
începe noul an școlar și universitar

MOMENT SĂRBĂTORESC
IN VIAȚA TINERETULUI STUDIOS

Moment de referință pentru 
tineretul studios 
noastră : 
școlar si universitar In 
milioane de reprezentanți 
generațiilor ia plină for 
vor păși ca optimism, cu en
tuziasmul specific viratei lor, 
pe porțile școlilor și facultă
ților, cu ambiția stăruitoare de 
a-și îmbogăți cunoștințele, ea 
dorința fierbinte de a se pre
găti temeinic pentru muncă si 
Viată. Partidul șl statul nostru 
le-au creat condițfl minunate 
de studiu, de Învățătură — săli 
de curs și laboratoare, ateliere- 
școală, biblioteci și amfiteatre, 
cămine și internate. Iar pentru 
pregătirea fizică, parte inte
grantă a procesului de învăță- 
mînt, nemijlocit legată de dez
voltarea cit mai armonioasă a 
tinerei generații, spații nece
sare lecțiilor de sănătate, ac
tivităților sportive.

Pasiunea pentru exercițiu fi
zic, pentru sport a elevilor și 
studenților noștri a căpătat un 
impuls nou, .astăzi cînd întrea
ga activitate sportivă școlară și 
universitară se desfășoară sub 
Însemnele mobilizatoare, Însu
flețite șl entuziaste, ale marii 
competiții sportive naționale 
Daciada. Cuprinderea tineretu
lui studios, a elevilor 
dere. în practicarea 
a exercițiilor fizice 
va cunoaște din asest 
ținut șl mai bogat, 
lirea unor obiective 
gente, care invită și obligă la 
o calitate superioara a muncii. 
In același timp se va acorda o

din patria 
startul în noul an

atenție sporită nSsriulisi____ ,__~___ ____________ de 
pregătire Qztcț ti sportivi a e- 
leviilor, cars M propune per
manenta depărtară a talentelor

• «•-

eu precă- 
sis tematică 
și sportului 
an un con- 

prin stabi- 
și mai exi-

stă ta 
didactice 
lorlalțl factori din 
tavățăanlnbtrikd <te 
curge noi InșA
ve ta procesul taotaucHv e 
ducattv, domeniu oamptex cere 
cuprinde și activitatea de o- 
ducațle fi tării, străduindu-se aă 
traducă in viață prețioasele in
dicații și orientări cuprinse ta 
Mesajul tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU, secretarul gene
ral al partidului, președintele 
Republicii Socialiste România, 
adresat Conferinței pe țară a 
mișcării sportive, ța care ae 
precizează. . . „cerințele dezvol
tării actuale și de perspectivă a 
societății noastre socialista tas 
în mod obiectiv necesară creș
terea rolului culturii fizice șl 
sportului in procesul educației 
socialiste și formării amnlti 
nou, tn Întărirea sănătății șl vi
talității națiunii noastre, ta e- 
sigurarea oondițfilar ca popend 
român, tineretul patriei, să 
crească viguros și sănătos".

In noul an școlar, care por
nește la drum intr-un moment 
de maximă înflorire a patriei, 
de efervescență spirituală fără 
precedent, urăm elevilor și stu
denților tării mult succes la 
învățătură șl, totodată, pe te
renurile de sport !

campionatcic internaționale tic Judo (tineret) ale României

tNTRECERI DE NIVEl VAEORIC RIDICAT
ÎNAINTEA EUROPENEEOR“

Stmbătă si duminică. Sala 
Rapid din Capitală a găzduit 
Campionatele Internaționale 
de judo ale României rezer
vate tineretului (sportivi 
pînă la vîrsta de 21 de ani). 
Programate cu mai puțin 
de două luni înaintea Campio
natelor Europene de tine
ret, întrecerile de la Bucu
rești au constituit un bun pri
lej de verificare și selecție 
pentru toate cele 12 țări. 
Așa se explică participarea 
numeroasă și de un nivel va
loric ridicat, multe dintre ță
rile prezente la „Internaționa
lele" României înscriind pe
foile de concurs câte doi Ju
doka la unde categorii de
greutate.

In condițiile . mai sus-a-
mintite, tinerilor reprezen
tanți ai țării noastre le-a fost 
destul de greu să se impună, 
ei reușind, totuși, să-și în
scrie numele pe lista În
vingătorilor la două categorii 
de greutate : Stanică Ol
teana (ușoară) și Nicolae Iosif 
(mijlocie).

în întrecerile de sîmbătă 
dimineața, la cele mai mari 
trei . categorii de greutate, 
deși în rîndul reprezentanților 
tarii noastre se aflau sportivi 
de la care se așteptau victo
rii. ca Adrian Clinti (medaliat 
cu bronz la C.M. de tineret din 
acest an), Arcadie Mariași, Pe- 

la 
sportiv 

urce pe

de premiere. Si acesta n-a. fost 
P. Anltoaie. d lorif Nicola® 
(86 kg), considerat cu mai pu

sa n-ve la victorie. A. 
(+05 kg), a fost to
na iudoka valoros, po
li. Kubaski, care a

tine 
Mari ași 
vina de 
lonezul

Mihai TRANCA

(Continuare In pag. a 4-a»

Proletari (Bn hate grits.

ZIAR AL CONSILIULUI NATIONAL PENTRU EDUCATE FIZICA Șl

I
Divizia A

STEAUA

tre Anițoaie (participant 
C.M.). un singur 
român a reușit să 
prima treaptă a podiumului

VOLEIBALISTELE CRAIOVENE 
S-AH IMPUS IA BOCUBEȘTI
Ieri, start in noua ediție a 

campionatului feminin al Diviziei 
A de volei.

GRUPA I : DINAMO BUCU
REȘTI — UNIVERSITATEA C.F.tt. 
CRAIOVA 1—3 (—8, 13, —10, —10). 
Interesant acest debut de campio
nat care a programat și un derby, a 
cărui atractivitate a fost sporită 
de noi si importante schimbări 
la ambele echipe. Partida dintre 
cele două fruntașe și-a meritat 
numele de derby, oferind spec
tatorilor un Joc remarcabil sub 
asnectul calității. Campioanele, 
la care cele două nou venite — 
Mirela Popovlclu și Gabriela Du
mitrescu — au intrat cu... drep
tul în sextetul de bază, s-au do-

(Continuare In pag. 2-3)

IN FRUNTEA CLASAMENTULUI

REZULTATE TEHNICE CLASAMENTUL
SI M BÂTĂ

Victoria București 
Univ. Craiova 
Petrolul Ploiești

- Jiul Petroșani
- Corvinul Hunedoara
- Sportul Studențesc

DUMINICA

- Gloria Buzău
- F.C.M. Brașov
- Oțelul Galați
- Flacăra Moreni

2-1
0-0
1-1

fl-0)

(0-0)

S.G Bacău
„U" Cluj-Napoca
F.G Argeș
Steaua

Meciurile CHIMIA RM. VILCEA -

3- 0
1-0
1-0
4- 0

{1-0) 
«MB 
(0-0) 
(4-0) 

RAPID și F.G
OLT - DINAMO au fost aminate.

ETAPA VIITOARE (duminică 21 septembrie)

Sportul Studențesc 
Jlui Petroșani 
Rapid
F.C.M. Brașov 
Gloria Buzău 
Dinamo
Oțelul Galați
Flacăra Moreni 
F.G Oh

- Steaua
- Petrolul Ploiești
- Victoria București
- Chimia Rm. Vîlcea
- „U" CluJ-Napoca
- S.C. Bacău
- Corvinul Hunedoara
- F.G Argeș
- Univ. Craiova

TENISMANII NOȘTRI, ÎNVINGĂTORI
IN TOATE PROBELE

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

STEAUA
„U* CM-Napoca 
Dinamo
S.G Bacău 
F.G Argeș 
Victoria 
F.G OU
Sportul Stud. 
Petrolul

10—12. Oțelul Galați 
Jiul
Corvinul
Univ. Craiova 
Rapid
Chimia
F.C.M. Brașov 
Flacăra
Gloria

13.
14.
15.
16.
17.
18.

3
4
3
4
4
4
3
4
4
4
4
3
4
3
3
4
4
4

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

1 
•
1
1
1
1
1
1

7—

12—

5—
5—
5-
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TREI LOCURI I

•
1
1
1
1
•
2
2
1 2

2
1
1
2
2
3
3
3

1
1
3
•
•
0
0
0

3-
2-
6—
1-
3-
3—

•
5
3
3
3
5
3
4
2
3
7
2
5
4
6
5
9

2- 
3- 
5-15

« 
•
I
I 
s
1
4
4
4
3
3
3
3
2
2
2
2
2

PENTRU CANOTORII ROMANI
PLOIEȘTI. 14 (prin telefon). 

După 23 de ediții in care Cam
pionatele Balcanice de tenis 
s-au disputat pe echipe (dte 
două meciuri de simplu si unul 
de dublu de flecare țară), ta 
actuala ediție, la startul căreia 
au fost prezente reprezentati
vele Bulgariei, Greciei, Iugo
slaviei, Turciei si României, 
s-a adoptat formula turneului 
individual. Aceasta s-a dovedit 
a fi mult mai atractivă, titlu
rile de -campioni balcanici acor- 
dîndu-se atît pe echipe (prin 
adiționare de puncte), cit si în 
probele de simplu si dublu.

Balcaniada de 
rilor — ediția 
deci, ea una de 
motivele arătate 
mai ales pentru faptul eă ti
nerii tenismani români au cu
cerii titlurile atît in probele in
dividuale, Rizvan Itu și Diane 
Samungi (simplu), Diane Sa
mungi — Teodora Tache (du
blu fete) și George Cosac — 
Adrian Popovici (dublu băieți). 
Cit si în cele pe echipe. Este 
un succes demn de laudă, câș
tigătorii și antrenorii Radu Bă- 
din (masculin) si Mihai Tăbăraș 
(feminin) meritind felicitări. Să 
evidențiem, de asemenea, efor
turile organizatorilor competi
ției, Asociația sportivă „Chi
mistul" a Liceului Industrial 
nr. 4 din Ploiești. j

Finalele de simplu, progra
mate duminică dimineață, au 
fost urmărite cu interes de 
spectatori. La simplu masculin 
s-au întîlnit Răzvan Itu 
George Cosac. Primul set (pi_- 
nă la scorul de 5—3, 
40—40 si avantaj pentru Co
sac) a avut o desfășurare pa
sionantă. Refădnd apoi, cu fie
care ghem, un handicap ce 
părea a fi insurmontabil. Itu a 
cîștigat eu 7—5 ! Cel de-al

tenis a junlo- 
1986, rămine, 
referință din 
mal sus, dar

si

40—15.

floilea set nu a avut nici un... 
istoric, Răzvan Itu adjudeeîn- 
du-1 cu 6—0 (II). Cosac nu a 
opus nid o rezistență, ba mal 
mult, s-a grăbit parcă... să 
piardă I Nu cunoaștem motive- 
la unei astfel de atitudini, dar 
nici unul nu poate 
circumstanță 
un tânăr cum 
de talentat 
nem) dorește 
mifinalele probei de simplu au 
fost parcă mal disputate. R&z- 
van Itu s-a Impus cu 6—0, 
6—4 in fața unuia dintre bu
nii Juniori al lumii, grecul 
Tasos Bavelas, în timp ce

constitui 
atenuantă pentru 
e Cosac, deosebit 

și care (presupu
să se afirme. Se-

BELGRAD, 14 (prin telefon). 
Bilanț bun pentru canotorii 
noștri la Balcaniada găzduită 
de capitala Iugoslaviei : par- 
ticipînd la I probe, din cele 11 
disputate, ti aa ocupat trei 
locuri I ti două locuri II. 
Cursele au fost, In majoritatea 
lor, rapide si disputate, 
deliciul numeroșilor _ [+ 
belgrădeni. l .- 
metropolei spre malul de 
de la Ada Clganlîa.

In proba de 4 rame 
echipajul nostru (loan 
Ioan Borza, Ștefan Dobre,

, spre 
privitori 

goniți de zăduful 
" ' ' iarbă

fx..
Bara, 

___________ , .____ . Doru 
Halus) ■ plecat ezitant, dar a 
remontat rapid, instaUndu-se In

COMPETIȚII BALCANICE ALE JUNIORILOR

George Cosac a învins în două 
seturi, 6—0, 6—0, tot pe un 
tenisman din Grecia. Fotis 
Ikonomou.

In finala de simplu fete/ au 
evoluat Diane Samungi si Mă- 
dălina Voinea. Aflată din nou 
in plin progres, Samungi a 
cîștigat cu 6—1, 6—2. Pentru 
campioana balcanică, meciul d.in 
semifinală, cel cu Teodora Ta- 
che — eterna sa prietenă... ri
vală — a fost mai mult o for
malitate, Samungi cîștigînd cu 
6—1, 6—0. In cealaltă semifi
nală, Mădălina ' Voinea a în
trecut-o cu 6—4, 6—1 pe Eli- 
zabeta Nikolova (Bulgaria), o 
tenlsmanj redutabilă care, în- 
tr-o altă partidă, din sferturi
le de finală, a luptat mal mult 
de patru ore pentru a Infringe

lon GAVRILESCU

(Continuare In pag. a 4-a)

frunte la jumătatea cursei (756 
m), ținînd apoi, autoritar, «iris 
control finișul debordant, dar 
zadarnic, al sportivilor eleni. 
Timpii înregistrați î 1. Româ
nia 4:38,40, 2. Grecia 4:45,14, 3. 
Iugoslavia 4:51,98..

Cele două probe de simplu 
fete au consemnat, și ele, su
perioritatea reprezentantelor 
noastre. La oadete (traseu mai 
scurt cu 500 m), s-a impus o 
fată voinică, de nici 18 aoti. 
Margareta Coșeri, de la CJS.Ș. 
Arad (antrenor Marcel Furduf). 
Ea a făcut o cursă de aștep
tare pe prjma parte, pentru a 
forța apoi progresiv, tăind ori
ce iluzie urmăritoarelor sale, 
și terminând ta 3:57,32 (2. Sa
nia Obsvac — Iuglosavla — 
4:04,52, 3. Nikl Paradumitriu — 
Grecia — 4:11,22). La categoria 
junioare, Georgeta Soare (den 
Doinei Barean, de la Metalul) 
a dominat clar, timpul al 
(5:51,58) putând să fie mai bon

dacă nu confunda linia de so
sire, fixindu-și un alt reper cu 
15 m Înaintea celui real (tre
cut cu vâslele jos, în virtutea 
inerției). Pe celelalte locuri : 2. 
Antonia Zvajer (Grecia) 6:01,98, 
X Marina Iankulova (Bulgaria) 
6:04,96. In această probă, re
zerva echipei noastre, Melania 
Mureșan, a terminat — în afa
ră de concurs — în poziția a 
II-a. Celelalte probe :

4+1 rame : 1. Grecia 4:45,38.
2. România (V. Măstăcan, ȘL 
Vital, D. Hojda, FL Cosmesea, 
G. Popa) 4:48,20, 8. Iugoslavie 
4:56,06. Echipajul nostru a țâș
nit din start, dar a fost ajuna 
si Întrecut, nemaipuQnd recupe
ra, in duda unui finis viguros.

8+1 t 1. Greet» 422,18, 2.
România (Șara, Vital, Hojda, 
Fiore*, Dobre, Bona, Măstăcan. 
Hahn, Popa) 423,72, 3. Iugo
slavia 428,54. Lupți etiiflibm- 
tă, cu răsturnări de situații pa 
drum. Băieții noștri «a ridicai 
strocul prea devreme, cedtod 
apoi pe ultima pătrime.

Simplu (juniori) : 1 P. P*- 
paterpos (Greci») 5:18,32. 2. V. 
Selocovid (I 523.48,
3. Tt Alexfev 5+»M
L Iond Onica (Româniaț 
526.58. Onio provină dlntr-8 
barcă de dublu ti Jraprovtaw 
țta" s-a sttnțtt el fSctad a 
cursă modestă.

3 visile (b) î 1. Iu*ori»vta 
4ri0,44, 1 Grecia 4^222, 1
Bulgari» 427,48 ț 9 Le. t 1. Iu
goslavia 529.11 2. Bulgaria
5:15,38, 3. Grecia 526,14; 4+2» 
L Greci» 5 2 Tugndavta
522,22 ( 4 I L Gresia
4:»,18, 2 lugnrtavie 4+1,84, A 
Bulgaria 4 -82,38 ț timpht 
âetm I L & VWtae țGrert< 
328,44, X I. Bvrikn , (Iug<M*e- 
ria) 3:47,74 3 K, Pnnatatav
(Bulgaria) 328.92.

Im CUPEN



Unreal tater.ațlml Biascnn« ie vole! a] României CAMPIONATELE DE HANDBAL (m + f) I Divizia A, etapa

MPBE7LNTĂTIVA NOASTRĂ, DOAR LOCUL PATRU !
Ediția din acest an a Tur

neului internațional masculin 
de volei al României, dotat cu 
„Cupa Bîrsa', • luat sfirșit Ieri 
In Sala sporturilor din Brașov 
eu victoria reprezentativei Bul
gariei, neînvinsă în competiție. 
Echipa țării noastre s-a clasat 
pe un modest (avînd în ve
dere situația ei de gazdă și 
cartea de vizită a celorlalte 
participante) toc 4, în urmă li
nei comportări slabe.

în Ultimele două zile de con
curs s-au înregistrat rezultate 
previzibile. Sîmbătă, în des
chiderea programului, un meci 
care nu conta în clasamentul 
competiției: România — Selec
ționata Brașovului (aceasta fi
ind anunțată abia atunci 
joacă „hors concours"), 
elevii lui T. Tănase 
pînă în final egali ca 
lor din lot, dar i-au... 
tat, cedîndu-ie un set, 
lea, ca și câștigat, în care con
duseseră cu 14—8. Componen
tă echipei Tractorul — Sterea, 
Pustiu, Kozma, Zamfir, Crișan, 
Cășvean, R, Paul, Stoian, spri
jiniți și de Pascu (component 
al lotului național) —, au pus 
multe probleme reprezentativei. 
Mai intîi unui sextet tînăr. al
cătuit din participanții la C.E. 
de juniori (Pădureții, Ferariu, 
Rotar, Mărginean, Drăgușin, 
Șoica), mai apoi unei formule 
de echipă în care au intrat și 
mai experimentalii Dascălii, 
Constantin și Teleagă... în par
tida următoare, echipa Bulga
riei, care se pregătește pentru 
apropiatul start in faza finală 
a Campionatului Mondial, a fă
cut o adevărată demonstrație 
de robustețe in lupta la fileu 
(forță de atac, blocaj înalt, si
guranță în construcția acțiuni
lor) și de orientare tactică, în
vingînd cu 3—0 (3, 9, 9) tînăra 
garnitură a Cubei, și ea atle
tică, dar cu experiență, firește, 
mai redusă. Abreu, Vantes, 
Trnsilto, Robison, Diago și cei
lalți elevi ai lui Jose Rojas și 
David Suarez s-au descurcat 
mal greu în fața celui mal so
lid sextet al turneului : Pet- 
kov, Hristov, Țonev, 
Galabinov, Draghiev.
cea mai disputată, Selecționa
ta Spaniei — R. D. Germană 
3—1 (9, —15, 11, 5), a încheiat 
programul penultimei zile. Vo
leibaliștii spanioli, pregătiți de

că 
în care 

au fost 
joc ce- 
respec- 
al trei-

Kiosev, 
Partida

Pero Bazici și constituind re
velația competiției, au probat 
din nou — In duda unei me
dii de Înălțime mal reduse — 
deosebite calități atletice și teh
nice, dar mai ales tenacitate. 
Remarcați de la învingători : 
Sanchez (desemnat in final 
drept cel mai bun trăgător), 
Baros, Benjamin (excelent a- 
părător). Voleibaliștii din R. D. 
Germană au dat și ei o replică 
la un nivel ridicat (în frunte 
cu Hoelzig și Kranefeld), con
tribuind la un meci bun, des
fășurat pe parcursul a peste 
două ore și condus impecabil 
de brașovenii Cornel și Octa
vian Manițiu.

Rezultatele din primele 4 zile 
au făcut ca duminică să se 
întâlnească pentru locurile 1—2 
echipele Bulgariei șl Spaniei, 
iar pentru tocurile 3—4 echi
pele României și Cubei (tine
ret). Pruna partidă a dat toc 
unei dispute atractive, cu 
multe faze frumoase, spectacu
loase. Victoria a revenit cu 3—1 
( 6, —10, 7, 8) reprezentativei 
Bulgariei care a'avut avantajul 
gabaritului superior (și l-a 
fructificat), și al unui joc mai 
precis. în ciuda diferentelor de 
scor, toate seturile au plăcut nu
merosului public prezent în sală. 
De la învingători au ieșit în 
evidență Galabinov (declarat 
cel mai complet jucător al tur
neului), Kiosev și Petkov, Iar 
de la învinși același Sanchcz, 
secundat acum de Robles. Foar
te bun arbitrajul : N. Găleșea- 
nu (România) — J. L. Santana 
(Cuba). în încheierea turneului, 
reprezentativa țării noastre a 
confirmat forma (sau valoa
rea ?) scăzută, fiind întrecută 
de formația de tineret a Cubei: 
2—3 (8, —11, —10, 8, —5) în- 
tr-0 partidă fără virtuți teh
nice. S-au remarcat de la în
vingători Gonzales, Diago (de
semnat cel mai bun ridicător) 
și Laurence, iar de la învinși, 
parțial. Pădureții și Constantin. 
Arbitraj corect : V. Velicikov 
(Bulgaria) — C. Manițiu (Româ
nia).

Clasament final : 1. Bulgaria 
8 p (12—2), 2. Sel. Spaniei 7 p 
(10—8), 3. Cuba (tineret) 6 p 
(8^), 4. România 5 p (8:10), 
5. R. D. Germană 4 p (2:12).

Aurelian BREBEANU
Carol GRUIA

ieri,, «-au desfășurat jocurile 
etapei a V-a în Divizia A 3e- 
minlnă de handbal Încheiate cu 
victorile favoritelor (surprinde 
egalul de la Brașov, dintre Rul
mentul și TEROM). Și ta Între
cerea masculină, care a progra
mat etapa a ZH-a, s-au înregis
trat rezultate socotite normale, 
eu excepția deznodămlntnlu! par
tidei Independența Carpați Mîrța 
— Universitatea Craiova. Amă
nunte de la partidele disputate.

FEMININ
CONFECȚIA BUCUREȘTI — 

C.SJVt. INDEPENDENȚA SIBIU 
24—13 (11—8). Bucureștancele au 
obținut prima victorie in actua
lul campionat la capătul 
meci in----- — --------
nent, cu 
blencele 
tinuare, 
Intr-un șaua, ava
mal penetrante șl în forță__
Jucătoarelor Confecției punlnd in 
dificultate apărarea oaspetelor. 
La stabilirea unei diferențe de 
scor finale care ne scutește de 
alte comentarii, un merit deo
sebit a revenit, pe de e porte, 
portarului Florlca Iliescu, de la 
Confecția — Inspirată țl pe fază 
—, In timp oe apărătoarele bu
turilor formației din Sibiu, pe 
de altă parte, s-au comportat 
foarte slab. O mențiune pentru 
eficacitatea Rodlcăl Grigoraș, 
oare în repriza secundă a fost 
marcată strict „om ka om*, u- 
neori și cu mijloace mal puțin 
regulamentare, sancționate .protrot 
de piteștenil M. Tănăsescu șt I. 
Grigor iu. Aceștia au condus 
bine, cu unele minusuri în ceea 
ce privește aprecierea „pașilor*. 
Marcatoare: Grlgoraș 19. Nuțu 5, 
Mălureanu 4, G. Constan” nescu 3, 
S, Arvatu 2 pentru Confecția, 
respectiv Brănuț 6, Mohanu 4, 
Hamza 1, Căpătină 1 șl Schuur 
1. (Mihail VESA)

ȘITINTA BACAU 
31—21 (16—12) -

. anul
care au condus perma- 
excepția mln. 8, clnd d- 
au egalat: 3- "
partida s-a 
singur sans,

-2. In con- 
desfășurat 

atacurile 
1 ale

VOLEIBALISTELE CRAIOVENE
(Urmare din pag 1)

vedlt mal bine puse la punct cu 
execuțiile Inițiale fazelor. Pe ba
za serviciilor forțate cu succes, 
a mai marii siguranțe la prelua
re. dar șl a unei apărări active 
sl eficiente In ambele linii, cralo- 
vencele au reușit să Încline ba
lanța In favoarea lor. Arbitrii S. 
Popescu șl Z. Moldoveanu au 
condus excelent echipele : DI
NAMO : Georgeta Ene, Doini
ta Dimofte (Ottilia Szentkovics), 
Doina Moroșan, Dana Coșoveanu 
(Marla Chitic), Victoria Nicnles- 
cii (Corlna Moraru, Mlreia Pa
vel), Any Ene ; UNIVERSITA
TEA CJ.R. : Gabriela Dumitres
cu, luliana Enescu, Carmen Cu- 
eldeann (Tanța Drăgoi), Monica 
Șuțman, Eugenia Cotescu (Lilia
na Hermeneanu), Mlreia 
eiu.

PENICILINA IAȘI - 
PITEȘTI 3—0 (13, 1J, 10). 
echilibrată. Remarcate :

Popovl-
DACIA 
Partida Gabrle-

S-AU IMPUS LA BUCUREȘTI
la Copcea, Valentina Constantin, 
respectiv Felicia Popescu șl Ca
melia Delca. (Al. NOUR, coresp.).

Partida 
SIBIU — 
r minată.

GRUPA
București 
reștl 3—1 . . , , ____

^mos. dominat in general de gaz
de. Remarcări : Nlculina Bujor; 
Corlna Olteanu, respectiv Eien 
Diaconu. (D. DANIEL, coresp.). 
Farul Constanța — Oltcit Craiova 
3—9 (4, 3, IB). Peste 1C90 de spec
tatori au urmărit un joc bun al 
gazdelor, de la care s-au remar
cat Mădălina Clorbaru, Maria E- 
nache. Ileana Geambașu șl Elena 
Cucoș (C. POPA, coresp.). Chi
mia Rm. Vîlcea — GIGCL Bra
șov 1—3 (—4, 7, —9, —11). Joc ra
pid șl decis -ai oaspetelor (cele 
mal buyie : Monica Pătrașcu, Da
niela Crăciun, Tanța Streza), ca
re le-a surprins pe gazde (P. 
GEORNOIU, coresp.).

C.S.M. LIBERTATEA 
C.S.U. GALATI a fost
A H-a : Flacăra Roșie 
— Calculatorul Bucu- 
(*. —9, 7, 1). Meci fru-

RAPID 
. . Peste 150# de

spectatori au urmărit un dertay 
viu disputat la reușita căruia au 
contribuit ambele echipe. Rapid 
a rezistat pină în mln. M. avUid 
de 4 ori avantaj. Campioanele, 
bine conduse de antrenorii Men- 
gonl și Petrea, avtnd in Mariana 
Tircă o realizatoare ta formă 
deosebită, au preluat conducerea 
șl nu au mal cedat-o p4nă In fi
nal. Au marcat: Tircă 14. Danl- 
lof 5, Luca 4, Cervenciuc 3, But- 
nărașu, 2, Nițoiu 1, Darvaș L 
Popa 1 pentru studente, res
pectiv Oprea 4. Dobre 4. Grlgo- 
re 3. Vasile 3, Stanclu 2, Ignat 
2, Doiciu 2, O an ca 1. Au arbitrat 
buzoienil R. Iamandl sl Tr. Ene. 
(L. MANDLER — coresp.)

HIDROTEHNICA CONSTANȚA
— TEXTILA DOROBANȚUL 
PLOIEȘTI 20—13 (12—C). Rezultat 
normal, scorul puțind fi ți mal 
mare dacă gazdele nu ar fi ra
tat nepermis de mult ta situații 
clare de gol. Marcatoare: Cazacu
8, Cărnui 6. Motoșcă 3, Manea 2, 
E. Carapetru 1, pentru învingă
toare, respectiv Mocanu 8, Chl- 
vărar 2, Barzu 2, Raicu 1. Au 
condus bucureștenll A. - * 
trescu șl C. Szabo.
DENBERG — coresp.)

C.S.M. SF. GHEOKGIIE — MU
REȘUL IMATEX TG. MUREȘ 
18—32 (10—14). Victorie meritată
a oaspetelor, realizată la capă
tul unui meci In care au avut 
mai mult timp inițiativa. Au În
scris: Furtună 8, VLșan 4, An- 
drluc 2, Iuga 1, Andor L Nagy 
1. Milinclanu 1 pentru gazde, 
respectiv Laszlo 8, Stroia 4, 
Mozsl 4 Florea 2, Buciumau 1, 
Giscă 1, A. Biro 1, Hegeduș 1. 
Au arbitrat: D. Purică — V. Er- 
han, ambii din Ploiești. (L. BRio- 
TA — coresp.)

CONSTRUCTORUL BAIA MARE
— CHIMISTUL RM. VÎLCEA 
24—32 (11—13). Succes comod al 
vUcencelor ta fața unei forma
ții care a Jucat foarte slab. Go
lurile au fost Înscrise de: Stan
9. Boca 3, Ulici 3, Cioată 2. 
rinț 2, M. Pop 1, Chețan 1, 
Lazăr 1. E. Pop 1, Mureșan 1 
pentru gazde, respectiv Remote 
9, Verigeanu 6, Bloju 6, Pestrea 
4. Ionescu 4, M. Petre 3. Au ar
bitrat” Gh. Sandor (Oradea) ți 
T. loancu (Buzău). (Ov. NEMEȘ
— coresp.)

RULMENTUL BRAȘOV —

_ Duîlll- 
(CU. GOL-

ITEROM LAȘI Zi—31 (11—9). JOC
dur in care au lost dictate 10 
eUmtaări (7 pentru oaspete șl 3 
pentru gazde) șl s-a consemnat 
de 13 ori egalitatea. leșencele au 
egalat ta ultima secundă de joc, 
cind Bodies Covaiiuc a trans
format o aruncare de la 7 m! 
Marcatoare: roche 8. Marian 4. 
Demeter 4, De a, Știrbu 1 și 
Boriceann 1, pentru Rulmentul, 
respectis Covaiiuc 8, Cozma 8. 
HaMău ă. Duca X, Chelaru 1, 
Anton L Au arbitrat bucureștenll 
șt. Margbescu și Tr. Popescu. 
(V. SBCAREANU — coresp.)

MASCULIN 
SERIA A

CAM. ELECTROMURES 
MUREȘ — STEAUA 22—33 (7—18). 
Experimentata formație bucureș- 
teană șl-a demonstrat, ta fața a 
peste 2000 de spectatori (sportivi 
și obiectivi), calitățile binecunos
cute. In afara primelor 8 minu
te ctad scorul a fost 2—2. ste- 
Uști! au st&ptalt jocul (L trep
tat s-au distanțat: 10—5 (min. 
21), 13—7 (men. 28), 15—7 (mln. 
38). La reluare, diferența de scor 
se menține, tabela electronică 
înregistrând 26—16 (mln. 47). 
31—18 (mln. S3) și 33—20 (mln. 
58). Steaua a rfștigat pe merit 
o partidă ta care a fost net su
perioară. Handbaliștil mureșeni 
au căutat să stăvilească (pe cit 
posibil) majorarea exagerată a 
scorului, contribuind ta reușita 
unul spectacol sportiv agreabil. 
Au marcat: Clobanu 7, Furnea
4, Băd&u 3, Adespll 3. I. Mol
dovan 2, Vajda 1, Mozsl 1 și 
Rotaru 1 pentru gazde, respec
tiv Cr. îonescu 8, Berbece 8, 
Mlrtcă 8-, Stingă 3. Nicuiae 3, 
Ghlmeș 2, Costache 2. ștot 1. Au 
arbitrat sătmărenii Al. Mărieș șl 
Gh. Istrăuan. (A. SZABO — 
coresp.)

POLITEHNICA TIMIȘOARA — 
ȘTHNȚA BACAU 31—24 (13—11).
După o repriză echilibrată. In 
care ambele echipe au condus 
pe rfnd, gazdele «-au impus ob- 
ttntad o victorie datorată plu
sului de maturitate ta joc. Au 
înscris: FSlker 10, Janto 5, P. 
Dan S, Matei 3, Popescu 2, PIeș
ea a, Gal 2, Ionescu 1, Giurgea 
1 pentru localnici, respectiv Va
stei 5, Bondar 5, Berbecaru 4. 
Vlad 4. Gtrlescu 3, Chirtlă 2, 
Iehtm 1. Au condus brașovenii 
L Boschner și R. AntochL (C. 
CREȚU — coresp.)

INDEPENDENTA CARPAȚI
MtRSA — UNIVERSITATEA CRA
IOVA 20—21 (10—10). Victorie
surprinzătoare a studenților In
tr-un meci deosebit de echili
brat. An tascriz: Tătara 5. Omer
5, Beclcheri 4, Cornea 2. lakobi 
2, Paraschiv 2, pentru gazde, res
pectiv M. Gabriel 6, Gh. ~ 
tru 5, Barcan 4. Olteanu 
că 1, Agaple 1 șl Rădnță 
VERZESCU — coresp.)

SERIA B
H.C. MLNAUR BAIA 

CONSTRUCTORUL 
84—11 (13—7). Partidă ____
loasi, cu acțiuni in viteză în
cheiate cu aruncări puternice la 
ambele porțt. Echilibrul de forțe 
s^a menținut un sfert de oră, 
după care Minaur s-a lnwtis net. 
S-au remarcat portarul Neșovlci, 
M. Volnea și Boroș de la Ml- 
nanr, precum și Crtstache (Con
structorul) Au arbitrat: Al,
Bocr șl E. lavorschl, ambii din 
Timișoara. Marcatori: M. Voinca 
14, Covaciu 3, Boroș 2, Porumb
1, Rădulescn 1, Cue 1, Marta 1, 
Halmagyl 1 pentru Învingători, 
respectiv Mlrza 3, Crlstache 3, 
Kapornay 2, Tudor 1, Varodl 1, 
Bartl 1. (A. CRISAN — coresp.)

DACIA PITEȘTI — METALUL 
BISTRIȚA 22—21 (10—6). JOC de
mare luptă, palpitant, cu faze 
spectaculoase Ia ambele porți. 
remardndu-se ta special porta-, 
rul piteștean Virgil Marchidan. 
Plnâ ta mln. 55 gazdele au con
dus confortabil, cu patru șl șase 1 
goluri, dar o cădere greu de ex
plicat le-a adus în situația de a I 
eișttgia ta limită. ' Marcatori: 
Cozma 8. Barbu 5, Boțdănescu 4, 1 
Mihftilă I. Mlhai 2, Ștefănescu 2 
pentru învingători, respectiv A1 I 
vram 4, Lochner 4, Muresan 3, 
Țețra 3, Furda! 2. V. Moldovan I
2, Fejer 1, Coiocarn 1. Țermure
1. Arbitri: VI. Coi ocara și I. I 
Mthălfescu. ambii din Craiova. 
(M. FEȚEANU — coresp.). 1

I
I
I 
I

TO. I
I
I
I 
I

Duml- 
3. Prl-
1. (M.

MARE — 
ORADEA 
snectacu-

DACA LA RAUZA El
...Pe nimeni n-ar fi mirat 

acest scor. fiindcă echipa 
Victoria a început excelent 
jocul cu Jiul — acțiuni va
riate si foarte rapide au fost 
declanșate pe ambele flancuri 
de către Nica sau Iordache 
(accidentat in finalul pri
mei reprize). Adolf, Balaur I 
sau Ursu, care participau la 
manevrele de învăluire ale 
adversarului. Min. 2 — prima ' 
situație de gol, șutul lui Au
gustin. foarte puternic. po
posind în... brațele Iul Toma. 
După alte două mniute, labo
riosul Nica a executat, de pe 
stingă, o centrare clasică îna
poi, de la linia de corner, si 
IORDACHE n-a Iertat : 1—0.
Fază și gol de toată frumusețea. 
Partida este 
ții, cu Băluță 
răspunzînd ți 
acțiuni destul 
însă defensiva 
care Zare a excelat 
guranța intervențiilor, 
spulberat totul. Jiul 
supusă unei mari presiuni, maiI

| RADU II

alertă, oaspe- 
ta prim-plan, 
ei cu câteva 
de închegate, 
gazdelor. In 

prin si- 
a 

este

ales, in 
cind, cc 
inspirație 
Urau put 
lor un 
«tor. Mi
ne la pau 
vreo
măcar u 
poarta 1 
șuturi, d 
țiul ei !

în re; 
po“-ul n 
dicat da 

s
1

si

1

1

prin 
ambele 
șemenii 
Hei In 
rea de 
h>tr-un 
Balaur
de Ia nt 
survenit 
greșeală 
fiind p 
cursa Iui 
VANCE» 
des cura j< 
ultimele

„SANCTIONEA
PITEȘTI, 14 (prin . telefon).

~ ~ echipe au
___  ____ : un adversar 
deloc neglijabil, canicula, ele- 

făcut ca uneori
i in 

_______ de 
diametral 

: cea a piteștenitor, 
atacul cu toate 
cealaltă, o foarte

ICele două ecE 
buit să înfrunte 

a1.AZ» n Acr.l.i ia hiil

Iment care a făcui 
partida să scadă 
vința tempoului

tre-

I „Partituri" 
și distincte 
prevăzând 
liniile, de

pri- 
joc. 

opuse

nu au r< 
șut pe 
foarte m 
lor s-a 
greu. P< 
fi putut 
piu lin p 
dele au 
clare : 
rel Zami 
și, din n 
Gălățenii 
la poart 
33.

Dup 
perioada 
mai In. 
renului, 
este fira

I prudentă așezare în teren a 
gălățenitor, urmărind obține
rea unui punct. Numai că,

Ilipsindu-le Vaișcovici. jucă
tor prin excelentă de contra
atac, oaspeții nu au con-

Itat aproape deloc pe această 
variantă a tacticilor. Faptul că

I JOC LA DISCREȚIA CI II
I
I
I 
I
I
I
I
I
I
I
I

Partida de ieri, cu Flacăra 
Automecanica Moreni, a fost 
cea dintâi pe care Steaua a 
susținut-o în acest cam
pionat pe propriul teren. Pri
lej, deci, pentru o frumoasă 
festivitate, 
meroșii 
in 
atit 
chipe 
celor 
le-an 
și tricourile de campioni, cu
venite pentru succesele lor 
din annl competitions! prece
dent. ,

Jocul care a urmat, așa cum 
de altfel era de așteptat n-a 
pus nici un fel de probleme 
liderilor clasamentului, di
ferența de valoare dintre cele 
două echipe fiind evidentă. 
Steliștii au dominat partida a- 
proape de la un cap la altul, 
obținând o victorie dară, la un 
soor -care In repriza secundă 
putea lua proporții și mai 
mari. Dar. cu toate că acțiu
nile ofensive ale gazdelor s-au 
făcut simțite încă din pri
mele minute (chiar din start, 
la cel dinții corner, Bumbes- 
cu a trimis mingea, cu capul, 
puțin pe lingă poarta oaspe
ților). golurile 
atit de repede pe 
blicul. Au mai 
(min. 9), Balint 
Lăcătuș

savurată de nu- 
spectatori prezenti 

tribune, în cadrul căreia 
componcnțiior primei e- 
a clubului militar, cit și 
din formația de tineret 
fost înmînate medaliile

n-au venit 
rft spera pu- 
ratat Bol 3n i 
(mln. 19) și 

(mîn. 21). g-a mai

In etapa a y.a a Diviziei de ruBby DINAMOVIȘTII AU REALIZAT UN SCOR ASTRONOMIC: 114-0 !

SENS UNIC. Nu era pentru ni
meni vreun secret că Ultra Dt- 
nacno și Gloria există diferență 
de valoare, dar un asemenea 
•cor. ii*—« i t, era imposibil de 
anticipat. Prima echipă are, e 
adevărat, meritul de a fi jucat, 
de a fi atacat din orice poziție, 
dominarea sa copioasă, la .toa
te capitolele, concretlzindu-se ta 
nu mal puțin de 21 de eseuri : 
C. POPESCU 6, LUNGU 4, DOJA 
3. SEMEN, ZLAFTESCU IT, PODA- 
psseu, CARACTA, ALDF.A, VE
RBS, Wz-VNEA, TOADER (14 
Mi fost transformate de PODĂ- 
RESCU, unul de TOADER). Șl 
«nta puteau il alte erteva, pen-

tru că adversarii dinamoviștllor 
au alcătuit o formație mult prea 
firavă, incapabilă de o replică 
ctt de cit consistentă — nici unul 
dintre cunoscuțll divizionari din 
actualul lot al Gloriei nelntrlnd 
in teren I o asemenea mentali
tate, de a accepta cu seninătate 
înregistrarea de... recorduri, mal 
degrabă nedorite la nivelul eșa
lonului de frunte, nu poate fi 
decît dăunătoare rugbyulul nos
tru. Șl ea trebuie, fără rezerve, 
blamată șl sancționată 1 A arbi
trat bucureșteanul P. Barbu, a 
cărui sarcină principală a fost 
doar de „contabilizare* a punc
telor.

MECI FRUMOS, ANGAJARE 
DE AMBELE PĂRȚI, Că șl e- 
cblpele din al doilea pluton va
loric pot — atunci cfnd evolu
ează necomplexate de „firma* 
partenerei de Întrecere — să Iasă

-------------  ireZULTATE TEHNICE -______________

CSM Suceava 25—13 (19—«). RC Gri vița 
Oradea « n»-S) t.C. Ind. constanța —

SttMa Petroșani — 
R'J^hentul Btriad — Spartul Studențesc 

SERIA A Zr-a:s Dinamo — Gloria București 1H4—0 
~ _ Timișoara 11—3 (3—3), Mașini Grele — 

Constructorul Buzâu 9—16 (>—9), PoHtehadca Iași — știința
Bala Mare 6—« (B—o, Gloria PTT Arad — Rapid București 3—0 (0—0).

te fruntea seriilor, neînvinse, Steaua ți R.C. Grivlța Roșie 
— Cate ÎS p, respectiv Dinamo 15 p și Farul 13 p fim Joc mai 
piteta)-

T.C.

cu fruntea sus din teren, chiar 
dacă nu au cîștigat, a demon
strat-o Ieri dimineață CSM Su
ceava. Ea a jucat dezinvolt pe 
terenul Stelei, cedînd eu 13—25, 
dar dlnd o replică peste aștep
tările spectatorilor. A rezultat o 
dispută demnă de urmărit, in 
care militarii au avut, cum e șl 
firesc, mal mult inițiativa, con
struind faze de real spectacol, 
patru Încheiate prin eseuri rea
lizate de GIUCAL, C. FLOREA 
(cel mal activ jucător al parti
dei), FUICU, MIREA, „Uvertu
ra* CODOI a transformat trei, 
punctind din lovitură de pedeap
să. în alte situații, atacurile au 
rămas fără rezultat, fie din cau
za nesusțlnerii purtătorului de 
balon, fie datorită defensivei a- 
greslve a moldovenilor. Curajoa
sa angajare a acestora s-a văzut 
răsplătită printr-un eseu pe 
drept aplaudat, „semnat* de VA- 
SILIU, autor șl al celorlalte 
puncte, din lovituri de pedeapsă 
Arbitrul Ieșean 
pe fază.

dinții a marcat 2 Lp. șl un 
drop, ai doilea — 2 drop șl Lp. 
Superiorității m margine a bucu- 
reștenllor — o remarcă pentru 
tină nil Mlrieă, care a prins ex
celent cu două mtlni — oas
peții l-au răspuns prin cfteva 
contraatacuri Incisive (Gomo- 
esen. Dinu, Oprea). Dypă 
pauză, baloanele s-au Împărțit 
(Oprea l-a contrat pe Mlrieă), 
tar precizia ta șut a tal Cons
tantin a scăzut (trei ratări (fin 
poziții centrale), în timp ce Be- 
iușcu șl-a mal adăugat ta activ 
• Lp. Succesul buzoienllor s-a 
conturat destul de greu, pe fon
dul unui atac al metaJurglștilor, 
ta care Roșu s-a .Jucat* cu un 
balon, l-a scăpat din mfini șl 
COJOCARU a primft o neaștep
tată minge de eseu. Aibitraj bun: 
Stoica Manea (Sibiu).

Dimitrie CALUMACHI

STEAUA 
FLACĂRA

Stadion 
bun ■ tim 
— circa 
poartă: li 
marcat: 1 
PITURCA

STEAU! 
Bumb eseu 
SENBACT 
Majaru), 
LENT — 1 
73 Turcu)

PLACAI 
Dumitresc 
BADEA; 
(nr/n. 59 
du — Gî

A arbit 
lea; la 11 
din Craii 
(Ploiești).

Cartona 
CU.

La sper 
e

Gh. Prîsăcaru

Geo RAEȚCHI
MERITAT. Modul 
Grele fl Contac-

GREU, DAR 
dintre Mașini 
toare Buzău (9—16) a stat mult 
timp sub semnul loviturilor de 
picior, protagoniștii aumlndu-se 
ION CONSTANTIN, respectiv 
BEZUȘCU. în prima repriză, «- 
ceștla au făcut Uoe egal*s cel

DOUA ASPECTE DISTINCTE, 
In prima repriză a Jocului R.C. 
Grlvița Roșie — IAMT Oradea 
(39—6), au fost prea puține faze 
„la mină*. In schimb, a doua 
parte a fost mai animată, ■ a- 
vut ritm mal alert, grlvlțe- 
nll Înscriind trei eseuri, prin 
MARIN 2 (primul, după e ac
țiune personală, al doilea în ur
ma unei prelungite acțiuni co
lective) ți ilca, celelalte punc
te ale gazdelor fiind realizate de 
T. RADU — 8 Lp- +3 transf., 
C. TUDOR — drop. Ps*m oas-

peți au marcat SEPETIUC — Lp„ 
HAIAS — «trop. Arbitru : E. Stoi
ca, din București. (Paul ZAHA- 
BIA).

JOC FOARTE ECHILIBRAT. Fa
rul a fost condusa, la Constanța, 
CU 3—0 (DOMODOȘ — Lp.) plnS 
In mln. 38, dștlgînd insa in fi
nal cu 11—3 in fața „XV “-lui ti
mișorean, prin eseurile Iul TU
DOR șl GH. DINU și lovitura de 
pedeapsă transformată de HOL- 
BAN. (Cornel POPA, coresp.).

DESPRINDERE DUPĂ PAUZA. 
T.C.Ind. a cîștigat eu 22—S, mar- 
clnd trei eseuri clujenilor (BLAJ 
2, CALIN). A mal punctat 
GHEORGHE — 2 l.p. * ' 
respectiv NECHTTA 
M1HAILA, coresp.).

DUPĂ UN MECI 
Ieșenii au trecut de I 
6—0 : DOROFTEI — ___
format de MITITELU. (M. 
COVEI, coresp.).

TREI PUNCTE. Atit au înscris 
arădenii (ASMARANDEI — 
învingînd astfel pe Rapid. 
STRAJAN, coresp.).

SUCCES CLAR. Rulmentul a 
cîștigat cu 20—0 In fața Spor
tului Studențesc, prin patru e- 
seuri (IFRIM 2, CĂUIA, SIRGHTE) 
șl două transformări (ȘTEFANI- 
CA șl ȚINU). (M. PAIU, coresp.).

VICTORIE LA SCOR In Valea 
Jiului, Știința depășind cu 28—6 
puternica formație sfbiană. Cele 
trei eseuri «u fost marcate de 
CATANA 2 Șl PETRE-DOROBAN- 
TU.

M.
2 transf, 
Lp. (L.
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VICTORIA BUCUREȘTI 2 (1)
JIUL PETROȘANI ’ 1 (0)

Stadion Progresul ; teren bun ; 
timp călduros : spectatori — cir
ca 5 OOO Suturi : 21—-6 (pe poar
tă : 10—2). Cornere : 13—10. Au
marcat : IORDACHE (min. 4), 

’ URSU (min. 80 — din penalty), 
respectiv VANCEA (mfn. 61).

au VICTORIA: Nlțu - Vlad, ZARE 
Oei Spin 82 L. Săndol), Mlrea. P. 
iș- Petro — Balaur I, Adolf, URSU 
bi- — IORDACHE (mln. 46 TAL- 

NAR). Augustin, NICA.
JIUL : TOMA — B. Popescu, 

au SEDECARU, Szekely, Stana —
la Dosan, Mulțescu, Găman (mln.
11 89 Tlmofte) — BAlutA, Van cea

Lasconi (min. 57 HENZEL).
A arbitrat bine Cr. Teodorescu; 

la Mnle : N. Gogoașă (ambii din 
m* Buzău) și I. Coț (Ploiești), 
ri- La arcranțe : 1—o (1—0).
ția —.................  .ai..
la

ro- tarul Toma se opune unor go-
to- lurl ca si făcute (min. 73 si
tfi- 74). Va fi învins, totuși, de un
>oi, penally, clar ca lumina sl
id), lei (Szekely l-a faultat pe
ază T&lnar in min. 80, în careu la
a a una din impetuoasele curse
bla ale acestuia), transformat im-
lad pecabil de URSU. O victorie
de • de necontestat, muncită, la 
lui capătul unui meci desfășurat
se într-un ales spirit de fair-
la play.

or- Stelion TRANDAFIRESCU

N-A FOST 0 „REPETIȚIE GENERALA“
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F.C. ARGEȘ 1 (0)
OȚELUL 0

Stadion „1 Mai“; teren exce
lent: timp foarte călduros; spec
tatori — circa 17 000. Șuturi: 16—5 
(|pe poartă: 9—0). Cornere: 5—0. 
A marcat RADU H (mln. 81).

F.C. ARGEȘ: Sperlatu — Vol- 
cu, ștefan, STANCU, EDUARD — 
Badea (mln. 62 Toma), BALAUR 
TI, Bănuță — D. ZAMFIR, RADU 
n, Jurcă.

OTELUL: CALUGARU — C.
Stan, ANGHELINET, BEJENARU. 
C. Popescu — M. Stan, Burcea. 
Rotaru, Mlhvț (min. 78 Stârni
te) — Ralea (min. 85 H-anghluc). 
A-ntohl.

A arbitrat bine R. Petrescu; la 
linie: I. Floricel (ambii din Bra
șov) șt C. Corocan (Reșița).

Cartonașe galbene: C. STAN. 
M. STAN. BADEA, C. POPES
CU. STEFAN.

La speranțe: 1—0 (0—0).

N-a fost, cum 
de, o „repetiție 
tru Omonia, cu contribuția Pe
trolului. A fost _ 
care a depășit cu mult, 
vigoare și tempo, 
unei după-arhieze toride, cu 32 
de grade Ia umbră. După un 
început mai confuz, pe alocuri 
precipitat, care a durat 15 mi
nute (fără ocazii), Bozeșan ra- 
teazâ o mare situație de gol,’ 
la pasa lui Burchel (min. 17). 
Urmează o „bombă" a lui Hagi 
(min. 18), respinsă în corner 
de un portar inspirat (Liliac), 
pentru că Bozeșan să fie din 
nou la un pas de gol în se
cundele următoare, în urma 
executării cornerului. Acum, e 
rîndul Petrolului, care nu pare 
dispusă să cedeze. Drăgan 
(min. 21) reia „imparabil" cu 
capul, dar Pană are un re
flex... de portar, tot cu capul ; 
în minutul următor, Cristian 
salvează de pe linia porții... 
„Contrele" slnt deosebit de 
spectaculoase. Munteanu II șu
tează in stilul său personal, 
tribunele își opresc respirația 
(min. 25), pentru ca peste alte 
titeva minute (37) Nuță să de
mareze pe dreapta și să șu
teze pe lîngă bară.

La reluare, după o lovitură 
liberă periculoasă (Mocanu. 
min. 49), Hagi nu se lasă mai 
prejos și trimite, la rfndu-i, „pe 
bară", tot din lovitură liberă. 
Acum Sportul joacă mai dezin
volt, mai ales prin „zburăto
rii" Munteanu II și M. Marian, 

pț 
de 

aduce 
min.

s-ar putea cre- 
generală" pen-

un meci aprig, 
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așteptările'

cei mai buni jucători de 
teren. Această perioadă 
limpezime și... forcing i 
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șenii trimit balonul în plasă 
prin Bănută. dar golul nu este 
validat pentru obstrucție a 
lui Radu II în atac. A fost, 
parcă, un semnal pentru o- 
fensiva de final piteșteană, 
înregistrată în ultimele 20 
de minute. După ce Radu II 
execută peste bară o lovitu
ră liberă de la 18 m (min. 70)_. 
în min, 81 vom înregistra două 
faze electrizante. care au 
decis pe învingătoarea parti
dei : la capătul unei prelungite 
acțiuni argeșene, Eduard șu- 
tează fulgerător in bară și 
balonul este degajat in cor
ner. Lovitura de colț este exe
cutată rapid de Dorel Zam
fir și RADU II trimite balonul 
cu capul in plasă, intervenind 
cn o fracțiune de secundă 
înaintea apărării gălățene. 
Pînă la finalul oartidei, mai 
înregistrăm șutul puternic 
expediat de Jurcă (mln. 88), 
reținut de Călugăru. Victorie 
meritată a F. C. Argeșului, dar 
materializată, repetam, cu o 
mult mai mare dificultate pe 
tabela de marcaj, față de des
fășurarea luptei din teren.

Eftimie IONESCU

MULTE OCAZII,

BACĂU, 14 (prin telefon). — 
Spectatorii au asistat, mai bine 
de 20 minute, la un joc nein
teresant, In care pasele au 
mers mai mult lateral, cele 
două combatante uMnd parcă 
să șuteze la poartă. De-abia de 
prin minutul 20 jocul capătă 
alte valențe. Semnalul îl dă ti- 
nărul Ivanov, care șutează fru
mos, după o combinație cu Bur- 
leanu. în general. Sport Club 
are mai mult inițiativa, dar nu 
concretizează, în ciuda centră
rilor și mingilor bune pe care 
înaintașii le primesc de la Bwr- 
leanu și Ivanov, sau a centră
rilor de pe oele două extreme. 
In astfel de condiția — ținînd 
seama și de „lapsusurile" Îna
intării buzoienilor — soorul nu 
se va deschide decît in min. 35, 
prin lovitură de la 11 m : Vis- 
creanu este faultai pe linia de 
16 m și ANDRIEȘ, specialistul 
băcăuanilor în executarea aces
tor lovituri, șutează imparabil in 
stingă lui Lazăr : 1—0. Finalul 
reprizei îi arată pe băcăuani 
dezlănțuițl, Viscreanu avînd 
două șuturi spectaculoase în 
min. 43 și 45. Va fi 2—0 în min. 
48 tot dintr-o lovitură de 1* 
11 m (fault Comănescu asupra 
lui Ful ga), executat de același 
ANDRIEȘ, de data aceasta, în 
dreapta lui Lazăr : 2—0. Oa
recum mulțumiți de diferența 
de scor, dar și datorită ieșirii 
lui C. Solomon (ușor acciden-
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Meci "iu disputat, de anga
jament (în duda căldurii), dar 
cu o evidențiată ținută sporti
vă. eu o primă repriză de 
fotbal bun, cursiv, cu multe 
faze de poartă (aceasta dato- 
rlndu-se și echipei hunedorene, 
eu un joc mai deschis în pri
mele 45 de minute). O primă 
repriză în care superioritatea 
gazdelor — mai ales teritorială 
— a fost evidentă, exprimată și 
de raportul șuturilor la pauză: 
14—4 (5—2 pe poartă). Scorul 
a rămas însă alb. De ce 7 Pen
tru că formația din Hunedoara 
s-a apărat bine și pentru oă 
Universitatea (în special jucă
torii din atac) n-a avut forța 
de pătrundere de altădată, fi
nalizarea fiind capitolul cel mai 
deficitar. Ocazii au fost : min. 

4, Biță, șut în stîlpul din dreap
ta, de Ia 4 m ; min. 9, tot 
el, sut din întoarcere, surprin
zător, dar pe lingă poartă ; în 
același minut, CSrțu a întlrziat 
să șuteze ; min. 25, Bîcu, șut 
imprecis, din poziție bună, și 
ocazia din min, 45, când Geol- 
gău l-a încurcat pe... Biță la o 
minge extrem de bună. Iar în 
min. 29, Ioniță a apărat spec
taculos balonul trimis cu capul 
de Biță. Oaspeții au avut ac
țiuni ofensive periculoase în 
min. 4 (șut Mateuț), în min. 33 
și 37, cînd Lung a apărat șu
turile lui Gabor $j Cojocaru 
(ultimul deviat în corner). Și 
a mai fost ocazia din min. 41, 
cînd Cojocaru nu a fost atent 
la pasa de gol a lui Gabor.

După pauză, dominarea gaz
delor a fost și mai puternică

PETROLUL 1 (0)
SPORTUL STUD. 1 (0)

Stadion Petrolul; teren bun; 
timp canicular; spectatori circa 
13 000. Șuturi: 10—12 (pe poartă: 
5—5). Cornere : 5—3. Au marcat: 
BUTUFEI (min. 82 din 11 m).
respectiv CRISTEA (min. 58).

PETROLUL: LILIAC — Pancu, 
BUTUFEL Pitulice, P. GUȘE — 
MOCANU, Drăgan (min. 59 Cr. 
Ene), I. Solomon, O. Grigore — 
Nuță (min. 69 Clsmaru), I. Gușe.

SPORTUL STUD. : Cristian — 
M. MARIAN, Iorgulescu, Pană, 
MUNTEANU II (min. 75 Cazan) 
— Țlcleanu. CRISTEA. Burchel, 
BOZEȘAN (mln. 82 Terhcș) — 
Coraș, Hagi.

A artiitrat foarte bine 
Ștreng (Oradea) : la linie : 
Axente (Arad) șl N. Blțln (Sa- 
lonta).

Cartonașe galbene: PANCU. 
CRISTEA.

La speranțe: 3—2 (3—0).
• ..................
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corner foarte precis al lui Hagi. 
Petrolul se aruncă In atac, ca 
un boxer în „ultima repriză". 
Alb-negrii par convinși că ni
mic nu se mai poate întîmpla, 
dar ploieștenli insistă, insistă, 
și reușesc egalarea In urma 
a trei cornere consecutive trase 
de Mocanu, ultimul mergînd cu 
precizie, direct, In colțul 
lung. Ticleanu încearcă o ulti
mă soluție, plonjînd „la vin- 
clu" pentru a devia mingea cu 
mîna și penaltyul indiscutabil 
este transformat cu precizie de 
BUTUFEI (min. 82). Astfel s-a 
încheiat o remiză de luptă, în 
care Sportul a marcat un plus 
..pentru miercuri", iar Petrolul 
nu și-a dezmințit Olanul și 
puterea de luptă.

loan CHIRILA

FI Șl MAI MARE
S.C. BACĂU 
GLORIA BUZĂU

3 (1) 
0

Stadion „23 August-; teren 
foarte bun; timp frumos; spec
tatori — circa 10 000. Șuturi: 
21—1 (pe poartă: 13—1), Cornere: 
7—3. Au marcat : ANDRIEȘ 
(min. 35 șl 48 — ambele din 11 
m), PACHIȚEANU (min. 89).

S.C. BACAU: Barba — AN
DRIEȘ. Borcea, Arieni, VIS- 
CTtEANU — TVANOV. C. SOLO
MON (mln. 59 Tlsmănaru), Bur- 
leanu — ȘOIMAN, Andronlc 
pnln. 75 Pachițeanu). Fulga.

GLORIA BUZĂU: Lazăr — Co
mănescu, Mircea, Trandafir, 
Tulpan — Stolchlță, GHIZDEANU, 
L STAN (Tnin. 83 Cranver) — 
n. Grigore. M. Sandu, State.

A arbitrat bine G. Ionescu; la 
linie: N. Votnea șl M. Llcă (toți 
din București).

Cartonașe galbene: TVANOV,
COMĂNESCU.
ia speranțe: 7—1 (2—0)

♦ U.IL. .......— III

care dereglează intr-o mă- 
linia de mijloc a forma- 
locale, buzoienii ne văd 
mai mult in atac, dar

tat), 
•ură 
ției 
ceva___  _ _
principalii lor aitacaniți, FI. Gri- 
gore și mai ales M. Sandu, nu 
reușesc nimic și tot Viscreanu 
se va afla aproape de majo
rarea scorului (min. 63 — ba
ră) ; PACHIȚEANU ratează în 
min. 80 cea mai mare ocazie 
a meciului, dar jucătorul bă
căuan !și va lua revanșa tn 
mîn. 89 cînd va rotunji scorul 
la 3—0, prtntr-o lovitură de eap.

Mircea TUDORAN

UNIV. CRAIOVA 0
CORVINUL 0

Stadion Central ; teren cu de
nivelări ; timp călduros; specta
tori — circa 20 000. Șuturi: 31—7 
(pe poartă: 13—4). Cornere: 11—6.

UNIV.: Lung — A. POPESCU, 
SANDOI, RADA, Ungureanu — 
Geolgău (mun. 62 Negrilă), Gh. 
Popescu. Mănăilă — BIȚA (mln. 
ST P. Badea), Bîcu, Clrțu.

CORVINUL: IONIȚĂ — 
NOVEANU, Stroia, Dubinciuc, I. 
Badea — Mateuț (rr»ln. 76 Mărgi
nean). N’cșa. KLEIN — GABOR, 
Cojocaru (min. 46 Petcu). Văetuș.

A arbitrat bine M. Constantl- 
nescu; la linie: V. Iile (ambii 
din București) și D. Bucluman 
(Timișoara). „ „

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

e i .... ■■■

A.

TÎR-

(raportul șuturilor a ajuns la 
31—7), minute în șir careul 
oaspeților fiind pur și simplu 
asediat. Corvinul s-a retras cu 
9 jucători în apărare, pentru a 
menține scorul alb, și — cu 
risipă de energie și„. șansă — 
a reușit. Cu sansă pentru că, 
în min. 49, Ungureanu a șutat 
în bară, de la 6 m ; în min. 70, 
Dubinciuc a salvat de pe linia 
porții, la șutul slab al lui Bî
cu. în mln. 71, Ioniță a res
pins „bomba" lui Negrilă, iar 
în min. 81, Bîcu a trimis min
gea în poartă, dar din ofsaid 
dar. Corvinul a avut trei con
traatacuri tăioase, dar Petcu 
n-a finalizat (min. 77 și 79). iar 
în min. 83, la centrarea lui 
Gabor, Klein a întlrziat șutul 
din poziție excelentă și a fost 
blocat salvator de P. Badea !

Constantin ALEXE

PRAHOVA C.S.U. PLOIEȘTI — 
STEAUA MIZIL 2—0 (1—0) : Gălă- 
țeanu (min. 29) șl Vlad (mln. 62. 
din 11 m).

F.C.M. DELTA DINAMO 
CEA — C.S.M. SUCEAVA 
(1—0) : lamandi (mln. 42).

CEAHLĂUL P. NEAMȚ —
NI REA SLOBOZIA 2—0 (2—0) :
Vamanu (mln. 8) șl Roșea (min. 
10).

DUNĂREA CJS.U. GALATI — 
C.S. BOTOȘANI 3—0 (1—0) : Corn- 
șa (mln. 7 șl 75) șl Chlvu (mln. 
65).

ARIPILE VICTORIA BACAU — 
F.CJH. PROGRESUL BRAILA 1—0 
(0-0) : Poenaru (min. 77).

F.C. CONSTANȚA — POLITEH
NICA IAȘI 1—0 (1—0) : Agache 
(min. 20, autogol).

OLIMPIA RM. SARAT — UNI
REA FOCȘANI 2—0 (1—0) : Stoica 
(min. 3 șl 53).

POIANA CIMPINA — MINE
RUL GURA HUMORULUI 1—0 
U—0) : Secui (mln. 41).

CJ.R. PAȘCANI — F.E.PJA. *74 
B1RLAD 2—0 (1—0) : Croitoru
(min. 16, din 11 m) și Irimia 
(mln. 78).

Relatări de la I. Tănăsescu, I. 
Dlaconu, C. Rusu, T. Siriopol, S. 
Neniță, S. Nace, T. Budescu, C. 
Vtrjoghle, C. Enea.

1. FC CONSTANȚA 4
* ------ ----- 4

4
4
4
4 2 0
4 2 0 
4 2 0
4 2 0
4 2 0
4 2 0 2 3- 
4 112 7-9 
4 112 4-7
4 112 
4 112
4 10 3 
4 10 3 
4 18 3

2. Polit. iași
3. “
4.

5- f.
Steaua Mizil 
F.E.P.A. *74 
C.S.M Suceava 
F.C.M. Delta 
Aripile Vlct. 
FCM Progr. Br.

8-18
5-16

6
6
4
4
4
4
4

4 0 0
3 8 1

1
1
2
2
2
2
2
2 6-54

5 4
3
3
3
3
2

2- 5 2
3- 10 2

(duminică

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

7.
8. _

8-10. Olimpia Rm. S. 
Dunărea CSU <

11. Prahova CSU
12. Ceahlăul PJ4.

13-14. C.S. Botoșani 
Poiana Ctmp.

15. Unirea Focșani ' 
18. C.F.R. Pașcani <
17. Unirea Slob.
18. Minerul G.H.

ETAPA VIITOARE 
a septembrie) : Minerul Gura 
Humorului — C. S. Botoșani, Po
litehnica Iași — Poiana Cîmpl- 
na, F.C.M. Progresul Brăila — 
F. C. Constanța, F.E.P.A. '74 Bîr- 
lad — Aripile Victoria Bacău, 
Unirea Focșani — C.F.R. Pașcani, 
Unirea Slobozia — Olimpia Rm. 
Sărat, C.S.M. Suceava — Ceah
lăul P. Neamț. Steaua Mizil — 
F.C.M. Delta Dinairto Tulcea, 
Prahova C.S.U. Ploiești — 
nărea C.S.U. Galați.

SERIA A ll-a
AUTOBUZUL BUCUREȘTI 

GLORIA PANDURII TG. 
4—8 (1—8): Urau (mln. 13), 
tot (mln. 48) șl Avram (min. 74 
81 85).

I.C.I.M. BRAȘOV — ROVA RO
ȘIORI 1—1 - — -
din 11 m), 
(mln. 31).

CARPA’n 
TER SIBIU

A.S. DROBETA TR.
— CJ3. TÎRGOVIȘTE 3—8 (»—0) : 
Călin (mln. 50) și Păuna (mln. 
54 șl 80).

SPORTUL MUNCITORESC SLA
TINA — CHIMICA TÎRNAVENI 
1—3 (1—2) : Strîmbcanu (min.
16), respectiv Dlcul (mln. 12), 
Osvath (min. 31) și Ogrean (min. 
82).

PROGRESUL VULCAN BUCU
REȘTI — MECANICA FINA 
STFAUA BUCUREȘTI 5—1 (3—1): 
Blrjaru (min. 4), Ene (min. 13), 
Petrescu (mln. ÎS). Bolborea 
(min. 45, din 11 m). Zamfir (min.

(0—1): Roșu 
respectiv

3- 6
3- 8
3- 5

D 1-

JIU 
Bu-

(min. «4.
Drăghici

F.C. IN-

SEVERIN

DIN NOU ÎNSCRIE CÎMPEANU !
ÎL (prin 
a avut un 
înscris în 

Cînd e- 
apărut 

din tri- 
căldură 
(aveau 

din 
disputele 

dimă 
pri-

CLUJ-NAPOCA, 
telefon). Partida 
frumos prolog, 
sfera fair-play-ului. 
chlpa brașoveană a 
pe teren, spectatorii 
bune l-au aplaudat cu 
pe Costicâ Stefănescu 
să-1 aplaude și la ieșirea 
joc). reintrat In 
Diviziei A, ca jucător, 
nouă luni de absență, el 
mind dezlegare de la clubul 
craiovean; Apariția antreno
rului în sistemul defensiv al 
echipei sale, alături de Naghi, 
a constituit o Întărire a apără
rii oaspeților, care aveau să 
acționeze tot timpul într^o a- 
părare 
de 80 
curs" 
spre 
atacurile 
gazdelor 
de _____________ _____

■ pide ale brașovenilor, 
din păcate, majoritatea 
șitoare a acestor acțiuni 
încheiat cu ratări, ratări 
se. ratări incredibile, 
roase asemenea irosiri 
ocazii au nreșărat prima 
priză, iar printre cei 
n-au reușit să trimită balonul 
în, plasă, nici măcar de la 3—4 
metri, au fost :

„U- CLUJ-NAPOCA 1 (0)
F.C.M. BRAȘOV 0

Stadion Municipal; teren foar
te bun; timp călduros; specta
tori — circa 12.000 ; șuturi 34—11 
(pe poartă: 8—5); cornere; 11—3. 
A marcat CÎMPEANU II (min. 
79).

.U": lașko — MEZAROȘ. Po
pica, ciocan, POJAR — resale 
(mln. 59 Flșlc). Mujnal, SABAU, 
Bucur — CÎMPEANU IL BDtO.

F.CJH.: Santa — Bălan, E. Mol
dovan, STEFĂNESCU (mln. 12 
A vădanei), Mandoca — Naghi. 
Șerbănlcă. V. Ștefan. MARGARET 
— Cadar (mlti. 89 CJmpean),

supfanumerică. Timp 
de minute *---- 1

într-un 
poarta 

supranumeri ce 
fiind 

contraatacuri

jocul 
singur sens, 

brașovenilor, 
ale 

întrerupte 
foarte ra- 

Dar, 
rovîr- 

s-au 
uria- 

N ume
de

re- 
care

KRAMER.
A arbitrat foarte bine- I. Cră- 

etunescu; la linie: A. Mlțaru
(ambii din Rm. VHcea) 81 ▼. 
Alexandru (București).____

Cartonașe galbenei POPICU, 
CÎOCAN, MANDOCA, ȘANTA.

La speranțe: 3—2 (0—0).

Biro (min. 7).
Pojar (min. 27). Cadar (min.
32), din nou Biro si Pojar
(min. 36 și 41) Bucur (min.
43) și Kramer (mir. 45 —
bară).

După 
celeași

pauză jocul a avut a- 
caracteristicî. Ciocan

In min. 52, Fîșic (min. «1), 
Kramer (min. 64) si din nou 
Ciocan (min. 73) au ratat alte 
imense 
urmat 
ciului
Biro l-a pășit eu o „
Iă“, d©marcat, pe fundașul la
teral Mezaroș, cursă scurtă 
a acestuia, centrare în fata 
porții și CÎMPEANU II (Tim, 
cum îi spun clujenii), venit 
din lateral, a reluat spectacu
los cu capul, înscriind al trei
lea gol consecutiv al „$«P“ 
cilor roșii* (el mareînd $i cele 
două coluri din Giulesti). Din 
acest moment brașovenii au 
ieșit si ei la atac, dar era urea 
tîrziu. ____

Laurențiu DUMITRESCU

ocazii, 
singurul 
înscris

după care a 
gol al me- 

ln min. 79 : 
„diagona-

75, din 11 m), respectiv Ghi'ă 
(mln. 36).

A.S.A. TG. MUREȘ — AUTO
MATICA BUCUREȘTI 2—0 (2—0): 
Albu (min. 18) și S. Dumitrescu 
(mln. 32).

ELECTROPUTERE CRAIOVA — 
TRACTORUL BRAȘOV 3—1 (2—1) : 
O.aru (mln. 3 și 31). Calafeica- 
nu (min. 67), respectiv Andraș 
(min. 43).

I.M.A.S.A. SF. GHEORGHE — 
GAZ METAN MEDIAȘ 1—0 (0—0): 
Jere (min. 70).

Relatări de Ia O. Guțu, C. 
Gruia, M. Verzescu, S. Manafu, 
C. Bughea, N. Costache, C. Al
bu, S. Gurgui șl T. Țăranu.

1. PROGRESUL V.
2. A.S.A. Tg. M.

3- 4. Electroputere 
A.S. Dr. Tr. S. 
I.C.I.M. Brașov 
FC Inter Sibiu 
Chimica 
CS Tirgoviște 
Automatica 
ROVA Roșiori 
I.MA.S.A. 
Autobuzul 
Gaz Metan 
Carpați Mirșa 
Mec. Fină St. 
Gl. Pandurii 
Sp. Muncit. SI. 
Tractorul Bv.

VIITOARE

4 3
4 2 
4 2 
4 2 
4 1 
4 “ 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 1 
4 1 
4 0

« _________ (duminică
21 septembrie) : Gloria Pandurii 
Tg. Jiu — Automatica București, 
ROVA Roșiori — Autobuzul Bucu
rești, C. S. Tirgoviște — I.C.I.M. 
Brașov, F. C. Inter Sibiu — A. S. 
Drobeta Tr. Severin, Chimica 
Tîrnăveni — Carpați Mîrșa, Gaz 
Metan Mediaș — Sportul Munci
toresc Slatina, Tractorul Brașov 
— I.M.A.S.A. Sf. Gheorghe, Me
canică Fină Steaua București — 
Electroputere Craiova, Progresul 
Vulcan 
Mureș.

15.
16.
17.
18.

ETAPA

București

107-17 
205-06

5
5
5
5
4
4
4
4
4
3
3
3
3
3
Z
2

1 1 5-2
1 1 7-4
3

2 1
2 0
2 0
2 O
1
2
1
1
1
1

2 
o
1
1
1
1 2
1 2 
0 3
2 2

0 4-2
1 3-2
2 7-4
2 7-5
2 4-6
1 3-5

3- 7
4- 4
1-2
5- 6
3- 6
4- 8
3-7
1-5

2
2
2
2

A.S.A. Tg.

SERIA A lll-a
ARAD — MINERUL PA- 

ROȘENI 1—0 (0—0) : Vișan (min.
48, autogol).

ARMATURA ZALAU — STRUN
GUL ARAD 0—0.

AURUL BRAD — GLORIA BIS
TRIȚA 0—0.

POLITEHNICA TIMIȘOARA — 
STEAUA C.F.R. CLUJ-NAPOCA 
4—3 (1—0) : Sabou (min. 27).
Bolba (min. 46 și 48). Vlătănescu 
(mln. 90), respectiv Epure (min. 
61 și 71), Boca (min. 85).

OLIMPIA SATU MARE — U- 
NIO SATU MARE 1—1 (0—0) : Si- 
laghi (mln. 88), respectiv Buț 
(min. 75).

DACIA MECANICA OKĂSTIE— 
MUREȘUL DEVA * - - -
Vesa (mln. 36).

C.I.L. SIGHET — F.C. 
MUREȘ BAIA MARE 0—0.

F.C. BIHOR — C.S.M. REȘIȚA 
1—2 (0—1) : Ile (min. 82, dta
11 m), respectiv Mărgincanța
(mln. 16), Jacotă (min. 72. din 
11 m).

METALUL BOCȘA — MINERUL 
CAVNIC 4—0 (2—0) : Trifan (min. 
31), Vizitiu (min. 44). Otiman 
(min. 60 șl 88).

Relatări de la O. Berbecaru, N. 
C. Crețu, Z. 
I. Mihnea, L

U.T.

1—0 (1—0) >
MARA-

Danciu, Al. Jurcă, 
Kovacs, I. Simlnie, 
Ghlșa și I. Roșea.

1. GLORIA B-ȚA
2. „Poli- Timiș.
3. Slin. Paroșenl
4. CSSI Reșița
5. Strungul Arad
6. Slin. Cavnic
7. Slet. Bocșa

3- 9 Steaua C.F.R. 
Dacia Mec. 
U.T. Arad 
F.C. Matam. 
Armătura ZI. 
Unio SJW. 
Aurul Brad

15. Olimpia S.M.
16. F.C. Bihor»)
17. Mureșul Deva 
13. C.I.L. Sighet

4 3
4
4
4
4
4
4
4
4 2
4
4
4
4
4
4
4
4
4

2
2
2
2
2
2
2

1
1
2
2
2

-1 7 
-4 6 
-3 5 
-2 5 
-4 5 
i-6 4 
-4 4 
-6 4 
-5 4 
-6 4 
-4 3 
t-5 3 
i-5 3 
-3 3 
!-8 3 
i-2 2 
1-5 2 
-7 2 
trei

2
1
1
1
1

2
2
2
2
2
2 
1
3

____________ _ 2 
•) Echipă penalizată cu 

puncte. #___________________ .
ETAPA VIITOARE (duminică 

21 septembrie) : Minerul Paro- 
?enj _ f. C. Bihor, Unio Satu 
Mare — U. T. Arad, Steaua C.F.R. 
Cluj-Napoca — Olimpia Satu 
Mare, Strungul Arad — „Poli" 
Timișoara, Gloria Bistrița — Ar
mătura Zalău, Mureșul Deva — 
Aurul Brad, F. C. Maramureș 
Bala Mare — Minerul Cavnic, 
C.S.M. Reșița — C.I.L. Siifiet. 
Dacia Mecanica Orăștie — Me
talul Bocșa.

10.
11. 

12-14.

PRONOSPORT 
(Concursul din 14 septembrie 1986) 

S. C. Bacău — Gloria Buzău 1 ; 
„U“ Cluj-Napoca — F.C.M. Bra
șov 1 ; F. C. Argeș — Oțelul Ga
lați 1 ; Aripile Bacău — Progr. 
Brăila 1 ; Olimpia Rm. Sărat — 
Unirea Focșani 1 ; F. C. Con
stanța — Poli lași 1 ; Delta Tul
cea — C.S Jd. Suceava 1 ; A. S. 
Drobeta — C. S. Tirgoviște 1 ; 
Progresul Buc. — Mecanică Fină 
1 ; Aurul Brad — Gloria Bis
trița X ;
Reșița a î 
Maramureș X ;
Strungul Arad X. Fond de cîști- 
guri 599.235 lei.
• Numerele extrase la trage

rea „multiplă- pronoexpres din 
14 septembrie 1986. Faza I. Ex
tragerea I: 12 25 19 10 5 24; ex
tragerea a n-a: >4 45 3 36 2 28. 
Faza a n-a. Extragerea a IlI-a: 
43 17 25 S3 18 38; extragerea a 
TV-a: 3 15 35 24 31 11 ; extrage
rea a V-a: n 5 36 24; ex
tragerea a Vl-a: 2 13 34 8 41 io; 
extragerea • vn-a: 27 31 14 15 
*4 39: extragerea a vm-a: 22 4 
13 11 29 1. Fond total de etetl- 
guri: 1.268.697 lei.

— Gloria Bis- 
___ ___ _ Bihor — C.S.M. 
Reșița 2'; C.I.L. Sighet — F. C. 

Armătura —

F. C.



VICTORII ROMANEȘTI PESTE HOTARE
• Maricica Puică, învingătoare la New York • Canotorii de la 
Steaua — două succese in Austria * Voleibaliștii militari, victo
rioși la Varșovia • Handbalițtii

® TRADIȚIONALA cursă de o 
milă de pe Fifth Avenue din 
New York a revenit la această 
ecllțle Marlclcăl Puică. DetaȘln- 
du-se la jumătatea distantei, 
alergătoarea română a terminal 
cu un avans de mal multe zeci 
âe metri asupra canadiencei 
Lynn Murray (ciștigătoare anul 
trecut) și britanicei Yvonne Mu
rray. Maricica, care șl-a adju
decat șl în 1984 această presti
gioasă oursă, a realizat timpul de 
4119,43, performanță care re
prezintă un nou record al par
cursului (v.r. 4:22,6). De remar
cat că americanca Mary Decker- 
Slaney. recordmena mondială a 
d istanțel (pe pistă), a terminat a 
șasea, la mai mult de 12 secun
de de atleta noastră I
• LN CONCURSUL de cano

taj academic de la Villach (Aus
tria), echipajele clubului Steaua

SA ÎNCHEIAT C.E. DE
PITEȘTI. 14 (prin telefon). 

Cea ie a doua probă a Cam
pionatului European de ae- 
rcr odele — zbor liber s-a in- 
c’ieiat vineri seara, practic la 
asfințit, cind condiția termică 
devenise nulă. Aflat în cel 
de-al doilea start de ba
rai. sportivul nostru Popa 
Cringu n-a reușit să treacă In 
faza următoare. Modelul său 
(ou toate calitățile lui ae
rodinamice), avînd un mo
tor mai slab, a obținut un 
cîștig de înălțime mai mic de
ci t al altor concurent!, avînd 
astfel o planare mai scurtă, si. 
In final, a trebuit să se mul
țumească eu locul șapte. 
Disputa s-a prelungit pină la 
cel de-al patrulea start de ba
rai care a revenit sovieticului 
Evgheni Verbițchi, urmat de 
Italianul Giorgio VcnuH Și 
de un al doilea reprezentant 
al U.R.S.S., Nicolai Naco- 
necini.

Sîmbătă s-au disputat În
trecerile la clasa F1B. ae- 
romodele cu motor de cau
ciuc. Nici palmaresul, nici ae- 
romodelele sportivilor români

TENISMANII NOȘTRI, ÎNVINGĂTORI IN TOATE PROBELE
(Urmare din pag. 1) 

rezistența Otiliei Pop.
In finala de dublu băieți 

George Cosac — Adrian Po- 
povici au dispus cu 6—1, 7—5 
de Răzvan Itu — Daniel Dobre 
(în semifinale : Itu, Dobre — 
Kabakoglu, Arvanitakis 7—5, 
6—1 și Cosac, Popovici — Go- 
Jak. Yenilmez 6—2, 7—5), iar 
in cea de dublu fete, Diane 
Sam ungi — Teodora Tache an 
Întrecut cu 7—5, 4—6. 6—4 pe
rechea Mădălina Voinea — 
Olilia Pop.

Clasament general pe țări.

CAMPIONATELE INTERNAȚIONALE DE JUDO (tineret)
(Urmare din pag. I) 

și ciștigat concursul. In re
calificări, el a obținut suc
cese clare, dasîndu-se pe locul 
X Și A. Clinei (95 kg) a obți
nut medalia de bronz, dar 
comportarea sa a lăsat de 
dorit. După ce P. Anițoaie — 
principalul favorit la cat. 
86 kg. — a pierdut partida cu 
K. Schmutzler (R.D.G.) șl a 
Ieșit din lupta pentru primul 
loc. am avut prilejul să ur
mărim buna evoluție a orădea- 
nului Nicolae Iosif, care l-a 
Întrecut înainte de limită 
(Ipnon). în ultimele secunde, 
pe învingătorul lui P. Ani- 
toaîe. La această categorie, o 
frumoasă impresie a lăsat 
si ieșeanul M. Lues, dasat pe 
locul 3.

Sîmbătă seara, campionul 
national de seniori la 78 kg, 
Florin Lascău, n-a reușit să 
se impună, datorită faptului 
că a fost surprins de J. Gan- 
dnifi (Elveția) cu un proce
deu la marginea spațiului de 
luptă si a pierdut la puncte 
(waza-ari). eforturile sale 
ulterioare fiind răsplătite 
doar cu medalia de bronz. 
Foarte bine a concurat Stănlcă 
Olteana (71 kg), care l-a în
vins. în finală. în primele 20 
de secunde (ippon), pe ungu
rul F. Deak.

La categoriile cele mai mid, 
duminică dimineață, « toate 
că reprezentanții tării noas
tre an fost ta prim-planul fai- 
țrecerilor la „superusoară", 
trei dintre ei califictndu- se în 

dinamovițti, In finală la Halle 
București au clștlgat probele de 
schit 4f-l masculin — tu 6:26,35. 
și dublu visle fele — ta 6:45.88
• IN 2OUA A DOUA a tur

neului masculin de volei de ta 
Varșovia. Steaua București a ta- 
trecut cu scorul de 3—1 (—ta.
5. 4. 1) formația A.ZJS. Varșovia. 
Intr-un aM joc, Legla Varșovia a 
dispus e» 5—4 de Plomien So»- 
nowiec. Rezultata din turneul fe
minin : Mladost Zagreb — MJCJS. 
Varșovia 3—2 ; K1 Kvan cea Phe
nian — Cfi.U.-IJMJf. Gaăațl 2—•-

• IN SEMIFINALELE „Dina- 
movladei" internaționale da hand
bal masculin de la HaUe (Rfi.G.). 
Dinamo București a întrecut eu 
27—25 formația Gwardia Varșovia 
șl va tntfinl ta finală pa Dukăa 
(R.3.C.), care a dtapua eu 24—B 
(după preSungtri) de UJ pauli 
Dozsa.

AEROMODELISM — ZBOR LIBER
nu le confereau șanse pentru 
un loc de frunte și întrecerea 
a confirmat această previziune. 
Cu toate eforturile. Ale
xandru Vincze, Petre Cucu- 
ianu si Bel» Suranyi au obți
nut locuri modeste (34, 37, 
43), echipa noastră clasîn- 
du-se pe locul 14 din 13 echi
pa narticipaate. Pentru sta
bilirea campionului au fost 
necesare doar două star
turi de baraj. In cane an intrat 
12 concurent!, ordinea primi
lor trei clasați fiind următoa
rea: 1. Csaba Zold (Ungaria), X 
Gerald Noque (Frânta). 3. Ro
nald Pollard (Marea RrftanM. 
Pe echipe c L O.R.S.8., X Do- 
garia, X Suedia.

Duminică diujă-amiază. in 
Sala sporturilor din locali
tate s-a desfășurat festivita
tea de premiere, cu această 
ocazie conducătorii echipe
lor oaspete mulțumind pentru 
excelentele conffițM ta car» 
s-a desfășurat competiția, 
precum și pentru coreetftadi- 
nea de care a dat dovadă 
corpul de oficia]!.

Dinu COSTESCD

MASCULIN : 1. ROMANIA 79 
p, X Grecia 37 p, X Bulgaria 
7 p, 4. Iugoslavia 6 p, 5. Turda 
4 p. FEMININ : 1. ROMANIA 
84 p, X Bulgaria 28 n, X Gre
cia 15 p, 4. Iugoslavia 2 p, X 
Turda 9 p. Corpul tehnic al 
acestei competiții a foot, de 
asemenea, la înălțime : Iulian 
CavarnaB — arbitru principal, 
Iile Turca — secretar de con
curs, R. Zmeureamt, T. Anto
nescu, FL Mita. D. Talpesea. 
ȘL Moroianu, N. Vriirieseu, H. 
Rothlender, Gr. Vasîle — ar
bitri in scaun.

semifinale (Sorin Mititelu. 
Drageș Boibooe și Florin 
Băjenaru), nid unul dintre 
el n-a reușit să devină câști
gător. In finală a luptat D. 
Bolbose ((Învingător la hanței 
in fața tai 8. Mititelu). dar a
pierdut ta puncte (koka),
in ultimele secunde, in fața
sovieticului A. Tatikașvili.
La 65 kg., cea mal bună per
formanță a realizat-o D. Ma
reșali. clasat pe locui X la o 
categorie cu mulți adversari 
valoroși.

REZULTATE TEHNICE. 60 kg • 
L Anivadze TatlkașvlH CUJt^s_S.)^
2. D. Bolbose (România). 3. FL 
Bă jenam șl S. Mititelu (Roma
nia), s. a. Tripkovid (Iugosla
via) și S. Pătrașcu (România); 
65 kg: L Ude Quellmalz (R_D.Q.). 
L C. Cernovitzki (Ungaria), 1. D 
DemetriașviM (U.R.S.S.) și D. 
Mureșaa (România), 5. I. Soare 
(România) și K. Gagilanl (Fran
ța); 71 kg: L STANICA OLTKA- 
NU (România). 1. F. Deak (Un
garia), X P. Behaque (Franța) șl 
L Rusa (România), 5. I. Tătă- 
rolu (România) șl p. Ordakowskl 
(Polonia): 78 kg: L Hans jorg 
Opp (R.P.G.), 2. J. Gandolfi (El
veția), 3. FL Lascău (România) 
șl R. Sack (R.D.G.), 5. L. Gheor 
ghlev (Bulgaria) și I. Slmion 
(România): 86 kg: 1. NICOLAE 
IOSIF (România), 2. K. Schmut
zler (RJ5.G.), S. M. Luca șl F. 
Anițoaie (România), 5. M. Almei
da (Spania) si R. Albes (R.F.G.). 
M kg: L Jena Geisler (R.D.G.). 
L M. Martinez (Spania), S. F. 
Traignean (Franța) șl A. Clinei 
(România), 5. S. cristescu (Româ
nia) și L. Wolowiec (Polonia); 
+95 kg: 1. Rafael Kubaskl (Po
lonia), 2. V. Parunașvill (U.R.S.S.).
3. A. Marlașl (România) șl D. 
Stoikov (Bulgaria), 5. G. Mal- 
honet (Franța) și M. Grozea 
(România).

in ultimele doua zile ale Campionatelor Mondiale de tîi)

COMPORTASE NESATISFACĂTOARE A TRĂGĂTORILOR NOȘTRI
SUHL, 14 (prin telefon). Pe 

Poligonul .Friedberg” din loca
litate au luat stirșu duminică În
trecerile edei de a 44n* ediții a 
Campionatelor Mondiale de tir. 
A fost, >n ansamblu, o competi
ție extrem de dificilă pentru ma
joritatea concurențllor, dar, ta 
același timp, cel foarte bine pre
gătiți. pe toate planurile, an reu
șit să ae autodepășească, ta mul
te probe Inreglstrîndu-se noi re
corduri ale lumii. Ultimele două 
zile ale competiției au tost edi
ficatoare ta acest sena, sîmbătă 
șl duminică fiind dobortte recor
durile mondiale ta alte eiteva 
probe.

Luind startul ta întrecerea de 
pistol viteză, la pușcă liberă 
3X40 focuri și la pușcă standard 
3X20 t, concurenții noștri nu an 
găsit puterea de luptă de attâ- 
dată. Dimpotrivă, el s-au arătat

Final la „mondialele" de volei (f)

EC®M U. CHINEZE
Prognozele specialiștilor s-au 

adevextt â • echlpete w *CBtaeM șt Cubei, câtlînaăte pen- 
tea oUteul aet al cosnpetițtel 
<tap* 1-4 eu Peru șL v.
2-4 eg RD.G., țd-aa disputai 
stmbătă, la Fraga, ta fața a (OM 
de spectatori, finala celei da a 
K-a edlțn a ^nondJalrior" de 
volei feminin. După 1W minate de 
joc, r.f. Chineză a dștigat Ort 
emoții, eu 2-4 (X 7, -44, 2). 
PiracUctnd un volei toarta mo
dern, pita de suplețe și dtaa- 
ffltam, sportivele asiatice (dtadre 
care Yang xiaojun a tost (te- 
semnatt nr. 1 ta primire, tar 
Yang Xltan cea mai bun* ridi
cătoare a CM.) au rămas ta po
sesie Ut» ului suprem, dup* I 
victorii consecutive și numai dou*

• DB AZI SI FINA DUMI
NICA. la arena Progresul din 
Capital*, se desfășoară C.N. 
Inmvidual al seniorilor.

Kasparov — Karpov 8,5-6,5

IN ULTIMA
Mai sini 9 partide pin* 

la lndteierea medului pen
tru Campionatul Mondial da 
șah. Anatoli Karpov trebuie 
s* ae grăbească, dacă mal 
sper* sâ-si ta înapoi ttthri 
da la Garai Kasparov. Salan- 
gerului ti sînt necesare trei 
puncte avan* (de pildă. 3—0 d 
restul remize...) pentru a pu
te* fi declarat învingător ta 
totalul de 12.5 p. Campionul 
mondial are nevoie doar de 12 
p. el păstrlndu-șl cununa si la 
scor egal.

In acest context trebuie pri
vit* si partida a 15-a, de vi
nerea trecută, dnd Karpov 
a Încercat să forțeze. eu 
albele, pe care le va mai avea 
acum numai de patru ori pin* 
la finele meciului. Kasparov 
s-a apărat cu nelipsitul său 
..GrunfeW*. dar a fost pus tn 
fața unor căi noi de Joc. Kar
pov adoptlnd așa numita ..va
riantă rusă” poate mal des
chisă posibilităților de ac
tivizare. Din nou. campio
nul mondial și-a dezvăluit

GALATASARAY IH DIFICULTATE !
Sîmbătă, in etapa a 4-a a earn 

pionatulul Turciei, G-alatasaray 
Istanbul — Geneierblrbgl Anka
ra 2—2 ! Nu doar că n-a cîștl- 
gat, dar viitoarea adversară a 
Universității Craiova a fost la 
un pas de înfrîngere, pe teren 
propriu, egaltnd în minutul 90 ! 
Jupp Derwall a folosit garnitu
ra r Simovi-cl — ismall, Rasit, 
Ertian, Semih, Bulent, Cupeyt, 
Prekazi, Hyas, Ugur< Yusuf. Au 
înscris Yusuf (mln. 32) si Cu- 
neyt (min. 90). Formația turcă 
ocupanta locului 12 tn clasament, 
51-a anunțat sosirea pentru‘marți 
dimineață pe calea aerului, 
direct la Craiova.

R.F. GERMANIA- (et. 6). Kai
serslautern — Bayern MUnchen 
1—1, F.C. K61n — Homburg 3—0. 
DQsseldorf — Uerdlngen 1—1, 
Dortmund — Stuttgart 1—2, 
MSnchengladbach — Frankfurt 
1—1, Hamburger S.V, — Lever
kusen 2—1, Niirnberg — Mani 

depășiți de Importanța dispute
lor la care au participat, ridlcln- 
du-se astfel problema de loud a 
unor schimbări de esență la toate 
capitolele pregătlriL Am aștep
tat, bunăoară, cu emoții șl spe
ranțe, evoluțlUe specialiștilor noș
tri in proba de pistol viteză. Sin
gurul care a-a achitat intr-o oa
recare măsură de obligații, așa 
cum ■ tăcut-o de mulți ani în
coace. a fost Cornelia Ion. El a 
încheiat prima manșă, sîmbătă, 
cu 298 p, la egalitate cu alțl șapte 
trăgători, ei fiind urmați de un 
grup de opt țlntașl eu cite 297 p. 
Tn manșa a doua, singurul care 
a rezistat unul trac de concurs 
deosebit de ridicat a fost polo
nezul Kaczmarek (299 p), care, 
la adăpostul unui total de 697 
puncte, a Intrat tn finală cu un 
avantaj substanțial. Cornelia Ion 
a fost de astă-dat* inconstant, a

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■Ml

PĂSTRAT ÎITLBl
seturi pierdute I

ta medul pentru mrrtaMe de 
boons. Peru — RJD.CL >—1 f—ta, 
14, X O. dup* ce, ta setul X to- 
vlnaete eu condu» eu •—1 șl 
14—ta, avtnd șl 2 mingi de set 1 
In continuare. Brazilia — U -R-S-S. 
3—• (111* pentru tocurile 5—4. 
Japonia — Coreea de Sad 
3—4 (1», A 14) pentru 7—1, im
ita — Statele Unite 2-4 (2, ta,
—ta, ta) pentru 2—12 șl. pentru 
tocurile 11—U, Cehoslovacia — 
Bulgaria 2-4 (—IX IA 11. •). ■»- 
gurul succes al formației gazdă, 
considerat* (alături de Japonia. 
UJLSJî. șl statele Unite) intre 
decepțiile turneului. Reamintim 
ordinea ultlmetor clasate : IX
RJf.G., 14. R-P.D. Coreeană, t*. 
Canada, 14. Tunisia, ta sflrșIX 
s* notăm câ, Întrunită după fi
nal*. Comisia tehnic* a FJ.VJS, 
a mal nominalizat pe Msta celor 
mal bune jucătoare pe Artt din 
ILD.G. (serviciu), pe Gonzalm 
din Cuba (trăgătoare), pe Ogu- 
jenko din U.ILSA (Moca)) și pe 
Fajard din Peru (apărătoare).

TURNANTĂ" A MECIULUI
marea forță de intuiție, anihi- 
Und cu mină sigură orice ve
leități de atac ale adversaru
lui. A rezultat un echilibru 
total pe eșichier, după 29 mu
tări :

KARPOV — KASPAROV 
(C.M. ’86. partida a 15-a) 144 
Cf« Xc4 g« XOe3 dă 4.CT3 Ng7 
5.Db3 d»t 6.D x4 0—0 7.e4
Ng4 XNe3 Cfd7 S.Tdl Cc6 10- 
Neî CM 11. Dc5 Dd6 lXe5 
D:c5 13.d:c5 Cc8 14. Cb5 TM 
15.Cw7 c* 16.Cb5 C8e7 17.Td2 
bB 18.0 :b6 s:M 19.Ng5 Cfă 30.b3 
h6 2i.Nf6 N:I3 Z2.Nrf3 Cta5 
23.N»S N:e5 24.0—0 TM» 
îă.Tfdl TM2 2*.T:d2 Tc8 27.<3 
Tel F 28.Rgt Rfg 29.Ne* Re7 
remiză.

Așadar 8,5 — 6,5 pentru 
Kasparov Înaintea nartidei 
a 16-a. de astăzi.

•k
Tn meciul pentru titlul mon

dial feminin, Ciburdanidze (cu 
albele) a rfștigat partida a 5-a, 
eonducînd acum cu 3,5 la 
1.5 n. Șansele Elenei Ahmîlov- 
skaia par să se împuțineze.

nbeim 1—1, Sclialke — Blau 
Weiss 3—0, Bremen — Bochum 
0—(L Pe primele locuri : Bayern 
MQnchen 10 p, Leverkusen, Ham
burger S.V. și Bremen cu cite 9 
p ; pe ultimul loc : 1«. F. C.
Niirnberg 2 p.

ANGLIA (et. 6), Coventry — 
Newcastle 3—0, Liverpool — 
Charlton 2—0, Luton — Arsenal 
0—0, Manchester United — Sout
hampton 5—1, Norwich — Wat
ford 1—3, Nottingham — Aston 
Villa 6—0, Oxford — Manchester 
City 0—0, Q.P. Rangers — West 
Ham 2—3, Tottenham — Chelsea 
1—3, Wimbledon — Everton 1—2. 
Pe primele locuri : Nottingham 
și Liverpool cu cite 13 p, Everton 
și Wimbledon cu cite 12 p; pe 
ultimele t 21. Aston Villa 3 p. 22 
Newcastle 2 p. 

tras șase .nouari” (4 la pateu 
secuaue. 2 1a șase secunde) *4 
nu a intrat ta finala de s. Cet- 
lalțl doi component! ai echipei 
au concurat lamentabiL Cristacba 
— sîmbătă șl Calată — dumi
nică au pierdut cite o ținta ta 
patru secunde, ceea ce a în
semnat 20 de puncte mai puțin 
la activul echipeL Formația 
noastră s-a clasai, astfel, pe lo
cul ta, ceea ce na s-a mal pe
trecut niciodată ta ultimele do- 
cenU, ta nld • competiție.

Proba individuală de pușcă li
ber* 3X40 focuri nu s-a mai ri
dicat la nivelul calificărilor. Cel 
mal buni țlntașl al întrecerii s-au 
arătat a fi cehoslovacul Kurka, 
Învingător la limită, grație unei 
singure zecimi de punct, șl en
glezul Cooper. Pe linia slabelor 
și foarte slabelor evoluții ale a- 
proape tuturor reprezentanților 
noștri, pușcașii au ocupat locuri 
tn jumătatea a doua a clasamen
telor. cu următoarele punctaje 1
C. Stan 1137, Codreanu 1133. An
tonescu 1126.

Rezultate tehnice : trap Indivi
dual masculin : 1. Bedurik (Ceho
slovacia) 224 t 2. Damme (RDG) 
222, 3. Cloni (Italia) 222 ; echipe : 
1. Cehoslovacia — 443 — record 
mondial. 2. Italia 44«. 3. URSS 
432 ; feminin : 1. Gao (R. p. Chi
nez*) IM, 2. Slșlrina (URSS) IN, 
X Nattross (Canada) 190 ; echipei 
t. URSS 427 — rec. mondial, L 
K P. Chinez* 423. X Italia 431 | 
pușc* standard 3X20 t feminin I 
1. Leceva (Bulgaria) 683.2 p. £ 
Lazarova (Bulgaria) 676,9 p. X 
Berger (RDG) r74,« p... 29. ște
fan SST... 30. LAmășanu 564... ML
D. Matei 651 ; echipe : 1. Bul
garia 17« — rec. mondial. 2.
RDG 172*. x SUA WXS : pușcă 8- 
ber* *x 40 f, m : 1. Kurka (Ce
hoslovacia) rîM.» p. ». cooner 
(Marea Britanle) t»«4.» p, 3. Sn- 
kentk (Cehoslovacia) 1264.3 : nto- 
tol viteză, echipe • 1. trRSS >7?x 
X Ungaria 1771, 3. RDG 177IU 
tS. România 1751 p.

Radu TIMOFTE

• TELEX • TELEX •
ATLETISM g Sebastian Coe a 

clștlgat cursa de 600 m de la 
Crystal Palace cu 1:44,2X bar 
Glnka Zagorceva s-a impus la 
100 mg cu 11,51, înaintea lor- 
dankăl Donkova — 12,55. . Alte 
rezultate : 400 m (b) : Phillips 
45.00, Robinson 45,00 ; o milă (b) a 
Cram 3:49.40 ; 400 mg (b) : Mo
ses 48.73 ; disc (fi : Kristova 
68,73 m ; suliță (fi : Whitbread 
65,50 m. «La Catania (Italia), 
Harvey Glance a alergat 100 m ta 
10,10, Iar Patrick Sjbberg a sărit 
2,34 m la Înălțime.

BASC Hui. Turneu de cali
ficare pentru C.E. feanlnlp 11 
Vrseț (Iugoslavia) : Iugoslavia a 
103—5* eu Irlanda de Nord. 0»— 
5* cu Israel, 55—M ou Franța : 
Franța : 82—61 eu Israel, 78—** 
cu irlanda de N. ; Israel — Ir
landa de N. *1—70. Primele dou* 
clasate. Iugoslavia șl Franța, aa 
obținut calificarea pentru tur
neul final din 1987.

CICLISM • Sovieticul Vlace»- 
lav Eklmov a stabilit un nou re
cord mondial pe pista acoperi
tă de la Krilatskoe ta proba de 
4 km eu timpul de 4:33.307.

haltere * Greul lurl Zaha- 
revlcl (U.R.S.S.) a corectat re
cordul mondial la total, ridicând 
la Moscova 445,0 kg (200 kg la 
smuls șl 245 kg la aruncat).

HOCHEI PE IARBA • Turneu 
masculin la Paris : Polonia — 
Franța 1—0 ; Spania — Italia J—0) 
Franța — Italia 4—0 ; Polonia — 
Spania 1—o.

TENIS • Punct final la Ge
neva : Leconte — Tulasne 7—X 
6—3 • în finala turneului fe
minin de la Tokio. Steffi Graf a 
dispus de Manuela Maleeva cu 
6—4, 6—2.

FRANȚA (et. 9). Toulouse — 
Nice 2—0, Lens — Lille 1—3, Mo
naco — Nantes 3—1. Laval — 
Brest 1—0, Auxerre — St. Etien
ne 3—0, Sochaux — Bordeaux 
0—2, Li Havre — Rennes 1—1, 
Nancy — Metz 0—0, Paris St. 
Germian — R.C. Paris 1—2, Mar
seille — Toulon 3—4). Pe primele 
locuri : Marseille 14 p, Bordeaux 
13 p, Nantes 12 p: pe ultimul 
loc: 20. Toulon 4 p;

ITALIA. Rezultate înregistrate 
în prima etapă: Avellino — Fio
rentina 2—1, Brescia — Napoli 
0—1; Empoll — Tnternazionale 
1-0; Milan — A scoli 0—1; A.S. 
Roma — Como 0—0; Sampdorla 
— Atalanta 1—0; Torino — Ve
rona 2—4; Ud l nose — Juventus 
0—2. Surprizele zilei Inaugurale 
au fost furnizate de noile pro
movate AscoTi sl Empoll.
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