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„Cupa Davis“ — Zona europeană B

Șl la ultimele două zile ale finalelor Daciadei $1 CJ.

RE/Uimi Dl VALOARE MIINDIAI 
ALE ÎNOTĂTOARELOR

• In prim-plan: Tamara Costache, Noemi Lung, 
Pătrășcoiu 0 Ștafeta bâimâreanâ de 4x200 m lit 
cea mai bună echipă de club a sezonului internaționali

Noi performanțe de valoare mondială au marcat ultimele 
două zile ale frumoaselor întreceri din bazinul bucurestean „23 
August", care a oferit un cadru ideal de concurs. Rezultate 
pentru „fruntea" topurilor Internaționale ale sezonului au izbu
tit Tamara Costache, Noemi Lung, Anca Pătrășcoiu, dar și 
alte Înregistrări ale cronometrelor la finalele Daciadei șl Cam
pionatelor Naționale la înot au o ridicată competitivitate.

ECHIPA ROMÂNIEI A OBȚINUT 0 FRUMOASA 
VICTORIE 1N FATA REPREZENTATIVEI POLONIEI

Sîmbătă. capul de afiș l-a 
constituit, de bună seamă, pro
ba de 50 m liber ; Ia start se 
afla, doar, campioana șl record
mana lumii. După ce, la bă
ieți, dinamovistul Romeo Maco- 
vei s-a impus cu destulă auto
ritate, a urmat mult așteptata

cursă feminină. Cronometrată 
în serii în 25,67. Tamara Cos
tache a abordat finala cu am
biție și aplomb. Cu startul său 
practic unic în lume, înotînd 
în forță, ploieșteanca a atins 
placa de sosire după 25,37 se
cunde. Eleva lui Mihail Gothe

BRAȘOV, 14 (prin telefon). 
Sîmbătă, în cea de a doua zi 
a întîlnirii dintre reprezentati
vele de tenis ale ROMÂNIEI 
și POLONIEI, contînd pentru 
turul secund al grupei europe
ne B a „Cupei Davis", dublul 
alcătuit din Florin Scgărceanu 
și Andrei Dîrzu a reușit să

Florin Scgărceanu, cel mai bun 
jucător al echipei României 

Foto : Iorgu BĂNICĂ

înscrie și al treilea punct 
în favoarea echipei noastre, 
învingînd cuplul polonez Lech 
Bienkowski — Wojciech Ko
walski, tenismenii români ca- 
lificîndu-se, astfel, în semifina
lele zonei. Abordînd ultima zi 
a competiției cu 3—0 la activ, 
în echipa României s-a produs 
o schimbare, în locul lui Florin 
Segărceanu — pentru partida 
de simplu cu Kowalski — fiind 
introdus Mihai Vanță.

Așadar, la capătul a trei zile 
de întreceri, echipa României 
a întrecut cu 4—1 reprezenta
tiva Poloniei, după dispute a- 
tractive, urmărite cu interes de 
un numeros public.

SEGĂRCEANU, DIRZU - 
BIENKOWSKI, KOWALSKI 

6-3, 7-5, 6-2

In prezența unui număr mare 
de spectatori pe o vreme foar
te frumoasă, sîmbătă a avut 
loc meciul de' dublu, care a adus 
față în față cuplurile Florin 
Segărceanu, Andrei Dîrzu _ — 
Lech Bienkowski, Wojciech 
Kowalski. Partida a durat 115 
minute și a fost cîștigată de 
perechea română, datorită su
periorității pe toate planurile 
Florin Segărceanu l-a prezen
tat la acest meci cu o foarte 
bună pregătire, el fiind, cum 
se spune, „vioara întîi". După 
ce echipierii noștri și-au adju
decat primul set cu 6—3, a 
urmat cel de al doilea care a

fost deosebit de disputat. Deși 
oaspeții au fost aceia care au 
condus permanent cu cite un 
ghem, datorită în special lui 
Segărceanu (cel mai bun de pe 
teren), situația s-a echilibrat, 
în ghemul al zecelea consern- 
nîndu-se egalitatea: 5—5. Pe 
serviciul lui Bienkowski, jucă
torii noștri realizează/ apoi, un 
break și Iși adjudecă, în final, 
setul cu 7—5 Cel de al treilea
— care avea să fie și ultimul
— s-a încheiat destul de repe
de, Segărceanu și Dîrzu etalînd 
o superioritate evidentă, mai 
ales în jocul la fileu: 6—2.

VANTĂ - KOWALSKI
8-6, 3-6, 5-7

în consens, cel doi căpitani 
nejucători, Ștefan Georgescu 
și, respectiv Witold Meres, au

Doina STÂNESCU

(Continuare în vag a 4-al

Ediția a 32 a a „Internaționalelor* de atletism

JUNIOARA ANA PĂDUREAN - PRINCIPALA
PERFORMERĂ A ÎNTRECERILOR DE SiMBĂTĂ
• Liliana Năstase — nou record național la heptatlon 

Mihaela Chindea, lolanda Oanță, Sorin Matei și 
Nicu Roată - aproape de recorduri...

„Internaționalele", faimoase
le noastre Campionate Interna
ționale de atletism, au devenit, 
în ultimii ani, o competiție 
mult mai puțin importantă 
privită din punctul de vedere 
al performanțelor înregistrate. 
Ediția din acest an, a 32-a, nu 
s-a abătut nici ea de la această 
constatare care, din păcate, 
este totuși veche de cîtiva ani. 
înțelegem bine situația cămări 
vedete ale atletismului inter
national nu mai răspund so
licitărilor de a lua parte la 
„Internaționale" și aceasta fi
ind situația înseamnă că greul, 
în mod firesc, cade pe umerii 
atleților români. Numai că a- 
ceștia, într-o destul de 
mare proporție. au umerii 
cam firavi pentru a pu
tea duce pe ei marea respon
sabilitate nu numai a unui 
concurs de amploare, ci mai 
ales a unuia atît de încărcat de 
tradiție care, de-a lungul ani
lor. s-a bucurat de participa
rea unor mari performeri, au
tori. la vremea respectivă, a 
unor rezultate remarcabile.

Așa stînd lucrurile, cu des
tulă amărăciune trebuie să
constatăm că întrecerile de
sîmbătă ale „Internaționalelor" 
au prilejuit, cu excepțiile de
rigoare (între altele fie spus, 
foarte notabile) un spectacol 
sportiv destul de modest. Dat 
făcînd o trecere în revistă a 
ceea ce a fost sîmbătă. pe sta
dionul „23 August", începem 
totuși ou... excepțiile, adevăra
te baloane de oxigen în pers
pectiva apropiatelor concursuri 
de anvergură ale sezonului 
atletic Internațional.

„Capul de afiș" al primei zile 
l-a constituit cursa feminină 
de 1 500 m. Datorită faptului că, 
initial, au fost înscrise mai 
multe concurente decît ar fi

putut cuprinde o finală, orga
nizatorii au decis să alcătuias
că două serii, care să se des
fășoare contra-timp, prima fi
ind rezervată cu prioritate, ju
nioarelor, a doua cuprinzîndu- 
le pe cele mai bune alergătoa
re senioare.

Ana Pădureanu. fn fruntea 
plutonului

Foto: A.D. NEAGU
Ei bine, alergînd într-un 

tempou susținut, junioarele au 
avut satisfacția ocupării prime
lor locuri în clasamentul co
mun. Cîștigătoare a fost Ana 
Fădurean, care nu este alta 
decît campioana europeană și 
mondială de junioare, a probei.

Romeo VILARA

(Continuare in pag a 4-a)

Protagonista întrecerilor, Noemi Lung (10 titluri de campioană), tnca- 
'leală de marile talente Luminița Dobrescu — tn stingă și Stela Pura. 

FOTO: Aurel D. NEAGU

SCRIMERII ȘI-AU DESEMNAT CAMPIONII
Steaua M C. S. Salu Marc au cucerit cile două titluri

Cu o lună înaintea C.M., fi
nalele Campionatelor Naționa
le și ale Daciadei la scrimă 
desfășurate sîmbătă și dumi
nică în sala Floreasca din Ca
pitală, au adus pe planșe cîte 
24 de sportivi calificați de fie
care armă, în ordine crono
logică — sabrerii. spadasinii, 
floretiștii și floretistele. Au 
evoluat deci în vedeta celor 
patru reuniuni floretistele, nu

numai în virtutea politetei ei. 
în special, pentru că această 
armă va fi. după toate proba
bilitățile. singura investită să 
reprezinte scrima românească 
la „mondialele" de la Lau
sanne-

Paul SLÂV-SCU

și-a îmbunătățit, astfel, cu 
două zecimi cea mai bună 
performanță din acest an șl 
domină copios topul internațio
nal, în care se mai Înscrie, la 
loc fruntaș, realizarea — 26,14 
— reșitencei Luminița Dobres
cu, precum și aceea a sibien
ce! Livia Copariu, recordmană 
în serii. 26,77. recordmană în 
finală, 26,67, la categoria14 ani.

La bras, pe 200 m, stelistul 
Dan Drăguleț a reușit „dubla" 
procedeului, ca și inepuizabila 
băimăreancă Noemi Lung. 
Timpi buni la 100 m fluture.

Geo RAEȚCHl

(Continuare în pag 2-3) (Continuare în vag a \4-a)

Divizia A de fotbal, etapa a 31-a

STEAUA Șl FLACĂRA MORENI, ÎNVINGĂTOARE IN DEPLASARE
0 Sportul Studențesc - 
egalată, la Buzău, spre 
finalul partidei 0 Rapid, 
F.C.M. Brașov și „U“ Cluj- 
Napoca, victorii prețioase 
pentru situația lor din cla
sament 0 F.C. Olt cîștiga 
ușor și se menține în cursa 
pentru debutul ei european

Min. 76 : Avâdanei șutează pla
sat, înscriind al doilea gol al 
echipei sale. (Fază din meciul

F.C.M. Brașov — Jiul 2—0) 
Foto : Iorgu BĂNICĂ

REZULTATE TEHNICE
Vineri

Victoria Petrolul 21-1 (1-0)
Sîmbătă

Dinamo - Flacăra !1-3 (2-1)
Chimia - Steaua C1-4 (0-1)
„U" Cluj-Napoca - F.C. Arge< 1 -0 (1-0)
F.C.M. Brașov - Jiul 2 -0 (0-0)
S.C. Bacâu - Corvinul 41-0 (1-0)
Gloria - Sportul Studențesc i!—2 (1-2)
Rapid — Univ. Craiova 31-1 (2-1)
F.C. Olt Oțelul Galați 3 -1 (1-0)

ETAPA VIITOARE (18 iunie)
Jiul — Gloria (0-1)
Flacăra - F.C. Olt (0-2)
Corvinul - „U“ Cluj-Napocc (2-4)
F.C. Argeș - Chimia (0-0)
Rapid — F.C.M. Brașov (1-2)
Petrolul - Univ. Craiova (0-0)
Oțelul - S.C. Bacău (0-0)
Steaua - Victoria (1-0)
Sportul Studențesc - Dinamo (1-0)

CLASAMENTUL

în pag. 2—3 relatări de la jocurile Diviziei A.

1. STEAUA 30 24 6 0 82-14 54
2. Dinamo 31 16 10 5 71-35 42
3. Victoria 31 15 7 9 40-33 37
4. F.C. Olt 31 14 5 12 29-39 33
5. F.C. Argeș 31 11 9 11 24-22 31
6. Petrolul 31 9 13 9 23-24 31
7. S.C. Bacău 31 12 7 12 40-43 31
8 „U“ Cluj-Nap. 31 13 4 14 48-38 30
9. Univ. Craiova 30 10 10 10 33-31 30

10. F.C.M. Brașov 31 13 4 14 31-39 30
11. Sportul Stud. 31 11 7 13 44-39 29
12. Corvinul 31 11 6 14 56-51 28
13. Oțelul 31 9 10 12 30-33 28
14. Rapid 31 11 6 14 36-49 28
15. Flacăra 31 12 3 16 33-52 27
16. Jiul 31 9 7 15 33-39 P5
17. Gloria 31 9 5 17 26-61 23
18. Chimia 31 7 5 19 29-66 1»



STEAUA, GRIVIȚA 
IȘI VOK DISPUTA

S-a încheiat întrecerea din 
cele două serii ale Diviziei A 
la rugby, în turneul final pen
tru locurile 1—4 calificîndu-se 
echipele Steaua Și Grivița Ro
șie — din seria I, Dinamo și 
Știința CEMIN Baia Mare, ul
tima sustinînd ieri un meci 
decisiv :

ȘTIINȚA CEMIN — FARUL 
15—13 (6—9). Baia Mare (prin 
telefon). Confirmînd ascensiu
nea din acest campionat, XV-le 
studenților mineri a reușit să 
Întreacă pe Farul, după un 
meci al cărui tezultat s-a a- 
flat, pînă in ultimele secunde 
sub semnul angajării totale, 
dar și al incertitudinii. A con
dus Farul din secunda 23 — 
BICA, drop, gazdele au avut 
lovitură de pedeapsă in min. 6 
— bară Osiac. Apoi, din l.p. 
V. ION a egalat (min. 10). In 
continuare, după două 1. p. ra
tate de Bică (min. 12 șl 15), 
Știința preia conducerea prin 
CANTEA — drop min. 23, însă 
GH. DINU, în min. 31, întoarce 
rezultatul printr-un eseu trans
format de BICA (greșeli ele
mentare ale lui Osiac și Ciol
pan, spectatori la această fază). 
Farul conduce cu 9—6 și are 
prilejul să sporească avantajul, 
dar Bică ratează a treia oară 
L.p. (min. 16). în general o re
priză a constănțenilor. care 
s-au văzut mai mult, dar nu 
au insistat în momentele cînd 
s-au aflat în avantaj.

La reluare. Știința începe 
furtunos, V. ION ratează o 1. 
p. de la 60 m (min. *3), însă 
se revanșează. patru minute 
mai tîrziu, tind egalează de la 
aceeași distanță 1 Parcă alții In 
această repriză secundă, local
nicii se angajează cu mult mai 
mult aplomb, fiind pe cale de 
a prelua conducerea (Cantea 
tentativă de drop min. 49, V. 
Ion ratează de puțin 1. p. min. 
61). în replică. Bică ratează și 
el l.p. (min. 56). V. Ion îl... 
imită (min. 63). Studenții for
țează cu toate compartimente
le, se instalează în 22-ul ad
vers și, în min. 67, după o ac
țiune plecată de la Nistor,

SCRIMERII ȘI-AU DESEMNAT CAMPIONII
(Urmări din pag l)

In finalele de 8 disputate in 
prima zi ne așteptam la o 
marcată prezență a tinerilor 
sabreri și spadasini din iotu
rile de perspectivă. Și am fost, 
in «chimb, nevoiți să consem
năm disponibilitățile „vechii 
Sărai", care a trimis din nou 

i disputa pentru titlurile Ra
tionale nume cunoscute cu 
destui ani in urmă pe planșele 
internaționale: sabrerii loan 
Pop și Marin Mustață, spada
sinii Constantin Bărăgan și 
Mihai Popa, în timp ce .noul 
val" n-a avut practic dccît «... 
undă (sabrerul Horîa Mlcu și 
spadasinul Constantin Dumi
trescu), care nici măcar “-a 
ajuns pe creastă!

Ambele finale de simbătă, 
fără a se ridica la un Înalt 
nivel tehnic, au fost spectacu
loase prin desele răsturnări de 
școr, prin multitudinea situa
țiilor pe muchie de cuțit. Ast
fel, in cea a sabrerilor, Szabo 
a remontat senzațional Ln do
uă asalturi consecutive (de la 
5—7 cu Mustață în sferturi, și 
de la 1—6 cu Chiculiță în se
mifinale), dar a cedat nervos 
tocmai in ultimul asalt, în 
fața lui Păunescu, pe care l-a 
pierdut pe linia de sosire. A- 
eest asalt pentru desemnarea 
noului campion a fost inedit, 
ambii trăgători (coechipieri la 
Steaua) nefigurînd încă pe lis
ta de onoare a învingătorilor. 
A reușit Florin Păunescu, deși 
pornea c,a out-sider, întrucit 
Vilmoș Szabo s-a remarcat în 
acest sezon internațional. Sur
priza finalei de spadă s-a nu
mit Constantin Bărăgan, fostul 
component al echipei naționa
le și al clubului Steaua, cam
pion al Europei. acum în

ROȘIE, DINAMO Șl ȘTIINȚA CEMIN '
TITLUL DE CAMPIOANĂ LA RUGBY * 1

REZULTATELE CONCUR
SULUI PRONOSPORT DIN 14 
IUNIE 1987. 1. Arezzo — Pes
cara X ț 2. Bologna — Cesena 
1 ; 3. Campobasso — Modena
1 ț 4. Catania — Cagliari X ■;
5. Genova — Bari 1; 6. Lane- 
rossi — Cremonese X; 7. 
Lecce — Messina 1 ; 8. Parma
— Triestina 1 ț 9. Pisa — La
zio 1 ; 10. Sambenedettese — 
Taranto X; 11. Steaua Mizil
— Poll. Iași 2 i IX Chimica —

mingea trece rapid pe culoarul 
creat de Pujină, Seceleanu și 
Ciolpan, ultimul U transmite 
inspirat lui PASCALE, care 
plonjează cu balonul fn eseu. 
V. ION transformă: 15—9 pen
tru Știința. Farul nu renunță 
și, în min. 78, la o l.p. în te
renul gazdelor, mingea se joa
că la mină, Șt. CONSTANTIN 
înscrie al doilea eseu al oas
peților. foarte aproape de fa
nionul de colț. Victoria revine 
în cele din urmă pe merit gaz
delor, o victorie muncită, care-i 
satisface pe iubitorii rugbyului 
din Baia Mare, în primul rînd 
pe cei aproape 5 000 de spec
tatori prezenți în tribunele Sta
dionului 23 August, pe o vre
me caniculară (+32°). Brigada 
bucureșteană I. Vasilică — E. 
Stoica, Fl. Dudu a arbitrat 
impecabil formațiile : ȘTIINȚA 
CEMIN : Ciolpan — V. Ion. 
Fulina, Istrate, Osiac (Pascale)
— Cantca, Seceleanu — Demian 
(Pogăceaș), Șugar, Nistor — 
Pujină, Ștefiuc — Ioniță. Gheor- 
ghe. Csoma ; FARUL : Gh 
Dinu — N. Popescu, Plloțschi. 
Ținea, Varga (Foca) — Bică 
N. Dinu — Necula, Dumitru. 
Tudor — Galan, Șt Constantin
— Prisecaru. Lupu, Costea.

Tiberiu STAMA
Celelalte rezultate, seria I : 

C.S.U. SPORTUL STUDEN
ȚESC — T.C. IND. CONSTAN
ȚA 6—3 (3—3). Meci anost, pu
ține faze spectaculoase. Bucu- 
reștenii au cîștigat pe merit 
prin punctele marcate de 
NASTASE, din l.p. din un
ghiuri dificile, după ce ratase 
din poziții favorabile. Pentru 
oaspeți : M. GHEORGHE —
l.p.  A arbitrat slab M. Vătui 
(Al. Carnabel). • C.S.M. SI
BIU — STEAUA 6—8 (4—4).
Joc lent, rezultat echitabil. Au 
marcat din eseuri SĂRAC, FE- 
RARU pentru gazde, respectiv 
MOȚOC. MOȚ. (I. Boțocan, co
resp.) • ȘTIINȚA PETROȘANI
— R.C. GRIVIȚA ROȘIE 9—9 
(6—6). Meci echilibrat, în care 
au punctat Ortelecan — eseu, 
DRÂGHICI - transf,. SAVA — 
drop (S). T. RADU 3 l.p. (T. 
Cornea, coresp.). • C.S.M. SU

virstă de aproape 40 de ani 
(legitimat La Mecanica Bistri
ța), abia revenit pe planșe du
pă o intervenție chirurgicală. 
El a luptat exemplar, ajungînd 
să-și dispute’medalia de bronz. 
Asaltul decisiv al finalei i-a a- 
dus pe planșe pe Nicolae Bo- 
doezi (C.S. Satu Mare) și Felix 
Nicolae (Steaua), primul după 
o comportare inegală (trecind 
cu dificultate de Dumitrescu, 
după ce a fost condus cu 
7—2!), celălalt după un par
curs de regularitate. Disputa 
lor a stat, însă, tot timpul sub 
semnul echilibrului (egalitate 
pînă la 6—6, cînd a și expirat 
timpul de luptă). Tușa câștigă
toare * dat-o sătmăreanul, re
cunoscut prin calmul său în 
momente-cheie, spadasinul mi
litar ratînd, astfel, pentru ă 
treia oară consecutiv, ultimul 
asalt al unei finale de cam
pionat național !

Despre finala floretiștilor 
vrem să spunem doar că a du
rat nepermis de mult, întregul 
concurs (doar 24 de concurenți) 
începînd la ora 9 și închein- 
du-se după ora 15. chiar cu 
sistem eliminatoriu! Iar cei 
doi floretiști care urmau să-și 
dispute titlul, R. Molea și N. 
Iile, colegi de club, își căutau 
reciproc nod in papură la e- 
chipament înaintea asaltului, 
care a început la aproape o 
jumătate de oră după chema
rea lor pe planșă și s-a înche
iat după expirarea timpului ! 
în asemenea condiții, victoria 
surprinzătoare a lui Iile și-a 
pierdut, parcă, din contur.

în urma fazei riiminărilor 
directe și recalificărilor din 
proba feminină de floretă, in 
prima parte a tabloului fina
lei de 8 s-au aflat primele trei 
favorite: Elisabeta Tufan, Re- 
ka Lazăr și Rozalia Husti, ast

ADMINISTRAȚIA or STAI loto pronosport intopmtaza
A.S.A. Tg. Mureș 1; 13. PoU. 
Timișoara — F.C. Bihor 2.

FOND TOTAL DE CÎȘTI- 
GURI: 1.608.433 LEI.

NUMERELE EXTRASE LA 
TRAGEREA EXCEPȚIONALA 
LOTO DIN 14 IUNIE 1987. 
FAZA I. Extragerea I : 54 27 66 
14 29 16 11 69 33 25 43 40 ; Ex

CEAVA - „U“ 16 FEBRUARIE I 
CLUJ-NAPOCA 44—33 (13-7). ' 
Joc deschis : nouă eseuri gazde- - 
le, șase clujenii. (I. Mîndrescu, I 
coresp). U.A.M.T. ORADEA — I 
RULMENTUL BlRLAD 12—24 
(9—15). Partidă animată, victorie I 
clară a oaspeților. (L Ghișa, I 
coresp.).

Clasamentul : 1. STEAUA 52 | 
p, 2. R.C. Grivița Roșie 44 p, 3. I 
Șt. Petroșani 38 p, 4. C.S.M. Su- • 
ceava 37 p, 5. C.S.M. Sibiu 36 . 
p, 6. Sportul Studențesc 36 p, 7. I 
T.C. Ind. Constanța 35 p, 8. Rul- I 
mentul Bîrlad 34 p, 9. „U“ Cluj- 
Napoca 25 p, 10 U.A.M.T. Oră- I 
dea 22 p i

Seria a Il-a: POLITEHNICA . 
IAȘI — DINAMO 15—7 (6—3). * 
Un meci foarte frumos, aplau- 1 
dat la scenă deschisă dP nu- I 
meroșii spectatori și un frumos * 
succes de palmares pentru 
rugbyștii moldoveni. Au mar- I 
cat DOROFTE1 eseu, MITITE- * 
LU l.p., drop, VASILACHE a 
transf., SIGNEÂNU drop pen- I 
tru Poli, respectiv FL. ION 8 
eseu, PODARESCU l.p. (Al. , 
Pîntea, coresp.). • UNIVERSI- I 
TATEA TIMIȘOARA — RAPID I 
BUC. 30—9 (15—6). Mai activi, 
timișorenii au reușit patru | 
eseuri : CIOBOTARU. DOMO- I 
COS, PURICA, FIAT. (C. Cre- • 
țu, coresp). • GLORIA BUC.— 
MAȘINI GRELE 15—18 (6—9). I 
Joc aprig disputat, încheiat cu | 
victoria meritată a jucătorilor 
de la Mașini Grele, care au I 
punctat prin GORDIN eseu I 
+3 l.p.. ROȘU drop, HERA 

..transf. Pentru Gloria a înscris >
BUJOR, din 4 l.p. șl drop. | 
(I. Pană, coresp.) • CONTAC- I 
TO ARE BUZĂU — GLORIA | 
P.T.T. ARAD 44—0 (18—0). Gaz- I 
dele s-au impus net, reușind * 
opt eseuri, din care DUMI- , 
TRAȘ șl CIO^REC cîte două I 
(C. Necula, coresp.).

Clasament : 1. DINAMO 48 p.
2. Știința CEMIN Baia Mare 4
46 p, 3. Farul Constanța 43 p |
4. Contactoare Buzău 37 p. 5.
Politehnica Iași 36 p, 6. Uni- 1 
verșitatea Timișoara 34 p, 7. I 
Mașini Grele 32 p. 8. Rapid ’ 
Buc. 30 p. 9. Gloria P.T.T. Arad . 
29 p, 10. Gloria Buc. 25 p 

fel incit era clar că ln dispu- | 
ta pentru titlu se va afla și o 
out-sideră. Și după ce Lazăr | 
și-a luat revanșa pentru în- I 
fringerae din eliminări în fața * 
lui Tufan, a pierdut la Husti. • 
aceasta din urmă întilnind in I 
asaltul decisiv pentru titlu pe • 
Iudith Gyurkan. A cîștigat 
foarte clar Rozalia Husti (C.S. I 
Satu Mare), adversara ei din | 
finală evoluind crispat, timo
rată parcă de postura în care I 
se afla.

Rezultatele finalelor : SABIE.
FI. Păunescu (Steaua) — H. Mlcu g 
(Dinamo) 10—3, M. Florea (Stea- I 
ua) — E. Nuță (U.C.B.) 10—7, V. | 
Szabo (Steaua) — M. Mustață 
(Steaua) 10—8, Al. Chiculiță (Stea- | 
ua) — L Pop (Steaua) 10—4 ; I 
păunescu — Florea 10—8, Szabo I
— Chiculiță 11—9 ; pentru locuri
le 3—4 : Chiculiță — Florea 10— | 
7 ; pentru locurile 1—2 : Păunes- I 
cu — Szabo 12—11 ; SPADA. C. • 
Bărăgan (Mec. Bistrița) — M. 
Popa (Steaua) 10—8, N. Bodoczi I 
(C. S. Satu Mare) — C. Dumi- I 
trescu (C.T.A.S.) 10—8, S. Saitoc ■ 
(Steaua) — D. Hondor (C.S.M. ■ 
Craiova) 10—8, F. Nicolae (Steaua) I
— D. Tunaru (Tract. Brașov) I 
10—8 ; Bodoczi — Bărăgan 10—8, 
Nicolae — Saitoc 10—7 ; pentru I 
locurile 3—4 : Saitoc — Bărăgan I 
10—7 ; pentru locurile 1—2 : • 
Bodoczi — Nicolae 12—11.

FLORETA MASCULIN. R. Mo- I 
lea (Steaua) — P. Ducu (Steaua) I 
10—7. L. Buzan (Steaua), — S. • 
Roca (C. S. Satu Mare) 10—4, N. 
Iile (Steaua) — A. File (C. S. I 
Satu Mare) 10—6, G. Oancea I 
(Steaua) — Gh. Pordea (C.S.U. ' 
Tg. Mureș) 10—8 ; Molea — Bu- , 
zan 10—8, Iile — Oancea 10—4 ; I 
pentru locurile 3—4 : Buzan — I 
Oancea 10—4 ; pentru locurile ’ 
1—2 : Iile — Molea 12—11. FLO- . 
RETA FEMININ. Rozalia Husti I 
(C. S. Satu Mare) — Claudia | 
Grigorescu (Steaua) 8—4, Reka 
Lazăr (Tract. Bv.l — Elisabet;. g 
Tufan (Steaua) 8—5 Mioara I 
David (Tract. Bv.) — Alina Mo- I 
țea (Steaua) 8—6, Iudith Gyur
kan (C.S.M. CJ. Napoca) — Geor- I 
geta Beca (Dinamo) 8—3 ; Husti I
— Lazăr 10—9, Gyurcan — David ■ 
8—2 ; pentru locurile 3—4 : Lazăr
— David 8—3 : pentru locurile I 
1—2 : Husti — Gyurkan 8—2.

tragerea a Il-a : 26 81 71 48 82 I 
55 42 78 67 3 19 45 ; Extrage
rea a IlI-a : 57 74 71 24 27 7 2 I 
59 86 18 85 11 ; Extragerea a I 
IV-a : 21 47 14 50 64 79 66 38 • 
89 49 8 3 3. FAZA a Il-a. Ex- . 
tragerea a V-a : 10 39 46 43 7 I 
38 ; Extragerea a Vl-a : 50 3 27 | 
9 44 28 ; Extragerea a VII-a : 
5 11 79 71 40 8. FOND TOTAL I 
DE CÎȘTIGURI : 1.254.167 LEI. |

Divizia A, etapa a 31-a

REZULTAT FIRESC
Mal bine de o jumătate de oră 

s-a Jucat crispat. Partenerele se 
tatonau, păreau temătoare, refu
zau orice acțiune hazardată. Inhi
barea era reciprocă, dar rădăci
nile el erau diferite: gazdele se 
temeau să nu primească gol, oas
peții se temeau de... ratările lor 
numeroase din flecare meci. A- 
cest aparent echilibru s-a frtaat 
Insă, ta min. 35, ctad Steaua a 
deschis scorul, tacercînd, șl reu
șind, o manevră de mare efect 
la o lovitură liberă, la 20 de me
tri de poarta Iul Pavel: s com 
binație Hagi — Lăcătuș — Hagi 
i-a găsit complet demarca ți pe 
lovan și PIȚURCA, ultimul re- 
luind balonul ln plasă : 8—1.
A fost o fază Ingenioasă a oas
peților pe care spectatorii au 
aplaudat-o.

Din acest moment, publicul vil- 
cean șl-a dat seama că Steaua a 
revenit la turația maximă și dez- 
nodămtatul meciului este hotărît.

intr-adevăr, după gol, bucurește- 
nll se dezlănțuie fac obișnuitul 
lor Joc de pase rapide, care trans
formă adversarul intr-un fel de 
șoricel prins în cursă, devin tot 
mai deciși la finalizare, înscriind 
pînă în final, încă trei goluri fru
moase, aplaudate de tribuna cu
cerită: min. 51, ctad Lăcătuș, de
plasat pe flancul sting pentru a 
se desprinde de insistentul Te- 
leșpan, reușește o centrare ideală, 
interceptată de HAGI, venit in vi
teză pentru a relua, cu capul, ta 
gol; min. 68, ctad la o lovitură 
liberă după o „mlnischemă" (fără 
ocolirea „zidi lui", de data aceas
ta), mingea ajunge la BOLUNI,

AU LIPSIT...
Studenții au început cu o anu 

me dezinvoltură. manevrtad cu 
ușurință la mijlocul terenului 
bine susținuți de fundașul (cîndva 
aripă) Dobrotă și de ofensivul 
Meszaros. F.C. Argeș a răspuns 
in stilul său personal, adică bine 
închis ta jurul Iul Stancu șl cu 
plecări la răstimpuri, pe culoarul 
Iul Eduard sau ne zonele destui 
de libere ale Iul D. Zamfir șl Jur- 
că. Acest joc de contre va face 
ca ocaziile să întîrzie. Mingea va 
intra ta plasa Iul Sper atu ta min 
20, dar Gr. Macavei va observa 
ta ultima clipă semnalizarea lui 
Vătran, care a văzut un ofsaid la 
Sabău, un ofsaid ..înainte de fa
ză", de tipul celui semnalizat dr 
tușlerul japonez ia Tokio.

Golul va cădea in mln. 29, cine- 
BIRO va executa foarte bine o 
lovitură liberă de la 18, Iar min
gea, deviată în traiectorie, va in- 
șela vigilența lui Speriatu. Jocul 
superior ai studenților ln această 
primă parte a meciului va duce 
și la un penalty corect acordat ta 
min. 38 (fault al Iul ștefan asu
pra lui Boeru), dar Bucur va rata 
majorarea scorului, care ar fi 
reflectat mii bine raportul de 
forțe dta teren, această posibili
tate fiind Irosită și de Sabău 
(min. 43), blocat ln ultimă 
instanță de neobositul Stancu...

La reluare, fața Jocului »e 
schimbă. Halagian renunță la 
fundașul Achim, atacă și cu Ba
dea, „șepclle roșii" dau semne de 
oboseală — mal ales Mujnal (ne
refăcut după Aalborg) șl Bucur 
(afectat de penalty-ul ratat), ast
fel că in min. 51 Jurcă ratează 
și el o ocazie toarte mare, la o 
centrare precisă a lui D. Zamfir, 
ln replică, Bucur nu-șî găsește 
pașii tatr-o situație extrem de fa
vorabilă (min. 53) B Imită Biro

LINIȘTEA A VENIT TÎRZIU...
Ce med greu au avut brașove

nii I Șl asta pentru că Jiul șl-a 
jucat mal departe cu toate pu
terile el, șansele supraviețuirii. 
Două „momente de foc* au mar
cat începutul partidei : min. 2, 
cînd talentatul mijlocaș Drăgan a 
centrat Impecabil șl S. Răducanu 
a venit la „intîlnlre* cu o frac
țiune de secundă mal tîrziu și 
min. 3, cînd Boitor a scos ta cor
ner. de sub „transversală", la șu
tul năpraznic al aceluiași Drăgan 
Jiul se apăra cu tot efectivul, fă
cea presing peste tot, frîngtad ac
țiunile tot mai precipitate ale 
..galben-negrilor*. Marea aglome
rare din fața porții oaspeților nu 
oferea nld o șansă pentru acel 
mult dorit gol așteptat de tribu
ne. Să notăm, totuși, că „zeița 
Fortuna* l-a salvat pe Dlanu 
(min. 14)) șl Neagu (min. 27) 
de autogoluri la șuturile lui Dră
gan șl Avădanel. Pe măsura scur
gerii timpului, partida a crescut 
in dramatism. Spectatorii nu nu
mai că «-au perpelit la tatlrzle- 
rea deschiderii scorului de echipa 
favorită dar au șl amuțit la fru
moasele șarje pe contraatac de
clanșate de Băluță și Lasconl pe 
partea Iul Mandoca, mereu depășit. Noroc insă că acolo apărea 
ștefănescu. Minutul 38, eu șutul 
lui Cadar. pe care Boitor l-a apă
rat cu un reflex uluitor, a Înche
iat, practic, o repriză de marc 
luptă și uzură nervoasă.

Dar chiar Imediat după pauză, 
echilibrul de pe tabela de scor s-a 
rupt : la centrarea impecabilă a 
tul Avădanel, de pe dreapta, Bar
bu a sărit „fa's" Ia cap, balonul 
a ajuns Ia S. RADUCANU, care 
I-a trimis, plasat, cu capul in 
plasă. De-acum Jocul va căpăta

| CHIMIA 0 I
| STEAUA 4 (1) |

Stadion ,j Mal*; teren bun ; 
timp frumos ; spectatori — circa 
11.006. Șuturi 19—4 (pe poartă: 
8—2). Cornere 12—1. Au marcat : 
PIȚURCA (min. 55 șl 88), HAGI 
(min. 51), BOLUNI (min. 68).

CHIMIA : Pavel — Gaiță, Lazăr 
M. NICOLAE, Teleșpan — VERGU 
Voicilă, Toma (min. 49 Treschln) 
— Verlgeanu (min. 76 Tudoraehe) 
C. Gheorghe, Stancu.

STEAUA : Stîngaciu — Cireașă 
Belodedid, lovan. WEISSENBA- 
CHER (min. 73 Rotarlu) — BA
LAN, BOLUNI, MAJARU — Lă
cătuș (min. 78 I. Dumitrescu), PI- 
ȚURCA, HAGI.

A arbitrat foarte bine C. Gheor
ghe (Suceava); la linie: M. Axen- 
te (Arad) șl șt. Rotăresou (lași).

Cartonașe galbene : M. NICO
LA E.

La speranțe- 1—3 (1—1).

care reia cu mare violență, de la 
18 m ; min. 88, prin PIȚURCA 
care, bine plasat, trimite in poar
tă o minge respinsă cu greutate, 
de Pavei. la un șut al Iul Belode- 
dlcl, care, nemalconventadu-i 
„destinderea* unei apărări solici
tată vag, a urcat, cu aplomb, In 
atac.

Ion CUPEN

VÎRFURILE
„U" CLUJ-NAPOCA 1 (1)

I EC. ARGEȘ 0 J

Stadion Municipal ; teren 
oun ; timp frumos ; spectatori — 
circa 10 000. Șuturi : 12—9 (pe
poartă : 5—3) Cornere : 7—3. A 
marcat ; BIRO (min. 29).

„U" CLUJ-NAPOCA : caval — 
MESZAPOS. CIOCAN, Neamțu, 
Dobrotă — L. MOLDOVAN (min. 
57 Seșnlci. Bucur, Mujnal (min. 
73 Fișic), SABAU - Boeru, BIRO

F.C. ARGEț : Speriatu — Achim 
(min. 46 D Ion eseu), ștefan 
STANCU, EDUARD — Simion, 
Pană Bănuță (min. 72 Grlgoriu), 
BADEA — D. ZAMFIR, Jurcă.

A arbitrat bine Gr. Macavei 
(Deva); la linie: D. Vătran (Arad) 
î J. Grama (București).
Cartonașe galbene : ȘTEFAN 

DOBROTĂ.
La speranțe : 0—1 (0—1).

• - ...... .........................
șut ta portar (min 55) pentru ca 
oaspeții să piardă încă o dată șan
sa remizei — șut D zamfir, res
pins de Meszaroș de pe linia 
porții- AP°1 locul scade. Ambii 
„boxeri" lovesc ta gol, ,U“ Ișl a- 
dună, totuși puterile, atactad 
pentru a-și... apăra fragilul avan
taj, ratează Boeru (75), boltă pe 
bară Biro (79). din nou Boeru 
peste poarta goală, de la 5 metri 
(78) șl meciul se încheie cu o vic
torie meritată a studenților, oare 
au punctat mal mult ln prima 
parte, după o partidă ta care am
belor echipe le-au lipsit vlrfurile 
consacrate : Cîmpea nu și Radu 
(ambii H).

loan CHIRILA

CI
Bine așez 

cu succes 
zind culcai 
poarta Iul 
putere de 1 
ra a oonst 
tă, partida 
namo, dov 
Mo reni a

Astfel, d< 
mede șl v 
care o ave 
trece ta o 
tată Insă 
puțin pe 
la o exce 
dreapta, a 
De cealalb 
cursă peni 
nă“, servii 
de Bălăci 
greu cu t 
cu schimb 
de Pîrvu, 
ții de gol, 
la post (c 
rinduri), f 
din stingă 
ra nu răn 
M, Dohot 
un toarte 
Dragnea, : 
minute, si 
să se evlc 
celulașl Ci 
tîrziu, el 
din plasă, 
cu capul, 
de pe pa 
Sava: 1—C 
fi 2—0, go 
TARU, ln 
aceluiași < 
ga. Flăcăi 
tinuare p 
mițtad bs 
(min. 33), 
o bună s 
Dohot era 
Și ctad i 
fluiere fii 
TIRCHINI 
2—1. După

TINE
Depui 

din Giule 
mari șan 
frumoasă 
mo sferă 
teren, do 
chls larg 
tori. N-a 
fotbal de 
ci o într 
taculoase 
ta care < 
lari, tot 
an! șl an 
împletit i 
Faptul c 
chls" o 
elementul 
ril acești 
ment to 
e nevoie 
ril Giule 
deplin. S 
Insă că 
într-o tal 
dlcloase 
grup al 
cadrat ț> 
pidul ap: 
dl vizionai 
omogenii: 
exactitate 
să profiți 
adversarii 
C. oțet ț 
cu recent 
țlune per 
nunță o 
pol Neag 
zerve era 

Spuneai 
șl N. Ră 
torta flln 
scape mc 
poarta it 
min. 
GOA
tonul în 
După mi 
la ambeli 
rovlarli

R
Nu trei 

cunde șl 
1—0. TEI 
teanu II) 
nei linii 
meni. Aț 
ta minut 
(bară Sh 

rea prin 
de cap 1 
Sportul ! 
avansate, 
tr-un piu 
lisate. Ve 
Iul lui CI la o „di 
rian) 
cît a s 
teptat de 
pînă la 
de Stoici 
„ghicit" 
faze mal 
cărora S 
galben,* c 
cuvenit) 
pe Munt 
min. 44. 
fundaș 1 
că șl el 
buzolană 
£1 lăsase 
Marcel 1.

La te 
mult s< 
troducere 
zlu 7) a 
Timiș of 
șl. Încă că șl ieș 
(accident 
vertlsmer 
că Sport 
pol", lir 
caj strici 
hil Teo 
contraata 
Terheș. 
53) șl Tit 
toarte

ntÂ

Stadion Municipal; teren foarte 
bun; timp noros; spectatori — 
circa 10 OOO.Șuturl : 12—6 (pe poar
tă: 7—1). Cornere: 9—2. Au mar
cat: S. RADUCANU (min. 46) și 
AVADANEI (min. 76).

F.C.M.: Polgar — Bălan, C. ȘTE- 
FANESCU (min. 77 Șulea), Na- 
ghi, Mandoca (min. 55 P. Lucian) 
— DRAGAN AVĂDANEL MĂR
GĂRIT — Cadar S. RADUCANU 
Barbu.

JIUL : BOITOR — Dlanu, NEA
GU, V. Popa, B. POPESCU — 
SZEKELY, Mulțescu (min. 62 Van- 
cea), Timofte, Cristea (mln. 5S 
Găman) — Băluță, LASCONI.

A arbitrat toarte bine M. Con- 
stantinescu (București) ; la linie : 
Fl. Popescu (Ploiești) șl I. Velea 
(Craiova)

Cartonașe galbene > MULȚES. 
CU, NAGHI.

La speranțe : 6—1 (3—0)
a

valențe spectaculare. Brașovenii 
vor realiza faze rapide, cursive 
iar Jiul (cu multe momente bune) 
va răspunde energic, fiind la un 
pas de egalare. în min. 74 (fază 
creată de Lasconl I). Totala liniște 
a brașovenilor a venit, două mi
nute mai tîrziu : AVADANEI a 
„scos" o minge de la Timofte, pe 
care a transformat-o ln gol eo 
un șut din careu. O victorie me
ritată, ta co. cordanță eu cifrele 
din caseta tehnică.

Stelian TRANDAFIRESCU
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Stadion Dinamo; teren foarte bun; timp călduros; spectatori — 
circa 9 000. Șuturi: U—16 (pe 
poartă: 7—9). Cornere; 6—7. Au 
marcat: CAMATARU (mln. 28 și 
38), respectiv TIRCHINECI (mln 
45), DALA (mln. 54 — penalty) 
ENE (mln. 83).

DINAMO : DOHOT - Jercâlău 
AL Nlcolae (mln. 46 Damaschln 
0, ANDONE, SabOU — Lupu, Mi- 
hăescu, Orac (min. 65 Văldean). 
BALAC1 — Cr. Sava, CAMATA
RU.

FLACARA : ZLOTEA — Mânu, ENE, Pîrvu Nlstor — C. Pană 
DRAGNEA, Beldie (mln. 52 M. 
Pană) T- D. Sava, LALA, TTR- 
CHINECI (mln. 52 STOICIU).

A arbitrat toarte bine V. Curt 
(Medgidia); la linie: M. Stănescu 
(Iași) și A. Gheorghe (P. Neamț)

La speranțe : 2—2 (0—1).

gol, tot Flacăra atacă mal mult 
si după ce Dohot se opune, cu 
greu, la o acțiune a lui Dragnea 
șl Lala. ultimul va fi faultat in careu de Lupu (mln. 54). Penalty 
clar, transformat de LALA șl 2—2. 
Cinci minute mai tîrziu, Lala va 
rata un al doilea „11 metri" (Do
hot va respinge !n corner), după 
un fault al lud Andone asupra Iul 
M. Pană. Golul victoriei oaspeți
lor va fi Înscris in min. 83, in 
urma unei lovituri libere indirec
te, din careu: Dragnea mișcă ba
lonul spre ENE. care șutează pu
ternic și mingea se duce sub 
„transversală": 2—3. Surpriza e- 
tapel s-a produs și Flacăra a fă
cut un pas decisiv pentru rămi- 
nerea ta „A".

Mircea TUDORAN
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 RAPID

UNIV. CRAIOVA

Stadionul Gluleștl ; teren exce
lent ; timp călduros ; spectatori 
— circa 25 000. Șuturi : 14—14 (pe 
poartă : 6—5). Cornere : 5—7. Au 
marcat : GOANȚA (mln. 7), ȘT. 
POPA (min. 38), ȚlRA (min. 53). 
respectiv SANDOI (mln. 43).

RAPID : Mânu — Marinescu 
MATEI, M. GRIGORE, Bacoș — 
Tănase (min. 5 TtRA), GOANȚA 
Drâghici, PISTOL — Damaschin 
D (min. 33 șt. POPA), Manea

UNIVERSITATEA : Lung —
Negrilă, SANDOI, Gh. Popescu 
Ungureanu (min. 55 Mănăilâ) — 
Bica, BADEA. A. Popescu, Bleu 
(min. 55 Cioroianu) - NEAGOE 
ȘT. STOICA.

A aroitrat foarte bine I. Cră- 
eiunescu (Rm. Vile ea) ; la Hnie : 
A. Porumbolu (Vaslui) șl Ș. Nec- 
șulescu (Tlrgovlște).

Cartonașe galbene : BACOȘ.
La ■ speranțe : 2—1 (i—0).

centrează șl ȘT. POPA reia 
mingea, din careul mic, in plasă. 
Cu două minute inainte de sfir- 
șltul reprizei, SANDOI va redu
ce din handicap, șutind violent, 
de la aproximativ 25 m. : 2—1. 
După pauză, Universitatea va 
domina mal mult, dar ineficace, 
in schimb, giuleștenii vor reuși. 
In min. 53, „rolul relaxării" : tot 
din lovitură de colț, balonul ri
coșează dlntr-un apărător craio- 
vean sl ȚÎRA tnscrle plasat : 
1—1. în final (mln. 86 fi 86). 
cite o fază fierbinte la porțile 
Iul Mânu și Lung, rezolvate ex
celent de cel doi.

Eftimie IONESCU

iOMPLET DIFERITE
le se- 
i cu
Mun
ca u- 
3 oa
ra ta t 
șl 1 egala- 

viturâ 
rof ir), 
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GLORIA 
SPORTUL STUD

Stadion Gloria ; teren accenta- 
bil ; timp frumos ; spectatori — 
circa 6 000. Șuturi : 10—10 (pe
poartă : 8—6). Cornere : 3—5. Au 
marcat : STAN (mia^ 1€), TEO- 
DORESCU (min. 81% respectiv 
TERHEȘ (min. M, CRI ST EA 
(min. 30).

GLORIA : V. Marcel — Marcu 
Drăgan, Stoica — Trandafir, Tul
pan (min. 46 TEODORESCU), 
Stoichiță (mln. 46 TIMIȘ), STAN 
— PROFIR, Alexandrescu, Ursa.

SPORTUL • CRISTIAN — M
Marian, CAZAN, M. Popa, Mun- 
teanu II (min. 82 Șerbănică) —
Pană, ȚICLEANU, 
(min. 43 Popovici), 
TERHEȘ, Burchel.

A arbitrat foarte 
ștreng ; la linie : M.

CRISTEA
Cor aș — 

bine O.
Neșu (am

bii din Oradea) șl I. Tărcan (Tg
Mureș).

Cartonașe galbene ; STOICA 
TERHEȘ.

La speranțe : 3—2 (1—0).

Gloria s-a instalat, definitiv, in 
atac torțînd poarta lui Cris
tian, dominarea gazdelor de
venind, pe măsura trecerii tim
pului, tot mai sufocantă. Și ceea 
ce trebuia să 3e intimple s-a 
intim plat : In min. 81, la centra
rea Iui Ursa. TEODORESCU a 
reluat, cu capul, în gol, înscriind 
pentru prima oară de cînd joacă 
în Divizia A. în rezumat, un e- 
chitabil rezultat de egalitate, cele 
două formații împărțindu-șl re
prizele și punctele.

O vi di u IOANIȚOAIA

OFENSIVA SUFOCANTĂ A GAZDELOR
tn ciuda unei călduri copleși

toare, meciul a avut un ritm a- 
iert, tonul dindu-1 băcăuanii, in 
foarte bună dispoziție de joc 
(neînvlnșl de șapte etape), dor
nic’ să se revanșeze pentru acel 
1—4, din tur, de ta ” șl prinsa mare ocazie 
chiar in mln. 2. cînd 
salvat din 
Ofensiva.- 
aleilor s-a 
scorului tn 
executat o 
dreapta șl TISMANARU a reluat 
fulgerăto balonul, cu capul, tn 
plasă. A urmat o mare ratare a 
lui Fulga (min. 19), după care 
nunedorenii au beneficiat de o 
lovitură liberă de la 25 m, bine e- 
xecutată de Văetuș și ta fel de 
bine apărată de Arvinte. Tem- 
poul sufocant impus de gazde 
creează degringoladă in rln- 
durile defensivei oaspeților, care 
fac mar) eforturi să limiteze 
scorul și reușesc, pînă ta pauză 
deși Fulga (min. 23 — „cap" din 
6 m peste „transversală") șl Pe
noff (min. 24 și 37) au fost be
neficiarii unor excelente situații, 
între timp, Klein (min. 26) a 
șutat de la distanță Arvinte fiind 
la post.

La reluare, hunedorenil stat in 
„corzi". Varietatea atacurilor 
băcăuanilor se soldează eu majo
rarea scorului, tn mln. 56, eind. 
la capătul unei faze de toată fru
musețea, BURLEANU expediază 
un șut „bombă" de la 18 m, sub 
„transversala" porții lui Ioniță. 
Peste un minut insă Mezaroș 
de la numai 3 m, Irosește o ex
celentă ocazie. Simplu „foc de 
paie", pentru că, tn mln. 61, *i- 
nărul SCtNTEIE (inspirat intro
dus după pauză), tnscrle un gol

| S.C. BACĂU

CORVINUL

Campionatul republican de Juniori

DINAMO $1 SPORTUL STUDENȚESC 
REEDITEAZĂ FINALA DE ANUL TRECUT

Hunedoara, 
s-a derulat 

Ioniță a 
Vlscreanu.
a local- 

deschiderea 
Andrieș a

fața lui 
galopantă 

soldat cu
min. 12 : _______
lovitură liberă de pe

Stadion ,^3 August" ; teren 
bun ; timp călduros ; spectatori 
— circa 8000 Șuturi : 20—6 (pe 
poartă : 11—4). Cornere : 7—5.

Au marcat : TISMANARU (min. 
12), BURLEANU (min. 56) șl 
SCIi\--IE (mln. H și 74).

S. C. BACAU ---------
drieș (min. 76 
ARTENIE, 
LEANU, C. _________  _
NARU Penoff (mln. 57 SCÎNTE- 
IE) — Șolman, FULGA.

CORVINUL : Ioniță — Bardac 
(min. 46 Postolache) Mărginean 
(mln. 73 Stroia), Dublnciuc, Tlr- 
noveanu — Nicșa, MEZAROS, 
Klein, Petcu — Suclu Văetuș.

A arbi’-at foarte bine D. Pe
trescu : la linie : V. Anghelolu 
și D. P. Manole (toți din Bucu
rești) .

Cartonașe galbene : SUCIU 
La speranțe : 3—1 <2—0).

Craiova Dinamo - Petrolul
2-2 (2-0)

oradea: Sportul Studențesc - 
II" Clui-Napoca 2-2 (0-0)•i1

Arvlnte — An- 
lisei), Borcea, 

Vlscreanu — BUH- 
SOLOMON. TTSMA-

de toată frumusețea șl tot el 
(min. 74) va relua in plasă, cu 
capul, balonul centrat de Șoi- 
man. pecetluind scorul la 4—0. 
tn final, oaspeții au cîteva „scli
piri", Elisel (mln. 83) este la 
un pas de autogol, Artenie (min. 
84) respinge din fața porții goa
le șl, in min. 89. Kleta șutează pe 
jos, fără probleme pentru Arvin
te. Și astfel, S. C. Bacău a cîș- 
tlgat partida la scor ta urma u- 
nul Joc avlntat de mare specta
col.

Gheorghe NERTEA

IN CURSA PENTRU CUPA U.E.F.A
Angajată In cursa pentru obți

nerea unul loc ta Cupa U.E.F.A.. 
F.C. Olt a făcut simbătă tacă un 
pas spre Îndeplinirea obiectivului 
pe oare ș' l-a propus. Jucind 
bine șl ta anumite perioade — 
mal ales In repriza secundă — 
chiar foarte bine, echipa gazdă a 
depășit relativ ușor formația — 
lățeană, a cărei replică — cel 
țin pe plan ofensiv — a fost 
așteptări.

Partida a avut, totuși, un 
ceput echilibrat șl cel dinții . 
cu adevărat periculos a aparținut 
oaspeților, prin Valșcovlcl (mln 
20). care l-a pus In oarecare di
ficultate pe portarul Anghel. Ul
terior, insă, inițiativa in Joc a 
trecut tot mal vizibil de partea 
celor de la F.C Olt, care au ratat 
două mari ocazii de gol ta minu
tele 23 șl 25 prin Pena șl, respec
tiv, M. Popescu. Scorul va ti Insă 
deschis ta min 30. eind Eftimie 
11 surprinde pe portarul gălățean 
eu un șut de la aproximativ 25 de 
metri. In timp ce atacurile gălă- 
țenilor devin mai rare șl mai In
consistente, gazdele stat spre fina
lul reprizei din nou aproape de 
gol, dar Anghellnei va limpezi (ta 
min. 39) o situație devenită criti
că pentru echipa sa. iar Georges
cu va irosi (ta min. 42) ocazia 
foarte bună ce 1 s-a ivit.

Influențat ta prima repriză de 
căldura toridă. jocul va crește 
după pauză tn calitate șl specta
culozitate. datorită mai ales echi
pei locale. care tșl accentuează 
dominarea, atactnd variat și efi
cace. puntad 
buturile 
min. 50

HZ
ore

gă- 
pu- 
sub
ta- 
»ut

frecvent ta pericol 
oaspeților După ee in 

PENA tnscrle in arma

OLT 
OTELUL

3 <1>
1 (0)

Stadion .1 Mal* ; teren bun ; 
timp călduros, canicular ; specta
tori — circa 5000. Șuturi : 20—13 
(pe poartă : 6—5). Cornere : 0—2. 
Au marcat : 
PENA (mln.
(mln. 69) 
(mln. 87).

F. C. OLT ___
RENȚIU Mlhall (mln 75 RâdU- 
lescu). MINEA. D. Petrescu — 
M. Popescu (mln. 68 Dudan), M. 
Zamfir EFTIMIE GEORGESCU — 
PENA, Turcu.

OȚELUL : Călugăru — Borah. 
ANGHELINEI. Aglu. D. Popescu 
— Stan, BURCEA. BEJENARU — 
Valșcovlcl (min. 46 Ralea), An- 
tohi (mln. 87 G. Ion). Hanghluc.

A arbitrat foarte bine V. An- 
tohi (Iași) : la linie : N. Dlnes- 
cu (Rm.
(Drobeta

Cartonașe 
VAISCOVICI 
TURCU.

La speranțe

EFTIMIE (mln. >0),
50). GEORGESCU 

respectiv ANTOHI
: Angliei LAU-

Vîlcea) și V.
Severin) 
galbene : 
EFTIMIE

Tr.
Tltorov
STAN.

MIHALI,
2—1 (1—0).

S-AU PUS IN VINZARE 
BILETELE PENTRU MECIUL 

DE CUPA STEAUA - RAPID

Pentru meciul 
sferturilor de 
Cupei României 
ua și Rapid, care 
ta milne, de la 
stadionul „23 August", 
pus ir vinzare biletele de in
trare la casele stadioanelor 
„23 August", Steaua, Rapid, 
Dinamo, precum și la Pati
noarul „23 August", agențiile 
din Gara de Nord și Loto- 
Pronosport din Piafa Uni
rii. stnt valabile toate legi- 
tlmațiile-abonament eliberate 
de C.N.E.F.S., Iar cele de la 
tribuna I numai tnsoțite de 
tichste de loc care se distri
buie in ziua meciului (intra
rea tn sectorul rezervat aces
tei tribune), ta stadionul „23 
August".

din cadrul 
finală ale 
dintre Stea- 
se va dispu- 
ora 17,

Partida D...an>o — Petrolul a 
fost o veritabilă finală. Cele 
două ecMpe s-au angajat cu 
toate forțele tar, reușind să o- 
fere un r ~ i spectaculos, cu 
multe faze de poartă, cu o răs
turnare de scor puțin previzibilă.

Dinamc a dominat cu autori
tate ta primele 45 de minute, a 
combinat ta viteză, a ---- - “
faze cursive, bine gtadite, a 
Imense ocazii (a avut și 
bare) șl a reușit să tnscrle 
goluri. Primul, in mln. 19, 
BĂNICĂ. din penalty

unei bune pase primite de ta Lau
rențiu, apoi Turcu irosește o 
Imensă ocazie ta mln. 67 (slngur- 
singurel ta careu trimite mingea 
peste poartă), scorul se va majora 
ta 3—0 in min. 59, GEORGESCU 
tructlficînd — la rlndul iul — o 
splendidă centrare a aceluiași 
Laurențiu prlntr-un frumos șut 
cu boltă. Spre finalul partidei, 
Georgescu încheie o impetuoasă 
cursă spre careul gălățean prin- 
tr-un excepțional șut în bară 
(mta. 85), pentru ca două minute 
după aceea — ta unul din rarele 
tar contraatacuri — gălățeniî să 
Înscrie golul de onoare prin AN
TOHI, care a reluat din apropiere, 
In plasă, centrarea Iul Ralea.

Constantin FIRĂNESCU

realizat 
ratat 
două 
două 
prin 

__ (henț 
Stan), al doilea, in min. 33, prin 
MARIN, care a reluat cu capul, 
ia „vinclu", o excelentă centrare 
a iul Grozea. Repriza s-a înche
iat cu 2—0, dar echipa pregătită 
de Constantin Frățllă putea rea
liza un soor mult mai mare.

Petrolul a avut o revenire de 
necrezut după pauză. După ce a 
redus d handicap, tn mln. 50. 
prin ZAFIRIS tot din penalty 
(fault al Iul Grizea asupra lui 
Nica), ,.ll“-le antrenat de Camll 
Oprișa., a forțat eu toate li
niile șl a r-așit egalarea. ta min. 
69. ta O greșeală BUCUR - Pru
nes, mingrn lovită de primul

■osind tn plană. Pînă ta fi
nal juniorii Petrolului au
continua presiunea asupra por
ții adverse, dar scorul a rămas 
3—2 șl Dinamo s-a califica* In 
finală. (Să mai notăm că fieca
re echipă ar fi trebuit să mai 
beneficieze de cite o lovitură de 
ta 11 m).

Arbitrul cralovean 
condus in general 
țiile :

DINAMO : Prunea 
Bucur, L. SIMION, 
96 n. Simion) — 
PESCU, Mitici, Bănică 
Iordache) — Iliescu ( 
Alexandrescu), Răduclolu 
26 Plștalu).

PETROLUL : 
Stan, PANAIT 
REA NU. Răchită 
Lucian) Matache 
peanu, ZAFIRIȘ.

CLASAMENT t
1. DINAMO 
1. Petrolul 
8. C.S.S. BihOT

Laurențiu

D. Drăeea a 
bine forma-

— ștefan, B. 
Grozea (mln. 
MARIN, LU- 
' 1 (min. 73 

(min. 63 
(min.

Preda — I. Bucur. 
Dlma — DÎRVA- 

I.
Ctan-

(mln. 75 
Nica.

2116
2 118
16 2 1

DUMITRESCU

IERI, ÎN DIVIZIA B
Seria I

STEAUA MIZIL — POLITEHNI
CA IAȘI 0—1 (0—9) l Nemțeanu 
(min. 67).

F.CJH. DELTA TULCEA - C. S. 
BOTOȘANI 2—0 (1—0) : Grosu
(min. 12 șl 75) șl Rusu (min. 52).

C.S.M. SUCEAVA — F.C.M. 
PROGRESUL BRAILA 2—0 (1—0) : 
Sfrijan (mln. 01 șl 53) 81 Cașuba 
(min. 48).

CEAHLĂUL P.
POIANA C1MPINA 5—2 
Amarghloalel (min. 
— din 11 m. 64 sl 68), __
pectiv ioniță (min. 20) șl Pos- 
tolache (mln. 89).

PRAHOVA C.S.U. PLOIEȘTI — 
MINERUL GURA HUMORULUI 
5-2 (2—0) : Vlad (mln. 16, 12 — 
din 11 m, 58 șl 36 — din
11 m) și Rădulescu (win. 65).

UNIREA SLOBOZIA — ”””*
•W BIBLAD 1—1 (0-0) 1
neanu (mln. 53) respectiv Stan- 
elu (min. 56).

OLIMPIA RM. SARAT — F. C. 
CONSTANTA 2—1 (0—0) I Roșea 
(mln. 46). Niculcioiu (min. 86). 
respectiv Lăptoiu (min. 85 — au
togol).

UNIREA FOCȘANI — DUNĂ
REA C.S.U. GALAȚI 5—1 (2—1) : 
Rotaru (mln.
40), Chlriță 
(min. 59), C. 
pectiv Chivu

C.F.R. PAȘCANI - 
VICTORIA BACAU 5—3
Irimia
(mln. 
(min.
pectiv 
teanu
89).

Relatări de la R. Alexandrescu, 
I. Diaconu, I. Mindrescu, C. Rusu,

ta — Steaua Mlzil (2—2). FEPA 14 
Blrlad — C.S.M. Suoeava (1—1). 
Aripile Victoria Bacău — Dună
rea C.S.U. Galați (1—7).

Seria a ll-a

NEAMȚ — 
‘ ' (1-1) :

23. «. 60
res-

FEPA 
Bătri-

35) Hegedur (min. 
(min. 57). Sandu 

Rusu (mln 80). res- 
(min. 20).

------  ARIPILE
l (3-0) : 

(mln. 16 șl 62) Keresi 
18 — din 11 m). Croitoru 
25), Farcas (min. 77). res- 
Grigoraș (min. 82). Mun- 
(mln. 88) si Ciudin (min.

CHIMICA TIRNAVENI — A.S.A. 
TG. MUREȘ 2—1 (1—1) 3 Oprișor 
(min. 42). Osvath (mln 61). res
pectiv Boteza» (min. 11).

MECANICA FINA STEAUA 
BUCUREȘTI — ROVA ROȘIORI 
1-1 (0-0) : Tică (min. 75 - din 
11 m).

CARPAȚ1 MtRȘA — A. S. DRO
BETA TR. SEVERIN 1—0 (0—0) l 
Fățan (mln. 60) șl Armeneanu 
(min. 88).

SPORTUL MUNCITORESC SLA
TINA — I.C.I.M. BRAȘOV 1—6 
(0—0) : Cita (mln. 75).

PROGRESUL VULCAN BUCU
REȘTI — PANDUBD TG. JIU 
1—2 (0—0) : Aelene! (mln. 1), res
pectiv Catană (mln. 47) Gugu 
(min. 60) Medul s-a disputat la 
Moreni.

IMASA SF. GHEORGHE - 
AUTOBUZUL BUCUREȘTI 2—9 
(0—0) : Butoi (min. 65 si tt).

GAZ METAN MEDIAȘ — INTER 
SIBIU 3—0 (1—0) : Ologu (min. 
14 — din 11 m) Kalo (min. 69) 
sl Potor (min. 80)

TRACTORUL BRAȘOV — C. S. 
TIRGOVISTE 1—1 «—1) t Hintea
(mln. 31 — din II m) respectiv 
Chlrltă (min. 24)

ELECTROPUTERE CRAIOVA — 
AUTOMATICA BUCUREȘTI 5—2 
(1—0) : Firănescu (mln. 25) Crețu 
(min. 54). Ciurea (mln 58). Ghiță 
(min. 70), Olaru (min. 85) respec
tiv Grosu (min ' —
(min. 76).

Relatări de la I. Ducan O. Guțu. 
M. Verzescu, C. Bughea. Gh. Ilin-

SF.

62) si Culea

O. Bălteanu, I. Matei. T. Budes- ca. V. Briotă. M. Țacăl C. Gruia
cu. FI. Jecheanu si C. Enea. T. Ștefănescu.
1. CSM Suceava 31 19 7 5 53-17 4j 1. A.S.A. Tg. M. 31 1» 8 4 65-23 46
2. Poli. Iași 31 19 5 7 43-17 43 2. Progresul 31 17 1 7 51-29 41
3. Progr. Brăila 31 19 1 11 64-35 39 3. Electroputere 31 15 7 9 S8-29 37
4. F. C. Const 31 17 3 11 58-25 37 4. Gaz Metan 31 14 6 11 34-27 34
5. Steaua Mizll 31 16 4 11 50-38 36 5. CS Tîrgoviște 31 13 6 12 43-41 32
6. Unirea Focș. 31 15 4 12 41-37 34 6. AS Drobeta 31 13 5 13 42-38 31
7. CFR Pașcani 31 13 6 12 41-33 32 7. Sp. Muncit. 31 11 9 11 36-35 31
8. Ceahlăul P.N. 31 13 e 12 45-49 32 8. ICIM Brașov 31 12 7 12 34-35 31
9. Prahova PI. 31 14 3 14 37-32 31 9. Mec. Fină 31 12 6 13 45-45 30

10. Olimpia 31 13 5 13 34-39 31 10. Inter Sibiu 31 13 4 14 39-40 30
11. FEPA *74 31 14 3 11 33-40 31 11. Chimica Ttrn. 31 14 i 15 44-47 30
12. Unirea Slob. 31 12 6 13 28-35 30 12. Carpatl Mirsa 31 11 7 13 44-48 29
13. Delta Tulcea 31 13 3 15 37-43 29 13. Tractorul Bv. 31 10 8 13 39-40 28
14. C.S. Botoșani 31 11 6 14 30-47 28 14. Autobuzul 31 10 8 13 36-40 28
15. Aripile Bacău 31 11 5 15 43-44 27 15. ROVA Roșiori 31 11 5 15 29-46 27
16. Minerul G. H. 31 9 3 19 35-68 21 16. Pandurii 31 12 3 16 32-56 27
17. Dunărea 31 9 2 20 36-51 20 17. Automatica 31 10 « 17 33-55 24
18. Poiana 31 4 4 23 !8-74 12 18. ÎMASA 31 0 6 17 28-W 22

ETAPA VIITOARE (duminică ETAPA VIITOARE (duminică
21 iunie) : F. C. Constanta — ?1 iunie) : I.C.I.MI Brașov —
C.F.R. Pașcani (0—1). Poiana 
Ctmnina — Olimpia Rm. Sărat 
(0—3). C. S. Botoșani — Ceahlăul 
P. Neamț (0—4). Minerul Gura 
Humorului — F.C.M. Delta Tul- 
cea (0—1). Politehnica Iași — 
Prahova C.S.U. Ploiești (0—0). 
Unirea Focșani — Unirea Slobo
zia (0—0). F.C.M. Progresul Brăi-

Carpatl Mirsa (0—1) Autobuzul 
București — Sportul Muncitoresc 
Slatina (0—2) Automatica Bucu
rești — IMASA St Gheorghe 
(i—3). Pandurii T«. Jiu — Elec- 
tronutere Craiova (0—5). ROVA 
Roșiori — Progresul Vulcan Bucu
rești (0—1). Chimica Tlmăveni — 
Gaz Metan Medias (0—2). C. 8.

Sportul Studențesc a etalat 
un joc bine orientat tactic, ea 
avtad ca principal atu valoarea 
..axului" Lucescu — Necula — 
Stănicl - Bondoc. Simbătă, ta 
ultimul meci, Sportul Studențesc
— „U" Cluj-Napoca. s-a jucat 

. deschis, cu un plus de insistență
de partea clujenilor, dar cei care 
au ratat primii au fost bucu- 
reștenil prin Bondoc (min. 10 și 
20). tn mln. 40 Lucescu șl-a În
ceput recitalul, scoțtnd mira
culos la voleul lui Giurgiu. La 
cinci minute de ta reluare, bucu- 
reștenii au deschis scorul t 
MIULESCU a pătruns decis prin
tre fundașii centrali, a Înscris 
plasat șl tot ei a ratat, in min. 
55, desprinderea. Din acest mo
ment, jocul s-a mutat ta jumăta
tea de teren a bucureștenilor. dar 
superioritatea teritorială a 
„șepcilor roșii" nu s-a materia
lizat, fie din cauza impreciziei 
șuturilor (min. 58 — Blaga. min. 
60 — Banclu. mln. 66 — Alb, mln. 
70 — Popescu), fie din cauza 
lui... Lucescu, care s-a opus sen
zațional, ta mta. 61, M șl 75, in 
situațiile clare de gol ta care 
s-au aflat Blaga, Mezaroș și Să- 
lâjan. Și, pe contratac, tn min. 
79, a fost 2—0. prin golul inserts 
de CIUFU. Flnalui a aparținu* 
Insă clujenilor, care au reușit 
să tnscrle prin GIURGIU (mln. 
12 — din centrarea lui Borz) și 
prin BORZ (mln. 88 — cu un șut 
violent de ta 25 m).

A arbitrat foarte bine T. Bone 
(Oradea).

SPORTUL STUD : LUCESCU 
(mln. 80 Covaciu) — Radu, Pas- 
cu, NECULA. Alecu — Zamfir 
(mln. 38 Florea) Frone. CIUFU. 
STANICI — BONDOC (mln. 82 
Teșileanu) Vlșan (mln. 46 MIU
LESCU).

„U" CLUJ-NAPOCA : Chlorean
— Mezaroș. Dunca, ȘUTEA, Alb 
(mln. 88 Feșnic' — Banclu, BLA------- . w ------

30
GA. Sălăjan 
BORZ — Răcea n 
GIU) POPESCU.

CLASAMENT :
1. SP. STUD.
1. F.C.M. Brașov
8. ,.U" Cj.-Napoca

Adrian

(min. 
(mln.

1 8
8 1

Pop).
GIUR-

2 1
11
2 0 118—7

VASILESCU

Tlrgovlște 
Steaua 
blu —
A. S.
A.S.A.

Mecanică FlnA 
București (0—2) Inter St> 
Tractorul Brașov (l—O. 

Drobeta Tr. Severin — 
Tg. Mures (0—2).

Seria a lll-a
POLITEHNICA TIMIȘOARA — 

F. C. BIHOR ORADEA 0—2 (2—1)1 
Bucico (mln. 18) si Tamaj (mln. 
65).

STRUNGUL ARAD - UNIO 
SATU MARE 2-0 (2—2) 1 Sues
(mln. 7). Murar (min. 26), Szabo 
(mln. S3 — autogol).

GLORIA BISTRIȚA — MINE
RUL PAROȘEN) 2—0 (0—0) : Ba
ciu (mln 60) si Flore» (mln. Iff.

AURUL BRAD — MINERUL 
CAVN1C 7—2 (3—6) : Ctontoș
(mln. 14. 50. 58 si 75) Dumitrea- 
sa (mln. 18». Ștef (mln. 22) si 
Adam (mln. 61).

ARMATURA ZALAU - CI*. 
SIGHET 2—0 (1—2) « Florieol
(mln. 27) si Păscută (mln. 72).

OLIMPIA SATU MARE 
U.T. ARAD 2-6.

DACIA MECANICA ORAȘTIE — 
F. C. MARAMUREȘ BAIA MARE 
1—1 (1—0) Oniga (mln 16). res
pectiv Bolos (mln. 76).

STEAUA C.F.R. CLUJ-NAPOCA 
— METALUL BOCȘA 2—1 (1—0) 6 
FL Pop (mln. 6) Moldovan (min. 
55). respectiv Jacotă (min. 73).

MUREȘUL DEVA — e.SJH. RE
ȘIȚA 1—1 (1—1) : Clotlăuș (min. 
11), respectiv Hodlnă (mln. 23 — 
din 11 m).

c.s.

Relatări de la C. Creții N. Stră- 
jan, I. Toma, Al. Jurcă. N. Don- 
ciu, Z. Kovacs. I. Siminie. I- Les- 
puc și 1. Simion.

• Echipă penalizată cu trei puncte.

1. POLI. Timiș. 31 18 9 4 73-35 45
2. F. C. Bihor" 31 18 8 5 49-13 41
3. F. C. Maram. 31 1« 8 7 63-20 40
4. Gloria Bistr. 31 15 5 11 43-34 35
5. Mln. Paros. 31 12 8 11 37-36 32
5 Armătura 31 13 6 12 43-43 32
7. C.S. U.T.A. 31 14 4 13 41-46 32
8. C.S.M. Reșița 31 13 6 13 41-36 31
9- Unlo S. M. 31 13 5 13 34-39 31

10. Strungul 31 12 6 13 35-41 30
11. Dacia Orășt. 31 13 3 15 50r53 29
12. C.I.L. Sighet 31 12 5 14 44-50 29
13. Met. Bocșa 31 13 3 15 39-46 29
14. Olimpia S.M. 31 11 7 13 37-50 29
15. Aurul Brad 31 11 8 14 46-53 28
16. Mureșul Deva 31 10 3 18 27-68 23
17. Mln. Cavnic 31 3 3 20 40-57 20
18. Steaua C.F.R. 31 8 7 18 29-51 19

ETAPA VIITOARE (duminică 
21 iunie) ț Unlo Sate Mare — 
Gloria Bistrița (6—3). Minerul Pa- 
roseni — Mureșul Deva (1—2). 
C.S.M. Reșița — Dada Mecanica 
Orăștie (2—31. Minerul Cavnlo — 
Armătura Zalău (1—8) C.I.L. Sl- 
ghet — Politehnica Timișoara 
(0—7). Steaua C.F.R. Cluj-Napoca 
— Strungul Arad (0—2) C.S. U.T. 
Arad — Metalul Bocșa (1—2). 
F. C. Maramureș Bala Mare — 
Aurul Brad (1—1). F. C. Bihor 
Oradea — Olimpia Satu Mare 
(0—0).



SPORTIVI ROMANI PESTE HOTARE
• la turneul de polo pe apă 

pentru echipe de juniori de la 
Budapesta, .echipa României a 
întrecut cu 12—10 (3—2, 3—3. 
2—1, 4—4) reprezentativa Un
gariei. Alte rezultate : U.R.S.S. 
— Canada 9—5 ; Olanda — Un- 
?arla (echipa secundă) 13—10. 

n clasament conduce echipa 
U.R.S.S. cu 6 p. urmată de 
cea a României — 4 p.

eiuk. Samenova la Hofmann, 
iar partida Liu Silan — Ialoveț 
s-a încheiat remiză. în clasa
ment conduc Marina Pogorevici- 
Makropoulou (România) și Lidia 
Semenova (U.R.S.S.) — cu cite 
2 p.

SPORTUL
SE CUNOSC FINALISTELE

CUPEI MONDIALE LA RUGBY
La Brisbane, în semifina-

GRECIA IN FINALA C. E. DE BASCHET

• în runda a doua a turneu
lui feminin de șah de la 
Piotrkow Tribunalski (Polonia), 
Marina Pogorevici-Makropou- 
lou a cîștigat cu pisele negre 
la Szmacinska. Lechner la Lel-

• Turneul feminin de bas
chet de la Brno a fost cîștigat 
de echipa Canadei, urmată de 
Cehoslovacia și Cuba. Rezulta
te din ultima 
ției : 
78—61 
78—76 
89-60 
73-60.

zi a competi-
Canada — Cehoslovacia 

Cuba — Australia 
U.R.S.S. — Japonia 

România — Polonia
3

lele «Cupei Mondiale" la rugby, 
echipa Noii Zeelande a surcla
sat cu 49—3 (27—0) selecționata 
Țării Galilor. In finală. Noua 
Zeelandă va tntîlni echipa 
Franței, care a întrecut cu 
scorul de 30—24 formația Aus
traliei. Punctele echipei învin
gătoare au fost realizate de 
Lorieux, Sella, Lagisquet. Blan
co (cite un eseu) și Cambera- 
bero (4 transformări și două 
lovituri de pedeapsă).

ATENA, M (Agerpres). — Fina
la Campionatului European de 
baschet masculin de la Atena se 
va disputa intre selecționatele 
U.R.S.S. șl greciei, tn semifi
nale, reprezentativa U.R.S.S. a în
trecut cu scorul do 113—96 (53—47) 
formația Spaniei. Iar selecționata 
Gredei a reușit să invingă eu

•1—77 (35—45) echipa Iugoslaviei, 
una din favoritele competiției. 
Alte rezultate : pentru Jocul 3, 
Iugoslavia — Spania 98—87 
(42—51 ; locurile 7—8 t Polonia —
Cehoslovacia M—93 (45—52). locu
rile f—15 : Franța — Olanda 94—69 
(43—S3).

S-A ÎNCHEIAT TURUL CICLIST AL ITALIEI

EDIȚIA A 32-a A „INTERNAȚIONALELOR" DE ATLETISM
(Urmare din pag. I)

Timpul ei — 4:04,97 reprezintă 
cea mai bună performanță mon
dială de junioare a sezonului 
și se plasează in imediata a- 
propiere a recordului mondial 
al acestei categorii de vtrstă, 
4:04,39 — Zola Budd (Marea 
Britanie) la Cwmbran, 28 mal 
1984. Poate că dacă ar fi ur
mărit, de la bun început, să 
doboare acest record. Ana Pă- 
durean ar fi reușit. Dar timpul 
încă nu este pierdut pentru ea șl, 
în orice caz, are din nou prima 
șansă la titlul european, la 
C.E. de junioare de la Bir
mingham. A doua clasată, de 
asemenea junioară, este tînără 
tulceana Dorina Caienic 4:05,35, 
și aceasta cu un rezultat re
marcabil și plin de frumoase 
promisiuni. Pe locul trei, pri
ma senioară Paula Ivan — cu 
4:06,03. Ea a luat parte tn seria 
senioarelor, care a fost ceva 
mai lentă, ceea ce conta tn 
primul rtnd fiind victoria șt 
abia apoi rezultatul. A fost, 
deci, o cursă tactică, tn care

„CUPA DAVIS"

principalele concurente s-au 
supravegheat mereu, dar, in 
ultimul tur. Paula Ivan s-a 
detașat rapid de adversare șl 
a cîștigat fără nici o proble-

' In sfîrșlt, să mai subli- 
.1 rezultatul unei alte 

junioare, băimăreanca Cristina 
Misaroș — 4:06,85 I

O altă performeră a compe
tiției a fost brașoveanca Mi- 
haela Chindea. Cu 11,47 s (la 
o sutime de recordul țării), ea 
a cîștigat detașat cursa de 
100 m. Destul de aproape de 
record a fost și rapidista lo- 
landa Oanță, cu 51,23 s la 
400 m (recordul este de 51,20), 
ca și aruncătorul de suliță 
Nicu Roată, cu 79,32 m (la 
26 cm de propriul record) și 
Sorin Matei, cu 2,30 m la să
ritura tn înălțime (recordul său 
măsoară 2,35 m).

începută stmbătă, întrecerea 
heptatlonistelor s-a Încheiat 
duminică dimineața cu victoria 
scontată a Lilianei Năstase, care, 
totalizînd 6330 p, a reușit 
un nou record național. Ea a 
înregistrat 13,05 — 100 mg, 
1,74 m — înălțime, 13,43 m — 
greutate, 24,00 — 200 m, 6,39 m 
— lungime, 41,78 m — suliță ți 
2:14,48 m — 800 m.

Dintre oaspeți, cea mal bună

impresie a lăsat-o atletul so- 
vietic Roman Barbașev, care, 
deși încă la vîrsta junioratu
lui, a sărit 5,50 m la prăjină.

(Urmare din pag. t)

stabilit (după ce echipa Romă- 
niei era deja calificată tn se
mifinale), ca partidele de sim
plu de duminică să se joace 
după formula_.,ce! mai bun din 
trei seturi", 
convenit ca 
Segărceanu 
Vanță. Deși 
s-a impus ______   __
avînd mai mult inițiativa, ur
mătoarele ' " __ _ 2;
sportivului polonez, cu o pa
letă mult mai bogată de lovi
turi. Este adevărat că victoria 
acestuia din urmă s-a profilat 
și pe fondul unor greșeli ale 
lui Vanță care a trimis destule 
mingi în afara terenului.

De asemenea, s-a 
tn locul lui Florin 

să joace Mihai 
tenismanul român 
tn primul set, el

două au revenit

MARCU - BIENKOWSKI
6-3, 6-2

Mai bun tehnician 
puternice, joc exact 
tele terenului, veniri_ ______
din care a punctat) de cit par
tenerul său. Marcu l-a invins 
destul de ușor pe polonezul 
Bienkowski. Partida a durat 70 
de minute și. deși a fost con
dus cu 3—1 în primul set, Mar
cu (el s-a încălzit" mai greu) 
a refăcut handicapul la 3—3, 
A fost ultimul ghem în care 
învingătorul a jucat de la egal 
la egal cu învinsul său, Marcu 
preluînd apoi conducerea și 
cîstigînd cu 6—3. în cei de al 
doilea Marcu a avut 1—0. apoi 
5—1. principalele sale lovituri 
cîștigătoare fiind serviciile 
foarte puternice (a avut un 
foarte bdn procentaj Ia primul 
serviciu), precum și voleurile 
ori de cîte ori a venit la fi
leu.

Cu această victorie, 
Marcu a pecetluit Ia 
zultatul final al 
România — Polonia.

(servicii 
din spă
lă fileu

Adrian 
4—1 re- 
tntîlnlrii

*

tn Zona europeană BTn zona europeană B a „Cupei 
Davls" reprezentativa Danemarcei 
s-a callfloat tn semifinale (2—0 eu 
formația Finlandei), urmtad să 
primească, pe teren propriu, re
plica echipei țării noastre, ta si
lele de 24 25 șl M iulie, tn ace
eași zonă Portugalia conduce Un
garia cu 3—0 tn meciul de dublu 
perechea Joao Conha E silva — 
Pedro Cordeiro -dtspuntnd cu 4—8. 
7—9. 8—4 8—2 de euplu! 
Andras ----
Rezultate
Bulgaria
— Belgia

___ ungar
Lanyi — Sandor Kiss, 
din Zona europeană A :
— Senegal 3—0, Elveția 
3-0.

mi. 
niem și

Iată eîteva dintre cele mat 
bune rezultate ale reuniunii de 
stmbătă (pe cele ale zile! a 
doua le vom publica în ediția de 
inline a ziarului nostru) : FE
MEI : 100 m : 1. Mihaela Chin
dea (St. Roșu Brașov) 11,47 ; 8. 
Elena Constantlnescu (Rapid) 
11,79 ; 8. Marieta Ucu (Metalul) 
Hunedoara) 11,78 ; 4. Marinei» 
‘ — '...........  400 m I L

. . »• (Viitorul Vastul)
Nela Nucula! (C.S.Ș. 1 

53,82 î 4. Lăcrămioara 
(C. A. Roman) 53,87 ;
1. Ana Pădurean (C.S.Ș. 

’ " “ — record
...... .8. Dorina

Caienic (Delta Tulcea) 4:05,35 ; 8. 
Paula Ivan (Olimpia) 4:06,03 ; 4. 
Cristina Misaroș (C.S.Ș. 1 B. 
Mareo 4:06,83 ; 5. Margareta Kes- 
zeg (C.S.M. Unlverslt. Craiova) 
4:87,38 ; Ș. Elena Fidatov (Delta 
Tulcea) 4:07,3» ; 7. Mariana Stă- 
nescu (PoUtehnlca Timiș.) 4:08,85 ; 
4M mg 7 1. Nicoleta Căruțașu
(Dinamo) 55,45 ; ». Odatla Her
nandes (Cuba) 97,M ; 8. Camelia 
Jlanu (I.E.F.S.) 57,97 ; disc : L 
Florența Crăeiuneseu (Steaua) 
08,m m) 1. Mariana Ionescu-
Lengytf (CAM. Unlverslt. Cv.) 
«5,n as j Ș. Xilsabeta Neamțu

Lazăr (Rapid) 11,78 , 
lolanda Oanță (Rapid) 51,23 
lulla state
52,70 ; 2.
Galați)
Andrei
1500 m :
Cetate Deva) 4:04,97 
național de junioare ; 
Caienic (Deltă TulceC

Cu etapa a 22-a s-a Încheiat cea 
de a 70-a ediție a Turului ciclist 
al Italiei. Ultima etapă, contra-

(I.E.F.S.) 62,52 m ; 4. Floarea
Vleru ■ (C.S.M. Unlverslt. Cv.) 
59,91 m ; heptatlon : 1. Liliana 
Năstase (C.S.U. Galați) 8330 p — 
record național ; 2. Camelia Cor- 
nățeanu (Dacia Pitești) 6131 p ; 
3. Ionica Domnlțeanu (Dacia Pi
tești) 6019 p.

BĂRBAȚI : IM m. : 1. Paul
Stanciu (Steaua) 10,60 ; 1. Ion 
Sandu (Constructorul Arad) 
1)0,62 ; 3. Johan Schromm (Rapid) 
10,65 ; 400 m : L Dorin Mureșan 
(Univ. IJWJM.R. Cluj-Napoca) 
48,00 ; 1. Cristian Oberschi (C.SA. 
Suceava) 48,48 ; 3. Cătălin Gane- 
ra (I.E.FA.) 48,73 ; 15M m I L
C-tin GavriU (C.S.M. Pitești) 
3:43,43 ; 1. C-tin Ene (Politehnica 
Timiș.) 3:44,13 ; 3. CLaudlu Me- 
reuță (Oțelul Galați) 3:44,53 ; 110 
mg : L Livlu Glurgian (Dlnamo) 
13,M ; 1. George Boroi (Steaua) 
13,94 ; 1. Laurențtu Vlad (Farul 
C-ța) 14,a4 ; 4. Ioan PĂcloianu 
(I.E.E.S.) 14,80 ; Înălțime : 1. So
rin Matei (C.SJH. Unlverslt. Cv.) 
2,30 aa ; 2. Liu Yunpeng (R. P. 
Chineză) 2,30 ut; 3. Silviu Sta- 
fiuc (Voința) 2,13 m ; prăjină : 
L Roman Barbașev (U.R.S.S.) 
S.M m ; 1. Cantino Ruben (Cuba)
S. SO m; •. Răzvan Stăneseu
(SteauM »,t» na ; 4. Konstantin
Pavlicenko (U.R.S.S.) 5,1» m ;
lungime : L Duane Ubaldo (Cuba) 
7.77 sa ; ». Luta Bueno (Cuba)
T. M m ; 1. Vaslle Diata (Steaua)
7,64 m ; greutate t L Sorin Tiri- 
ehlță (Metalul) 1»,LI m 4 2. VJo- 
reă Savu (Metalul) 17,83 m ; 
C-tin Pilamariu (C.S.M. Sucea
va) 17,M m ; suliță : 1. Nlca
Roată (I.E.F.S.) 79,32 m ; 2. D-tru 
Negdță (Petrolul PI.) 77,20 tn ; 
3. C-tin Chlrlac (Dlnamo) 74, M m.

eronometru. Intre Aosta șl St. 
Vincent (31 km) a revenit lui Ro
che tn 44:23 (medie orară 43,250 
km), urmat de Dietrich Thurau 
(R.TXJ.) ta 14 sec. șl Milan Jur co 
(Cehoslovacia), In urma acestor 
rezultata, pe primul loo in clasa
mentul final s-a situat Stephen 
Roche (irlanda), oare a parcurs 
oel 3911 km ta 10S h 39:42, urmat 
de englezul Robert Miliar la 3:4» 
șl de Erlk Breuklnk (Olanda) — 
437.

CONCURSURI DE ATLETISM

REZULTATE DE VALOARE MONDIALA ALE ÎNOTĂTOARELOR
(Urmare din pag. 1)

Flavius Vișan a cîștigat, bătînd 
recordul național, adus acum la 
55,46, dinamovistul intrînd ast- 
fel între fruntașii probei pe 
plan internațional. Stela Pura 
și-a adjudecat titlul — 1:02,32, 
după un duel spectaculos al 
băimărencel cu Timea Toth — 
1:02,66.

Anticipările și-au dovedit te
meinicia la 200 m spate. Anca 
Pătrășcoiu a avut o evoluțiePătrășcoiu a avut t _ 
remarcabilă, foarte aproape de 
a coborî sub 2:12, acest 2:12,02 
Înregistrat sîmbătă însemnînd 
un progres de mai bine de 
cinci zecimi pentru performan
ța de vîrf a anului, care-i apar
ținea tot dinamovistel. Record 
personal al băimărencel An- 
dreea Sighiarto (2:16,23), alt 
timp de top — 2:19,25 — al
Alexandrinei Croitoru. La bă
ieți, un titlu pentru Brăila, prin 
Lucian Voiculeț.

în probele de ștafetă 4>7200 
liber, după succesul dinamo- 
viștilor, reuniunea s-a încheiat 
cu multe aplauze, meritate, de
sigur, de cvartetul feminin 
C.S.M.Ș. Baia Mare — Stela 
Pura, Noemi Lung, Ramona 
Terșanschi, Eniko Palencsar —, 
din moment ce 8:16,90 repre
zintă nu numai record națio
nal, dar șl cel mai bun re
zultat al unei echipe de club 
in întreg sezonul mondial, (în 
care doar naționala R.D.G. a 
înotat mal repede) 1 Ș1 să mai 
reținem că a doua ștafetă ma
ramureșeană a corectat. Ia 
rîndu-i, recordul de junioare — 
8:49,07.

Reuniunea de închidere a a- 
cestei attt de reușite ediții a 
avut în „deschidere" o cursă 
feminină de 100 m liber care 
a meritat din plin aplauzele 
numeroșilor spectatori. La start 
un trio de clasă al sprintului 
mondial, cum numai puternica 
școală de înot din R.D.G. mai 
are. și rezultate pe măsură : 
Tamara Costache a stabilit a 
doua performanță a anului — 
55,64, Luminița Dobrescu pe 
cea de-a treia — 56,41. iar 
Livia Copariu a fost cronome
trată tn 58.26. Aceeași ordine, 
deci, de la 50 m. După cum 
la băieți. Romeo Macovei s-a 
impus din nou clar, cu 52,91 
(recordmanul I. Mușat a ab
sentat — bolnav).

$1 au urmat două probe cu 
Noemi Lung tn rol de prota

gonistă. La 200 mixt, băimă
reanca Și-a mal arătat • dată 
clasa — î:15,64, al doilea re
zultat in '87, cu mențiunea că și 
primul, și al treilea, 11 apar
țin. Ea a fost bine secondată 
de Anca Pătrășcoiu, iar An
dreea Sighiarto a avut satis
facția unui 2:20,91, record de 
junioare, a șasea tn această 
finală de senioare fiind o fată 
de... 12 ani, sibianca Liana Co- 
man — 2:28,21. După ce Fla
vius Vișan a corectat, In proba 
similară masculini, un alt re
cord — 2:08,50, Lung a pornit 
tn solicitanta întrecere pe 800 
m. O Întrecere „în familie", 
maramureșeană, alături de ea 
aflîndu-se Stela Pura, Enike 
Palencsar și Ramona Terșan
schi. O sosire, culmea, Ia„. 
fotografie, un alt succes (zece 
cu totul de actuala ediție I) 
pentru Noemi — 8:39,75, Stela 
fiind a doua — 8:40,20, Eniko 
a treia — 8:48,21, Ramona a 
patra — 8:52,91, ultimele două 
cu cele mai bune succese ale 
lor în sezon, toate aceste re
zultate, ca șl cel al brăilencel 
Carmen Roșioru, intrînd în 
top I în fine, în „maratonul" 
înotului, Robert Pinter a cîș
tigat pe ultima sută de metri.
REZULTATE TEHNICE. Feminin, 
50 liber : 1. TAMARA COSTA
CHE (CSȘ „Dobrogeanu Gherea" 
— Petrolul Ploiești) 25,37 : 2. Lu
minița Dobrescu (CSȘ Reșița) 
26,14 ; 3. Livia Copariu (CSȘ Si
biu) 26,67 — rec. cat. 14 ani ; ju
nioare : Dobrescu, Copariu, Car
men Georgescu (CS 2 Buc.) 27,721 
200 bras : 1. NOEMI LUNG (Clu
bul Sportiv Municipal școlar 
Bala Mare) 8:39.18 : 3. Mioara
Constantin (CSȘ Brăila) 2:44,13 ; 
3. Marina MIclea (Dinamo) 
2:45,70 ; jun.» Constantin, Liana 
Coman (Sibiu) 2:46.67. Viorica 
Marin (Ploiești) 3:46.61 : 100 flu
ture : 1. STELA PURA (CSMȘ) 
1:02,32 : 8. Timea Toth (Dlnamo) 
1:02,M ; 3. Costache 1:03.44 : 4. 
Dobrescu 1:03.48 ; jun.: Pura, Do
brescu, Copariu 1:04.27 : 200 spa
te : 1. anca pătrășcoiu (Dl
namo) 2:12.02 : 2. Andreea 
ghlarto (CSMS) 2:16.23 • 3.
xandrina Croitoru (Brăila) 8:19.25; 
Jun. ; Sighiarto. Croitoru, Mălina 
Bădlcă (Brăila! 2:23.81 : 100 liber:

TAMARA COSTACHE 55.64 ;
Dobrescu 56.41 ; 3. Copariu

jun. : Dobrescu. Copariu.
200 mixt ; 1.

2:13.64 : 2. Pă-
8. Andreea SI- 
2:20,91 — rec.

1.
2.
58,28 :
Georgescu 59 67 •
NOEMI LUNG 
trășcolu 2:19.04 : 
ghiarto (CSMȘ)

Iun. ; Jun. : Sighiarto, Marta 
1AL7T. Georgescu 8:M.M ; 8M fi
ber ; NOEMI LUNG 8:39.73: L 
Pura 8:40,20 ; 8. Eniko Palencsar 
(CSMȘ) 1:48,31 ; jun. : Pura, Ra
mona Terșanschi (CSMȘ) 4:52,91, 
Carmen Roșioru (Brăila) 8:54,13.

Masculin, 50 liber 1 1. ROMEO 
MACOVEI (Dlnamo) 24.14 ; 3. P. 
Osolanu (Lio. 37 BUO.) 24.72 ; 8. 
T. Irimla (Brăila) 24.9» ; jun. : 
Irimla, M. Sovar (Lia. 37) 25,37 ; 
t. D. B&lașa (Ploiești) 85.73 ; 
200 bras: i. dan drAgulet 
(Steaua) 1:31,30 : 1. L. Bay (Cri
nii Oradea) 8:32,51 ; I. D. Bon- 
eea (Pionierul Constanta) 8:36.06 ; 
jun.: Bay, Boncea, D. L&pău 
(Lla 37) 8 :36,83 ; IM fluture ; 1. 
FLAVIUS VIȘAN (Dlnamo) 55,40 
— reo. national : 8. C. Ponta (Dl
namo) 57,1» : 3. B. Pinter (CSMȘ) 
58.79 ; jun. : M. Iliescu 
1:00,57 : C. Bărbulescu 
1:00,73 : G. Mosor 
1:01,70: 200 spate:

• BRATISLAVA. — Atletul cu
banez Jaime Jefferson • cîștigat 
proba de săritură ta lungime, eu 
8.4» m. coechipierul său Robson 
Gaetano a realizat pe 205 m 20.37, 
Iar etiopianul Doure Vodadzo a 
terminat învingător ta proba da 
10 000 m cu 28:08,51. Alte rezultatei 
masculin : 1500 m i Jan Kraua 
(Cehoslovacia) — 3.41,1» ; arunca
rea suliței ; Ramon Gonzales 
(Cuba) — 78,30 m ; feminin : a- 
runoarea greutății : Helena Flbln. 
gerova (Cehoslovacia) — 30,83 m j 
300 m :.Debfrle Grossenbaker (El
veția) — 24,11 ; 1500 m : K a talia 
Baca (Ungaria) — 3:16,2» • ES
SEN. — In concursul Internațio
nal, sprinterul american Stanley 
Ford a cîștigat cursa de 100 m, cu 
10,25, AtxM Bile (Somalia) a tre
cut primul Jtnla de sosire ta pro
ba <le 500 m eu 1:40,4», Iar vest- 
germanul Carto Traenhardt s-a 
situat pe primul loo la săritura 
ta Înălțime cu rezultatul de 1,24 
m. • VERONA — Canadianul Ben 
Johnson a cîștigat proba de 100 m 
ou 15,11, recordmanul mondial 
Said Aouita (Maroc) a fost cro
nometrat ta cursa de 
3:53,73, iar Italianul 
Antlbo a-a situat pe 
ta 3 505 m ta 7:92,50.

1 milă ok
Salvatore 

primul loo

• PE SCURT •
BASCHET • La Olomouc, la 

turneul feminin : Cehoslovacia 
— Australia S3—66 : 
Polonia 106—68.

U.R.S.S.

(Ploiești) 
(Lie. 37) 
(Ploiești) 
LUCIAN 

VOTCULET (Brăila) 8:98.85 ; 8. L. 
Nlcolescu (Ploiești) 8:09.81 : 3. C. 
Stavriu (Dinamo) 8:10.58 : jun. : 
Nicolescu, M. Satnolanu (Brăila) 
2:13,54, M. crișan (CSȘ Hune
doara) 8:15,84 : 100 liber : 1. RO
MEO MACOVEI 52,91 ; “
64,19 ; 3. B. Nan (Steaua) 54,54 ; 
jun. : 1. Irimla 54,98 : Sovar 55.49, 
D. St&nelulescu (Brăila) 
800 mixt: 1. FLAVTUS
2:08.50 — rec. nat. : 8.
8:10,54 : 3. Satnolanu
jun. : Satnolanu. Iliescu 
D. Băcescu (Ploiești) 
1500 liber : 1. ROBERT ' 
16:15.40 ; 8. E. Nan ( 
16:16,06. 3. Al. Moldoveanu (Plo
iești) 16:38.99 : jun. : Moldovea
nu, Ad. Toader (Llc. 37) 16:48,75. 
& HazotI (CSMȘ) 16:43,30.

1.
3. 1

I.

2. Pinter

I 55.90 : 
VISAM 
Ponta 

2:14.34 : 
2:15,67 ; 
2:17.49 : 

PINTER 
(Steaua)

FQStiiM.
IN CAMPIONATUL AUSTRIEI 

continuă lupta pentru primul loc, 
ou două etape Înainte de sflrșlt. 
tn clasament, după 34 de etape, 
conduce F.C. Austria, cu 49 p 
urmată de Rapid 48 p. Ambele 
fruntașe au oîștlgat sîmbătă : F.C. 
Austria a dispus, ta deplasare, de 
Voest Llnz, ou 4—0 1 Toate go
lurile au fost Înscrise de Polster, 
care are acum 37 de puncte În
scrise șl cond ica ta clasamentul 
golgeterilor europeni. Rapid a În
vins pe L.A.s.K. cu 3—1. Sturm 
Graz a pierdut acasă tn fața lui 
F.C. Tirol (0—2). Iar Wiener 
Sportclub a cîștigat cu 3—1 par
tida cu Admira Wacker,

FINALE DE CUPĂ. Italia. Na
poli a cîștigat șt meciul retur cu

BOX • La Tampa (Florida) 1 
U.R.S.S. — S.U.A. 5—3 ; In pri
ma întâlnire, la Richmond, pugl- 
liștM sovietici au cîștigat eu a- 
celașl scor.

CĂLĂRIE • Proba de obstaco
le de ta Hamburg a fost cîștigat» 
de englezul Harvey Smith cu 
zero puncte penalizare.

HANDBAL • tn preliminariile 
CM (masculin) de tineret : Po
lonia — Grecia 31—17. Din aceas
tă grupă s-a calif leat pentru tur
neul final din 
României.

Iugoslavia echipa

TENIS • tn 
noului „Queen’s 
dra I Connors — Cash 7—6. 6—4. 
Meciul Becker — Mayotte s-a în
trerupt din cauza ploii, in primul 
set (1—2).

semifinalele 
Clut>“ de la

tur- 
Lon-

Atalanta, Ia Bergamo, cu 1—8. 
Singurul punct a fost marcat, tn 
m!n. 85, de Giordano, după o lo
vitură liberă executată de Mara
dona. tn primul meci, Napoli a 
învins cu 3—0, pe retrogradata 
din prima divizie, Atalanta. Ast
fel. Napoli a reușit eventul (cu
pa șl campionatul), fiind a treia 
echipă Italiană care a reușit a- 
ceastă performantă (1943 — Tori
no ; i960 — Juventus). R.D. Ger
mană. Lokomotive Leipzig — 
Hansa Rostock 4—1 (1—1). Meniul 
a avut loc la Berlin, ta taț? a 
47 000 de spectatori. Echipa din 
Leipzig devine pentru a doua 
oară consecutiv ctștigătoarea tro
feului. Luxemburg : Avenls Beg- 
gen — Spora 6—0.


