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In finala „Cupei României", din cadrul Daciadei

STEAUA DINAMO 1-0 (1-0)
Roș-albaștrii cuceresc pentru a 15-a oară trofeul !

SPORTIVII NOȘTRI
AU OBȚINUT 7 LOCURI I

LA INTERNAȚIONALELE
DE TIR ALE ROMÂNIEI

de pasionan- 
multe finale 
atenția de la

învingătorii de ieri, steliștii, cu noul lor trofeu, „Cupa României"
BĂNICA

După trei zile 
te întreceri, cu 
care au reținut 
primul pînă la ultimul foc, e- 
diția a 34-a a Campionatelor 
Internationale de tir ale Ro
mâniei la pușcă și pistol ți 
ediția a 18-a a Marelui Pre
miu „Carpați*  la talere s-au 
încheiat duminică cu un fru
mos succes privind totalul ti- 

reprezen- 
13 finale, 
valoroasă 
de spor- 

_ . țări: Al
bania. Bulgaria, Cehoslovacia, 
R.P. Chineză. Cuba, R.D. Ger
mană, Iugoslavia, Franța, Po
lonia, Siria, Turcia. Ungaria, 
U.R.S.S. și România) 20 de 
locuri pe podiumul de pre
miere.

tlurilor cîștigate de 
tanțil noștri în eele 
El au obținut într-o 
companie (peste 200 
tivi reprezentînd 14 
bania. Bulgaria,

kian la C.M. din R.D.G.), de 
Ana Buțu 481.4 p la pistol a.c. 
(cu 1,4 p peste rezultatul de la 
ultimele „mondiale").

La pistol viteză au fost pre- 
zențl 22 de eoncurenti. După 
cele două manșe (una sîmbătă. 
cealaltă ieri), situația primilor 
opt era următoarea : 595 p Cor- 
neliu Ion. Grațian Calotă si 
Zoltan Kovacs (Ungaria), 593 p 
J. Skupa (Cehoslovacia). 592 p 
R. Rodriguez (Cuba) si R. Mii- 

. ller
che
care 
sus, 
ține 
și Z. Kovacs realizează 97 p. 
totalizînd, ambii. 692 p. Pentru 
stabilirea câștigătorului era deci 
nevoie de barai. Duoă cinci

(R.D.G.), 590 p G. Crista- 
si F. Irimia. în finală, la 
au participat cei de mai 

cu toate că Rodriguez ob- 
99 p. iar Skupa 98 p, C. IonDupă gol, jocul 

se echilibrează. 
„Cicliștii" au un 
moment de res
pire. Steaua pare 
tentată să apere 
avantajul de un 
gol. Dinamo înce
pe să „vină" pe 
turnantă. Cămă
taru în rol de 
pivot, culege cî
teva mingi, dar 
mijlocașii, atrași 
de linia careului, 
găsesc doar blo
cajul ermeticei a- 
părări 
bastre". 
reprizei, 
strînge 
mult 
Ro tarta, 
și mobil 
tunel, eiste acum 
lui Boloni. a- 
urmă remareîn- 

cunoscuta

„roș-al- 
în finalul 

Steaua 
șl mai 

culoarele, 
inventiv, 
pînă a-Foto : Iorgu 

și de mișcările largi, în diago
nală, pe care numai forma m»! 
slabă a lui Lăcâtuș nu le-a va
lorificat. în toată această pe

rioadă, Dinamo a reușit doar 
o spectaculoasă „roată" a lui 
Damaschin, expresie a ce
lor cîteva contraatacuri — u- 
neori în superioritate numeri
că — în care rîvna perechii 
Cămătaru — Damaschin, care 
a cîștigat destule baloane ae
riene, nu a avut nici pe de
parte sprijinul liniei de mijloc, 
cu Mateuț și Rednic de nere
cunoscut și cu un Lupu do
minat, parcă, de prestanța ad
versarului. La capătul acestei 
perioade de avînt a Stelei, go
lul avea să cadă „din senin", 
la o dublă greșeală a lui Mo
raru și Varga, Bbloni. intrînd 
practic în ...terenul de țintă.

îndedung așteptata finală 
a „Cupei României" la fotbal 
a semănat mult cu cursele 
cicliste ale acestei fru
moase după-amieze de sfîr- 
șit de sezon. La inceput 
a demarat furtunos Steaua, 
cu un Hagi care a im
pus tuturor — coechipieri 
■și adversari —, sprintînd ca 

din block-starturi, aruneînd 
mingea în dreapta și stingă 
adversarilor cu o ușurință de 
aripă neo-zeelandeză scăpată 
spre buturi, Irezistibilă. A fost 
necesar inspiratul blocaj al 
lui Moraru (min. 13), pentru 
ca scorul să nu fie deschis. Și 
au fost 25 de minute în care 
Steaua a amintit de marile sale 
jocuri, „plonjoanele" sufo
cante ale lui Hagi fiind „du
blate" de pressinguri colective

aghiotantul 
casta din 
du-sa prin 
economia de mijloace 
schimbă direcțiile cu 
rința unui computer feroviar, 
în ultimele minute ale repri
zei, Andone, Lupu și Mateuț 
încearcă vigilența lui Stîngaciu, 
dar nu nimeresc ținta.

După pauză. Dinamo încearcă 
să paseze cit mal mult, pre
zența Tul Orae (în locul, dar nu 
si pe postul lui Nicolae) face 
jocul mal variat, fundașii a- 
vansează, dar, acum o fac fără 
acoperire. Lăcătuș, scăpat, are 
o

sa 
care 
ușu-

Aspect din proba de talere din cadrul Marelui Premiu „Carpafi”, 
a 18-a, poligonul Tunari

Foto : Aurel D. NEAGU
ediția

7 locuri intîi.
7 locuri trei

ocazie imensă, cu care Mo-

toan CHIRIi.A

(Continuare în pa o 2-3)

Ieri, în completarea programului fotbalistic

UN AUTENTIC FESTIVAL POLISPORTIV

Cele 
doi și 
convingerea factorilor 1 
sabili că la întrecerile 
urmează, cu precădere la 
pionatele Europene (21
— 2 august, Finlanda), 
posibilități certe.

Dincolo de clasamente, în 
prim-planul rezultatelor noas
tre se află performantele rea
lizate de Sorin Babii — 656 p 
la pistol liber 60 f. (la un punct 
față de totaluț cu care la pre
cedentele C.M. s-a cîștigat me
dalia de aur), de Corneliu Ion
— 692 p la pistol viteză 60 f. 
(în evidentă creștere de formă), 
de Petru Ilie 680,7 p la pistol 
a.c. (nou record național), de 
Mircea Ilca 700,6 p la pușcă 
60 f. (cu 2,9 p peste punctajul 
obținut de sovieticul G. Petti-

6 locuri 
întăresc 
respon- 

care 
Cam- 
iulie 

avem

focuri, campionul nostru olim
pic. Corneliu 
49 p, față de 
adversarului.

Dar asupra 
tiții, între care 
Daciadei de performantă, vom 
reveni.

REZULTATE. MASCULIN, pușcă 
A.C. 60 t„ 10 m (30 concurent!): 
1. Eugen ANTONESCU (România) 
687,2 p (587 + 100,2), 2. T. Țapi 
(Ungaria) 685,9 p (587 + 98.9).

(România) 682,6 n 
4. J. Ianev (Bul- 
p. 5. S. Mochel 

p. 6. C. Cioo (Ro-

Ion. realizează 
numai 47 ale

acestor 
și

compe- 
finalele

3. I. Joldea 
(582 + 100,6), 
garia) 880.9 
(R.D.G.) 679.3 .... ..
mânia) 677,3 p : pistol liber 60 f„ 
23 m (26 eoncurenti) : 1. Sorin 
BABII (România) 656 (566 + 90),

loan NOVAC

O atmosferă de autentică 
sărbătoare sportivă, tipică mo
mentelor de vîrf ale competi
ției naționale „Daciada", a 
ilustrat ieri căderea cortinei 
peste stagiunea fotbalistică, pe
trecută — și firesc, și tradi
țional — pe cea mai mare 
„scenă" a Capitalei și a țării- 
stadionul „23 August". Nimic 
mai normal, de vreme ce în
săși ..competiția secundă a fot
balului nostru, „Cupa", își 
desfășoară spectaculoasa-i cursă 
pe amplele trasee și sub gene
roasele însemne ale „Daciadei". 
finala ei ridicând la cote ca de 
obicei impresionante spiritul 

de emulație...
La acest act final, amfitrio

nii, in strădaniile lor lăudabile 
de a-i da meritata tentă săr
bătorească, au adus alături de 
sportul rege și alte sporturi 
care, prin atractive demonstra
ții și întreceri, au completat 
fericit programul fotbalistic, 
captind și ele interesul miilor 
de spectatori prezenți în ma
rele oval de beton. în mai 
muite reprize, în arenă au a- 
părut și au făcut demonstrații 
captivante practicanții pasio
nați ai sporturilor tehnico-a- 
plicative. Acrobații cu aeromo- 
dele captive, probe de indemî- 
nare, lansări de parașute din 
rachete pe care se vedeau în
scrisurile : „R.S.R.", „P.C.R.".
,,Daciada", spectaculoase sal
turi pe trambulină cu motoci
clete, curse de karturi au în- 
cîntat privirile spectatorilor 
veniți mai din vreme să-și o- 
cupe locurile în tribună, atleți 
semifondiști, din cluburile 
bucureștene, au 
întrecerile lor 
juniorilor. în 
mulți cicliști de 
namo, I.M.G.B., __ „
limpia au furnizat curse inte-

din
„umplut" cu 
pauza finalei 
timp ce mal 
la Steaua. Di- 
Voința și O-

Aurelian BRcncoMti
(Continuare m gag t-si

Unul dim momentele interesante ale programului demonstrativ 
Foto : N. DRAGOȘ

(Continuare foi nao 2-3)

ÎNOTĂTORII romani s-au impus

IN TRADIȚIONALA INTILNIRE CU POLONIA
întîlnirea Înotătorilor români 

cu cei polonezi e, de-acum, 
sub semnul tradiției, ediția din 
acest an desfășurîndu-se sinv 
bată și duminică, în trei reu
niuni. la București. în Bazinul 
„23 August". Au fost cîteva 
curse frumoase, viu dispu
tate, iar anticipările specialiș
tilor s-au văzut confirmate a- 
proape în întregime. Astfel, 
incontestabila clasă a fetelor

Finalele Campionatelor Naționale și ale Daciadei la lupte libere

LUPTĂTORII DE LA STEAUA Șl DINAMO BRAȘOV
AU CÎȘTIGAT CELE MAI MULTE TITLURI

TlRGOVIȘTE, 28 (prin tele
fon). In Sala Sporturilor din 
localitate s-au incheiat dumini
că finalele Campionatelor Na
ționale și ale Daciadei la lupte 
libere pentru seniori, cele ma: 
multe titluri fiind ciștigate de 
sportivii de la Steaua (patru) 
și Dinamo Brașov (trei).

Iată un scurt film ai finale
lor. Romică Rașovan (Dinamo 
(Brașov) s-a impus rapid în 
partida decisivă cu Ștefan Da- 
niek (înfrățirea Oradea), deve
nind campion la CAT. 48 KG. 
Cu o fixare, Rașovan și-a dus 
adversarul la parter, apoi a 
continuat acțiunea cu o „cheie" 
la picior și a obținut tușul în

min. 1,15. Pe locul 3, D. Dră- 
ghici (Steaua). CAT. 52 KG : 
Gheorghe Neagoe (Steaua) — 
s-a dovedit cei mai în formă 
sportiv ai momentului la a- 
eeastă categorie. După ce i-a 
depășit (în grupă) pe toți fa- 
voriții, în finală ei l-a între
cut la puncte și pe Bela Uve- 
glieș (Lemnarul Odorhei), dar 
nu fără emoții. Cu o rupere 
in față cu agățare, Uvegheș 
și-a fixat adversarul în „pod", 
Gh. Neagoe evitînd cu greu tu 
șui. Apo.i Neagoe a refăcut te
renul pierdut și a cîștigat cu 
6—3. Locul 3, D. Bîrcu (Dinamo 
Brașov). CAT. 57 KG. Deși in 
virstă de 32 de ani. ieșeanul

Aurel Neagu s-a dovedit mai 
puternic decît toți mai tinerii 
săi adversari. în finală, el a 
câștigat prin neprezentarea lui 
Florin Ioniță (Rapid Buc.) — 
accidentat. Locui 3 a fost ocu
pat de D. Prefit (Steaua). CAT. 
62 KG : încercările dinamovis- 
tului brașovean Vasile Sălă.ian 
s-au dovedit ineficace în fata 
tenacității și superiorității teh
nice probate de Măricel Popa 
(C.S. Onești). Popa s-a impus 
cu destulă claritate la puncte 
(9—1), Locul 3 — C. Băjenaru

noastre e dovedită (și) de a- 
cest succes limpede : 124—67,
punctaverajul pe echipe la 
feminin, cu „duble" românești 
în mai toate probele (excepție
— brasul). în ce privește 
întrecerile băieților, oaspeții 
s-au vădit, tot conform aștep
tărilor superiori pe ansamblu, 
cîștigînd cu 114—77. Doar Io- 
nuț Mușat — 50 m liber. Cris
tian Ponta — 200 m mixt și 
ștafeta Macovei, Mușat, B. Nan, 
Voiculeț, la 4 X 100 liber, au 
reușit să termine învingători» 
în vreme ce Flavius Vișan a 
stabilit un nou record național, 
2:02,37 la 200 m fluture. Re
zultatul general al întîlnirii a 
fost favorabil sportivilor noș
tri : 201—181.

La foarte puțin timp după 
Campionatele Naționale, unde 
am consemnat unele rezultate 
de valoare mondială, eu tot 
mai putină vreme înaintea ma
rilor competiții internaționale
— de care se leagă speranțele 
în realmente posibile izbînzi —, 
într-o asemenea perioadă de 
intensă pregătire, deci. ni
meni nu putea pretinde înre
gistrări de cel mai înalt nivel. 
Șl totuși, au existat destule 
rezultate de „top" internațional. 
Precum timpul de 4:43,64 con
semnat la 400 mixt de (cine 
alta ?!) Noemi Lung, superior 
rezultatului campioanei mon-

Mihai TRANCA Geo RAETCHI

(Continuare in pag 2-3) (Continuare în oao a 4-a)



în turneul final

de rugby
Penultima etapă a turneului 

final al Diviziei A de rugby 
s-a încheiat cu rezultate scon
tate : Steaua a obținut vic
toria, în deplasare, la Baia 
Mare, așteptind astfel, fără 
emoții, ultimul meci cu Dina
mo, in timp ce Dinamo s-a 
revanșat în fața Griviței Ro
șii..

ȘTIINȚA CEMIN BAIA 
MAKE — STEAUA 7—9 (7—3). 
Gazdele au Început bine, prin- 
tr-un joc viguros, dominînd în 
pi’Mn%M.SPriză, cîn<j au și în- 
scjfsțfgrin V. ION din eseu 
(min. 13) și, prin aceiași jucă
tor, din l.p. (min. 40). Oaspeții 
au redus din handicap prin 
CODOI. din l.p. (min. 25). La 
reluare, Steaua a trecut la 
cirma jocului, finalizind o l.p. 
prin CODOI (min. 46) și un 
drop, prin D. ALEXANDRU 
(min. 60).

Arbitrul Enciu Stoica — 
București, ajutat la margine de 
M, Voina și M. Solomon — 
ambii din Brașov, a condus 
bine formațiile :

ȘTIINȚA : Ciolpan — V. ION, 
Fuilina, Istrate, Pascale (min. 
72, Osiac) — Seceleanu. Cantea 
— GH. NELU, PREDESCU, ȘU- 
GAR — STEFIUC, PUJINA — 
MELNICIUC, EBU, CSOMA.

STEAUA: CODOI — Vărza-

FINALELE LA LUPTE
(Urmare din pag. 1)

(Steaua). CAT. 68 KG ; meci 
deosebit de disputat între Oc
tavian Țenț (UNIO Satu Mare) 
și Aron Cîndea (Jiul Petrila). 
Partida a fost echilibrată pină 
în final, cind O. Tenț, cu o 
mai bună pregătire, s-a des
prins în învingător (8—4). Lo
cul 3, E. Elekeș (Steaua), în
vingător prin tuș la T. Mari
nescu (!). CAT. 74 KG. Singu
rul localnic prezent în finale. 
Constantin Damaschin, a tre
buit să se recunoască învins în 
fata lui Claudiu Tămăduianu 
(Steaua). Cu șase fixări succe
sive, sportivul militar a cîști- 
gat cu 6—0. Pe locul 3, C. Dă- 
năilă (C.A.L. Tg. Jiu). CAT. 82 
KG : meci aprig disputat între 
doi mai vechi adversari, Con
stantin Mărăscu (Steaua) și 
Gheorghe Mîțu (Dinamo Bra
șov) Avantajul a trecut ’ cînd 
de o parte cind de alta. dar 
finalul a aparținut brașoveanu
lui, care la scorul de 5—4 a 
cîștigat . prin descalificare. Pe 
locui 3, un sportiv care pro
mite : P. Ilodorogeanu (Nico
tină Iași). CAT. 90 KG : partidă 
de mare luptă, dar de uzură, 
fără acțiuni tehnice reușite, în
tre Gheorghe Fodore (Dinamo 
Brașov) și Ciprian Radu 
(Steaua). Cu un singur punct 
tehnic, Radu a primit decizia 
prin descalificare, adversarul 
său fugind din priză. Locul 3. 
D. Zuz (înfrățirea Oradea). 
CAT. 100 KG : Vasile Pușcașu 
(Steaua) a terminat învingător 
fără probleme. Ca și în cele
lalte partide, multiplul' cam
pion a cîștigat meciul fără ca 
Aurel Cătinaș (Voința Cluj-Na- 
poca) să-i opună vreo rezisten
ță (tuș, in primele secunde). 
Locui 3, A. Panait (C. S. Tîr- 
goviște).

CAT. 130 KG : meciul „grei
lor" Andrei Ianko (Dinamo 
Brașov) și Gheorghe Broșteanu 
(Nicotină Iași) a fost mai echi
librat ca în alte ocazii. Ieșea
nul a luat chiar conducerea la 
puncte (1—0), apoi Ianko a reu
șit trei fixări și a cîștigat cu 
3—1. Locui 3, P. Cruceanu 
(Steaua).

Intr-un concurs greu, cu foar
te multe meciuri echilibrate, 
s-au remarcat arbitrii : I. Io- 
nescu (Reșița), Gh. Berceanu și 
S. Popescu (București), C. Con
stantin (Ploiești), T. Balaș (Bra
șov) și I. Crăciun (Timișoara).

STEAUA, ÎNVINGĂTOARE LA BAIA MARE, 
ESTE VIRTUAL CAMPIOANĂ

ru, David, Ignat, BOLDOR — 
D. ALEXANDRU, T. COMAN — 
Răduiescu, Moțoc, C. FLOREA— 
L. CONSTANTIN, Oroianu — 
Dumitrescu, Moț (min. 29 Mun- 
teanu), Căinaru.

Andrei CRIȘAN, coresp.

DINAMO — R. C. GRIVIȚA 
ROȘIE 23-16 (10—3). Ca și în 
primul meci — din Parcul Co
pilului —, cele două formații 
fruntașe ale rugbyului nostru 
au avut și pe stadionul din Șo
seaua Ștefan cel Mare o pres
tație foarte bună, cu angajări 
repetate ale pachetelor de îna
intași și șarje spectaculoase ale 
..treisferturilor". A cîștigat, 
de data aceasta. Dinamo, mai 
decisă, mai ambițioasă (atuuri 
imprimate echipei de Mircea 
Paraschiv), dar victoria putea 
fi și de partea grivițenilor. 
fără suita de ratări din 1-P- 
ale lui T. Radu (nu mai puțin 
de 4 !). A fost un joc plăcut, 
prin numărul relativ mare 
de eseuri (3—2 pentru Dinamo) 
și prin dorința permanentă a 
învinșilor de a— întoarce re
zultatul (4—3 în min 17, 10—7 
în min. 48, 17—13 în min. 55), 
care a fost favorabil, din start, 
gazdelor. Autorii punctelor : 
din eseuri ZAFIESCU II (1) și 
LUNGU (2) ; din l.p. I. FLO
RIAN (2), din drop TOFAN (1) 
și din transformări I. FLORIAN 
(1) pentru Dinamo, respectiv

INTERNAȚIONALELE DE TIR
(Urmare din pag 1)

2. P. Ilie 652 p (560 + 92), 3. L. 
stan 651 p (559 + 92) — toți 
România. 4. R. Szimkoviak (Po
lonia) 647 p, 5. L. lonașcu (Ro
mânia) 644 p. 6. J. Matusek (Ce
hoslovacia) 642 p ; pistol viteză 
60 f., 25 m (22 concurențl) :
1. Corneliu ION (România) 692 p 
(595 + 97) — 49 p după baraj ;
2. Z. Kovacs (Ungaria) 692 p 
(595 + 97) — 47 p după baraj,
3. R. Rodrlguez (Cuba) 691 P
(592 -I- 99), 4. J. Skupa (Ceho
slovacia) 691 p, 5. G. Calotă 691 p, 
6. G. Cristache 689 p — ambii 
România ; pușcă liberă 3 X 40 f„ 
50 m (32 concurențl) : 1. Con
stantin STAN (România) 1257 P 
(1167 T 90), 2. J. Haczak 1255,7 p 
(1158 + 97,7), 3. J. Anusiak 
1254,2 p (1158 + 96,2) — ambii 
Polonia, 4. Rong Jiang (R. P. 
Chineză) 1254 D. 5. E. Antonescu 
(România) 1251 p. 6. J. Bienia 
(R.D.G.) 1249.9 p ; trap 200 t :
1. K. GAMBOS (Ungaria) 220 t ; 
skeet 200 t : A. meso (Ceho
slovacia) 223 t ; feminin, pușcă 
standard 3 X 20 L, 50 m (28 con
curente) : 1. Karin KLEPP (R.D.G.) 
671,7 p (578 + 93,7). 2. Utte So-

FESTIVAL POLISPORTIV
(Urmare din pag. 1)

resante, atît în pauza dintre 
cele două finale, cit și in an
tractul ,,Cupei".

Generos, publicul a răsplătit 
cu aplauze evoluțiile în marea 
arenă ale aeromodellștilor Oct. 
Luca, G. Păun, V. Moise, C. 
St am a și C. Păun, ale auto- 
nrodeliștilor I. Booocel și S. 
Pîrloagă, ale „lansatorului" de 
parașute S. Moraru, ale motoni- 
cliștilor D. Băițan și Cr. Preda, 
ale kartiștilor M. Olteanu, N. 
Grecan, Gh. Ion, D. Negru și 
FI. Baicu, ale atleților V. 
Moise, I. Moise (ambii de 
la T.C.I.A.Z.) și C. Panait 
(Triumf), clasați în această 
ordine pe primele locuri, 
sau ale cicliștilor P. Mitu 
(I.M.G.B.), cîștigător atît al 
cursei cu adițiune de puncte, 
cît și a celei cu eliminare, Fi. 
Sandu, G. Olteanu, de la a- 
ceeași secție, V. Buduroi de la 
Steaua etc.

Un bogat și frumos program, 
care a dat dimensiuni și mai 
ample uneia dintre cele mai 
populare competiții (fotbalistl- 
oe) din cadrul Daciadei. O 
amploare pe care finala 
„Cupei" o merita...

28 IUNIE 1987. 1. Aripile Ba
cău — F. C. Constanța 1 > 2- 
Delta Tulcea — Poli. Iași 1 ; 3. 
Prahova — F.C.M. Prog. Brăi
la 1 ; 4. Ceahlăul — Minerul 
G. H. 1 ; 5. Progresul — C. S. 
Tîrgoviște 1 ; 6. Carpați Mîrșa
— Autobuzul 2 ; 7. Mec. Fină
— Inter Sibiu 1 ; 8. A. S. Dro- 
beta — I.C.I.M. Brașov X ; 9. 
Aurul Brad — C.S.M. Reșița 
X ; 10. Armătura — F. C. Ma
ramureș 2 ; 11. C.S. U.T.A. — 
F. C. Bihor 2 ; 12. Mureșul 
Deva — UNIO Satu Mare 1 ; 
13. Olimpia S.M. — C.I.L. Si- 
ghet 1. Fond total de cîști
guri : 809.528 lei.

1. NICOLAE și GURAMARE 
din eseuri, T. RADU din 1-P- 
(2) și transformare. Dinamo aș
teaptă acum meciul cu Steaua, 
din ultima etapă a turneului 
final, pentru o mult dorită re
vanșă...

Arbitrai V. Chirondojan — 
Constanța (ajutat la margine 
de I. Caloian și Gh. Voinea — 
ambii din Buzău) a condus 
formațiile :

DINAMO : Fl. Ionescu — C. 
Popescu (min. 52, TOFAN), 
LUNGU, Aldea, ZAFIESCU II, 
FL. ION, PARASCHIV — Doja, 
RADUCANU, Vereș — Cojoca- 
riu, CARAGEA — C. GHEOR
GHE, GH. ION, Pașcu (min. 49 
Bucan)

GRIVIȚA ROȘIE : Tudose — 
Calafeteanu, C. Petre, I. NI
COLAE, Chirigiu — T. Radu, 
Neaga — MORARU, GURÂMA- 
RE, Cîrcei (min. 78 Măcănea- 
ță) — Stroe, DINESCU — Bă
lan, Pasache, A. Ion.

Tiberiu STAMA

In clasament conduce Steaua 
eu 14 p urmată de Știința 
CEMIN BAIA MARE cu 9 p 
(51—53), Dinamo tot cu 9 p 
(51—62) și R. C. Grivița Ro
șie cu 8 p. Ultima etapă a tur
neului final, la 5 iulie (Steaua 
— Dinamo și R.C. Grivița Ro
șie — Știința CEMIN Baia 
Mare)

I 
I

îecka (Polonia) 669 p (572 + 97),
3. Ileana Crăciun 667,8 p (572 + 
95.8), 4. Lucia Crețu 667,4 p, 5. 
Otilia Brinduș 666,9 p. 6. Aurora 
ștefan 666,9 p — toate România; 
pistol sport 30 + 30 f„ 25 m (21 
concurente) : 1. Tania PEREZ
(Cuba) 686 p (588 + ’98), 2. Ana 
Buțu 682 p (582 + 100), 3. Anl- 
șoara Matei 681 p (583 + 98) — 
ambele România. 4. Diana Mata 
680 p. 5. Manuela Delila 676 p — 
ambele Albania. 6. Silvia Ka- 
posztai (România) 674 p ; pușcă 
A.C. 40 f„ 10 m (26 concurente) : 
1. Quing RUI (R. P. Chineză) 
487,9 p (391 + 96,9), 2. Dumitra 
Matei 487,4 p (387 + 100,4), 3.
Aurora Ștefan 485,1 p (386 + 99,1) 
— ambele România", 4.Karin Klepp 
(R.D.G.) 484,9 p. 5. Ileana Cră
ciun 484,5 p. 6. Olimpia Brindus 
483.4 p — ambele România; pistol 
A.C. 40 f.. 10 m (18 concurente) : 
1. Ana BUȚU (România) 481,4 p 
(360 + 101,4), 2. Tania Perez 47.9.3 p 
(380 + 99,3), 3. Estera Vega 476 p 
(377 + 99) — ambele Cuba, 4. 
Elena Taciuc 475 p. 5. Ileana Szln 
473.7 p — ambele România, 6. Ana 
Lewlt (Franța) 471 p : trap 150 t : 
1. E. GAO (R. p. Chineză) 140 t : 
skeet 150 t : 1. Lucia MOLDOVAN 
(România) 133 t.

| MINUTUL 91,
1 
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

Festivitatea de premiere de-abia 
s-a încheiat. Jucătorii de la 
Steaua, fericiți cîștigători ai Cu
pei României, fac turul de onoa
re al stadionului. Trofeul trece 
din mîinile lui Iovan, azi căpi
tanul echipei victorioase. în cele 
ale lui Stingaciu, care nu-și poate 
ascunde bucuria apărării loviturii 
de la 11 m executată cu cîteva 
minute înainte de dinamovistul 
Orac : „11 știam «stîngaci», știam 
că va trage în dreapta mea și 
de aceea mi-am concentrat toată 
atenția spre acea parte a porții. 
Si s-a văzut că am judecat bine. 
Steaua a dovedit încă o dată că 
este cea mai valoroasă echipă din 
țară!*.  Bucuria roș-albastrilor 
n-are margini. Cu greu îl putem 
desprinde pentru cîteva mo
mente pe antrenorul Anghel 
Iordănescu, unul dintre cei 
mai tineri antrenori din ta
ră și cu rezultate dintre ce
le mai frumoase, realizate în 
doar o jumătate de an : victorii 
în Supercupa Europei. în cam
pionatul primei divizii și acum 
și în Cupa României : „E foarte 
greu să reziști și în finala Cupei 
României, după un sezon atît de 
încărcat cum a avut Steaua, care 
a luptat pe mai multe fronturi ; 
campionat, cupă, șupercupă, echi
pa națională A. echipa olimnică. 
Cupa Campionilor Europeni. Da
torită acestui an competitions] 
deosebit de încărcat. în care ju
cătorii au luat parte la aproape 
65 de meciuri, în repriza a doua 
a finalei Dinamo a fost mai 
proaspătă. Dar noi am știut să 
ne apărăm avantajul golului mar
cat în minutul 25. Vreau să mul
țumesc acestor minunați băieți si 
să-i felicit pentru spiritul de 
abnegație de care au dat dovadă, 
pentru dăruirea dovedită în acest 
sezon și în acest joc. Felicit si 
pe Dinamo pentru replica dirză 
pe care ne-a servit-o. Se pare că 
clubul din șoseaua Ștefan cel 
Mare este pe cale să-și constru
iască o formație tinără si puter
nică*.

• NUMERELE EXTRASE LA 
TRAGEREA EXCEPȚIONALA 
LOTO DIN 28 IUNIE 1987. 
FAZA I : Extragerea I : 88 60 
23 76 71 83 27 1 64 84 42 34 ; 
extragerea a Il-a : 77 54 18 90 
63 3 6 49 33 82 26 57 ; extrage
rea a IlI-a : 20 89 7 13 82 33 
15 12 43 79 5 29 ; extragerea a 
IV-a : 36 63 55 64 9 21 61 84 
37 19 78 76. FAZA a II-a. Ex
tragerea a V-a : 9 21 65 27 45 
19 ; extragerea a Vl-a : 4 38 
70 59 37 23 ; extragerea a 
VII-a : 3 42 77 34 49 76. Fond 
total de cîștiguri: 1.156.838 lei.
• REZULTATELE CON

CURSULUI PRONOSPORT DIN

IUnul dintre cei mai buni ju
cători ai meciului a fost Boloni.

Nu numai că a marcat golul care 
Ia adus Stelei victoria, dar în 

două rînduri el a avut interven
ții decisive în apărare, salvîndu-1

Există, orice s-ar spune, o „obsesie" a 
.Cupei". O mare și fecundă rivalitate spor
tivă a două cluburi fanion, care se extinde 
practic, pe toată aria sportului, iși găsește 
deseori chintesența in finala „Cupei Româ
niei", la fotbal. Cu acest prilej, care coinci

de cu o apoteotică încheiere a sezonului 
fotbalistic, „kilometrajul se dă la zero". Nu 
mai contează avansul Stelei (cel puțin 14 
puncte in plus in clasament, deț nătoarea 
.Supercupei" continentale, 3 puncte, din 4, 
In meciurile directe din actualul campio
nat), cum nu a contat nici anul trecut, cind 

ea a fost „contestată" de Dinamo (învingă
toare ciu 1—0), deși abia se întorsese de la 
Sevilla, in brațe cu Cupa Campionilor Eu
ropeni. Orgoliile celor două echipe fruntașe 
se retopesc, parcă in creuzetul „Cupei Ro

mâniei", chemată să dea răspuns la o dua
litate amplificată de simpatia celor S0 000 
de suporteri.

De data aceasta, însă. Steaua a reușit și 
„eventul" rivnit cu atita ardoare. L-a cuce

rit in prima repriză, printr-un fotbal mai 
proaspăt, a cărui sursă de oxigen a fost 
capacitatea de improvizație a lui Hagi și 
travaliul acestui Rotariu. care. venit de pe

STEAUA — DINAMO
(Urmare din pag 1)

raru îsi răscumpără în mare 
parte greșeala de la gol. Dina
mo revine. Lupu începe să-și 
asume ceva mai multe riscuri, 
dar mingile aruncate spre Că- 
mătaru nu produc nimic, de
oarece perechea Iovan-Belode- 
dici este impenetrabilă, iar lip
sa de formă a lui Rednic și 
Mateut se adîncește. fiind sub
liniată si de faptul că dinamo- 
vistii domină cu insistentă în 
fața unei echipe care își 
dă seama că singurul ju
cător advers cu adevărat in
ventiv este tînărul funda.»

LA VESTIARE
pe Stingaciu de la goluri ca și 
sigure : „Meciul a avut două as
pecte : prima repriză ne-a apar
ținut, cea de-a doua a fost a 
lui Dinamo, care putea chiar să 
egaleze. Noi am mai avut cîteva 
ocazii, dar... Oricum, felicit pe 
Dinamo pentru replica dată și ii 
urez succes în Cupa Cupelor*.

De partea cealaltă, meciul este 
privit cu aceeași luciditate. Spu
ne Mircea Lucescu: „Așa cum ne 
așteptam, Steaua a mizat foarte 
mult pe jucătorii săi de viteză din 
atac. Noi am greșit în prima re
priză cînd am crezut prea mult 
în forța de pătrundere a lui Că
mătaru și a lui Damaschin I. 
După pauză ne-am schimbat ma
niera de joc și partida și-a schim
bat cursul, în timp ce adversarii 
noștri au răspuns prin contra
atacuri. Oricum, finala a fost in
fluențată de căldură și de golul 
norocos marcat de Steaua. Și a 
mai fost influențată, zic eu, și de 
terenul foarte tare, care și-a pus 
amprenta pe calitatea tehnică a 
jocului*.

— Am auzit că penaltyul tre
buia să-1 execute Lupu...

— Așa a fost consensul, dar 
Orac a luat el mingea, și-a potri
vit-o pe punctul de la 11 m și a 
ratat ! Meritam să jucăm prelun
girile și... nu se știe. Dinamo se 
arăta fizicește mai bine pregătită.

Și acum părerea unui neutru, 
antrenorul lui F.C.M. Brașov. 
Costică Ștefănescu: „în repriza a 
doua Steaua s-a mulțumit mai 
mult să-și apere avantajul golului 
marcat în prima jumătate a par
tidei, un avantaj fragil, care pu
tea fi fatal în final. Ca nivel ge
neral jocul nu a fost prea spec
taculos, dar ținînd seama de acest 
sfîrșit de sezon în care s-a jucat 
din două în două zile și de faptul 
că luni (n.r. azi) Steaua joacă din 
nou...*.

în final, părerea arbitrului Ra
du Petrescu: „Joc curat, plăcut, 
în care s-a impus echipa mai 
bună. I-am remarcat pe Hagi. 
Boloni, Stingaciu. Damaschin s-a 
zbătut mult, dar... îmi reproșez 
că nu i-am arătat cartonașul gal
ben Iui Lăcătuș atunci cînd 1-*  
accidentat pe Al. Nicolae*.

Mircea TUDORAN

ANUL STELEI.
banca de rezerve, 
omul de legătură 
Tudorel Stoica.

repriza secundă, 
tos in propria tr 
Dinamo care tăvi 
golului. Si atunci 
mare pericol, in 
de la 11 metri,
disputei au râme 

căci departajarea 
logic: de o parti 
internaționale, căi 
villa, Tokio și Mt 
outsider al căru
rea penaltyului, 
hibat de imense 
asumat-o. în ac 

gaciu n-a fost de 
.serii Ducadam" 
festivitatea de p 
pe care Steaua 1 
acasă, incolonată 
onoare.

Nici o surpri 
1986—87 a fost an

1-0 (1-0)
Jercălău. în această perioadă, 
însuși Hagi. sprinterul primei 
reprize, ia piciorul de pe acce
lerație. Dinamo atacă. Steaua 
se menține în jumătatea pro
prie. o anume animație se 
simte pe partea lui Orac. dar 
șuturile puternice ale lui Orac 
și Lupu trec razant cu poarta. 
Spre sfîrșit. Cămătaru are o 
imensă ocazie de gol. dar. asa 
cum se întîmplă mai întotdeau
na. pe contraatac. Lăcătuș e la 
un pas de 2—0. Dinamo nu 
cedează. încearcă să forțeze o 
apărare pînă atunci fără fisuri 
si astfel. în minutul 89. Damas
chin este faultat în careu. Ar
bitrul Radu Petrescu acordă 

corect, penalty-ul. Se pregătește 
Orac, tribunele așteaptă prelun
girile. dar Orac care a luat, 
greu explicabil. locul lui 
Cămătaru, trage „tehnic". în 
colțul lui... Ducadam, și Stin
gaciu apără în stilul maestrului 
său. Si cum. comparația cu ci
clismul stăruia, în cele două 
minute de prelungiri Hagi țîș- 
nește din dispozitivul defensiv 
al echipei sale și Steaua e

FINALA (RE) VĂZUI
Dinamo are lovitura de înce

pere, dar prima mare ocazie este 
de partea Stelei care, în min. 3, 
ratează prin Majaru („ca-p“ de la 
6 m) după o lovitură liberă exe
cutată de Hagi. In min.. 8 este 
rîndul lui Rednic să nu poată 
valorifica buna centrare a lui 
Cămătaru, balonul fiind reluat 
din voleu, prea încet, și Stinga
ciu reține. Peste două minute, 
Hagi (în vervă) trimite un balon 
spre Pițurcă, dar vîrful echipei 
campioane reia slab, cu capul, și 
Moraru scoate de la rădăcina ba
rei. Ocazie mare în min. 13, când 
Hagi pătrunde pe stingă și Mo
raru blochează oportun, amînînd 
deschiderea scorului. în minutul 
următor, Jercălău, foarte activ, 
apărut deseori în sprijinul atacu
lui, centrează de pe dreapta și 
Damaschin, cu „oxfordul*,  tri
mite de la 6 metri peste „trans
versală*.  Contraatacul din a mo vist 
din min. 1i5 (trei contra doi) nu 
este valorificat, soldîndu-se doar 
cu un corner. Șuturile din voleu 
expediate de Hagi (min. 1©) și 
Lăcătuș (min. 20) aveau să fie 
preludiul înscrierii unicului go.« 
al partidei, cel cu care, de alt
fel, Steaua a și intrat în posesia 
trofeului. Era minutul 25 cînd 
Majaru a executat un corner de 
pe partea stingă, Moraru a ezi
tat să intervină la balon, a ur
mat luftul lui Varga, surprins, și 
BOLONI a profitat, trimițînd ba
lonul, din apropiere, în poarta 
goală. în finalul reprizei, Dinamo 
încearcă restabilirea egalității, 
dar Andone (min. 40 și 43) și Da
maschin (min. 41) nu nime
resc cadrul porții steliste.

La reluare, 'Dinamo începe de
cisă, se instalează în jumătatea
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Tinerii jucători dinamoviști 
au intrat pe teren ferm deciși 
să tranșeze disputa în favoarea 
lor cit mai repede cu putință. 
Ei știau bine, le-o spusese și 
antrenorul lor, Constantin Fră- 
țilă, cu puțin timp înaintea 
meciului, ce-au pățit promoțiile 
anilor '84 și '86, care au pier
dut totul, ia loviturile de la 
11 m, în fața echipelor Parti
zanul Bacău și... Sportul Stu
dențesc, adversara lor și în 
această a 42-a finală a cam
pionatului. Așa stînd lucrurile, 
Bănică, Lupescu, Mitici și co
echipierii au accelerat din 
start, atacînd cu aplomb, reu
șind să deschidă scorul foarte 
repede, chiar în min. 3: 
Bănică a fost faultat în preaj
ma careului, a urmat o com
binație rapidă, un șut în stilpul 
din dreapta al porții lui Lu- 
cescu și o reluare promptă, din 
careu, a mijlocașului MITICI. 
1—0. Acest gol, venit ca o 
lovitură de trăznet pe căldura 
sufocantă în care s-a jucat, a 
turnat plumb în picioarele ju
cătorilor pregătiți de Dan 
Apolzan, care n-au reușit să 
dea. ca predecesorii lor de 
anul trecut, o replică dîrză, 
clară, convingătoare. Pasele

Stadion „23 August"; teren bun; 
timp canicular; spectatori — cir
ca 40 000. Șuturi: 17—12 (pe poar
tă: 7—3). Cernere: 3—4. Au mar
cat: MITICI (min. 3 șl 24), BĂNI
CĂ (min. 43 — din penalty).

DINAMO: PRUNEA — Ștefan, 
Bucur (min. 25 Alexandrescu; 
min. 80 Piștalu), L. Simion, GRO- 
ZEA — MITICI LUPESCU, Marin, 
BĂNICĂ — Iliescu, Râducioiu.

SPORTUL STUDENȚESC: Lu- 
cescu — Radu, Al&cu, Necula, 
Tătar — Pascu (min. 46 Ciufu), 
Frone, MIULESCU, Stănlcl — 
Bondoc, Zamfir (min. 27 VIȘAN).

A arbitrat foarte bine Ad. Mo- 
roianu; la linie: Gh. Biziniche și 
C. Zolotușcă (toți din Ploiești).

Cartonașe galbene: FRONE, MA
RIN.

ND ONE, 
VAN.
QE (eli-

rn Tri- 
finalul 

balului 
j echi- 
almen- 
've a 

de 
' apă- 
'n dau- 

dar 
iă Ia 
e suc-

lor nu s-au legat, Stanici și 
Bondoc, cei de la care se aș
tepta totul, n-au reușit , să 
limpezească jocul echipei lor 
si, ca un boxer stăpîn pe el,

”“ȘiHlĂi scoase frumos de Lu-
cescu, în min. 13 și 23) și să 
marcheze din nou, prin același 
MITICI, în min. 24, in urma 
unei faze pornite pe stingă Și 
finalizată de pe dreapta : 2—0.
Alte două bune ocazii au irosit

apoi Grozea (min. 28 — reluare 
cu capul în „transversală) și 
Iliescu (min. 30 — „cap" ală
turi). Al treilea gol l-a avut 
coautor și autor pe BĂNICA, 
în min. 43, el a pătruns decis 
în careu, a fost „agățat**  și tot 
el a transformat lovitura de 
la 11 m.

Sportul Studențesc a reîn
ceput jocul cu mai multă am
biție, a dominat repriza secun
dă și a avut cîteva situații 
clare de a reduce scorul, dar, 
în min. 57, 61 și 63, Prunea 
s-a opus inspirat șuturilor lui 
Stănici, Miulescu și, din nou, 
Stanici. în final, însă, putea fi 
4—0, Piștalu trimițînd și el 
balonul în bară.

victorie logică a juniorilor 
dinamoviști, care au prezentat, 
în această finală, o echipă cu 
o linie mediană net superioară 
celei a „âlb-negrilor" din 
Regie.
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Laurențiu DUMITRESCU

Echipa de juniori Dinamo București, ciștigătoare a finalei 
Campionatului Republican Foto: Aurel D. NEÂGU

După o pasionantă „finală mică“

• SERIA I •
ARIPILE VICTORiA BACĂU - 

F.C. CONSTANȚA 3-1 (1-0)

BACĂU, 28 (prin telefon). De 
o parte gazdele, pentru care vic
toria se impunea cu necesitate, 
de cealaltă, oaspeții — lipsiți de 
griji în acest final de campionat. 
Din punct de vedere statistic, 
partida ne-a furnizat următoarele 
date: șuturi 2z—7 (pe poartă 9—2); 
comere 5—3. Jocul a fost în ge
neral anost, într-un ritm lent și 
deseori obstructionist, cu rare 
momente de fotbal autentic și cu 
puține „faze fierbinți". Totuși, 
am retinut cîteva momente mai 
interesante la ambele porți, faze 
în oare au ratat : Funda (min. 
11), Bișcă (mia. 25), Gr. Ursică 
(min. 29). Șt. Petcu (min. 37), 
Zahiu (min. 25) si Trofin (min. 
78). In ciuda cifrelor amintite, 
gazdele nu au dovedit incisivi
tatea așteptată, nu au accelerat 
decît rareori, punînd accentul pe 
șuturile de la distantă, multe din
tre ele fără un grad ridicat pe 
periculozitate. Dar cînd acțiunile 
băcăuanilor au fost concepute eu 
clarviziune, au dat roadele aș
teptate, transformîndu-se în go
luri. Așa a fost în minutele 18 — 
GRIGORAȘ. șut de la 14 m fi 
balonul a intrat în poartă ; 58 — 
acțiune personală a aceluiași 
GRIGORAȘ. încheiată cu o pu
ternică lovitură și mingea n-a 
putut fi reținută de portarul oas
peților : 68 — lovitură spectacu
loasă, la „vinciu". de Ia 25 m, a 
lui FLORIAN. reprezentînd al 
treilea gol al gazdelor. Pentru 
oaspeți a înscris CIUCA (min. 46) 
la o impecabilă lovitură de colt 
executată de Șt. Petcu. De no
tat că, în min. 79. Șt. Petcu a 
ratat un penalty.

A arbitrat bine C. Popovlci (C. 
Turzii) formațiile : ARIPILE : 
Iliut-ă — Poenaru. Munteanu. Pi
tica. Ciudin — FLORIAN. D. Ur
sică, TROFIN — Gr. Ursică, 
GRIGORAȘ (min. 82 Bărbieru), 
Bișcă (min. 61 Mîndru) ; F. C. 
CONSTANȚA : Gherasim — Ciu- 
că, DINU (min. 68 lonașcu), Mi
ll AI LA. Cămui — ȘT. PETCU. 
Stere, Purcărea — Lazăr (min. 32 
TUF AN), Zahiu, Funda.

Paul ZAHARIA
C.S.M. SUCEAVA — UNIREA 

FOCȘANI 3—1 (2—0) : Popa (min. 
44), Păiuș (min. 45). Cașuba (min. 
51). respectiv Sandu (min. 76).

F.C.M. DELTA TULCEA — PO
LITEHNICA iași 4—o (0—0): șa- 
cu (min. 53 șl 77). Iamandi (min. 
55). Mitracu (min. 59).

CEAHLĂUL P. NEAMȚ — MI
NERUL GURA HUMORULUI 3—0 
(1—0) : Chertic (min. 33). Amar- 
ghioalei (min. 58 si min. 80 din 
11 m).

DUNĂREA C.S.U. GALATI — 
UNIREA SLOBOZIA 0—1 (0—0) : 
Roșu (min. 61).

PRAHOVA C.S.U. PLOIEȘTI — 
F.C.M. PROGRESUL BRĂILA 7—2 
(2—0) Gălățeanu (min. 5, 22 55), 
Nlțu (min 63), Dragomir (min. 
72). Rădulescu (min. 75). Enache 
(min 80). respectiv Nehoianu 
(min 53). Drăgoi (min. 87).

STEAUA MIZIL — FEPA *74  
BtRLAD 4—2 (3—0) : Galeș (min. 
13. 41, 88). Greaca (min. 27). res
pectiv Ciucă (min. 50). Popoviciu 
(min. 56).

OLIMPIA RM. SĂRAT — C. S. 
BOTOȘANI 4—0 (2—0) : Drăghici 
(min. 13). Grigore (min. 23. 47 și 
70).

C.F.R. PAȘCANI — POIANA 
CIMP1NA 6—0 (5—0) : Scripcaru 
(min. 6. 17. 20). Croitoru (min. 9. 
85). Cărpuci (min. 35).

Relatări de la I. Mindrescu. I. 
Diaconu. C. Rusu. T. Siriopol, O. 
Bălteanu, R. Alexandrescu. T. Bu- 
descu și V. Apostol.

• SERIA A II-a«
MECANICĂ FINA STEAUA 

BUCUREȘTI - INTER SIBIU 
2-1 (2-1)

Partidă deosebit de Importantă 
pentru ambele formații, în spe
cial pentru bucuresteni. în ceea 
ce privește configurația subsolu
lui clasamentului. Chiar in pri
mul minut de joc notăm deschi
derea scorului : o acțiune pur
tată in viteză pe partea dreaptă 
îl găsește demarcat pe Olteanu. 
acesta pătrunde decis șl, în mo
mentul șutului, este faultat clar 
în careu de către Boar, iar ȚICĂ 
transformă (cu destule emoții) 
penaltyul corect acordat. Oaspe
ții ies mai curajos spre poarta 
bucureștenilor și Vochin apără 
uluitor (min. 5) șutul puternic, 
de la 17 m. al lui Istvan. Gazdele 
iși reiau atacurile la poarta si- 
bienilor si. in min. 7, Olteanu II 
vede „printre" pe DRAGNE care 
șutează plasat din interiorul ca
reului : 2—0. Sibienii revin in 
atac și în min. 10 reușesc să re
ducă din handicap prin PBEDATU 
care a reluat, cu capul, balonul 
centrat, de pe partea stingă, de 
Bîrsan. în continuare medul este 
antrenant, cu faze frumoase la 
ambele porți.

în partea a doua, bucureștenii 
cedează terenul, oaspeții etalează 
un joc combinatlv superior, dar 
finalizarea lasă de dorit. Miza 
meciului își spune cuvîntul. apar 
cartonașele galbene, iar din min. 
68 oaspeții rămîn în 10 jucători 
Prin eliminarea lui Tenghea (ob
strucție. după ce în prealabil mal 
primise un cartonaș galben).

M. Salomir (-Cluj-Naipoca) 
a condus foarte bine următoarele 
formații: MECANICA FINA: Vo
chin — Stănescu. Marinescu. Ghi- 
ță. ZAMFIRESCU — TiCă. OL
TEANU (min. 75 Pîslaru). Custov 
(min. 24 Căruntei) — Nica. DRAG
NE. Guda. INTER SIBIU : Radu
— COLDEA, Tenghea. Boar. Ma
rin — Clobanu (min. 67 Turc). 
PREDATU. ȘOARECE — ISTVAN, 
VASH. Bîrsan (min. 44 Nanu).

Pavel PEANA
SPORTUL MUNCITORESC SLA

TINA — AUTOMATICA BUCU
REȘTI 4—0 (1—0) : Păun (min.
33). Vărzaru (min. 52). Asaftei 
(min. 58 din 11 m). Strîmbeanu 
(min. 62).

CARPAȚI MÎRȘA — AUTOBU
ZUL BUCUREȘTI 0—2 (0—0) !
Butoi (mdn. 52). Pîrvu (min. 59).

A. S. DROBETA TR. SEVERIN
— I.CJ.M. BRAȘOV 1—1 (1—1) : 
Adil (min. 26 din 11 m). respec
tiv Panache (min. 36).

PROGRESUL VULCAN BUCU
REȘTI — C. S. TIRGOVIȘTE 3—0 
(2—0) : Zamfir (min. 17 si 33). 
Stoica (min. 75).

TRACTORUL BRAȘOV — CHI
MICA TÎRNAVENI 4—2 (1—0) ; 
Andrași (min. 25). FI. Vasile 
(min. 49 și min. 81 din 11 m), 
Marcăș (min. 51). respectiv Both 
(min. 70). Cenan (min. 78).

A.S.A. TG. MUREȘ — GAZ ME
TAN MEDIAȘ 2—2 (1—1) : Mun
tean (min. 9 din 11 m). Moldovan 
(min. 46), respectiv Kalo (min. 
41), ^Ologu (min. 59).

I.M.A.S.A. SF. GHEORGHE — 
PANDURII TG. JIU 0—1 (0—0) î 
Buruția (min. 55).

ELECTROPUTERE CRAIOVA — 
ROVA ROȘIORI 4—1 (2—0) î Cîrțu 
(min. 38. 54), Ghiță (min. 45, 87), 
respectiv Petre (min. 85).

Relatări de la C. Bughea. I. 
Verzescu. M. Focsan, P. Soare» 
C. Gruia. C. Albu. G. Briotă, Șt. 
Gurgui.

• SERIA A IlI-a •
DACIA MECANICA ORĂȘTIE - 
MINERUL PAROȘENI 5-1 (2-0) 

orAștie, 28 (prin telefon).
Partida a fost urmărită de un nu
meros public, interesat de rămî- 
nerea echipei din Orăștie în eșa
lonul secund. Spre satisfacția su
porterilor locali, Dacia a repur
tat o victorie clară. Gazdele 
anunță, incă din start, intențiile 
ofensive și, in min. 3, Vesa ra
tează o situație favorabilă. Pre
siunea formației locale se accen
tuează și, în min. îs, același VE
SA reușește deschiderea scoru
lui, după un excelent „un-doi**  cu 
Cocirlă. în continuare, gazdele 
domină, obligîndu-și partenera 
de întrecere la un joc strict de 
apărare. In mod logic, Dacia iși 
mărește avantajul în min. 31, 
prin MITU, care fructifică ex
celenta pasă de la Vesa. Repriza 
secundă începe tot în nota de do
minare a gazdelor, însă contra
atacurile oaspeților sînt mal pe
riculoase ca în prima parte, la 
min. 56, la unul dintre acestea, 
HADArean reduce din diferență, 
printr-un voieu spectaculos. Da
cia revine tai atac și, după ce 
Vesa (min. 57), „zguduie" bara, 
mai înscrie de trei ori prin VE
SA (min. 58 — printr-un șut pu
ternic din interiorul careului), 
STREDJE (min. 81 — din penalty, 
la faultul Iui Ghișan asupra lui 
Mitu) și din nou VESA (min. M 
— la o acțiune colectivă de toa
tă frumusețea).

A arbitrat foarte bine M. Toa
ce» (București) formațiile: DA
CIA: Horvat — Sterie (min. M 
Coloji), DOBRAU, MOLDOVAN, 
Oniga — Iovănescu, Stredie, Co- 
cîrlă — VĂTAFU (min. 70 Szi- 
dorak), MITU, VESA; MINERUL: 
Homan — Dodenciu, LELEȘAN, 
Buzduga, Ghișan — D1CUȚ, Cră
ciun (min. 59 Băltaru), Lăzăroiu 
(min. 24 Hădărean) — BARBU, 
Nichlmici, Matula.

Florin SANDU
ARMATURA — F.C. MARAMU

REȘ BAIA MARE 1—2 («—0)1
Naghi (min. 77 din 11 m), res
pectiv Miriuță (min. 72), D. Mol
dovan (min. 75).

„POLI**  TIMIȘOARA — MINE
RUL CAVNIC 5—1 (3—0): lonuț 
(min. 13), Pascu (min. 24), Sima 
(min. 35), Oloșutean (mim. 74, 
85), respectiv Irimuș (mim. 08 
din 11 m).

C.S. U.T. ARAD — F.C. BIHOR 
ORADEA 0—1 (0—1): Brukental 
(min. 43).

GLORIA BISTRIȚA — STEAUA 
C.F.R. CLUJ-NAPOCA 5—3 (4—2)» 
Roman (min. 2 și 20), Florea 
(min. 10, 16 și 59), respectiv Ju- 
can (min. 9), Moldovan (min. 44), 
Estinca (mim. 65).

AURUL BRAD — C.S.M. REȘI
ȚA 0—0.

OLIMPIA SATU MARE — C.I.L. 
SIGHET 3—0 (0—0): Bcncze (min. 
49), Silaghi (min. 51). Gersten- 
maier (min. 74).

METALUL BOCȘA — STRUN
GUL ARAD 4—2 (2—1): Roșea 
(min. 36), Sculici (min. 44 din 11 
m), E. Marian (min. 65), Focșe- 
neanu (min. 72 din 11 m), res
pectiv Ujvari (min. 39), Murar 
(min. 77).

MUREȘUL DEVA — UNIO SA
TU MARE 2—0 (1—0): preda
(min. 2) și Tirchinlcl (min. 77).

Relatări de la N. Donciu, C. Cre- 
țu, Gh. Mănăilă, I. Toma, I. Jur
că, z. Kovacs T. Țăranu, I. Si
mion.

PETROLUL PLOIEȘTI —
Desfășurată ieri dimineață 

pe unul dintre terenurile Com
plexului sportiv „23 August", 
„finala mică" a Campionatului 
Republican de juniori a oferit 
o dispută angajantă, echilibra
tă, cu multe faze fierbinți, dar 
mai ales cu o pasionantă evo
luție a scorului, finalul fiind 
de-a dreptul dramatic. A câș
tigat echipa Petrolul Ploiești 
(antrenor Camil Oprișan) cu 
4—3 (1—1), care — se poate 
spune — a avut mai multe re
surse fizice și nu a renunțat 
nici un moment să lupte pen
tru victorie, chiar și atunci cînd, 
în ultimele două minute, a râma» 
în 10 jucători (Stan a fost e- 
liminat pentru injurii) și sco
rul era egal, departajarea ur- 
mînd a se face la penaltyuri.

Debut de partidă tranșant, se 
joacă ,.la cîștig", de altfel spi
ritul ofensiv a fost remarcabil 
pe întreaga desfășurare a 
meciului, in min. 6, Petrolul 
deschide scorul prin MATA- 
CHE, cu capul, la centrarea 
lui Dima. Peste patru minute o 
mare ocazie a brașovenilor, 
Curta șutind în bară. F.C.M. 
Brașov egalează în min. 18, 
autorul golului fiind PÎRVU. 
care finalizează. din apro
piere, o frumoasă acțiune co
lectivă. Ploieștenii trec din 
nou la trenă, irosind cîteva 
bune situații prin Nica (min. 
32. 34 și 38) și Cîmpeanu (min 
43). Două Ocazii și în contul 
brașovenilor : Zold (min. 33) 
și Curigan (min. 42).

F.C.M. BRASOV 4-3
Imediat după reluare no

tăm două goluri la interval de 
un minut : mai întii înscriu 
brașovenii, prin PETRUȘ 
(min. 47), care a sancționat o 
ezitare a fundașilor centrali 
adverși, apoi marchează același 
MATACHE, tot cu capul, și 
tot la o centrare a lui Dima 
(min. 48). După bara lui Tatu 
(min. 53), F.C.M.-ul are iarăși 
avantaj, autorul golului fiind 
CURIGAN : șut puternic de la 
16 m (min. 57). Ploieștenii se 
aruncă în atac, ratează ocazii 
bune prin Dîrvăreanu (min. 
60), Cîmpeanu (min. 69) și 
Nica (min. 75). în min. 83 pu
tea fi— 4—2 pentru echipa bra- 
șoveană, dar Zold, scăpat sin
gur, a șutat imprecis. Va fi 
însă 3—3 în min. 86 (NEAGU, 
șut din apropiere) și 4—3 pen
tru Petrolul. în min. 89 (re
luare cu capul a lui IOAN Ia 
centrarea lui Matache), care 
obține un meritat loc 3

V. Angheloiu (București) a 
arbitrat bine formațiile :

PETROLUL : Preda — Bucur, 
Stan. Panait. DIMA — Răchi
tă (min. 78 Stancu), NICA, 
MATACHE. DIRVÂREANU — 
NEAGU. Cîmpeanu (mîn. 63 
IOAN)

F.C.M. BRASOV : Todericiu 
— Andrași. DRAGANOIU, Ho
gea. PÎRVU —r Tatu. Mihart 
(min. 66 Tikosi)’ CURIGAN, 
PETRUS — Curta. ZOLD.

Adrian VASILESCU

1. C.S.M. SV. 33 21 7 5 59-18 49
2. Polit. Iași 33 20 5 8 49-21 45
3. Prog. Brăila 33 20 1 12 69-42 41
4. F.C. C-ta 33 18 3 12 62-23 39
5. Steaua Mizil 33 17 4 12 54-43 38
6. C.F.R. Pașc. 33 14 6 13 47-36 34
7. Unirea Focș. 33 15 4 14 44-43 34
8. Ceahlăul P.N. 33 14 6 13 48-51 34
9. Unirea 33 14 6 13 32-37 34

10. Prahova PI. 33 15 3 15 44-40 33
11. Delta Tulcea 33 15 3 15 44-45 33
12. Olimpia 33 14 5 14 39-42 33
13. Aripile Bc 33 18 5 15 48-45 31
14. FEPA ’74 33 14 3 16 35-47 31
15. C.S. Botoșani 33 12 6 15 32-51 30
16. Minerul G.H. 33 9 3 21 37-74 21
17. Dunărea 33 9 2 22 33-54 20
18. Poiana Cîmp. 33 5 4 24 19-P1 14

ULTIMA ETAPĂ (duminică 5
iulie): Poiana Cimpina — Aripile 
Victoria Bacău (0—7), C.S. Boto
șani — C.F.R. Pașcani (0—3), Mi
nerul Gura Humorului — Olim
pia Rm. Sărat (1—4) Politehni
ca Iași — Ceahlăul P. Neamț 
(1—1), F.C.M. Progresul Brăila — 
F.C.M. Delta Tulcea (0—2). FEPA 
’74 Birlad — Prahova C.S.U. Plo
iești (1—1), Unirea Focșani — 
Steaua Mizil (1—2), Unirea Slo
bozia — C.S.M. Suceava (0—2). 
F.C. Constanța — Dunărea C.S.U. 
Galați (0—1).

1. A.S.A. 33 19 9 5 69-28 47
2. Prog. Vulcan 33 18 7 8 54-31 43
3. Electroputere 33 116 7 10 64-33 39
4. Gaz Metan 33 14 7 12 36-31 35
5. A.S. Drobeta 33 14 6 13 46-41 34
6. I.C.I.M. Bv. 33 13 8 12 37-36 34
7. C.S. T-viște 33 14 6 13 44-44 34
8. Sp. Muncit. 33 12 9 12 41-37 33
9. Mec. Fină 33 13 6 14 47-47 32

10. Autobuzul 33 12 8 13 40-411 32
11. Chimica Tîrn. 33 15 2 16 48-51 32
12. Tractorul Bv. 33 11 9 13 45-44 31
13. Inter Sibiu 33 13 5 15 42-44 31
14. Pandurii 38 14 3 16 36-58 31
15. Carpați Mîrșa 33 11 7 15 44-50 29
16. ROVA Roșiori 33 12 5 16 32-50 29
17. Automatica 33 10 5 18 34-60 25
18. I.M.A.S.A. 33 8 7 18 29-62 23

ULTIMA ETAPA (duminică I 
iulie): Autobuzul București — 
A.S. Drobeta Tr. Severin (0—0), 
Automatica București — Carpați 
Mîrșa (1—6), Pandurii Tg. Jiu — 
Sportul Muncitoresc Slatina (0—4), 
ROVA Roșiori — IMASA Sf. 
Gheorgh- (0—4) C.S. Tîrgoviște 
— Electroputere Craiova (1>—3). 
Inter Sibiu — Progresul Vulcan 
București (0—2). Chimica Tîrnă- 
veni — Mecanică Fină Steaua 
București (1—5). Gaz Metan Me
diaș — Tractorul Brașov (0—2), 
I.CJ.M. Brașov — A.S.A. Tg. Mu
reș (0—3)

puncte.

1. „POLI" TIM. 33 19 10 4 79-37 48
2. F.C. Maram. 33 I« 8 7 66-21 44
3. F.C. Bihor*) 33 19 9 5 51-14 44
4. Gloria B-ța 33 16 5 12 51-42 37
5. CSM Reșița 33 14 6 13 42-36 34
6. Armătura 33 14 6 13 46-46 34
7. Min. Paroșeni .33 13 8 12 40-42 34
8. UNIO SJM. 33 14 5 14 39-44 33
9. C.S. U.T.A. 33 14 5 14 43-49 33

10. Met. Bocșa 33 14 4 15 45-50 32
11. Olimpia S.M. 33 12 8 18 41-51 32
12. Dacia Orăștie 33 14 3 16 55-55 31
13. Strungul 33 12 7 14 37-45 31
14. C.I.L. Sighet 33 12 6 15 45-54 30
15. Aurul Brad 33 1'1 7 15 46-54 29
16. Mureșul Deva 33 11 3 10 30-70 25
17. Min. Cavnic 33 9 2 22 42-64 20
16. Steaua CFR 33 6 8 19 32-56 20

*) Echipă penaliizată c u trei

ULTIMA ETAPĂ (duminică 3 
iulie): Steaua C.F.R. Cluj-Napo- 
ca — Mureșul Deva (1—1), Unio 
Satu Mare — Dacia Mecanica O- 
răștie (0—1), Minerul Paroșenl — 
Aurul Brad (0—2), C.S.M. Reșița 
— Armătura Zalău (1—3), F.C. 
Maramureș Baia Mare — Poli
tehnica Timișoara (0—0), F.C. Bi
hor Oradea — Metalul Bocșa 
(0—0), Minerul Cavnic — Olimpia 
Satu Mare (0—1), C.I.L. Sighet — 
C.S. U.T. Arad (1—4), Strungul 
Arad — Gloria Bistrița (0—4).

Astăzi, pc stadionul steaua, de Ia ora 18
STEAUA-UNIVERSITATEA CRAIOVA, UN MECI RESTANT DIN ETAPA A 34-a

Cortina va cădea astăzi peste stagiunea 
fotbalistică ediția 1986—1987, o dată cu 
disputarea meciului Steaua — Universita
tea Craiova, restant din etapa a 34-a a 
Diviziei A. O partidă interesantă pentru 
craioveni și... piteșteni. Un rezultat de

egalitate ar oferi jucătorilor Universității 
Craiova dreptul de participare în „Cupa 
U.E.F.A.". în schimb, înfrîngerea craiove- 
nilor ar face ca F.C. Argeș să joace în a- 
ceastă competiție.

Partida este programată pe stadionul 
Steaua de la ora 18.



MOTOCiCLIȘTII NOȘTRI - PE PODIUM
In „cupa pșietenia“ la dirt-track

BRĂILA, 28 (prin teleton). 
Cei mai buni tineri alergători 
de dirt-track din Bulgaria. 
Cehoslovacia, R. D. Germană, 
Polonia, Ungaria, U.R.S.S. și 
România s-au reunit din nou 
pe Stadionul Municipal din lo
calitate, tn cadrul etapei a 
3-a a „Cupei Prietenia", ediția 
1987. Am avut prileiul de a 
urmări, In întrecerile lor te
merare. piloți de real talent, 
demni reprezentanți de azi și 
de mîine ai țărilor respective, 
care si-au etalat îndemînarea 
șl curajul, producînd celor a 
proximativ 30.000 de spectatori 
(la ambele reuniuni) bucuria 
vizionării unui veritabil spec
tacol motociclist pe pista de 
zgurii.

„Episodul" al 3-lea al presti
gioasei competiții internaționa
le s-a desfășurat în două acte: 
sîmbătS după-amiază — proba 
de perechi ; duminică dimînca 
ță — concursul individual. La 
startul primei reuniuni s-au 
aliniat 7 tandemuri. Sortii au 
decis ca perechea noastră, for
mată din Marius Soaită — So
rin Ghibu, să întîlnească în 
manșa inaugurală pe sovieticii 
Andrei Voloknov — Olek Kur- 
gusrin, întrecerea încheindu-se 
cu 4—2 pentru oaspeți, punc
tele noastre fiind realizate de 
M. Șoaită, sosit pe locul se
cund. tn continuare, tinerii 
noștri piloți trebuiau să acțio
neze cu toată hotărîrea. sin
gura lor variantă fiind dobtn- 
direa de puncte în fiecare 
cursă, pentru a-și asigura un 
loc pe podium. Cu acest gînd. 
cel doi reprezentanți ai țării 
noastre, bine conduși de an
trenorii Gh. Voiculescu și N. 
Rîureanu, au făcut uz de în
tregul lor arsenal fizic și teh
nic șl. drept urmare, n-au mai 
pierdut nici o manșă, ceea ce 
l-a făcut pe spectatori să-t 
aplaude la scenă deschisă. M 
Șoaită (a realizat cel mai bun 
timp al zilei — 1:17,5) alergă
torul nostru nr. 1. cum a fost 
apreciat de toți, și coechipierul 
său au opus „asaltului" adver
sarilor lor calm si luciditate, 
obținînd rezultate meritorii : 
3—3 cu pllotii din R D.G.. 5—1 
cu cei bulgari. 5—1 cu motoci- 
cliștii unguri și 3—3 cu alergă
torii cehoslovaci. Tn ultima 
manșă, cînd piloții români 
s-au desprins din plecare, 
au fost urmăriți de ne
șansă, atît Șoaită, cîștigător 
incontestabil, cît și Ghibu 
(care a pierdut cel puțin 
un punct) au terminat cursa

pe... jantă, ei suferind neaștep 
tate pene de cauciuc care i-a'u 
privat de locul secund în cla
samentul final.

Cum s-au comportat princi
palii favorițl ai probei de pe
rechi ? Mergînd „umăr la 
umăr", pînă la manșa directă 
(a 19-a din cele 21 ale con
cursului) motocicliștii sovietici, 
care acumulaseră 21 de puncte, 
cît și cei polonezi (20 de punc
te) au furnizat o confruntare 
cu un deznodămînt neașteptat: 
pornind deciși din start, spor
tivii polonezi au cîștigat manșa 
decisivă cu 5—1.

Clasamentul probei de pe
rechi : 1. R. Dolomisiewicz — 
S. Brabik (Polonia) 25 p, 2. O. 
Kurgusrin — A. Voloknov 
(U.R.S.S.) 22 p, 3. M. Șoaită — 
S. Ghibu (România) 21 p 
(13—8), 4. Cehoslovacia 19 p, 5. 
R.D.G. 17 p, 6. Bulgaria 14 p, 
7. Ungaria 8 p.*-

Concursul individual, desfă
șurat duminică după formula 
clasică cu 16 alergători în 20 
de manșe, â avut virtuțile 
unei reuniuni de mare atrac
ție. Printre principalii anima
tori s-au numărat și tinerii
noștri motocicliști. Cea mai
frumoasă cursă, urmărită în 
picioare de către miile de
spectatori, a fost furnizată în 
manșa a 15-a de Dan Gașpar. 
învingător, ca în zilele lui 
bune, la o sosire aproape în 
bloc. De asemenea. Sorin Ghi
bu și-a înscris în palmares o 
extrem de spectaculoasă victo
rie cte manșă. Dar sufragiile 
publicului le-a întrunit M. 
Șoaită, care părea că se în
dreaptă spre primul loc. Dar, 
în penultima Iui manșă, cînd 
conducea detașat, a suferit o 
pană de cauciuc în ultima tură, 
pierzînd 3 puncte, pe care le 
merita cu prisosință în aceas
tă situație. întîietatea și-au 
disputat-o M Busch din R.D.G. 
si polonezul R. Dolomisiewicz 
(locul 10 în C.M. de seniori, 
ediția 1986), care au terminat 
la egalitate de puncte. A în
vins motociclistul din R. D. 
Germană, datorită mai multor 
victorii de manșă (3—2).

Clasamentul : 1. M. Busch 
(R.D.G.) 12 p. 2 R. Dolomisie
wicz (Polonia) 12 p, 3. G. Pctra- 
nov (Bulgaria) 11 p. 4. A. Volok-*  
nov (U.R.S.S.) 11 p, 5. V. Kalina 
(Cehoslovacia) 11 p. 6. M. Șoai
tă (România) 10 p... 9. D. Gas
par (România) 8 p... 11. S. 
riblbtf (România) 6 p.

Troian IOANIȚESCU

ÎNOTĂTORII ROAAÂNI S-AU IMPUS
(Urmare din pag I)

diale de la Madrid, nici o altă 
înotătoare nereușind o cursă 
mai rapidă în întreg sezonul 
decît însăși băimăreanca. Sau 
acel 56,29 al Tamarei Costa- 
che pe sută, depășit în acest 
an numai de Otto. Stelmach 
și... Costache. Apropo de cam
pioana și recordmana lumii la 
50 m liber, ea a fost ieri di
mineață pentru prima oară 
întrecută în cursa favoriță 
după multă vreme, realizatoa
rea surprizei numindu-se 
Luminița Dobrescu. Ritm, în 
continuare, ridicat pentru Anca 
Pătrășcoiu. Și Ionuț Mușat 
•— 23,20 pe 50 m liber,
.jtcla Pura (dispută mare 
cu Ramona Terșanschi la 400 
m liber), Eniko Palenc- 
sar, Timeea Toth au cîștigat 
convingător, cu unele rezulta
te notabile. După cum 8:20.45 
înseamnă un timp competitiv 
la 4 X 200 liber, dar cvartetul 
Dobrescu, Pura, Costache. Lung 
are posibilități superioare.

Dintre înotătorii polonezi, 
o impresie deosebită a lăsat 
craulistui Artur Wojdat, mul
tiplu învingător, apoi Wojciech 
Wyzga la fluture, brasistele 
Dorota Chylak și Alioja peczak.

REZULTATE TEHNICE — FE
MININ : liber, 50 m : Luminița 
Dobrescu (România) 26,40, Tama
ra Costache (R) 26,50, Izabela
Adamowska (Polonia) 27,95 Vio
leta Ormanczyk (P) 28,50 ; 100 m: 
Costache 56.29, Dobrescu 57,50, 
Adamowska 1:00,14. Ormanczyk 
1:00,37 ; 200 m : Dobrescu 2:02,82, 
Stela Pura (R) 2:04.59, Ormanczyk 
2:09.94,Adamowska 2:13.50 : 400 m. 
I : Pura 4:21,39, Ramona Terșans- 
chi (R) 4:21,87, Sylwia Juryniec 
(P) 4:32,66, Adamowska 4:43,23 ; 
800 m : Eniko Palencsar (IR) 
8:51,35, Terșanschi 8:53,58, jury- 
nlek 9:13,75, Beata Perkowska (P) 
9:20,72; spate, 100 m: Anca Pă
trășcoiu (R) 1:03,30, Andreea Si- 
ghiarto (R) 1:06,16, Dorota Chylak 
(P) 1:09.40. Jolanta Platek (P) 
1:10,00 ; 200 m : Pătrășcoiu 2:16,58, 
Sighiarto 2:20,05. Platek 2:26,59, 
Malgorzata Zyzak (P) 2:31,60 :
bras, 100 m : Chylak 1:13,72, Alic
ia Peczak 1:14.23, Viorica Ma
rin (R) 1:1S,9, Noemi Lung (R) 
1:16,59; 200 m : Chylak 2:37.46. 
Peczak 2:39,98, Lung 2:40,37. Ma
rina Miclea (R) 2:45,75 ; fluture, 
100 m : Timeea Toth (R) 1:03,03 : 
Pura 1:03,78, Perkowska 1:05.45. 
Platek 1:14,08 : 200 m: Pătrășcoiu 
2:13.45. Pura 2:13,61. Perkowska 
2:17,10, Juryniec 2:27,09 ; mixt, 
200 m : Lung 2:13,53, Pătrășcoiu 
2:22.90, Chylak 2:27,40. Zyzak 
2:28,30 : 400 m : Lung 4:43.64
Marin 5:04,47, Zyzak 5:08,67, Pla
tek 5:22,70 : ștafete, 4X100 liber : 
România (Dobrescu. Pura. Co- 
pariu, Costache) 3:53,00. Polonia

CAMPIONATELE BALCANICE LA BOX
BELGRAD (Agerpres). — în 

cadrul Balcaniadei de box ce 
se desfășoară în orașul iugo
slav Pristina, pugilistul român 
de categoria mijlocie Marian 
Gavrilă l-a învins la puncte 
(decizie 5—0) pe campionul 
grec Kostas. La aceeași catego
rie, iugoslavul Redzepi a cîști
gat prin k.o. tehnic, în prima 
repriză. meciul cu Sirakov 
(Bulgaria). în limitele catego
riei pană, Simicia (Iugoslavia) 
l-a întrecut la puncte pe Ionel 
Panaite (România). La catego-

ria semigrea, Basic! (Iugoslavia) 
și-a adjudecat victoria la punc
te în fața lui Siridakis (Grecia), 
în semifinale, în limitele cate
goriei semiușoară, pugllistul 
român Nicolae Talpoș l-a în
vins la puncte pe Karakis (Gre
cia), iar la categoria mijlocie 
Marian Gavrilă l-a întrecut 
prin k.o. pe Fuat (Turcia). 
Pentru finale s-au mai califi
cat alți doi boxeri români: 
lancu (categoria muscă) și 
Guzganu (categ. cocoș).

TURNEE INTERNATIONALE DE ȘAH
SOFIA (Agerpres). — Tur

neul internațional feminin de 
șah de la Sofia a revenit con
curentei sovietice Ludmila 
Saunina cu 6.5 p. Gabriela 
Stancu (România), care în ul
tima rundă a remizat cu Sa- 
vova. s-a clasat pe locul 6. cu
5.5 p.
.In turneul masculin pe pri
mul loc s-a situat iugoslavul 
Bogdan Laticl cu 8 p.

MOSCOVA (Agerpres). — 
Turneul secundar din cadrul 
competiției șahiste internațio
nale de la Moscova a fost cîș
tigat de maestrul sovietic Gri
gori Kaidanov, cu 9 p din 14 
posibile, urmat de Pigusov și 
Vijnamavin (ambii U.R.S.S.) —
8.5 p, Ovidiu Foișor (România)
— 8 p, Ahand (India), Sveșni- 
kov, Halifman (URSS) — 7,5 p, 
Zaicik (URSS). Kotronias 
(Grecia) — 7 p. Belov (URSS)
— 6,5 p etc.

în turneul principal, pe pri
mul loc s-a situat marele ma
estru Mihail Gurevici
8.5 p din 13 posibile, urmat de 
Romanișin — cu 8 p.

• După 7 runde, în turneul 
de la Bilbao în fruntea clasa
mentului se află fostul campi
on mondial Anatoli Karpov cu 
6 puncte, urmat de Andersson 
5 puncte. Maia Ciburdanidze
4.5 puncte, Liubojevici 4 punc
te. Sokolov 3,5 puncte etc. Tn 
runda a 7-a Ciburdanidze l-a 
învins pe Liubojevici, Karpov 
a cîștigat la Ochoa, Ileskas a 
pierdut la Fernandez, Izeta la 
Andersson, iar Sokolov a re
mizat cu Polgar. Așa cum se 
știe la acest turneu masculin

participă, ca invitate, campioa
na mondială Maia Ciburda- 
nidze și marea maestră Zsuzsa 
Polgar.
• După patru runde șl dispu

tarea partidelor întrerupte, în 
turneul interzonal de la Subo- 
tița în fruntea clasamentului 
se află fostul campion mondi
al Mihail Tâl (U.R.S.S.) și en
glezul Speelman — cu cite 3 
puncte, urmați de cubanezul 
Rodriguez — 2,5 puncte. Re
zultate din partidele întrerup
te: Tal — Sax remiză; Ernst 
— Prasad 1—0; Zapata — 
Smîslov 1—0.

CU

i.

4:03,93 ; 1X200 liber : România
(Dobrescu, Pura. Costache, Lung) 
8:20,45, Polonia 8:49,57 ; 4X100
mixt ; România (Pătrășcoiu. Cos- 
tache, Toth, Dobrescu) 4:20.95, 
Polonia 4:30,76.

MASCULIN: liber, 50 m :
Mușat (R) 23,20, A. Wojdat (P) 
24,18, D. Andrzejczak (P) 24,43, R. 
Macovel (R) 24,70 ; 100 m': Woj
dat . 52.67, Macovei 53,37, Andrzejc
zak 53,79, Mușat 54,01 ; 200 
Wojdat 1:53,47, R. Pinter 
1:56.10. Al. Moldoveanu 
1:56,55. K. Zoltak (P) 1:57,67 ; 
m ; Wojdat 4:00,84, W. Wyzga 
4:01.88. Pinter 4:01,92, Moldoveanu 
4114,16 ; 1500 m : Wojdat 15:54,65. 
Wyzga 15:58.79, Pinter 16:32,40, E. 
Nan 16:40,50; spate, 100 m : Z. 
Januszkiewicz (P) 1:00,16, L. Voi- 
euleț (R) 1:01,09, M. Roter (P) 
1:01.62. L. Nicolescu (R) 1:02,l8 : 
200 m : Januszkiewicz 2:07.04, 
Voiculeț 2:08,52, Nicolescu 2:11,73, 
Roter 2:12,46 ; bras, 100 m: T.
Bialek (P) 1:07,86. Z. Olejnik (P) 
1:09,03, L. Bay (R) 1:09.65, D.
Drăgulet (B) 1:12.62 : 200 m :
Olejnik 2:24.41. Bialek 2:25,86. Dră- 
guleț 2:33,05, Bay 2:33,47 ; flu
ture, 100 m : Wyzga 56.37, FI. Vi- 
șan (R) 56.57, Z. Wrobel (P) 57.61, 
C. Ponta (R) 57,90 ; 200 m ; Wyzga 
2:01,52, Vișan 2:02,37 — rec. na
țional, Pinter 2:03.52, M. Konecki
(P) 2:04.76 ; mixt, 200 m : Ponta 
2:09,46, J. Chroscielewski (P)
2:10,30, Konecki 2:11 58. M. Sat-
noianu (R) 2:16,46 : 400 m : Ko
necki 4:34.05, Ponta 4:36.55. Chro
scielewski 4:36,90. E. Nan 4:53,11;

România 
4X200 11- 
România 
Polonia

ștafete, 4X100
3:35,84, Polonia 
ber ; Polonia 
7:47.78 ; 4X100 
3:57,30, România 3 :58,80.

liber : 
3:37.83 
7:47.1«,
mixt :

UllnofEOON,

Intre doua reprize
de... ploaie i

LONDRA. Hotărît lucru, Între
cerile ediției din acest an a tra
diționalului turneu de tenis da 
la Wimbledon prilejuiesc destule 
necazuri organizatorilor (ce să 
mai vorbim despre tenismeni ?) 
din cauza capriciilor vremii. Ba 
plouă torențial, ba burnițează. Oa 
e ceață ba e soare torid, 
acest fel, programul Inițial n-a 
putut fi respectat in nici una din 
zilele de început, partidele des- 
fășurîndu-se cînd și cînd, intra 
două reprize de ploaie, unele în
că în turul inaugural, altele în 
cel secund sau ' ' ....................

Rezultatele o 
Barbara Potter 
6—4, 4—6. 6—1. 
Betsy Nagelsen 
Natalia Zvereva — Loll 
6—4, 6—4, Bettina Bunge — Wendy 
White 6—1 6—I, Catherine Tan- 
vler — Regina Marsikova 6-6, 
6—2. Catarina Lindqvist — Camille 
Benjamin 7—5, 7—6, Chris Evert
— Laura Golarsa 7—5. 6—0, Steffi 
Graf — Tine Scheuer 6—0, 6—0, 
Pam Shriver — Anne Minter 6—2, 
6—2, Helena Sukova — Robin 
White 6—2, 3—6, 6—3, Sylvia Ha. 
nika — Larisa Savcenko 6—3, 
6—3, Dianne Balestrat — Manuela 
Maleeva 6—7, 6—1, 8—6, Jo Duria
— Marcella Masker 6—3. 6—3;
turul IH: Sukova — Durie 6—L 
6—3, RaHaela Reggi — Tanvier 
6—3, 6—4, Zvereva — Ann Hen- 
ricksson 6—3, 6—3, Graf — Gil- 
demeișter 6—2, 6—1. Hanika — I- 
rina Kuezynska 5—3. 6—4. Ga
briela Sabatini — Bsabelle Demon- 
fieot 6—3, 6—4, Jana Novotna — 
Sharon Pete 6—2, 4—6. 6—4.

• Rezultate din turneul mascu
lin, în numărul nostru viitor.

tn

chiar în al treilea, 
dovedesc: turul i: 
— Catherine Suire 
Alycia Moulton — 
6—2, 7—5: turul II: 

McNeil

ACTUALITATEA ATLETICĂ
STOCKHOLM, 28 (Agerpres) — După prima zi a competiției at

letice internaționale „Cupa Europei", ce se desfășoară la Gote- 
borg, primul loc în clasamentul feminin este ocupat de forma
ția României, eu 48 puncte, urmată de Fini ""'da - w r 
Ungaria — 41 puncte, Itab- — 37 pune.
Norvegia — 31 puncte. Suedia — 28 pibicte și — 
puncte.

Pentru selecționata țării noastre au obținut victorii Mitica 
Junghiata, la 800 m, cu timpul de 1:57,87, Nicoleta Căruțașu în 
proba de 400 m garduri, cu 55,30, Paula Ivan, la 3000 m cu 
9:17,71 și Elisabeta Neamțu, care a cîștigat proba de aruncarea 
discului, cu rezultatul de 62,46 m.

m :
(R) 
(R) 
400 
(P)

San Jose. — In prima zi a 
campionatelor de atletism ale 
S.U.A., ce se desfășoară la 
San Jose (California), Cari 
Lewis a câștigat proba de să
ritură în lungime, cu perfor
manța de 8,65 m și a terminat 
învingător în cursa de 200 m 
cu timpul de 20.12.

Alte rezultate : MASCULIN ; 
110 m garduri : Greg Foster — 
13,29 (vînt favorabil) ; suliță : 
Duncan Atwood — 82,74 m : 
FEMININ : 200 m : Pam ’ 
shall — 21,6 ; înălțime : 
leen Summer — 1,96 
tate : Ramona Pagei 
m ; disc : — Connie 
64,76 m, 100 mg : 
Martin — 12,80 m.

Praga. în cadrul grupei A a 
Cupei Europei, pe stadionul de 
la Strahov, în prezenta a 15000 
spectatori, au fost înregistrate 
rezultatele : 100 m : Christie
(M. Brit.) 10,23. 400 m : Schon- 
lebe (R.D.G.) 44.96, 1500 tn i
Gonzales (Spania) 3:45,49, 
Cram 3:54,54 !, 10 000 m: An
ton (Spania) 28:46,65, 400 mg :

Mar-
Co- 

greu- 
18.97 

Price — 
Lavonna

m ;

Schmidț (R.F.G.)_ 48,67. suliță 
Evsiukov 
lungime : 
8,38 m, 
(U.R.S.S.) 
100 m :
Nuneva (Bulg.) 11,08 ; 400 m • 
Miiller (R.D.G.) 49,91, 800 m : 
Samolenko (U.R.S.S.) 1:59.26,
Kratochvilova (Ceh.) 1:59,26, 
3000 m : Bruns (R.D.G.) 8:44 48, 
400 mg : Busch (R.D.G.) 54,23, 
disc : Gansky (R.D.G.) 73.90
m, suliță : Felke (R.D.G.) 
71.26 m.

Halle. — Cu prilejul unui 
concurs desfășurat la Halle, 
atleta Gloria Uibel (R. D. Ger
mană) a cîștigat proba de 100 
m garduri c” timmi.1 1285 
rezultat oe
tre cele mai Dune p- 
mondiale ale sezonului.

GUteborg. — In „Cupa Euro
pei", sportivul suedez Patrik 
Sjaberg a stabilit cea mai bună 
performanță mondială a sezo
nului la săritura în înălțime, 
cu rezultatul de 2.39 m.

(U.R.S.S.) 
Emmian 
înălțime : 
2,32 m.

Gdhr (R.D.G.)

83,30 m,
(U.R.S.S.)

Pak’.in
FEMEI :

1095,

„GHEATA DE AURRODION CĂMĂTARU A CUCERIT
RODION CAMATARU (Dinamo 

București) a 
DE AUR", 
multe goluri 
naționale din____

Iată elasamentul final:
1. RODION CAMATARU (Dinamo 
București) 44 fi
2. Anton Polster
Viena) 39 g
3. Nasko Sirakov

cucerit „GHEATA 
marcînd cele mai 

Sn campionatele 
Europa.

(F. C. Austrie

continuare

(Vitoșa Sofia)

s-au

BASCHET • In turneul mas
culin de la Sofia: Belgrad — Ha
vana 109—102 (după prelungiri), 
Belgrad — Sofia 117—106 Mosco
va — Havana 90—69.

BOX • Nou campion euro
pean la cat. semimijlocie este el
vețianul Mauro Martell!. El a dis
pus la puncte. In 10 reprize, de 
spaniolul Alfonso Redondo. in
tr-o gală disputată la Geneva.

CĂLĂRIE • Proba de obstacole 
a C.H.I.O, de la Aachen a reve
nit francezului Philippe Rozier, 
pe Norton, cu o p, timp 30.30 s. 
Englezul John Whitaker, cu Mil
ton. a realizat timpul de 30.45 s.

CICLISM • La Ztlrich a luat 
sfirșit Turul Elveție! cu succe-

• PE SCURT •
sul americanului Andrew Hamp- 
sten, urmat la numai o secundă 
de olandezul Peter Winnen și la 
șapte secunde de columbianul 
Fabio Farra.

HOCHEI PE IARBA & Turneul 
Campionilor de la Amstelveen, în 
Olanda, a continuat cu partidele: 
Olanda — U.R.S.S. 4—1, Australia 
— R.F.G. 2—2 (0—2). Olanda — 
Argentina- 5—0. R.F.G. — Pakistan 
2—0. După patru zile de între
ceri, pe primul loc se află, cu 7 p 
selecționata Olandei.

JUDO Q în cadrul turneului de 
la Havana, la cat. 86 kg pe" pri-

mul loc s-a situat sportivul so
vietic Magomet Tigulparov, care 
l-a învins pe cubanezul Jose Ro- 
sabal. La cat. 78 kg a cîștigat cu
banezul Jesus Hernandez.

MOTO CICLISM • Cursa de șase 
ore, de la Monza, s-a încheiat cu 
victoria echipajului italian Virgi- 
nio Ferrari — David Tardozzi. ne 
Bimota. Ei au realizat o medie 
orară de 172,252 km. Pe locul doi 
s-au clasat francezii Moineau — 
Le Bihan, pe Suzuki.

POLO • în turneu în R.P. Chi
neză, 
jucat 
na ta 
care 
10—8.

clasat * 
Brian McClair (Celtic Glasgow) 
35 g : Hugo Sanchez (Rea! Ma
drid) 34 g : Ally McCoist (Glas
gow Rangers). Clive Allen 
tenham). Peter Alexandrov 
via Sofia) toti cu cite 33 

„Gheata de aur" a fost 
Intată de revista „France 
ball", în colaborare cu

(Tot- 
(Sla- 
S. 
înfi- 

Foot- 
finra

DUPĂ CUPĂ, RAPID VIENA A

reprezentativa Australiei a 
la Guangzhou cu selecțîo- 

provinciei Guangdong pe 
au întrecut-o cu scorul de

Ultima etapă a campionatului 
Austriei s-a încheiat cu rezul
tate surpriză. Astfel. F. C. Aus
tria a terminat la egalitate (2—2) 
cu Sturm 
(pentru F. 
înscris un 
39 g). El a 
de argint". în timp ce principala 
rivală. Rapid Viena, a învins cu 
2—1 (0—11) pe Wiener Sportclub 
Astfel, Rapid a devenit campi
oană (grație golaverajului 94—43),

Graz. în deplasare 
C. Austria. Polster a 
singur gol. totalizînd 
cucerit astfel „Gheata

Adidas, in scopul stimulării mar
cării cit mai multor goluri. Pri
ma ediție a avut loc în 11968. De 
atunci, trofeul de aur a revenit 
de trei ori sportivilor români : 1' 
1975 și 1977 lui Dudu Geom 
(Dinamo București), iar îr 
ediție (1987) lui Rodie- ------- ----------
taru (Dinamo Bucure

De notat că în clat/ra, ,ta nmfwa, 
neral al celor 20 de ’
tivii noștri ocupă 1 w 
st în privința nuif Jw 
luri înscrise : _ _ ... __
1. DUDU GEORGESGJ ff
București) 47 g tn 1977 J, Q
2. Hector Yazaide (Sport 
sabona) 46 fi în 1974
3. Iosip Skoblar (Olymplque M; 
seille) 44 g 
CAMATARU 
tn 1987.

în 1972 și RODION 
(Dinamo București»

CÎȘTIGAT Șl CAMPIONATUL

F. C. Austria (go- 
Ambele formații 

la egalitate

înaintea Iul 
laveraj 86—40) 
au terminat la egalitate de 
puncte : 52. Alte rezultate : Voest 
Linz — Admira Wacker 1—1. 
F.C. Tirol — L.A.S.K, 5—3.

Rapid Viena va partlcinr în 
C.C.E., F. C. Tirol in CUPA CU
PELOR. iar Austria Vi-na. 
L.A.S.K. șl Admira Wacker în 
CUPA U.E.F.A. De notat că Ra- 
nld a cuoerit si ..Cuna Austriei" 
în finala cu F. C. Tirol.
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