru a fi 
in teren Bineînțeles că nu mă 
gîndesc decît Ia victorie".

La finele 
trei reuniuni 
Campionatelor In
ternaționale de 
lupte greco-roma- 
ne ale României, 
care au avut loc 
sîmbătă și dumini
că în Sala Flo- 
reasca din Capita 
lă, au fost desem
nați laureații edi
ției a XXV-a. Re
prezentanții țării 
noastre au repur
tat un succes re
marcabil. termi- 
nind invingători Ia 
6 din cele 10 ca 
tegorli de greutate: 
IONEL TASE (48 
kg), MIHAI CIȘ- 
MAȘ (52 kg). PE
TRE 
kg).

SU 
TEA 
ANDREI (100 kg). La întreceri 
au participat sportivi fruntași 
(unii dintre eț — după cum 
vom menționa — aureolați cu 
performanțe prestigioase) 
Bulgaria, Cuba, Finlanda, 
rael, Iugoslavia, U.R.S.S. 
România.

Iată cîteva dintre cele mai 
importante amănunte, privin- 
du-i, îndeosebi, pe luptătorii 
noștri. La categoria de greutate 
cea mai mică, 48 kg, lupta 
pentru întîietate s-a dat. de

CĂRARE (68 
ȘTEFAN RU- 
(74 kg). SORIN HER- 

(82 kg) și VASILE

Tinărul Sorir Herțea jinaLiz^aza urc spectacu- 
tos supleu in finala categoriei 82 kg; in care 
l-a tnvins categoric pe luptătorul sovietic 
Aleksandr Kozlovski Foto: Iorgu BĂNICĂ

între sportivii români, 
concurenți oaspeți după 
tururi. în cele din urmă, 
Tase — trecut de prin-

din 
Is- 

Și

fapt, 
fără 
două
Ionel
cipalu-i adversar din serie, Hie 
Miuți — a obținut cu ușurință 
primul loc în finală, adversa
rul său, Ion Grigoraș, nepu- 
tîndu-se prezenta fiind acci
dentat. Titularul categoriei 52 
kg în lotul reprezentativ, Mi
hai Cișntoș, a fost nevoit să

Costin CHIRI AC

(Continuare in pag. 2—3)



TURUL CICLIST AL ROMÂNIEI ȘI-A DESEMNAT LAUREAȚII Divizia A le handbal (m + f)

tapa a cincea. dintre Bistrița 
Si Cluj-Napoca, să preia con
ducerea. grație unei incredibile 
desprinderi de aproape 90 km 
a talentatului dinamovist Va
lentin Constantinescu, precum 
Si inspiratelor manevre tactice 
întreprinse de colegii de echi
pă. care — co-ntrolînd plutonul 
urmăritor — l-au ajutat în te
merara lui detașare. De la 
Cluj-Napocâ, în pofida repeta
telor acțiuni ofensive susținute 
îndeosebi de alergătorii 
R.D. Germană, „tricolorii*  
strîns o „zestre" de 2:25.
care pînă la București au mă
rit-O considerabil. Etapa finală 
a competiției a fost cîștigată 
de experimentatul nostru rutier 
Mircea Romașcanu. în aplauze
le numeroșilor spectatori a- 
flați la Stadionul Tineretului 
din Capitală.

In penultima etapă, (a 7-a). 
desfășurată sîmbătă pe ruta 
Alba lulia — Sebeș — Sibiu 
— Călimănești (145 km), în fa
ta plutonului s-au aflat un tra- 

două 
patru 
După

(Urinare din pag. 1)

Plutonul, regrupat, se pregătește pentru al doilea punct de căța- 
rare de pe Dealul Negru, din ultima etapă

Foto : Aurel D. NEAGU

TREI ECHIPE FEMININE ÎNVINGĂTOARE ÎN

«eu cu profil variat, 
puncte de cătărare si 
sprinturi intermediare.
ci ți va kilometri de la plecarea 
festivă s-a dat startul teh
nic din mers, pe o vreme în
sorită. cu vînt cald si schimbă
tor. Orașul Sebeș, pe care îl 
întîmpinâm Ia kilometru) 13. 
brimest* ’ caravana cu entuziasm

lează lent, cicliștii părjnd mo
leșiți de temperatura mai ridi
cată decît în etapele anterioa
re. Cățârarea menționată și-a 
adjudecat-o K. Oliver (R.D.G.), 
urmat de G. Gheorghiu (Voin
ța). J. Wiatr (Polonia) și C. 
Dumitrescu (IMGB). A doua 
cătărare. plantată ne Dealul 
Săcelului (km. 53), a revenit 
polonezului J. Wiatr, seconda! 
de bulgarul P. Petrov si N. 
Aldulea (România B). Perma
nent atenți să-și mențină po
zițiile fruntașe, protagoniștii se 
suspectează reciproc 
sprintul de la Sibiu 
mărește ritmul de 
primii trecînd aici O.

și doar 
(km. 63) 
alergare. 
Jentzsch.

PUNCT FINAL
Spre surpriza generală, ultimul tronson al „Turului" n-a 

confirmat așteptările. Nu s-a mai produs, cum zic cicliștii, 
nici o „cărătură" și nu s-a mai purtat nici o bătălie, specta
colul avînd, firește, de suferit de pe urma unei curse care 
iji încheiase, vai, atit de timpuriu conturile ! Poate că și-a 
spus cuvintul oboseala acumulată pe munte. Nu e exclus să 
fi intrat în vigoare, ca la o poruncă nerostită, acea lege nes
crisă a șoselei — cavalerească sau nu — după care nimeni 
nu are dreptul să vineze, la spartul tîrgului, „zestrea" adu
nată de un altul pe cei mai multi kilometri ai traseului, cert 
e doar că. de la Alba lulia, atit de zbuciumatul pluton s-a 
cumințit, s-a cufundat în mediocritate și a cobori! in pas 
de melc, ca ta promenadă.

în ceea ce ne privește, mirarea ne e cu atit mai mare cu 
cit înșiși băieții noștri n-au mai găsit, împotriva promisiuni
lor de pînă atunci, nici transpirație și nici inspirație pentru 
a forța succesul la individual a! lui Valentin Constantine seu, 
cel mai bine plasat dintre „tricolori", la un singur minut de 
locul 1. Așa s-a făcut că, favorizat de o inexplicabilă apatie, 
tinărul (și foarte talentatul, ca să fim drepți !) Frank Schon- 
hert a terminat „mica buclă" îmbrăcat în galben, întîmplîn- 
du-se astfel ca, după 1.7 ani (Wanzlik, in 1969), un rutier 
străin să-și adjudece „Turul" I Acestea fiind spuse, ne ve
dem nevoiți să tragem neplăcuta concluzie că, satisfăcuți 
de victoria pe echipe, alergătorii noștri s-au mulțumit 
cu o jumătate de măsură, lăsînd neîmplinit un obiectiv de 
prestigiu. în acest context, fără să fim prea aspri, izbînda 
lui Mircea Romașcanu din ultima etapă ne-a apărut numai 
ca un semn al unui orgoliu rănit.

Dar. cum „Turul" abia s-a s/îrșit. comentariile vor urma.
Ovidiu 1OANIȚOAIA

si aplaudă ne O. Jentzsch. C. 
Nicolae (România B) si 
Scheunemann (A.S.K.). cla
sați în ordine Ia sprintul de 
aici. In continuare, spre sprin
tul de cătărare de la Apoldu 
de Sus (km. 44), plutonul ru-

D.
H. Lempart si H. Gruhl 
(R.D.G.). La intrarea pe Valea 
Oltului, aerul se răcorește brusc 
și asistăm la cea mai aprigă 
dispută pentru ultimul sprint 
de la Cîinenii Mari (km. 108). 
cîștigat de același O. Jentzsch,

urmat de O- Matuszek (S.C. 
Cottbus) si H. Lempart. în cu- 
rînd liderul cursei, F. Schon- 
herr, răiaîne în urmă și Jgce 
semne disperat Ia mașina teh
nică a echipei sate pentru 3 
schimba roata. în acest mo
ment. pe șoseaua ce șerpuiește- 
prin defileul Oltului. atacă 
principalul adversar ai purtă
torului tricoului galben, V. 
Constantinescu. El își prelun
gește sprintul, detașindu-se îm
preună cu S. Grochowski (Po- ‘ 
lonia) și H, Gruhl, dar ultimul 
partener nu este dispus să 
ducă la trenă si acțiunea se 
va stinge eu cîțiva kilometri 
înainte de sosire, unde revine 
!n față și liderul cursei. In 
consecință, la sprintul final se 
prezintă 55 de alergători, toti 
in același timp ( 4h 11:22). 
dintre care arbitrii au putut 
identifica doar pe primii pa
tru : 1. D. Matuszek, 2. V. Jiv- 
kov (Bulgaria). 3. H. Zaikov 
(Bulgaria), 4. H. Groger (ASK).

Etapa finală (a 8-a) a purtat 
caravana ciclistă de Ia Rm. Vil- 
cea. prin Pitești. Ia București 
(176 km). Oboseala disputelor 
anterioare și o oarecare limpe
zire a „apelor" au condus Ia 
prudentă și chiar Ia temperarea 
acțiunilor, plutonul rulînd a- 
proape compact Intre punctele 
de cătărare si sprinturile in
termediare. Cele trei cătărări 
de pe Dealul Negru au revenit 
cicliștilor J. Wiatr, P. Petrov 
Si respectiv. N. Staicov, jar la 
sprintul de la Pitești (km 61) 
primul a trecut O. Jcntzseh. 
Ultimul sprint de Ia intrarea 
in București (km 164). adju
decat tot de O. Jentzsch. a 
trezit orgolii în pluton si pe 
străzile Capitalei. principalii 
favoriți intreprinzind atacuri 
succesive. Pe Podul Grant, că
pitanul echipei noastre națio
nale. Mircea Romașcanu, acțio
nează decisiv, îi prind „plasa" 
J. Etgens si bulgarul P. Pe
trov. care sosesc in această or
dine pe Stadionul Tineretului, 
fiind cronometrați cu 5h 24:15. 
După 35 de secunde sosesc H. 
Lempart (R.D.G.), C. Popa 
(România B), A. Ion (Selecț. 
Tineret) și restul plutonului

Simbâtâ și duminică l-au 
disputat jocurile etape? a II-a îc 
Divizia A la handbal masculir 
și cea de-IIJ-» în întrecere*  
feminină La băieV reține aten
ția doai rezultatul de egalitate 
de la Brașov (Dinamc — H.C 
Minaur) — în Fest rezultate 
scontate. în timp ce la fete trei 
echipe au ciștigat în_ deplasare — 
Știința Bacău, 
pendența Sibiu și Chimistul.’*

MASCULIN 
SERIA A

STEAUA — INDEPENDENȚA 
CARP AȚI MIR ȘA 30—24 (16—10).
Doar în prima jumătate a repri
zei inaugurale rezultatul s-a 
menținui strîns (min. 14 : 7—7). 
Din acest moment, bucureștenil 
apasă pe accelerator și termină 
la o diferență confortabilă prima 
repriză. La reluare, 
tehnică a steliștilor, 
ocupată de creșterea 
de mîine trimite în 
tineri și ceea ce este cel mal 
important, ei au fost lăsați sâ 
joace multe minute. De notat 
în acest ser s. că la un moment 
dat în formația Steaua evoluau 
Adrian Ștot, Ovidiu Marc, Cris
tian Ionescu și Marian Costache, 
bine dirijați însă din poartă de 
același „tînăr*  sufletist, Nicolae 
Munteanu, care a contribuit mult 
ca în final diferența pe tabela 
de scor să râmină aceeași. De 
Ia oaspeți am reținut - evoluția 
bună a lui Sandor Zsurzsa, 
arunăctor Ia poartă de 
Au marcat : "
8. Berbece 7, Ghimeș 2, Mihai 1, 
Ștot 1, Petre î. Marc 1, pentru 
Steaua, respectiv Zsurzsa 9, 
Beeicheri 4, Cojocaru 4, Omer 3, 
Vătafu 2, Csavar 1, Jakobi 1. 
Au arbitrat foarte bine C. 
Cristea și Gh. Dumitrescu, ambi’ 
din Constanța.

C.S.M. înde-

conducerea 
vădit pre- 
schimbului 

teren mulți

un 
temut. 

Dumitru 9. Stingă

Mihail VESA 
timișoara - 
CRAIOVA 28—21

CLASAMENTELE GENERALE: individual — L
\ ...1 ___  la

Matuszek (S.C. Cottbus) la 2:11, 4.
F. Schdnherr 29h 04:58, 2. V. Constantinescu 
1:06, 3. D. ~ * 2^'
M. Prix (ASK) la 2:21,’ 5. C. Neagoe la 2t36, 
H. ^Groger (ASK) la £:55, ...8. C. Căruțașu

la 40:32, 9. Selecț. Voința Ia

».
— ---- _.------ Ia

7:43, ...12. c. Nicoiae (România B) la 10:38, ...14. 
O Celea la 11:17, ...23. V. Budurol (România B) 
la 14:28, 24. G. Olteanu (IMG Buc.) la 14:28, 
...28-29. N. Aldulea (România B) și M. Aldulea 
(Selecț. Metalul) Ia 14:48, ...33. M. Romașcanu 
la 17:58; echipe — 1. ROMANIA A 18h 19:28, 
2. A.S.K. Vorwarts la 4:10,
11,02, 4. R.D. Germană la 16:26, 5. Bulgaria la 
22:36. 6. România B la 35:00, 7. Polonia la 35:01,

4.
3. S.C. Cottbus la

8. Selecț. Metalul . ,
Ih 05:45, 10. Selecționata de Tineret la lh 09:24, 

IMG Buc. la lh 12:13, 12. Selecț. de Tine
ret Buc. la 3h 07:13.

Clasamentul sprinterilor: 1.
Cottbus) 95 p, 2. D. Matuszek 
54 p, 3. H. Groger (ASK) 43 p, 
(RJJ.G.) 41 p, 5. C. Nicolae 35 
(ASK) 34 p.

Clasamentul cățărătorilor: 1. P. Petrov 
garia) 64 p, 2. N. Staicov (Bulgaria) 42 p, 
Wiatr (Polonia) 40 p, 4. O. Jentzsch (S.C. 
tbus) 17 p, 5. H. Groger (ASK) 13 p, < 
Celea 8 p.

11.

D.
O.

5. C.

Jentzsch (S.C. 
(S.C. Cottbus) 
4. H. Lempart 

‘ ’ Prixp. M.

P. (Bul-
3. J. 

, Cot- 
«. O.

POLITEHNICA 
UNIVERSITATEA 
(14—11). Tinăra formație timișo
reană a obtinut o victorie cate
gorică în fața colegilor din Bă
nie. Marcatori: Matei 7, Ionescu 
7, Dobrescu 4, Giurgea 4, Naghi
4, P. Da» 1, Saftescu 1, pentru 
„Poli*,  respectiv Frică 6, Marian
5, Barcan 3, Olteanu 3, Răduță 
2, Gh. Dumitru 1 și Neagu 1. 
Au condus: Al. Măieraș și Gh. 
Istrăuan, ambii din Sa tu Mare. 
(C. CREȚU — coresp.)

ȘTI1NTA BACAU — C.S.M. ]R- 
LECTROMUREȘ TG. MUREȘ 
24—21 (15—7). Prin prestația sla
bă din partea a doua a partidei, 
băcăuanii au demonstrat din nou 
că sînt jucători de o repriză. Ei 
conduceau In min. 35 cu 18—10; 
în continuare mureșenii au tre
cut la cîrma jocului și au înscris 
de 11 ori, în timp ce gazdele nu
mai de 6 ori. Au marcat: Chi- 
rilă 6, Vasilca 4, Zamfir 4, Vlad
4, Rotarj 2, Gîrlescu 1, Uzum 1, 
Gerhard 1, Berbecaru 1. pentru 
studenți, respectiv I. Moldovan
5, Bădău 4, Ciobanu 4, Rotar 2/ 
Furnea 2. Vajda 2, Mozsi 1, A- 
despii 1. Au arbitrat: Al. Isop 
(Pitești) — Gh Mihalașcu (Bu
zău). (I. LANCU — coresp.)

SERIA B
METALUL BISTRIȚA — DINA

MO BUCUREȘTI 22—24 (11—14).
Cei peste 1200 de spectatori pre- 
zenți în sală cu mai mult de 
o oră înaintea începerii parti
dei au asistat la un meci strîns, 
de mare luptă, încheiat cu vic
toria campionilor. Au marcat: 
Cojocarn 5, Irimieș 4, Termure 
4, Avram 3, Lochner 3, Giur- 
giucă 2 și M. Dan 1, pentru Me
talul, respectiv Bedlvan 5, Do- 
găresen 5 Durău 4, Oprea 4, 
Antonescu 3 Flangea 2, Mocanu 
1. (I. TOMA — coresp.)

DINAMO BRAȘOV — H.C. MI- 
NAUR BAIA MARE 17—17 (10—10). 
Joc de mare spectaculozitate, e- 
chilibrat, cu multe faze palpi
tante la ambele porțl, încheiat 
la egalitate, după un final in
candescent. Pentru brașoveni au 
înscris: Roșea 8. Micle 3, Nico- 
leșcu 3 Donca 1. Donosa 1, Pan- 
tilimon 1, iar pentru băimăreni

I.

ȘASE VICTORII ALE SPORTIVILOR ROMÂNI
(Urmare din pag. 1)

I 
treacă prin emoții pentru a 
câștiga seria sa. Aceasta, deoa
rece chiar din turul inaugural 
a pierdut la puncte partida cu 
William Lara (Cuba). Cuba
nezul, foarte rapid, l-a derutat 
pe Cișmaș, în primul minut, 
cu o „fixare" rapidă, luînd un 
avantaj minim. în continuare, 
pînă la sfirșitul primei reprize, 
luptătorul român a reușit să 
egaleze (1—1) și să preia con
ducerea (2—1). în cea de a 
doua repriză, însă, cubanezul 
a punctat din nou (2—2) și 
astfel a obținut victoria. (în 
caz de egalitate primește deci
zia cel care a obținut ultimul 
punct.) Cînd nimeni nu se mai 
aștepta, tinărul Viorel Lacău 
l-a întrecut spectaculos la 
puncte (6—5) pe Lara (în tu
rul 3), și astfel i-a făcut cu
loar pentru finală lui Mihâi 
Cișmaș. în meciul decisiv, Ciș- 
maș a dispus, cu atficultate, 
la puncte (4—2) de Cornel Chj- 
riță.

O primă surpriză s-a înre
gistrat la „57 kg". Cunoscutul

nostru luptător Nicolae Zam
fir a fost învins în finală de 
finlandezul Joumi Luockancn. 
Cu o centurare laterală finali
zată prin surprindere, finlande
zul s-a detașat : 2—0. Apoi 
Zamfir a egalat (cu o „rupe
re" din picioare). în rundul se
cund însă, finlandezul l-a nîai 
surprins pe Zamfir cu două 
atacuri și... 4—2 pentru Luocka- 
nen ! La — - - 
oaspeților, 
campion .___ __________
Madjidov (U.R.S.S.) l-a învins 
înainte de limită (prin supe
rioritate tehnică pe finlande
zul Veijo Sillanpaa. Titularul 
lotului, Gheorghe Savu, învins 
de două ori (în tururile 3 și 
4, de luptătorii sovietici aflați 
Ia această categorie) s-a văzut 
nevoit să se mulțumească cu 
locul 5!O mare surpriză și 
Ia „63 kg“, unde campionul 
mondial al categoriei, Ștefan 
Negrișan, a fost scos din cursă 
(învins la puncte : 1—3) de so
vieticul Mihail Elizarev, chiar 
în meciul de debut ! Frumoasă 
comportarea prospătului cam
pion european la „speranțe o-

„62 kg", o finală a 
în care dublul 

european Komandar

limpice", Petre Cărare, care 
l-a întrecut spectaculos la 
puncte (8—3), în cea mai a- 
plaudată finală, pe Elizarev. La 
„74 kg", Ștefan Rusu n-a avut 
adversari de talia lui în serie, 
iar în finala cu iugoslavul 
Frank Podleșek s-a impus net : 
8—0. Excelentă evoluția tînă- 
rului Sorin Herțea la „82 kg“, 
deși i-a întâlnit între alții, pe 
campionul olimpic de Ia Mos
cova, Teimuraz Abhazava — 
multiplu campion mondial și 
european — și pe Alcxandr 
Kozlovski (ambii U.R.S.S.) pe 
care i-a întrecut clar, la punc
te (pe ultimul, în finală : 6—0). 
Iiie Matei, Ia „90 kg“, h-a iz
butit să pareze centurările suc
cesive ale sovieticului Teughiz 
Tedoradze, pierzînd finala la 
puncte : 0—5. Campionul olim
pic al categoriei 100 kg, Vasile 
Andrei, luptînd inteligent. a 
repurtat victoria la puncte 
(4—1) în finala cu sovieticul 
Guran Ghedehauri. în finala 
de la „130 kg", Aleksandr Ka
relin a dispus la puncte (4—0) 
de iugoslavul Refic Memisevici. 
Ion Grigoraș s-a situat pe lo
cul 3.

lată primii trei clasați (conform 
regulamentului, cînd sînt mai 
mulți concurenți din aceeași țară 
la o categorie, se include în cla
sament doar unul dintre ei, cel 
care -a obținut mai multe puncte): 
cat. 48 kg : 1. Ionel Tase (Româ
nia), 2. D. (Groberman (Israel), 3. 
L Grigoraș (România); cat. 52 
kg : 1. Mihai Cișmaș (România), 
2. W. Lara (Cuba), 3. A. Don- 
kov (Bulgaria); cat. 57 kg : 1.
Joumi Luockanen (Finlanda), 2. 
N. Zamfir (România), 3. M. 
Olivera (Cuba); cat. 62 kg : 1. 
Komandar Madjidov (URSS), 2. 
V. Sillanpaa (Finlanda), 3. D.
Spetcu (România); cat. 68 kg : 1. 
Petre Cărare (România), 2. M.
Elizarev (U.R.S.S.), 3. A. Mazin 
(Iugoslavia); cat. 74 kg : ștefan 
Rusu (România), 2. F. Podleșek 
(Iugoslavia), 3. T. Sipilla (Finlan
da) ; cat. 82 kg : 1. Sorin fierțea 
(România), 2. Al. Kozlovski 
(U.R.S.S.), 3. P. Nenov 
garia); cat. 90 kg : 1. 
Tedoradze (U.R.S.S.), 2. 
(România), 3. B. Ban 
slavia); cat. 100 kg : 1. 
Andrei (România), 2. G. 
hăuri (U.R.S.S.), 3. N. 
(Bulgaria); cat, 130 kg : 
ksandr Karelin (U.R.S.S.), 2. 
Memisevici (Iugoslavia). 3. 
Grigoraș (România)

(Bul- 
Teughiz 

I. Matei 
(lugo- 
Vasile 

Ghede- 
Grozev 
1. Ale

ii. 
I.

Arbitrajele au fost la înălțime, 
o contribuție însemnată avînd șl 
cei doi delegați F.I.L.A., Rados 
Iovanovlc (Iugoslavia) și Theo- 
doros Prevolaraltis (Grecia).

- M. volnea a, Boroș 3 covaela 
3, Hădulcseo șl Marta 1. Au 
arbitrat: M. Marin șl șt Șerbar,. 
ambii din București <c. GRUIA
— coresp.:

DACIA PITEȘTI — CONSTRUC
TORUL ORADEA IS—M (3—3)
La prima evoluție — In prims 
Divizie — în fața propriilor su
porteri, Dacia • făcut totul pen
tru obținerea victoriei. Prima re
priză a fod ta discreția pitește- 
nilor, care au conlucrat mal bi
ne și au tost mi activi tn fa
zele de finalizare. După reluare 
orădenll au ’-------
dar nu ău 
handicapul.
S. Mibai 5, 
Pantea 1 si 
tru învingători, respectiv Tudot 
3, Cristaebe a Bartl 3. Vranău 
2, Mirza 2 și Rusz I. Au arbi
trat bucureștenil I. Păuneseu și
T. Curelea. (I. FETEANU — co- 
resp.)

echilibrat partida 
putut reface integral 
Au înscris; Cozm» 
Barbu 4. Mihăilă 2 
B-gdănescn 1, pen-

FEMININ
CONFECȚIA BUCUREȘTI - 

ȘTIINȚA BACAU 18-28 (9-16). 
După cum începuse jocul, se 
părea eă handbalistele de la 
Confecția vor realiza o surpriză 
tn rata campioanelor. Ia termi
narea primei părți a jocului echi
librul fiind evident. La reluare, 
orientarea mal bună in teren a 
studentelor, apetitul de gol tn 
creștere al Marianei Tîreă ș! 
cedarea pas cu pas ,a bucureș- 
tencelor au fost generatoarele 
diferenței dc scor din lina), care 
nu tea să fie însă și mal mare 
dacă portarul bueureștencelor, 
Floarea Iliescu, nu s-ar fi opus 
altor numeroase goluri ca și 
făcute. tn ciuda înfringerii. 
Confecția arată mal mult decît 
tn treeut. dar rezistenta de 
concurs este încă în dificultate. 
Marcatoare : Grigoraș 9. V. Con
stantinescu 4, Mălureanu 3 și 
Nuțu 2, pentru gazde, Tîrcă n, 
Butnărașu 4. Petrea 3, Danilof 3, 
Nițoiu 3. Cervcnciuc 1 și Popa 1. 
Au arbitrat bine sibienil D. 
Dordca — R. Kcnzel (M.V.).

C.S.M. SF. GHEOr.GIIE — 
TEXTILA DOROBANȚUL PLO
IEȘTI 15—13 (7—6). Prima vic
torie în campionatul Diviziei A 
a handbalistelor de la C.S.M. 
Au înscris : Furtună 18, Ghețu 
2, Vișan 1, Copacz 1, Dobrln 1,

■ ■ o ut J» rWBMNSMi

ÎN CAMPIONATUL
Practic, o singură surpriză In 

partidele etape? a IV-a a Cam
pionatului de rugby. Favoritele 
au învins oe linie, doar Rulmen
tul, la CIuj-Napoca, a făcut ex
cepție de Ia regulă...

SERIA I
CjU construcții sportul 

STUDENȚESC — STEAUA 9—56 
(3—34). Ne așteptam ca Steaua 
Să întâmpine in acest meci mult 
mai multe dificultăți (înainte de 
a se impune) cu atit mai mult 
cu cît XV-le militar s-a prezen
tat în teren fără 6 . titulari — 
Munteanu, Murariu, Rădulescu 
Giucăl, din înaintare, Coman, 
Vărzaru componenți al liniei de 
treisferturl. Dar cele două echi
pe, care s-au înfruntat Intr-o 
partidă de tradiție, au manifes
tat concepții de joc cu totul di
ferite. Pe de o parte, echipa 
oaspete a etalat un rugby com
plet, cu multă tr.șcare în teren, 
cu o lăudabilă angajare și, în 
consecință productiv: 9 eseuri 
(uneori rezervele joacă mal bi
ne decît titularii !). Pe de altă 
parte, formația studențească a 
jucat neașteptat de... bătrînește.

Punctele învingătorilor s-au 
datorat iul: IIODORCA (3), MOȚ, 
DAVTD, D. POPESCU, BOLDOR, 
TINCA. ALEXANDRU — 
ultimul ma’ reușind 1 î.p., . 
drop ți 7 transformări. Pentru 
învinși au realizat 
TRESCU eseu, P. OANE , .
BUCUR transf. Iată și formația 
pe care a aliniat-o Steaua: Co- 
doi — Boldor. David (D. Popes
cu), Tinea. Hodorcă — Alexan
dru, Mirea — Florea, L. Con
stantin, B Serban — Oroîan (A-

eseuri,
I.P., 1

M. DUMI-
l.p. și

D.

pentru 
Bănică 4, 
Curea 1 ș:
— coresp.)

HIDROT
- RĂPII 
(13—8). JC 
bele form 
tru obțin 
au condu 
ca bucur-'' 
țime Au 
zăcu 8, E 
2, Mihăile 
pentru îi 
DObre 12, 
bitri :
ambii din 
coresp.)

TEROM 
RM. VÎLC 
spec tăcu Io 
dinamice 
meritată i 
au reușit 
naiul par 
valiuc 8 
Morga 3, 
l și Duca 
pectiv 
Pestrea 4, 
Au arbitr 
șl Tr. Ei 
resp.)

CONSTB 
RE — C.' 
SIBIU 20- 
s-a menți 
reprize’ s 
profitînd 
gazdelor 
gătoare n 
Stan 10 l
1, E Pop 
localnice 
Coșulțchi 
Hamz? 2, 
timișoren’ 
cănescu.

RULMEF 
REȘUL 1 
21—19 (12-
greu, de f 
tener de 
marcat: ’M 
bu 3.
2, Be& 
pentru îi 
Laszlo 6,
3, Florea 
bitrat bu< 
și L Ma 
coresp.)

DE R
vram), Mi 
Dumitresci 
dusă cu i
n ul N- Ca

c
CSM SI

ROȘIE 16-
luptă, în
învin.. îa
RADU (2
suceveni î 
eseu, STR 
RU l.p. 
Stanca, C< 
coresp.)

IAMT ( 
PETROȘAt 
ții, mn’ r 
grămezi1 

_ Ia mîn; 
ritat. A. 
eseu și B 
pentru 
FRENȚ ?
— Buc. (I 

CSM SI! 
STANȚA 
fost la d 
catori: U) 
GRU, M. 
GOMIR. J 
VANCIUC 
4 transf.; 
cat, prin 
Arbitru: < 
(I. Boțocai 

UNIVERS 
CLUJ-NAP 
BlRLAD 6-

J
UNIVERi 

- DINAM 
probleme 
(Voinov ș 
tați), timiș

S-ÂU încheiat întrecerii
RM. VÎLCEA

(Urmare din pag. 1)

primele două seturi, formația 
noastră a jucat bine, eviden- 
țiindu-se Felicia Popescu și 
Maria Chitic, după care, inex
plicabil. echipa a căzut și for
mația bulgară a echilibrat si
tuația Ia seturi. în ultimul set, 
spectatorii au avut satisfacția 
să vadă echipa noastră reve- 
nindu-și și dominînd categoric. 
O mențiune pentru evoluția 
din acest ultim set decisiv, 
pentru Anca Beșta. Arbitrii IL 
Tuneay (Turcia) și C. Ladas 
(Grecia) au condus bine urmă
toarele formații : România — 
Ottilia Szenteovies, Alina Pra- 
lea, Felicia Popescu Cristina 
Buzilă, Mihaela Marian, Maria 
Chitic (Gabriela Dumitrescu, 
Corina Holban, Cristina Anton, 
Mirela Nistor, Anca Beșta). 
Bulgaria — Boriana lancova, 
Rosina Gudjeva, Petria Dimi
trova, Nicolina Deleva, Adria
na Dieva, Paulina Filipova (Sil-

via Petro’ 
Rezultate
— lugosl 
Bulgaria 
—11, 8, 5, 
cia 3—1 i 
nieă ; Al 
3—0 (12, : 
cia 3—2
Clasament
2. Alban ia
4. Grec..,-
5. -Iugbslai

(Urr

nean, Ni< 
au reușit 
sența titu 
streze că 
ei. Au ar 
Grbac (Iu 
(Grecia), 
sîmbătă : 
3—0 (3, £ 
Iugoslavia 
3, 3). în



I feri, in Divizia B
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-----------------SERIA I ------
MECANICĂ FINA STEAUA (J
A.S. A. TG, MUREȘ C

In prima repriza, cele două 
echine au jucat dine, au atacai 
și contraatacat cu vigoare șt 
astfel ambele au trecut de 
cîteva ori pe lingi deschiderea 
scorului. Mai Intii ex-divizlona- 
rii A, care au început calmi șî 
siguri pe ei. In min. 7, la o 
acțiune foarte rapidă purtată de 
Ciorceri și Soare, Botezau a șu
tat tare și l-a obligat pe Voehin 
să trimită In corner. Replica 
gazdelor a venit în min. at. 
cînd tot la o fază foarte ra
pida vîrful lor de atac. Petre, 
a reluat toarte slab din mijlo
cul careului, deși era complet li
ber 1 Fină în finalul reprizei, 
alte trei mari ocazii : In min. 
SO — „cap» Ciorceri de Ia numai 
7 metri in brațele portarului : 
în min. 38 — șut Muntean din 
plin fuleu, pe lingă poartă ; 
min. «4 — luft Olteana In pozi
ție ideală de gol.

A doua parte a meciului » 
fost dominată teritorial de ju
cătorii echipei bucureștene, care 
n-au reușit Insă să străpungă a- 
părarea aglomerată a mureșeni
lor. O singură dată, In mln. SO, 
la o lovitură liberă, mijlocașul 
Tănase s-a aflat și el în fața ți
nui gol ea șl făcut, dar, ca și 
Ciorceri In prima repriză, a re
luat slab cu capul șî Vodă a 
reținut cu ușurință. Echitabil re
zultatul. Arbitrul Ad. Moroianu 
(Ploiești) a condus toarte bine 
formațiile : MECANICA FINA 
STEAUA : Voehin — Nica, MA
RINESCU, Stănule&țu, ZAMFI- 
RESCU — OLTEANU (min. 50 
Iliescu). TAXASE, Ghiță — He- 
gheduș, Petre (min. 87 Lică), 
Dragne. A.S.A. : Vodă — SZABO, 
JENEI, Naghl, Fodor — POPA 
(min. 87 Mărginean). Sotezan, 
C. nie, SOARE — Muntean 
(min. 73 Albu), CIORCERI.

Lcurențiu DUMITRESCU

MINERUL G. H. 1 (1)
F.C. CONSTANȚA 3 (2)

GURA HUMORULUI, 7 (prin 
telefon). Partida Începe cu o- 
bișnuitele momente de tatonare. 
Tînăra, dar ambițioasa echipă 
a minerilor lese prima din a- 
ceastă stare, împinge jocul creîn- 
du-șl cîteva bune ocazii, obll- 
gînd ariergarda constănțenilor să 
acționeze supranumeric. După 
ratările lui Ostafe (min. 8), Țapu 
(min. 15} și Petrescu (min. 19), 
Jocul se echilibrează, oaspeții se 
văd din ce în ce mal mult în 
preajma careului formației lo
cale și după cîteva bune ocazii 
deschid scorul : Manea centrea
ză de pe dreapta în careu, fun
dașii centrali greșesc In bloc, șl 
IOVANESCU (min. 30) profită și 
Înscrie, cu capul, din apropiere. 
După gol, gazdele se aruncă In 
atac și reușesc să egaleze prin 
OSTAFE (min. 34), care trans
forma penaltyul Just acordat de 
L Igna, în urma faultului în ca
reu al lui Mihăilă asupra Iul 
Popoviel : 1—1. Minerii se men
țin în atac, au o frumoasă o-

cazie prin Petrescu (min. S3), 
dar, pe contraatac, UDR1CA 
(min. 40) șutează dintr-un unghi 
închis și înscrie cu largul con
curs al portarului Gotsch : 1—2. 
După pauză, jocul poartă am
prenta echilibrului. Pe fondul u- 
nul final mai bun, constănțenll 
reușesc să-și mărească avanta
jul prin același PETCU (min. 
S3), care transformă o lovitură 
de la 11 m acordată în urma 
faultului comis de Gotsch asupra 
lui lovăneseu, aflat singur fu 
careu : 1—1

Arbitrul I. Igna (Timișoara) a 
condus foarte bine următoarele 
formații :

MINERUL : Gotsch — Bosln- 
seanu, Iavorseh), BRIM1UC. PAS- 
CARI — Căinări (min. 50 Bercea), 
Țapu, ARMEANCA (m>n. 75 pisăul 
— State. Petrescu, Ostafe : F. C. 
CONSTANȚA : Zarioso — Cincâ. 
ZAHIU, Popovici (min. 46 Șt. Pet- 
cu), Mihăiiă — CĂMUL IOVA- 
NESCU. BUDURU (min. 7» Dinu) 
UDRICA — Manea, Funda

Florin SANDU

STEAUA MIZIL — DUNĂREA 
C.S.U. GALAȚI 4—1 (1—1) : Goia 
(min. 10), Clolponea (min. 47), 
I. Nicolae (min. 73), Galeș (min. 
85), respectiv Tararache (min. 16). 
Meciul s-a disputat la Ploiești.

F.E.P.A. *74  BIRLAD — OLIM
PIA HM. SARAT 1—0 (1—0) :
Basalîc (min. 28).

C.S. BOTOȘANI — POIANA 
CtMPINA 2—2 (1—1) : Nicoară
(min. 36), Dobrescu (min. 46). 
respectiv Stan (min. 17 și 66).

UNIREA FOCȘANI —
CEAHLĂUL P. NEAMȚ 2—2 
(2—0) : Chiriță (min. 3), Cr. Rusu' 
(min. 23), respectiv Vasilache 
(min. 75 și 84).

C.S.M. SUCEAVA— PRAHOVA 
C.S.U. PLOIEȘTI 4—0 (1—0) :
Sfrijan (min. 1 și 73) și Buliga 
(min. 51 și 87).

F.C.M. PROGRESUL BRAlLA 
— C.F.R. PAȘCANI 3—1 (2—0) :
Petrache (min. 11 din 11 m).
Chirci (min. 27 șl 78), respectiv 
Scripcaru (min. 75).

POLITEHNICA IAȘI — ARIPILE 
VICTORIA BACAU 2—0 (1—0) : 
Pal (min. 33) și Agachi (min. 67 
din 11 m).

Relatări de la : O. Bălteanu, C. 
Burgheiea. T. Ungureanu, Fi.

Jecheanu, I. Mihdreseu, D. 
Cristache șl M. Macovei.

1» F.C. O-ȚA 33007-16
2- 3< la§i 33005-06

Steaua Mizil 33008-36
4. ^4 3 3 0 0 4-16

. 5. C.S.M. Suceava 3 2 0 1 6-2 4
FOI Prog. Br. 32019-64

7. C.S. tfotoșani 31114-43
9. Unirea Feeșaoi 3 1113-63
9. F.Cu». Delta 31024-22

1®. Aripile Viet. 3 1 0 2 6-5 2
11-12. Olimpia Hm. S. 31023-42

Unirea Sk>b. 3 1 0 2 2-3 2
13. Dunărea C.S.U. 3 112 3-52
14. Prahova C.S.U. 3 10 2 1-52
15. Minerul G.B. 3 1 0 2 3-9 2

1G-17. Poiana Cîmp. 3 0 1 2 2-6 1
Ceahlăul P.N. 3 0 12 5-91

18. CJF.rt. Pașcani 3 0 0 3 1-5 0
ETAPA VIITOARE (duminică

1*  septembrie): Aurul Brad — 
Gloria Bistrița, „Poli” Timișoara
— Steaua C.F.R. Cluj-Napoca, 
Dacia Mecanica Orăștle — Mure
șul Deva Olimpia Satu Mare — 
Unio Sat» Mare, Metalul' Bocșa
— Minerul Cavnlc. U.T. Arad — 
Minerul Paroșeni, F.C. Bihor — 
C.SJKt. Reșița, Armătura Zalău — 
Strungul Arsă. C.I.L. Slghet — 
F.C. Maramureș Baia Mare.

------------------ SERIA A ll-o

NGURĂ SURPRIZĂ!
ț ce față ritmului impus de dina- 

moviști. Au punctat: DOMOCOS 
1 l.p. pentru gazde, respectiv 
TOADER (2), C. POPESCU, RĂ- 
DUCANU — eseuri, PODARESCU 
l.p. și 2 transf. Arbitru: S. Ma- 

, nea — Sibiu. (C. Crețu, coresp.) 
GLORIA BUC. — POLITEHNI- 

' CA IAȘI 13—12 (12—9). O mică 
, surpriză după un joc Interesant

prin evoluția scorului. Punctele
“ bucureștcnilor s-au datorat lui
J BUJOR din 6 l.p. Pentru ieșeni
' au înscris: LIVCIUC eseu, MITI-
~ TELU 2 l.p. și transf. Arbitru:
' Gh. Stoica, Constanța. (Al. car-
, nabel).

RAPID BUC. — MAȘINI GRELE
■ BUC. 27—16 (6—10). Un meci de
“ mare spectacol, cu faze numeroa-
1 se In ambele corroartimente. în
' prima repriză rrctalurgiștil au
, fost mal buni surprinzând des-

■ coperită apărarea Rapidului. Cel
, mal bun om al lor a fost vechiul
’ • internațional I. CONSTANTIN,

autorul tuturor celor 16 puncte 
‘ (2 eseuri, l.p., drop, transf.). Du-
8 pă pauză rapidlștii joacă — ei

— mai bine șl domină, înscriind 
prin MATACHE eseu, T. DUMI
TRU 5 l.p., transf., Gh. DUMI- 

‘ TRU 2 drop. A condus bine V. 
1 Chirondojan — Constanța. (O. 
~ Gutu, coresp.)

ȘTIINTA CEMIN BAIA MARE 
— GLORIA PTT ARAD S3—13 
(I3-«).

: Partida AS CONTACTOARE
> BUZĂU — FARUL CONSTANȚA 

s-a amin at.
In cele două clasamente con- 

6 duc, după 4 etape: 1—2. Steaua 
1 șl Grivița Roșie cu cîte 12 p, 3.
1 CSM Sibiu 10 p (seria I); res

pectiv 1. - Dinamo 12 p, 2. Baia 
Mare 10 p (seria a Il-a).

TRACTORUL a
PROGRESUL VULCAN 3

BRAȘOV, 7 (prin telefon). Pri
ma repriză a fost fără nerv, dar 
cu mulțl nervi, fapt ce a În
greunat serios misiunea .centra
lului” Gh. Constantin. Am con
semnat, în aceste condiții, pu
ține faze de poartă. în min. 15, 
lovitură liberă de la 25 m, șut 
puternic Aldea, dar Bîzoianu res
pinge în corner. De la jumătatea 
primei reprize, oaspeții sini mai 
îndrăzneți în șarjele pe contra
atac.

Repriza secundă începe sub 
alte auspicii, echipele fiind mal 
mult preocupate de fotbal. In 
min. 16, G. Dumitru pătrunde 
pe dreapta; ajunge la 14 m, șu- 
tează puternic, dar goal-keeper- 
ul gazdelor respinge, pentru ca, 
în min. 53, Hlntea, in poziție fa
vorabilă, să fie blocat tn ultimă 
Instanță. Din minutul 74, Trac
torul rămtne In zece Jucători de 
dmp in urma eliminării, pentru 
atac violent, a lui FL Vasile. 
Peste dnd minute, emoții la 
poarta gazdelor : combinație
Ene — Zamfir, ultimul însă, de 
Ia numai 8 m, trimite în... por
tar. După numai un minut, fun
dașul brașovean Anghel reia ba
lonul cu capul, dar portarul res
pinge salvator cu piciorul de pe li
nia porții. Ultima situație de gol se 
consumă tn ultimul minut de 
Joc, Dună, din cădere, reiuind. 
de la 6 m, pe lingă poartă.

Arbitrul Gb. Constantin (Km. 
Vîlcea) a condus, în general bine, 
următoarele formații : TRACTO
RUL : Rad — Anghel, I. Dumi
tru, Crăciun; Aldea — Manta. 
HINTEA, Lăcătuș» (min. 55 Per- 
șean) — Marcăș, Fi. Vasile, An- 
drași (min. 72 Neagu) ; PROGRE
SUL VULCAN : Bîzoianu — GH. 
RADU, Mincu, Beldie, Mari
nescu — Bolborea, Nițâ, ENE, 
Birjaru — G. Dumitru (min. 68 
Zamfir), Petrescu (min. 68 
Dună).

Mihai CIUCĂ

UNIREA SLOBOZIA 1 (0)
F.C.M. DELTA TULCEA 0

SLOBOZIA, 7 (prin telefon). 
După un început nefavorabil de 
.stagiune” al echipei locale, su
porterii locali au savurat prima 
victorie a favoriților lor. Prima 
Jumătate d» oră a partidei a fost 
modestă, fără virtuți tehnlco-tac- 
Hce, cele două combatante ne- 
ereîndu-șl nici o fază autentică 
de gol. Gazdele vor fi primele 
care vor Ieși din aceste tipare 
ta min. 38. prin Constantin, șl 
in min. 41. prin Bătrfneanu, care 
nu a avut forță să împingă min
gea în plasă, de la 3 metri, în 
urma unui șut al lui Drăguț. De 
cealaltă parte, oaspeții s-au a- 
părat organizat, iar sporadicele 
lor contraatacuri au fost stopa
te prompt de Dinu șl Cîrîc.

Repriza secundă debutează eu 
o mare ocazie a echipei tulcene, 
dnd, In ir«n. 47, Mltracu a șu
tat violent de la 14 m. Insă Is-

trate a respins în corner. For
mația locală își mai trece în cont 
alte trei oeazii prin Constantin 
(min. 75), Gache (min. 76} șl 
tordache (min. 85), dar șl mult 
doritul gol cel al victoriei, în
scris In min. 86 de CONSTAN
TIN, care — primind o pasă in
teligentă de la Dănilă — a .lo
bat» mingea peste portarul Das- 
călu.

Arbitrul L Crâciunescu (Km. 
Vîlcea) a condus foarte bine ur
mătoarele formații: UNIREA: Is- 
trate — Drăguț CIRIC, DINU. 
Țanecolu (ml*.  65 Iordache) — 
Dănilă, Ene. Gache — Roșu, 
CONSTANTIN, Bătrîneanu (min. 
46 Vintilă). DELTA: Dascălu — 
Rusu, Pîrlogea, IUSEIN. Zamfir 
— Mașcu, NHDELCEARU, IFTO- 
DE — Miiraru. lamandl (min. 65 
Ingea) Șacu.

Dumitru ȘTEFAN
F.C. INTER SIBIU — SPORTUL 

MUNCITORESC SLATINA 2—0 
(0—0) ; Șoarece (min. 85). Bear 
(min. 72).

CHIMICA TÎHNAVENl —
t.M.A.S.A. SF. GHEORGBE 4—0 
(1—0) : Nistor (min. 45), Osvath 
(min. 55), Kuty (min. 7(1) și 
□icul (min. 78).

AUTOMATICA BUCUREȘTI — 
AUTOBUZUL BUCUREȘTI 1—0 
(1—0) : Pestrița (min. 20).

GAZ METAN MEDIAȘ — 
ELECTROPUTERE CRAIOVA 0—0.

C.S. TÎRGOVIȘTE — CARPAȚ1 
MIRȘA 3—0 (0—0) : Ghergu (min. 
72), Răducanu (min. 81) și Ene 
(roln. 88 — din 11 m).

ROVA ROȘIORI — A.S. 
DROBETA TR. SEVERIN 1—1 
(0—0) : Al. Marcel (min. 6*  din 
11 m), respectiv Udrea (min'. 88 
— din 11 m).

GLORIA PANDURII TG. ‘ JIU — 
I.C.I.M. BRAȘOV 0—0.

Relatări de Ia : I. Boțocan, I. 
Ducan, D. Daniel. M. Țaeăl, M. 
Avan», T. Negulescu șl S. BăloL

1. PROGRESUL V.
2. C.S. Tîrgoviște
3. A.S.A. Tg. M.
4. I.C.I.M. Bv._
5. Fc inter Sibiu
6. Automatica

3 2 1 0 2-0 5
3 2 0 1 7-2 4
31203-04
3 1 2 0 3-1 4
3 2 0 1 3-2 4
3 2 0 1 4-4 4

7- 8. Eiectroputere 31112-13
Mec. Fină SL 3 1112-13

S-ll. Gi. Pandurii 3 1 1 14-4 3
A.S. Dr. Tr. Sev. 3 1114-43
Gaz Metan 31111-13

>2. ROVA Roșiori 31112-43
13. Chimica 3 1 0^2 4-3 2
14. Carpați Mîrșa 3 1 0 2 5-6 2
15. Sp. MunciL SL 3 1 0 2 2-4 2
16. Tractorul Bv, 3 0 2 1 0-2 2
17. I.M.A.S.A. 3 1 0 2 2-7 2
18. Autobuzul 3 0 1 2 0-4 1

ETAPA VIITOARE (duminică 
14 septembrie): Poiana Cîmpina
— Minerul Gura Humorului, F.C. 
Constanța — Politehnica ’ Iași, A- 
ripile Victoria Bacău — F.C.M. 
Progresul Brăila, C.F.R. Pașcani
— F.E.PA. >74 Birlad. Olimpia 
Hm. Sărat — Unirea Focșani, 
Ceahlăul F. Neamț — Unirea Slo
bozia, F.C.M Delta Dinamo Tul- 
cea — C.S.M. Suceava, Prahova 
C.S.U. Ploiești — Steaua Mizil, 
Dunărea C.S.U. Galați — C.S. 
Botoșani.

: DE VOLEI-JUNIORI
. iugoslavi, după o evoluție pli-
’ nă de vitalitate, au reușit ca
■ prin victoria cu 3—0 (12, 6, 12)

asupra ambițioasei echipe al
baneze să-și asigure medaliile 
de bronz, avînd din nou în 

t Smrke și Dimec cei mai buni
iucători. Derbyul competiției, 
desfășurat în fața unei s_âli 

', arhipline și entuziaste. _ în-
, tre reprezentativele României
, și Bulgariei a satisfăcut pe de

plin. Victoria a revenit, 4upă 
un meci foarte disputat, ju
cătorilor români cu 3—1 (6, 6, 
—11, II), care devin campioni 
balcanici. Din selecționata ro
mână au făcut parte : Rădu- 

~ lescu — Drăgușin, Șoica, Pă
li durețu, Ferariu, Rotar (Mărgi

nean, Drăghici, Nico și Scho- 
berl). Mai buni de Ia bulgari 
Tasev și Petkov. In deschide
rea ultimei zile Turcia — Gre- 

i cia 3—0 (14, 6, 14).
: Clasament : 1. România 10 p,
’ 2. Bulgaria 2 p, 3. Iugoslavia

7 p (10:11). 4. Turcia 7 p
(8:10) 5. Grecia 6 p <7:12), 6.

• Albania 6 p (3:14).

------------------ SERIA A lll-o
F. C. MARAMUREȘ 0
F. C. BIHOR 2 (1)

BAIA MARE, 7 (prin telefon). 
Prima repriză a meciului s-a 
desfășurat așa cum o oferă 
fotbalul de atîtea ori : gazdele au 
dominat 40 de minute, dar S*abău  
(min. 1), Boriceanu (min. 13), 
D. Moldovan (min. 37), din nou, 
Sabău (min. 44 — ,,cap“ pe lingă 
poartă) șl Buzgău (min. 45 —șut 
pe lingă poarta goaflă) au ratat. 
F.C. Bihor a ieșit rar pe contra
atac șl, in min. 17, Nicolae 
Mureșan a fost faultat la 25 de 
metri, KISS a șutat fulgerător 
din lovitură liberă, iar portarul 
Feher n-a putut schița nimic : 
0—1. După pauză, fizionomia 
Jocului rămîne aceeași : domina
re categorică a gazdelor, dar 
haotică și ineficace. Au ratat 
Roatiș (min. 56), Buzgău (min. 
61), D. Moldovan (min. 90), în 
timp ce oaspeții, pe contraatac, 
au irosit o mare ocazie prin 
Georgescu (min. 51), dar și-au 
mărit diferența în min. 75 : 
contraatac rapid, Lazăr a șutat, 
portarul Feher a scăpat mingea 
din brațe și CIGAN a înscris de 
Ia 8 metri. Victorie meritată pen
tru cei care s-au apărat mai 
bine și au contraatacat periculos, 
în ciuda raportului de comere 
(16—0 pentru gazde) și al șuturi
lor (12—5). Ineficacitatea l-a . 
privat pe maramureșeni măcar 
de un egal.

A arbitrat foarte bine Dan 
Petrescu (București) următoa
rele formații :

F.C. MARAMUREȘ : Feher — 
Pinter, Buzgău, IGNAT, Hoțea

— Laiș (min. 46 Roatiș), Boloș, 
Sabău, I. - MUREȘAN — D. 
Moldovan, Boriceanu.

F.C. BIHOR : BALASZ — 
Dianu, BUCICO, BRUCKENTHAL, 
KISS — ILE, N. Mureșan, Tamaș, 
Georgescu (min. 63 Drăghici) — 
O. Lazăr (min. 87 Brumaru), 
Cigan.

Constantin ALEXE

UNIO SATU MARE 0 
POLITEHNICA TIMIȘOARA 1 (0)

SATU MARIE, 7 (prin telefon). 
După desfășurarea jocului, putem 
afirma că am asistat la o vic
torie logică, normală, a studen
ților timișoreni.^ Și aceasta de
oarece elanul, voința și dorința 
de victorie a gazdelor nu au 
putut compensa, firesc, maturi
tatea tehnico-tactică individuală 
și de ansamblu a „alb-violeților". 
Din start, meciul s-a arătat 
antrenant. Fazele lui s-au succe
dat cu repeziciune de la o poartă 
la cealaltă. S-a luptat mult și 
s-a jucat deschis de, ambele 
părți, fiecare echipă treeîndu-și 
în cont cîteva mari ocazii de 
gol. Unio : în min. 18 — Stein- 
binder trimite puternic în... bară, 
apoi în min. 32 — șut Varga de 
la 3 metri, singur cu Leu în 
iață, însă balonul s-a dus în 
afara cadrului porții ; „Poli" : 
tn min. 6 și 36, șuturi foarte 
outernice ale lui Vlătănescu, 
apărate însă miraculos de Szabo.

Golul a căzut destul de tîrziu, 
tn min. 71, la o fază care nu 
anunța mare lucru : VLĂTANES- 
CU, unul dintre cei mai buni jucă-

lori de pe teren, a preluat un balon 
in terenul gazdelor, a pătruns 
Impetuos printre fundașii locali 
șl a șutat cu boltă peste apărăto
rul buturilor echipei locale, ieșit 
ta Intimplnarca timișoreanului.

Arbitrul brașovean B. Petrescu 
a condus bine formațiile:

UNIO : SZABO — Balazs, Dan, 
Pâtcaș, PUȚ — Steinbinder. 
Gnandt, Balogh — CZIRBUS, T. 
Varga (min. 64 Petruț), Nemeș 
(min. 81 Marta) ;

.POLI» : LEU — Sunda. VUȘ- 
CAN, IONUȚ, Lehman — Sabou, 
Pascu. VLATANESCU (min. 89 
C. Varga), BOBARU — Oancea. 
Bolba.

Petre ZAHARIA

GLORIA BISTRIȚA — DACIA 
MECANICA ORAȘTIE 3—0 (2—0) : 
Hurlol (min. 7), Dănilă (min. 43 
din 11 m) și Florea (min. 73).

MINERUL CAVNIC — CJ.L. 
SIGHET 5—0 (2—0): Drăgulescu 
(min. 18), Lina (min. 31 șl 58), 
Lenghel (min. 65) șl Irimus fmin. 
85).

C.S.M. REȘIȚA — U.T. ARAD 
1—0 (0—0) : Hodini (min. 49 din 
11 m).

STRUNGUL ARAD — AURUL 
BRAD 1—0 (0—0) : Nedelcu D
(min. 84).

STEAUA C.F.R. CLUJ-NAPOCA 
— ARMATURA ZALAU 1—0 
(1—0) : Boca (min. 16).

MUREȘUL DEVA — METALUL 
BOCȘA 1—0 (0—0) : Tirchinici
(min. 81).

MINERUL PAROȘENI — OLIM
PIA SATU MARE 1—0 (0—0) I
Băltaru (min. 83).

Relatări de la : I. Toma, V. 
Medan, P. Fuehs, Gh. Mornăilă, I. 
Lespuc, I. Simion și V. Purice.

•) Echipă penalizată eu trei

1< GLORIA B-ța 3 3 0 0 7-1 6
2. Min. Paroșeni 3 2 10 5-2 5
3. Min. Cavnie 3 2 0 1 10-2 4
4. .Poli" Tim. 3 12 0 2-1 4

5 0. Strungul Arad 3 2 0 1 4-4 4
Steaua C.F.R. 3 2 0 1 2-2 4

7. C.S.M. Reșița 3 111 1-1 3
0. F.C. Biter») 3 2 10 4-0 2
9. FC Maramureș 3 10 2 6-4 2

10-13. Armătura ZI. 3 10 2 4-5 2
Met. Bocșa 3 10 2 3-4 2
Unio S. M. 3 10 2 3-4 2
Aurul Brad 3 10 2 2-3 2

14-15. Dacia Mee. 3 10 2 3-5 2
Mureșul Deva 3 10 2 2-4 2

16. U.T. Arad 3 10 2 2-6 2
17. Olimpia S.M. 3 10 2 1-7 2
18. C.I.L. Sighet 3 0 12 1-7 1

puncte.
ETAPA VIITOARE (duminică 

14 septembrie): Autobuzul Bucu
rești — Gloria Pandurii Tg. Jiu, 
I.C.I.M. Brașov — ROVA Roșiori, 
A.S. Drobeta Tr. Severin — C.S. 
Tîrgoviște. Carpați Mîrșa — F.C. 
Inter Sibiu Sportul Muncitoresc 
Slatina — Chimica Tîrnăveni, 
IAI.A.S.A. Sl. Gheorghe — Gaz 
Metan Mediaș. Eiectroputere Cra
iova — Tractorul Brașov, Progre
sul Vulcan București — Mecani
că Fină Steaua București, A.S-A. 
Tg. Mureș — Automatica Bucu
rești. ,

PROGRAMUL REPREZENTATIVEI NOASTRE
ADMINISTRAȚIA DE STAT LOTO PRONOSPORT INFORMEAZĂ

NUMERELE EXTRASE LA 
TRAGEREA „LOTO 2“ DIN 

1 SEPTEMBRIE 1986

EXTRAGEREA I : 46 15 10 58; 
EXTRAGEREA a II-a : 11 70 7 
36; EXTRÂGEREA a III-a : 27 
6Ț 47 32.

FOND TOTAL DE CÎȘTI- 
GURI : 519.303 LEI.

REZULTATELE CONCURSULUI 
PRONOSPORT 

DIN 7 SEPTEMBRIE 1386

1. Minerul Gura Humorului — 
F.C. Constanța 2 ; 2. Steaua Ml- 
zll — Dunărea C.S.U. Galați 1 ;

3. Unirea Focșani — Ceahlăul x ;
4. Politehnica Iași — Aripile 
Bacău 1 ; 5. Automatica Buc. — 
Autobuzul Buc. 1 ; 6. Tractorul
— Progresul Vulcan Buc. x ; 7. 
Mecanică Fină București — A.S.A. 
Tg. M. x ; 8. ROVA Roșiori — 
A.S. Drobeta Tr. Severin x ; 9. 
F.C. Maramureș B.M. — F.C. 
Bihor 2 ; 10. C.S.M. Reșița — 
C.S. U.T. Arad 1 ; 11. UNIO Satu 
Mare — Politehnica Timișoara 2 ; 
12. Minerul Paroșeni — Olimpia 
Satu Mare 1 ; 13. Strungul Arad
— Aurul Brad 1.

FOND TOTAL DE ClȘTIGURI : 
545 509 LEI, din care 35 173 lei, 
report la categoria 1.

iN PRELIMINARIILE OLIMPICE
La Frankfurt pe Main a avut loc ședința de programare a 

meciurilor de fotbal din preliminariile olimpice, grupa A, 
europeană. Iată programul echipei noastre :

18 aprilie 1987
20 mai 1987
10 iuni e 1987
3 septembrie 1987

30 martie 1988
31 mai 1988

ROMANIA — R.F. Germania 
ROMÂNIA — Polonia
Danemarca — ROMÂNIA 

ROMÂNIA — Danemarca 
Polonia — ROMÂNIA 
R.F. Germania — ROMÂNIA

Meciurile cu a cincea echipă din grupă urmează să fie 
programate după consumarea barajului Grecia — Cipru (12 
noiembrie 1986 Cipru — Grecia și 10 decembrie 1986 — me
ciul retur).



La Jocurile Balcanice de la Ljubljana

27 ATLEȚI ROMANI PE PODIUMUL DE PREMIERE
LJUBLJANA, 7 (prin telefon). 

Cea de-a 45-a ediție a Jocuri
lor Balcanice de atletism s-a 
disputat aici sîmbătă și dumi
nică, 
mai buni atleți 
parte a Europei 
totodată, și inaugurarea 
nulul special dedicat 
discipline olimpice în 
mare oraș sloven.

Deși au trecut 57 de
la primele întreceri ale . 
lor din Balcani, organizate a- 
tunci la Atena, 
ti ție se bucură 
real succes de 
popularitate. La 
fost înscriși pe _________ ____
cura 325 de competitori din 6 
țări balcanice : Albania, Bulga
ria, Grecia, România, Turcia și 
țara gazdă. Iugoslavia. Printre 
aceștia s-au numărat și atleți 
cu reputate cărți de vizită, 
mulți dintre ei participant! (șl 
laureati) ai recentelor Campio
nate Europene, de la Stuttgart.

Prima medalie a întrecerilor 
a fost abținiuță de un atlet 
român — hurdlerul Liviu 
Giurgian (de la clubul Dinamo), 
tnvingător în proba de 110 mg

marea întrecere a celor 
din această 

prilejuind, 
stadio- 
primei 

acest

ani de 
atleți-

această compe- 
mereu de un 
participare si 
ediția 1986 au 

listele de con-

CONCURSUL ATLETIC DE LA BRUXELLES
Proba feminină de o milă 

din cadrul „Memorialului Van 
Damme" de Iâ Bruxelles, con
curs contînd pentru Marele 
Premiu I.A.A.F.-Mobil, a reve
nit britanicei Kirsty Wade în 
4:21,61, urmată de reprezen
tantele noastre Doina Meîinle 
4:21,88 și Maricica Puică — 
4:22,11. în proba de săritură 
în înălțime bărbați, Sorin Ma
tei a ocupat un merituos Ioc 
doi, cu 2,25 m, în urma a- 
mericanului Howard — 2,29 m, 
dar înaintea unor mari vedete 
ale probei, printre care 
canadianul Ottey, Traenhardt 
(R.F.G.) »au cubanezul Soto- 

S-au încheiat „Internaționalele**  de tenis (j)

Nimic nou tn meciul Kaspa
rov — Karpov. Sau aproape... 
Schimbarea de decor, pentru a 
doua jumătate a întrecerii, la 
Leningrad, nu a adus modificări 
?1 în aspectul disputei. Vineri, 
n a 13-a partidă, s-a înregistrat 

o nouă remiză.
Diferența de scor se menține : 

Kasparov — Karpov 7—6. ~~ '
slnt 11 partide plnă la 
final, următoarea fiind 
mată pentru azi după 
Cu albele joacă acum 
Kasparov.
• La Sofia, tn meci 

titlul mondial feminin : 
Ciburdanldze — Elena Ahmîlov- 
skala 2—1 (partida a 3-a s-a tn- 
cheiat remiză).
• La Riga, In finala oandida- 

ților : Artur Iusupov — Andrei 
Sokolov 2,5—0,5 (Iusupov a în
scris a doua victorie, cîștigtnd 
din nou cu piesele negre) I

In semifinalele feminine, Helena 
Sukova (Cehoslovacia) a învins-o 
cu 6—2, 6—4 pe Chris Evert- 
Lloyd șl va tntlln! în finală pe 
Martina Navratilova, care a 
dispus de Steffi Graf, cu 6—1, 
6—7, 7—6.. Datorită diferenței de 
fus orar rezultatele finalelor le 
vom publica tn ziarul de mllne.

bărbați, s-a 
cu victoria perechii 

Zlvojinovlcl (Iugo- 
Andres Gomes (Ecua- 
a întrecut tn finală cu 
6—3, 4—6, 6—3 cuplul 

Wilander, Joakim

REPREZENTANȚII ROMÂNIEI

AU CUCERIT TOATE TITLURILE!
mamaia, 7 (prin telefon). Cele 

cinci zile ale Campionatelor In
ternaționale de tenls-junlorl ale 
României (incluse în calendarul 
Federației Internaționale) s-au 
încheiat duminică la prfnz, re
prezentanții țării noastre adju- 
decîndu-șl toate cele 4 titluri 
puse In joc.

In proba de simplu masculin, 
o veritabilă surpriză, chiar de 
proporții, dar plăcută pentru te
nisul nostru, a oferit-o tînărul 
băcăuan Aurel Damian. El șl-a 
făcut drum spre finală, evoluînd 
excelent pînă în faza decisivă, 
învinsul său din semifinale, ce
hoslovacul Thomas Zdrazila, 
după ce eliminase pe doi dintre 
favoriți (Cosac in primul tur și 
apoi Dobre în „sferturi") se 
recomanda în postură de proba
bil clștlgător al concursului. Da
mian nu s-a lăsat însă impre
sionat de firma partenerului, a- 
bordînd semifinala cu multă în- 
crederle. Băcăuanul a jucat 

\ întreaga sa capacitate de 
șl a găsit soluțiile _
bune la loviturile In forță 
lui Zdrazila, încheind cu

la 
efort . 

cele mal 
ale

- ________ 6-0
primul set, Iar pe al doilea cu 
6—3, callflcindu-se în finală. 
Partenerul său din ultimul act 
a fost Răzvan Itu (6—0, 6—3 cu 
Adrian Popovici, în semifinale), 
acesta dlspuntnd ' de Damian cu 
6—3, 6—3. Se poate aprecia re
zultatul ca normal, Itu fiind un 
tenisman cu mai multă expe
riență.

Finala de simplu feminin a 
fost ciștigată — la capătul unui 
meci greu și spectaculos — de 
Diane Samungi, învingătoare tn 
finala cu o reprezentantă a te
nisului cehoslovac, Hanna Adam- 
kova. Deși a comis unele erori 
pe parcursul ultimului med 
Diane Samungi a avut o evolu
ție remarcabilă, obțlnlnd o vic
torie meritată. Rezultatul finalei: 
Samungi — Adamkova 6—3, 
2—6. 6—1. ta sferturi de finală : 
Samungi — Kisluska (U.R.S.S.) 
6—3, 6—3 ; Adamkova — Lls- 
towska (Polonia) 6—1, 6—7, 8—2 ; 
Volnea — Spirache 6—3. 6—2 ;•
Teodora Tache — Ivana 6—4, 
6—2. tn semifinale; Samungi —

— cu timpul de 13,73 — printre 
învinșii săi aflindu-se și actualul 
recordman balcanic, bulgarul 
Krastev. Această victorie a 
deschis drumul pe podiumul de 
premiere reprezentanților noș
tri care, la încheierea celei de 
a doua reuniuni, duminică seara, 
au avult următorul bilanț : 5
medalii de aur, 8 de argint și 
14 de bronz, astfel 27 de atleți și 
atlete din reprezentativa Româ
niei au urcat pe podiumul de 
premiere la ediția 1986 a Jocuri
lor Balcanice de atletism.

Cu titlul balcanic au mai fost 
încununați în afara lui Liviti 
Giturgian, Nicoleta Căruțașu 
(Dinamo) în proba de 400 m g 
(55,72), Mihaela Loghin (Steaua) 
la aruncarea greutății (19,81 m), 
Eugen Popescu (Steaua) la 
săritura în înălțime (2,30 m) și 
Petre Drăgoeseu (Jiul Petroșani) 
la 1500 m (3:40,74).

Cu medaliile de argint și-au 
încununat participarea Mihaela 
Ene (400 m), Mitica Junghiatu 
(800 m), Petra Văidean (hep
tatlon) și ștafetele 4 X 100 m 
(Ramona Stelei, Nicoleta Căruța
șu, Mihaela Chindea și Mihaela 
Pogăceanu) și 4X400 m (Nico- 

mayor (toți cu aceeași perfor
mantă. 2.25 m). La 400 mg, 
Cristieana Matei s-a clasat a 
treia, cu timpul de 55,59, în 
urma Sabinei Busch (R.D.G.) 
— 53,64 și Genovevei Blaszak 
(Polonia) — 54,47. Alte rezul
tate : 1 500 m (b) : Cram (M. 
Brit.) 3:30,15 — cea mai bună 
performanță mondială a sezo
nului, Abascal (Spania) 3:33,98; 
400 mg (b) : Phillips (S.U.A.) 
47,51, Harris (S.U.A.) 48,42, Dia 
Ba (Senegal) 48,57 ; 100 mg (f) : 
Donkova (Bulgaria) 12,42, Za- 
gorceva (Bulgaria) 12,48. Oseh- 
kenat (R.D.G.) 12,79.

6—4 ; Zdrazila,
Damian, Cosac 7—5, 6—4. 

'■ „sfer- 
Domanskl, Garczlnski —

Volnea 0—2, 6—1 ; Adamkova — 
Tache 6—1, 1—6, 6—2.

La dublu masculin, tenlsmanil 
români Daniel Dobre șl Răzvan 
Itu l-au întrecut pe cehoslovacii 
Thomas Zdrazila — David Rikl 
cu 6—3, 7—5. în semifinale : Do
bre, Itu — Domanskl, Garczlnski 
(Polonia) 6—3, * * ' 
Rlkl “ ' . _____ .
Și un ultim rezultat din 
turi" : :___
Omer, Grigoraș 6—2, 6—3.

Proba de dublu feminin a 
adus în finală perechile Diane 
Samungl-Teodora Tache șl otl- 
11a Pop-Daniela Ivana. Victoria 
a revenit cuplului Samungi-Ta- 
che, cu 6—4, 6—0. In „sferturi" : 
Samungi, Tache — Griines, Gor- 
fca (R.D.G.) 6—1, 6—0 ; Kisluska, 
Mitrofanova (U.R.S.S.) — Krăl-
ceva, Nikolova (Bulgaria) 5—7, 
6—4, 6—4 ; Volnea, Pecheanu — 
Listowska, Niedzalek (Polonia)
6— 1, 6—0 ; Pop, Ivana — Adam
kova, Laskova (Cehoslovacia)
7— 6, 0—6, 7—6. In semifinale : 
Samungi, Tache — Kisluska, Mi
trofanova 6—2, 2—6, 6—1 ; Pop, 
Ivana — Volnea, Pecheanu 6—1. 
6—3.

Ion GAVRILESCU

NEW YORK, 7 (Agerpres), — 
Pentru prima oară în istoria tra
diționalelor campionate interna
ționale de tenis ale S.U.A., la 
actuala ediție semifinalele probe! 
de simplu s-au disputat numai 
intre jucători europeni : ceho
slovacii Ivan Lendl, Miloslav 
Mecîr, vest-germanul Boris
Becker șl suedezul ștefan Edberg, 
tn semifinale Lendl l-a eliminat 
pe Edberg cu 7—6, 6—2, 6—2, iar 
Mecir pe Becker cu 4—6. 6—3
6-4, 3—6, 6—3 1

în anul 1926 s-au calificlat pen
tru semifinale trei europeni, 
cunoscuțil tenisman! francezi 
Henri Cochet, Rene Lacoste și 
Jean Borotra. 

leta Căruțașu, Maria Pintea, E- 
. lena Lina, Mihaela Ene) in 

probele feminine, și Marcel 
Martinaș (3 000 m), Victor Ia- 
coban (800 m), Daniel Ciobanu 
(triplusalt). Pe locul 3 s-au 
clasat : Mihaela Chindea (100 
m), Elena Lina (400 m), Viole
ta Beclea (1 500 m), Mihaela 
Pogăceanu (100 m, în această 
finală învingătoarea, Iordanka 
Donkova — Bulgaria, stabilind 
un nou record mondial : 12,26), 
Eva Zorgo-Raduly (suliță), Mi
haela Ene (200 m), Mariana 
Lenghyel (disc), Liliana Năsta- 
se (lungime), Ilinca Mitrea (800 
m). Margareta Keszeg (3000 m), 
Cornelia Cornățeanu (heptatlon) 
— la feminin și George Boroi 
(110 mg), Marcel Tirle (disc), 
Cornel Scurt (10 000 m) — mas
culin.

Cornel POPESCU

C. M. DE VOLEI (f)
PRAGA, 7 (Agerpres). — La 

campionatele mondiale femini
ne de volei oe se desfășoară în 
Cehoslovacia, echipa Cubei a 
întrecut cu scorul de 3—2 for
mația Perului, iar selecționata 
Coreei de Sud a cîștigat cu 
3—0 meciul cu formația Ceho
slovaciei.

La Campionatele Mondiale de tir, în primele două zile,

...dar medaliile așteptate nu au venit încă!
SUHL, 7 (prin telefon). Pe 

Poligonul Friedeberg din loca
litate au început întrecerile C.M., 
ediția a 44-a, Ia care asistă 
mii de spectatori. In general, 
rezultatele din primele două 
zile au fost scăzute, un singur 
record mondial intri nd simbă- 
tă în vigoare, la pistol sport. 
Autoare — echipa U.R.S.S., cu 
1767 puncte.

Trăgătorii români au reușit 
să fie prezențl în două dintre 
finale: la pistol sport — prin 
Anișoara Matei (sîmbătă) și Ia 
pistol liber — prin Sorin Babii 
(duminică). Ambii au obținut 
cîte o nouă poziție pentru e- 
chipa României la Jocurile O- 
limpice din 1988. Babii a ocu
pat locul 4, cu 651 p, la 6 punc
te de învingător, iar Anișoara 
Matei s-a clasat pe poziția a

C. M. de șah

Mal 
gongul 
progra- 
amiază. 

Garri

pentru
Maia

Proba de dublu 
încheiat 
Slobodan 
slavla) — 
dor) care 
4—6, 6—3,
suedez Mats 
Nystrom.

SUCCESE PRESTIGIOASE
IN ARENA INTERNAȚIONALA

Se împlinesc, la 9 septembrie, 38 de ani de la proclama
rea R.P.D. Coreene, eveniment istoric de mare însemnătate, 
care a încununat lupta îndelungată a maselor populare, a 
forțelor lor politice înaintate pentru înlăturarea dominației 
străine, a asupririi și exploatării si a deschis, totodată, ca
lea înfăptuirii unor profunde transformări revoluționare in 
viața politică, economică și socială, calea făuririi orinduirii 
noi, socialiste în partea de nord a „Țării dimineților liniș
tite".

tn perioada care a trecut de la 9 septembrie 1948, oamenii 
. ... remarcabile

al educației
muncii din R.P.D. Coreeană au obținut succese 
in toate domeniile de activitate, inclusiv în cel 
fizice.

Activitatea sportivă din 
R.P.D. Coreeană cunoaște o 
dezvoltare fără precedent, 
atit în ceea oe privește ac
tivitatea maselor, cit și în 
cea a marilor performeri.

în cartea de aur a spor
tului din „Tara dimineților 
liniștite" stă scris, la loc de 
cinste, numele trăgătorului 
Ho Iun Li, care, la Jocurile 
Olimpice din 1972, de la 
Mdnchen. a cucerit în pro
ba de pușcă, poziția culcat, 
prima medalie olimpică de 
aur din palmaresul tinerei 
republici. După patru ani, 
pe ringul olimpic de la 
Montreal, pugilistul de ca
tegoria cocoș Ciu En Zo, a 
obținut si el medalia de 
aur, dominînd categoric dis
putele acestei categorii, iar 
Li Ven Uk, 
categoria semi-muscă. meda
lia de argint.

Un capitol frumos al isto
riei sportului din tara prie
tenă l-au scris și fotbaliștii. 
Ciștigînd zona asiatică a 
preliminariilor C.M.. echipa

a cucerit, la

șasea, într-o probă in care 
sportivele sovietice au urcat pe 
primele trei locuri. Deși aceste 
calificări pentru Olimpiadă con
stituie Unul dintre obiectivele 
la aceste „mondiale", e regre
tabil că reprezentanții noștri 
nu aa reușit să cîștige nici o 
medalie. A surprins, mai cu 
seamă, faptul că Anișoara Ma
tei (locul 2 în concursul pro
priu-zis) și-a pierdut această 
poziție In loc să urce sau mă
car să șî-o mențină. E drept, 
condițiile meteorologice au fost 
potrivnice (sîmbătă au fost 5 
grade, iar duminică 6), even
tualitate pentru care ei nu s-au 
putut pregăti în această vară 
atSt de călduroasă la Tunari, 
dar (constatare valabilă pentru 
toate armele) sportivii români 
au intrat pe standuri mult prea 
timorați de importanța compe
tiției la care participă, deși re
zultatele anterioare le-ar fi dat 
dreptul să ooncureze și deastă- 

cu conștiința valorii pe 
au demonstrat-o de atîtea 
Sperăm că ei își vor re
in zilele care urmează, 

și un argument: dacă sîm- 
cei trei trăgători de pis- 

, cu 541 p.

dată
care 
ori.
veni
fată
bătă
toi liber (L. Stan, c_ 7"
S. Babii, cu 549 p, I. Petru cu

Fetbal meridiane
LOTUL AUSTRIEI SOSEȘTE AZI LA BUCUREȘTI

VIENA, I (priza telex). Echipe 
Austriei, care va face deplasarea 
la București, luni, spre ora 
prinzulul, s-a Întrunit duminică 
Ia Vlena, unde a făcut un scurt 
antrenament. Pregătirea jucăto
rilor s-a efectuat In timpul jocu
rilor de campionat. Etapa a 10-a. 
de la sfîrșltul săptămînll trecute, 
a fost ultima Înaintea partide*  
cu echipa României. Șl surpri
zele nu au lipsit. Lidera, F.C. Ti
rol Innsbruck a fost învinsă la 
Vlena, de Admira cu 2—0, Sturz» 
Graz a pierdut cu 0—2 pe teren 
propriu ta fața deținătoarei titlu
lui F.C. Austria Vlena, Wiener 
Sportklub a dispus cu 4—2. tr. 
deplasare, de Voest Llnz, Iar 
L.A.S.K. a cîștlgat cu First 
Vienna, tot tn deplasare, eu 4—2 
Alte rezultate : Austria Klagen
furt — Eisenstadt 0—0, Rapid 
Vlena — Grazer A.K. 2—0. Pe 
primele locuri tn clasament se 
află F.C. Tirol cu 16 p. urmată 
de F.C. Austria Vlena cu 15 p.

Iată lotul austriac ce va face 
deplasarea la București : por
tari — Lindenberger (L.A.S.K.)

s-a calificat 
final al lui

la 
ai

dintre 
argint

R.P.D. Coreene 
pentru turneul 
..World Cup", din 1966, din 
Anglia, unde a avut o fru
moasă comportare.

Alte și alte performanțe 
de răsunet au fost realiza
te. de asemenea, de sporti
vii din R.P.D. Coreeană în 
mari competiții internațio
nale. Anul trecut, la cea 
de-a XIII-a ediție a Uni
versiadei de vară de 
Kobe, sportivii studenți
acestei țări s-au clasat pe 
locul 9 (din 106 țări de pe 
toate continentele) in bilan
țul general pe medalii, cu 
un total de 8 medalii, 
care 3 de aur. 3 de 
și 2 de bronz.

Sînt numai cîteva 
succesele de răsunet 
nerilor sportivi din 
Coreeană, țară în care și 
activitatea sportivă. în an
samblul întregii viet! eco
nomice, culturale și sociale, 
a înregistrat creșteri valo
rice impresionante I

dintre 
ale ti- 
R.P.D.

1.

540 p) de abia au reușit să se 
califice pentru concursul pro- 
priu-zis de a doua zi, plasînd 
echipa noastră doar pe locul 
15, duminică ei au fost cu to
tul alții. Dacă trăgeau la fel 
de bine în prima zi, punctajul 
total le-ar fi adus 
bronz !

Rezultate tehnice : 
(76 concurente) : 
689 p, 2. Kocerova 
salukvadze — toate 
686 p... 6. Anișoara Matei 683 p... 
40. Silvia Kaposztay 572 p... 46.
Marla Macovel 570 p ; echipe :
1. URSS 1767 p — nou record
mondial, 2. Franța 1748 p, 3. 
Albania 1745 p ...5. România 1731 
p ; pistol liber : 1. pijianov
(URSS) 657 p, 2. Basinschl 
(URSS) 655 p, 3. Karacsony (Un
garia) 654 p. 4. Babii 651 p. ...19. 
L. Stan S5S p. ...32. Petru 551 p; 
echipe : 1. URSS 1699 p. 2. 
Suedia 1676 p, j. rdg 1667 p, ...15. 
România 1630 p ; pușcă 10 m, 
masculin, (94 competitori) : 1.
Riederer (RFG) 693,1 p, 2. Turben 
(SUA) 692,0. 3. Suess (RFG) 691,6 

p, ...26. C. Stan 583 p, ...34. E. 
Antonescu 500 p. ...41. Codreanu 
579 p ; echipe : 1. RFG 1770 p,
2. SUA 1768 p, 3. Norvegia 1758 p: 
...9. România 1742 p; pușcă 10 m, 
feminin : 1. Letceva (Bulgaria) 
494,6 p, 2. Cerkasova (URSS) 
493,3 p, 3. Wigger (SUA) 491,7 p; 
echipe 1. Finlanda 1165, 2. .Suedia 
1164, 3. URSS 1162.

medalia de

pistol sport 
Dobranceva 
68» p. 3. 
URSS —

Radu TIMOFTE

Tirol) î 
(Pisa),

Wohlfahrt (F.C. Austria) ; fun
dași — Lainer, Weber, Braueder 
(toți de la Rapid), Messlender 
(F.C. Tirol), De Georgi (F.C. 
Austria) ; mijlocași — Baumeis- 
ter, Turmer (F.C. Austria). Kie- 
nast, Wilfurtb (ambii de la Ra
pid) , Linzmeier (F.C. 
Înaintași — Schachner 
Polster (F.C. Austria), Pacult 
(F.C. Tirol), pin lot lipsește Wer
ner (Voest 
înainte 
Elsner 
mulțumit 
lltafe*.

Llnz) — accidentat, 
de plecare, antrenorul 
spunea : „Aș fl foarte 
eu un rezultat de ega-

ju- 
Bul-

• La Balcaniada pentru 
atari, ce se desfășoară in 
garia, echipa României a Între
cut cu 3—0 formația Albaniei, 
iar reprezentativa Bulgariei a 
dispus cu 4—1 de cea a Greciei. 
In continuarea locurilor echipa 
Iugoslaviei a Întrecut cu scorul 
de 2—1 formația României, Iar 
reprezentativa Bulgariei a clștl- 
gat, cu 3—1, meciul cu echipa 
Albaniei.


