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SUCCESE ROMÂNEȘTI PESTE HOTARE
La Campionatele Mondiale de box pentru tineret

LEU Șl VAȘTAG ȘI-AU ASIGURAT MEDALIILE DE ARGINT
HAVANA, 5 (Agerpres). Cam

pionatele Mondiale de box pen
tru tineret de la Havana au 
continuat sîmbătă cu a doua 
reuniune a semifinalelor. Pu- 
giliștii noștri Mihai Leu si 
Francisc Vaștag s-au comportat 
excelent, reușind, prin victorii 
clare, să-si asigure medaliile 
de argint și calificarea în 
finală.

în limitele categoriei ușoare. 
Mihai Leu l-a întrecut la 
puncte cu o decizie de 5—0 pe 
Aleksandr Buskunov (U.R.S.S.)

lii prima zi a linaldor CM. de caiac-canoc

ARGINT Șl BRONZ PENTRU JUNIORII NOȘTRI
BELGRAD, 5 (Agerpres). în 

prima zi a finalelor Campiona
telor Mondiale de caiac-canoe 
pentru juniori de la Belgrad, 
în proba de caiac 4 — 500 m 
masculin, echipajul României a 
obținut medalia de argint, cla- 
sîndu-se pe locul ai doilea, cu 

1:30,54, după -formația U.R.S.S.

A treia victorie in Marele Premiu IAAF

DOINA MELINTE ÎNVINGĂTOARE LA OSLO
OSLO, 5 (Agerpres). Proba 

de 800 metri din cadrul con
cursului internațional de atle
tism de la Oslo a fost câști
gată de sportiva română Doina 
Melinte cu timpul de 1:57.94. 
Aceasta a fost a treia victorie 
consecutivă obținută de Doina 
Melinte în concursurile pentru 
Marele Premiu I.A.A.F. din 
acest sezon.

Se a,^.ptă ca tinerii sportivi, surprinși in această imagine rea
lizată de fotoreporterul nostru Aurel D. NEAGU la un antrena
ment, să realizeze un salt de calitate care să impună notația 

clujeană in aria performanței.

© Noua structură a reprezentativei de seniori ® Noutăți 
în modul de desfășurare a campionatelor naționale 

© La 9 august, primele meciuri oficiale

în plină vacantă estivală, cu gindul la sporturile iernii

UN IMPORTANT SI BOGAT SEZON PENTRU HOCHEISTI
1 ■»

Pentru hocheiul nostru, sezo
nul care urmează se anunță la 
fel de important ca si celelal
te, accentul p.îneipal puaîn- 
tlu-se pe participarea repre
zentativelor de tineret și de 
juniori la competițiile interna
ționale oficiale Ia care sini 
calificate, o participare de la 

după un meci în care superio
ritatea sa tehnică a fost evi
dentă in toate cele trei repri
ze. în finală. Mihai Leu îl va 
întîlni pe irlandezul Eamonn 
Laughran, care l-a învins la 
puncte pe canadianul Anthony 
Duffin. La categoria semimij- 
locie. Francisc Vaștag a cîști- 
gat prin abandon în repriza a 
doua meciul cu Juan Cano
(Cuba). In finală. Vaștag va 
boxa cu italianul Genesip 
Marro. învingător prin k.o. 
tehnic in fața lui Renato Ang

— 1:28,06. Pe locul trei s-a 
clasat R.D. Germană — 1:30,77.

Sanda Niculae a cîstigat me
dalia de bronz la caiac simplu 
500 m cu timpul de 2:03,84, 
precedată de Katrin Borchert 
(R.D.G.) — 2:00,15 si Alia Spa- 
novici (U.R.S.S.) — 2:02.66.

Alte rezultate : săritura în 
înălțime femei : Stefka Kosta- 
dinova (Bulgaria) — 2,05 m : 
săritura în lungime femei : 
Heike Drechsler (R.D.G.) —
7,33 m. Văii Ionescu a ocupat 
locul al doilea cu 6,80 m : 5 000 
m bărbați : Jose Luis Gonza
lez (Spania) — 13:12,34 (record 
european).

care se așteaptă foarte mult, in 
primul rînd rezultate pe măsu
ra bunelor condiții de pregăti
re create, iar în al do.lea, la 
fel de important. însă, depis
tarea unor hoclieisti de valoa
re care, căliți în întrecerile 
oficiale care-i așteaptă, să 
poată îmbrăca in viitor, cu 

dra (Filipine). Dată fiind dife
rența de fus orar, rezultatele 
finalelor (desfășurate duminică) 
nu ne-au sosit pină la închi
derea ediției. Vom reveni în 
ziarul de marți, nu înainte de 
a repeta că Leu și Vaștag 
și-au asigurat medaliile de ar
gint, aflîndu-se angajați în 
lupta pentru titlul suprem.

ECHIPA DE RUGBY A CLUBULUI STEAUA
LA AL 17-lea TITLU DE CAMPIOANĂ

Campionatul de rugby s-a 
încheiat cu succesul echipei 
STEAUA BUCUREȘTI, care-și 
trece astfel în palmares cel 
de-al 17-lea titlu național. Pen
tru această performantă, for
mația militară, antrenorii 
Theodor Radulescu si Adrian 
Mateescu, conducerea secției și 
a clubului merită, desigur, fe
licitări. Pe treapta a doua a 
podiumului — Dinamo Bucu-_ 
rești (antrenori : 
Ion Tuțuianu și 
Gheorghe Dara
ban). iar pe poziția 
a treia — R.C. Gri- 
vița Roșie Bucu
rești (antrenori : 
Viorel Moraru și 
Radu Demian).

Ieri au avut 
loc ultimele două 
jocuri din ca
drul turneului fi
nal pentru locu
rile 1—4.

STEAUA -
DINAMO

15-18 (0-12)

Cum soarta ti
tlului era dinainte 
hotărită, a rămas 
acestui derby de 
tradiție să releve 

capacitatea dinamoviștilor de 
a-și apropria locul secund, pen
tru care doar o victorie putea 
fi asigurătoare. Lesne de înțe
les, în atari condiții, pozițiile 
de pe care au abordat echipele 
partida (cu o inedită si aplau
dată ..uvertură" oferită de me
ciul unor foști jucători de la 
Steaua si Gloria). Prima dintre 
ele — relaxată si fără posibili
tatea de a alinia formația sa 
ideală, o seamă de internațio
nali fiind indisponibili. Pentru 
cealaltă formație. în schimb, 
întîinlrea prezenta o miză, de
ja amintită. Si de la bun în
ceput s-a vădit decizia supe
rioară a oaspeților din „Ghen- 
cea", Dinamb (cu două-trei 

succes, tricoul primei reprezen
tative de seniori. Este, așadar, 
un sezon de tranziție, deosebit 
de important, de la el asteptîn- 
du-se ridicarea unei noi gene
rații de jucători talentati si 
viguroși.

Tocmai de aceea, cu toate că 
termometrul urcă mereu peste

Mircea TUDORAN

(Continuare in pag. 2-3)

0 EXCELENTĂ „RECAPITULARE"
LA CANOTAJ ÎNAINTEA

JOCURILOR MONDIALE UNIVERSITARE
IAȘI, 5 (prin telefon). La

cul Dorobanț, pitoresc vecin al 
lașului, a fost din nou invadat 
de grupul sportivilor cu trupuri 
statuare: între ei, excepție con- 
firmind regula, si cite un mi
nuscul „+1“, aducînd cu boxe
rii de categorie semimuscă în 
tovărășia celor de la grea. 
Ambarcațiuni cărora li se fac 
ultime retușuri tehnice și... 
cosmetice, șalupe de însoțire, 
megafoane, pontoane, turn de 
control, arbitri cu eleganță de 
stewarzi. Tabloul, vizibil la ori
ce mare concurs de canotaj, a 
fost „expus" de data aceasta 
în ambianța tradițională a Re
gatei lașului. Competiție ce a 
prefațat „Internaționalele" Ro
mâniei, ambele întreceri fiind, 
la rîndul lor, binevenite teste 
înaintea Universiadei de la 
Zagreb, unde canotajul nostru 
va fi prezent. Din acest punct 
de vedere se poate aprecia că, 
în totalitate, componenții lo
tului nostru au dat satisfacție, 
deși vineri, în serii, vremea 
total neprielnică (a plouat în 
rafale, iar vîntul a suflat, cum 
e mai rău, exact din lateral — 
stingă), iar sîmbătă, la finale, 
echipajele bulgare. poloneze 

absente, la rîndu-i) amenin- 
tînd butul advers printr-un 
atac stopat in extremis de Ra
dulescu. iar foarte tînărul Fi. 
Ion și-a încercat sansa din 
două lovituri de pedeapsă — 
totul în primele două minute-. 
Dar si Steaua a avut. mai 
apoi, ocazia de a deschide sco
rul. Alexandru a trimis. însă, 
în bară din l.p. (min. 4). pen
tru ca o spectaculoasă șarjă .a

Formația campioană (de la stingă la dreapta), rîndul de sus : Câinaru, Giucal, Mo
toc, Rădulescu, L. Constantin, Oroian, Leonte ; rîndul de mijloc : antrenorul emerit 
Th. Rădulescu, D. Teleașă - masor, T. Coman, Vărzaru, C. Florea, Dumitrescu Ig
nat, Hortorca, Moț, Ad. Mateescu — antrenor, dr. I. Ludu ; rîndul de jos : Mirea, 

David, Munteanu, Murariu, Alexandru, Codoi, Boldor. Foto : Aurel D. NEAGU
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(Citiți, în pag. 2—3. retro- .
spectiva asupra comportării l
formațiilor de pe prima /

scenă) ) 

Prima fază periculoasă la buturile oaspeților, primul gol : S. Cris- 
tescu reia cu capul și Autobuzul deschide scorul în intilnirea cu 
A. S. Drobeta Tr. Severin Foto : Dragoș A. NEAGU

sau sovietice le-au fost adver
sari redutabili. Principalii fa- 
voriți s-au impus de o manie
ră clară, confirmînd evoluțiile 
de excepție de la Regatele 
Moscova și Grunau și anun- 
țînd, în continuare, un sezon 
de vîrf.

Rezultatele tehnice, capitol Ia 
care, odată ajunși, vă propu
nem sistemul de notare adop
tat, nu de mult, de federația 
internațională: ou „x“, în pro
bele de vîsle si eu „+“ sau 
„—“ (deci, cu sau fără cîrmaci) 
în probele de rame. Așadar :

Feminin : 4+ : 1. România 1 
(Diaconescu, Trașcă, Bălan, 
Toader + Nedelcu) 6:43,8. 3.
România II 6:45,5, 3. U.R.S.3 
7:23,6.

2x : 1. România I (Lipă, Ge 
nes) 7:51,0. 2. România III
7:54,3, 3. România II 7:55,1.

2— : 1. România I (Homeghi. 
Arba) 7:12,9, 2. România II 
7:17,4, 3. România IV 7:31,2,

lx: (cat. ușoară): 1. M. Sava 
(România I) 7:53.2, 2. A.
Dzierzkowska (Polonia) 8:12,1,

Sorin SATMARI

(Continuare în pag. a 4-a', 

lui Vărzaru să se încheie. în 
min. 9. cu o pasă spre Boldor 
de puțin „înainte". Travaliul 
înaintării dinamoviste s-a vă
zut, treptat, răsplătit : după ce 
FL. ION a punctat din lovitură 
de pedeapsă (min. 15). Pa- 
raschiv a plecat înșelător ne

(Continuare in naa 2-31

Ieri, ultima etapă 
în eșalonul secund

C. S. M. SUCEAVA.
A. S A. Tfi. ML’REȘ

ȘI POLHE11N1CA
TIMIȘOARA

AU PROMOVAT
IN DIVIZIA

(amănunte, in pag
A
2—3)



MECIURI VIU DISPUTATE ÎN DIVIZIA A DE„GRECO-ROMANE"
Programate cu numai patru 

zile înaintea finalelor republi
cane individuale, întrecerile ce
lei de a V-a etape a Diviziei 
A de lupte greco-romane a» 
oferit concurentilor un exce
lent prilej de verificare.

BUCUREȘTI. Triunghiularul 
care a avut loc în Sala Pro
gresul a întrunit — o spunem 
fără rezerve — aproape toate 
atributele unei competiții a 
eșalonului de elită. Au - fost 
meciuri de-a lungul .cărora lup
tătorii au folosit numeroase 
procedee tehnice cotate cu 
punctaje maxime și nu puține 
s-au încheiat direct în tuș. Dîr- 
zenia, fantezia și cutezanța 
competitorilor au întregit fru
musețea acestui triunghiular.

în prima întîlnire s-au aflat 
fată în fată Progresul Bucu
rești și Crișul Oradea, două 
echipe în rîndul cărora s-au 
aflat multi tineri. Firește, ele
vii antrenorului Staicu Oltea» 
nu, apărîndu-și șansele în fața 
propriilor suporteri, pe de o 
parte, și avînd un plus de pre
gătire, pe de altă parte, au 
reușit să se impună la un scor 
reconfortant : 7—3. victoriile 
celor de la Progresul au fost 
Obținute de V. Cristian (cat. 52 
kg) prin tuș, Șt. Nicolae (57 
kg) tuș, D. Olari u (62 kg) 11—5, 
M. Constantin (74 kg) 3—0, M. 
Drugan (82 kg) 8—4, C. Albuț 
(100 kg) superioritate (15—0) și 
de C. Olaru (130 kg) tuș. Oră- 
denii au ieșit învingători la 
trei categorii : I. Borz (48 kg) 
tuș, FI. Merca (68 kg) 17—5 și 
M. Vcșcan 90 kg) tuș.

în continuare s-au întîlnit 
Progresul și SIMARED Baia 
Mare. Nu mai puțin de 8 din 
totalul celor 10 meciuri au luat 
sfîrșit înainte de limită. Și de 
astă dată însă, bucureștenli Costin CH'RIAC

CAMPIONATUL DE RUGBY
(Urmare din riag. 1)

lingă grămadă. în min. 31, Co- 
jocaru a continuat inspirat ac
țiunea. terminată de ALDEA 
în eseu, transformat de FL. 
ION. Acesta din urmă a mai 
marcat în ultimul minut al re
prizei, din l.p.. în vreme ce 
militarii au ratat alte trei pe
nalități.

Rănită în orgoliu la acest 
handicap de 12 puncte. Steaua 
a început în. forță a doua ju
mătate a meciului, iar presiu
nea ei nu a rămas fără rezul
tat. fiindcă în min. 45 arbitrul 
I. Vasilică (care a fost ajutat 
de P. Barbu si M. Paraschi- 
vescu) a apreciat că dinamo- 
vistii au prăbușit intenționat 
grămada pe linia de țintă, a- 
cordînd eseu de penalizare, 
transformat de ALEXANDRU. 
La zece minute însă, tot la o 
fază de grămadă, PARASCHIV 
a pătruns cu măiestrie în bu
tul advers (păcat că experi
mentatul international nu și-a 
stâpînit ieri nervii — el, dar și 
alti jucători de la care aștep
tăm altceva), FL. ION a trans
format sî acest eseu, astfel că 
diferența s-a refăcut. Avea să 
o reducă ALEXANDRU : l.p. 
in min. 57. drop în min. 69. 
din nou l.p. în min. 75, Steliș- 
tii. cu un Murariu inepuizabil, 
au mai construit cîteva acțiuni, 
Dinamo a rezistat si a cîștigit 
în final cu 18—15.

Formațiile : STEAUA : Codoi 
— D. Popescu, Vărzaru, Ignat, 
Bolilor — Alexandru, T. Co
mun — Murariu, Rădulescu, C. 
Fiorea (Oroian) — L. Constan
tin, Moțoc — D. Căinaru. Mun- 
teanu (Avram). Dumitrescu • 
DINAMO : Toader — C. Po
pescu, Lungu, Tofan. Aldea — 
FI. Ion, Paraschiv — Zafiescu,

LOTO PRONOSPOR7 INFORMEAZĂ
NUMERELE EXTRASE LA 

TRAGEREA LOTO 2 DIN 5 
IULIE 1987. Extragerea I : 53 
1 46 54 ; Extragerea a II-a : 23 
73 59 29 ; Extragerea a IlI-a : 
30 55 71 65. Fond de cîștiguri : 
463.797 lei.
REZULTATELE CONCURSULUI 
PRONOSPORT DIN 5 IULIE 1987 

1. Unirea Focșani — steaua 
Mizil 1 ; 2, Unirea Slo-bozia — 
C.S.M. Suceava 1 ; 3. Minerul G. 
H — Oiimoia Rm'. S. X ; 4. Poia
na Cîmpina — Aripile Bacău 1 ; 
5. Automatica — Carpați Mîrșa 1; 
S. I.C.I.M. Brașov — A.S.A. Tg. 
M. 1 ; 7. Inter Sibiu — Progresul 
Buc. 1 ; 8. C.S. Tîrgoviște — Elec- 
troputere Cv. 1 ; 9. Pandurii Tg. 
Jiu — Sp. M. Slatina 1 ; 10. Strungul 
Arad — Gloria Bistrița 1 ; 11.
C.I.L. Sighet — C.S. U.T.A. 1 ; 12. 
F.C. Maramureș — „Poli" Tim. 1 ; 

13. Minerul Cavnic — Olimpia 
S.M. X.

Fonci de ciștiguri : 747.131 lei. 

s-au impus tot ou 7—3. M. 
Flătărescu (48 kg) tuș, FI. Mă- 
gureanu (52 kg) tuș, Șt. Nico
lae — tuș, D. Olariu (62 kg) 
tuș, Gh. Fiorea 4—3, M. Con
stantin — tuș și M. Drugan — 
tuș. La următoarele trei catego
rii au cîștigat băimărenii: O- 
Romocca (90 kg) tuș, M. Trif 
(100 kg) prin accidentarea ad
versarului, și V. Cornea (130 
kg) tuș.

Deosebit de disputată șl, în
deosebi, echilibrată a fost în- 
tîlnirea dintre SIMARED și 
Crișul. După partidele de la 
primele două categorii, orăde- 
nii luaseră un avantaj de do
uă puncte, în urma victoriilor 
prin tuș obținute de I. Bor» 
(48 kg) și D. Știubea (52 kg). 
Replica celor de la SIMARED 
n-a întîrziat însă: V. Mare (57 
kg) tuș și V. Talpoș (62 kg) 
5—4 au restabilit egalitatea, 
2—2. Apoi, din nou Crișul a 
luat conducerea după partida 
de la 68 kg. asupra căreia ză
bovim fie și numai pentru a 
sublinia că onădeanul FI. Mer
ca a realizat unul dintre cele 
mai frumoase meciuri în com
pania lui I. Demeter, pe care 
l-a învins cu un rezultat mai 
mult decît relevant: 16—6. Dar, 
la 74 kg, băimăreanul FI. Că
lăuz restabilește egalitatea 
(3—3), obținînd victoria la 
puncte (6—5). Orădeanul R. 
Dongo (82 kg) avea să-și adu
că pentru ultima oară echipa 
în avantaj, cîștigînd prin des
calificarea adversarului (3—4) 
La ultimele trei categorii, ele
vii antrenorului băimărean Vic
tor Gherghina s-au impus: O. 
Romocea (90 kg) 3—0, M. Trif 
(100 kg) tuș și V. Cornea (130 
kg) tuș. Rezultat final: 6—4 
pentru SIMARED.

Deja, Veres — Caragea. Cojo- 
caru (Borș) — Bucan, Gh. Ion 
(Tufă), Gheorghe.

Geo RAEȚCHI
R.C. GRIVIȚA ROȘIE — 

, ȘTIINȚA CEMIN 12—9 (6—6),
Gazdele. în afara unui loc 

cit mai onorabil în clasament, 
urmăreau si o revanșă, după 
acel 10—13 din prima con
fruntare cu studenții băimă- 
reni. Obiectiv realizat, dar 
după o dispută epuizantă, cu 
un adversar într-o excelentă 
dispoziție de joc. Grivita Roșie 
a făcut o partidă bună („ca si 
la Baia Mare, mai ales în re
priza secundă", cum sublinia 
unul dintre conducătorii echi
pei oaspe). instalîndu-se de la 
început la cîrma jocului, ratînd 
însă două l.p. prin T. Radu, 
în primele 15 minute, apoi o 
situație excelentă de eseu, prin 
Pasache. Abia în min. 34 gaz
dele reușesc să deschidă scorul 
cu un splendid eseu finalizat 
de CALAFETEANU. A trans
format T. RADU. Apoi, după 
o altă l.p. ratată de T. Radu, 
surpriză : Tudose scapă o min
ge în imediata apropiere a 
propriului spațiu de țintă, FLO- 
RESCU. foarte activ, urmăreș
te faza, preia mingea și în
scrie din eseu OSIAC îl trans
formă și— 6—6. Rezultat la 
pauză, nescontat, după aspectul 
general al jocului.

BOGAT SEZON PENTRU HOCHEIȘTI
(Urmare din pag. 1)

30 de grade, că este sezonul 
vacantelor pe malul mării sau 
pe potecile adumbrite ale mun
ților. federația de hochei, ur- 
mînd proverbul din bătrîni 
care spune că omul gospodar 
își face car iarna si sanie vara, 
pregătește de pe acum sezonul 
viitor, al cărui start nu este 
deloc depărtat, mai ales pen
tru sportivii din echipa repre
zentativă aflată într-o nouă 
structură. Ca si în alti ani. ei 
vor fi prezenti la tradiționalul 
„Turneu Sovietski Sport". Com
petiția va avea loc la Kiev, 
între 9 si 15 septembrie. cu 
adversari dintre cei mai pu
ternici : trei echipe din
U.R.S.S.. cîte una din Ceho
slovacia și Polonia. Dar iată 
lotul lărgit (din care antreno
rii Al. Kalamar si V. Crihan 
vor alcătui echipa): Huțan,
Netedu, Ungureanu. Barta. Ki- 
raly — portari ; Daia, Herlea, 
Horvath, Dimache, I. popovici, 
D. Popovici, Kedves, A. Nagy, 
Z. Nagy, Bunescu — fundași ; 
Burada, Hălăucă. Dragomir. 
Gliga, K. Antal. Sofron. Chi- 
riță, I. Zaharia. Cs. Antal, 
Eros, L. Csata, 3. Orban, S.

PLOIEȘTI. în această etapă 
s-au disputat în localitate nu 
mai puțin de șase întîlniri. 
Faptul că patru dintre acestea 
s-au terminat cu rezultate de 
egalitate, 5—5, ne îndreptățeș
te să evidențiem echilibrul sub 
semnul căruia și-au disputat 
întîietatea formațiile respecti
ve. Doar Prahova Ploiești a 
reușit să se detașeze net, 8—2, 
în partida cu Metalul Bucu
rești, și iMU Medgidia, tot în 

i meciul cu Metalul: 7—3. In
rest, cum menționam, au fost 
consemnate .remize"; Turbo- 
mecanica București cu Metalul 

; și cu IMU, Prahova cu Turbo- 
mecanica .și cu IMU. (Octavian 
BALTEANU — coresp.).

PITEȘTI. într-o Organizare 
foarte bună, la Casa de Cul
tură a Sindicatelor din noul 

; cartier Mic.veni, au concurat 
Metalul IURT Lugoj, CSM 
TUG Craiova și LC Dacia Pi
tești. Reuniunea. cu întîlniri 
deosebit de- atractive, a fost 
urmărită de peste 500 de spec
tatori- Spre satisfacția lor, for
mația gazdă a avut o compor
tare remarcabilă, repurtînd vic
tori; categorice: 8—2 atît cu 
Metalul IURT, cit și cu CSM 
TUG. Cele două echipe oaspe
te au oferit spectatorilor piteș- 
teni o întrecere aprigă și de 
bun nivel tehnic. In final, cra- 
iovenii au cîștigat cu 6—4. 
S-au remarcat Marinei Nicolae 
(LC) și costel Boată (CSM 
TUG). Arbitrii Ion Ionescu 
(Reșița) și Dumitru Tihan 
(București) s-au achitat bine 
de misiunea lor, - cu toate că 
cel de al treilea arbitru dele
gat de FRL, Ion Bîrjac (Bra
șov), a absentat! (Ilie FEȚEA- 
NU — coresp).

CRAIOVA. Cu luptătorii de 
la categoriile mici în bună 
formă, craiovenii de la Electro-

La reluare, oaspeții acționea
ză foarte curajos, fiind gata- 
gata să preia conducerea, dar 
V. Ion ratează' două dropuri 
consecutive. A treia tentativă, 
cea a lui CIOLPAN, nu mai 
dă greș ! Si Stiinta (min. 56) 
se află in avantaj (9—6), Ieși
rea din teren a lui Florescu, 
accidentat în min. 59, reduce 
din forța agresivă a oaspeți
lor, astfel că în min. 66 T. 
RADU aduce egalarea, din l.p. 
Tot el va rata o altă l.p.. un 
minut mai tîrziu. Meciul se 
apropie de sfîrșit. spectatorii 
(circa 2000) se gîndesc la Pre
lungiri. dar în min. 72 V. Ion 
e pe cale să fructifice un eseu 
la circa 10 metri de buturile 
grivitene ; el ezită să preia 
mingea ricoșată dintr-un ad
versar ! în replică gazdele în
scriu din l.p., prin același T. 
RADU (min. 77), scor final 
12—9 pentru Grivița. dar cu 
emoții, pentru că în ultimele 
secunde (!) V. Ion este si el 
la un Pas de a transforma 
o l.p.

Arbitrul Paul Soare — Bucu
rești. ajutat la margine de D. 
Costea — Brasov si Oct. Io
nescu — Constanta a condus 
formațiile : R.C. GRIVIȚA RO
SIE: Tudose— Calafeteanu, C. 
Petre, I. Nicolae. Chirigiu — 
T. Radu. Anton — Moraru, 
Gurămare, Cîrcei — Stroe, Di- 
nescu — Bălan, Pasache. A. 
Ion ; ȘTIINȚA : Ciolpan — 
Pascale. Istrate. Fulina. Osiac

Andras. Gereb, Keresztes, Ale- 
xe — înaintași.

Sezonul intern va debuta însă 
la 9 august cînd, la Gheor- 
gheni, se vor disputa primele 
meciuri din „Cupa 23 August", 
la care vor participa Steaua 
București, Sport Club Miercu

Dinamo 
Galati,
Ciuc si

rea Ciuc. 
Dunărea 
Miercurea

București, 
Progresul 

Viitorul
Gheorgheni, competiție cîști- 
gată la ediția precedentă, rea
mintim, de Sport Club. Noutăti
și în campionatele naționale. 
Față de anul trecut. în ediția 
1987—88 a întrecerii echipelor 
din prima grupă valorică vor 
lua parte sase formații (în loc 
de patru), cele mai sus amin
tite. Este, desigur, un impor
tant pas înainte, care va mări 
interesul în jurul competiției.
Campionatul se va disputa in 
etape săDtămînale (cu meciuri 
duble). Cele sase formații vor 
lua parte însă lă numai zece 
etape (prima la 25—26 septem
brie. ultima Ia 11—12 decem
brie). după care se va alcătui 
un prim clasament, deosebit de
important pentru că doar pri
mele patru clasate vor conti
nua întrecerea în prima grupă 
valorică. Vor mai urma încă 

putere au ieșit învingători în 
triunghiularul cu C.S. Arad 
(5—4) și ASA Cluj-Napoca 
(9—1). Arădenii, cu toate că 
s-au detașat (7—3) în fața clu
jenilor, au fost nevoiți să 
treacă prin destule emoții, ul
timii pierzînd partidele spre 
finalul acestora. (Vasile PO- 
POVICI — coresp.).

CONSTANȚA. Cum era de 
așteptat, triunghiularul din lo
calitate a fost dominat de va
loroasa formație a clubului 
Steaua, care a dispus de Farul 
Constanța cu 8—2 și de Rapid 
București cu 7—3. O mare sur
priză, însă, a fost consemnată 
la finele' întîlniri i dintre Rapid 
și Farul. în prima parte a 
campionatului, formația con- 
stănțeană, concurînd la Bucu
rești, a terminat la egalitate, 
5—5, cu Rapid și a pierdut la 
limită (4—6) în fața Stelei. De 
astă dată, treeînd. peste înfrîn- 
gerea mai severă din meciul 
cu vicecampioana țării, ea a 
fost depășită cu 6—4 de Rapid, 
deși s-a aflat pe teren propriu! 
(Cornel POPA — coresp ).

GALAȚI. Prezentînd o garni
tură bine pusă la punct, Du
nărea din localitate a reușit să 
cîștige ambele întîlniri: 7—3 cu 
Progresul Brăila și 6—4 cu Hi
drotehnica Șiret. Mai puțin 
scontat a fost rezultatul parti
dei Hidrotehnica — Progresul, 
7—3, dacă se are în vedere.că 
formația din Șiret se află 'de 
puțin tmp în primul eșalon, 
spre deosebire de echipa bră- 
ileană, prezentă în această' 
competiție încă de la primele 
ediții. O impresie excelentă a 
lăsat gălățeanui Petre Ursu, 
de la categoria grea, prin ma
niera spectaculoasă și tehnică 
a evoluției sale. (Telemac SI - 
RIOPOL — coresp.).

— V. Ion, Fîorescu (Seceleant.)
— Șugar, Predescu, Ailenei — 
iȘtefiuc. Pujină — Melniciuc,
N. Gheorghe, Csoma.

Tiberiu STAMA

CLASAMENTUL TURNEULUI
FINAL, locurile 1—4

1. STEAUA Buc. 6 411 79-61 15
2. Dinamo Buc. 6 303 69-77 12
3. Grivita Roșie 6 213 80-85 11
4. Șt. CEMIN B.M. 6 204 60-G5 10

Aceste patru formații vor Iva 
parte in campionatul viitor la 
disputa din prima serie valo
rică a Diviziei A alături de 
echipele clasate pe locurile 3—6 
în cele două serii ale ediției 
1986—87 : Stiinta Petre,sâni, 
C.S.M. Suceava. C.S.M. Sibiu. 
C.S.U. Sportul Studențesc-Pre- 
fabricate București (din seria 
I), Farul Constanta. Contactoa- 
re Buzău. Politehnica Iași, Uni
versitatea Timisoara (seria a 
II-a). Următoarele clasate în 
„A" vor alcătui, alături de cis- 
tigătoarele subgrupelor din Di
vizia B. o a doua serie valo
rică a primei divizii. împărțită 
în două grupe : I — T.C.. Ind. 
Constanta. Rulmentul Bîrlad 
Mașini Grele Buc.. Gloria Buc. 
Chimia C-F-A. Brăila. Hidroteh
nica Focșani, U.R.A. Tecuci, 
Constructorul Constanta : II — 
Rapid Buc., Gloria Olimpia 
P-T.T. Arad, Universitatea 
„16 Februarie" Cluj-Napoca. 
G.A.M.T. Oradea, Metalurgis
tul Cugir, Carpați Mîrșa, 
1.0.B. Balș, Energia Buc.

șase etaiae săptămînale. pînă la 
29—30 ianuarie, urmate de un 
turneu dublu, la București, în
tre 23 si 29 februarie. La al
cătuirea clasamentului final se 
va tine seama -si de rezultatele 
înregistrate în «prima parte a 
campionatului.

Campionatul A/2 (participă : 
Sp. Studențesc București, 
IMASA Sf. Gheorghe. Metalul 
Rădăuți, Tîrnava Odorhei, 
C.S.M. Suceava, Electromureș 
Tg. Mureș si. la unele turnee, 
reprezentativele de tineret si 
juniori) se va disputa si el 
după o formulă nouă. Cele 
șase echipe. împreună cu lo
turile de tineret si iuniori. vor 
lua parte la trei turnee (primul 
începe Ia 13 septembrie, ulti
mul se încheie Ia 17 decem
brie) după care se va alcătui 
un. prim clasament : echipele 
de pe primele două locuri îm
preună cu cele clasate pe locu
rile 5 si 6 în grupa A/l vor 
continua întrecerea încă trei 
turnee (ultimul se va încheia 
la 10 aprilie si se va disputa 
la București). intrînd în a 
doua parte a campionatului de 
la 0 puncte datorită decalaiu- 
lui existent între cele două 
grupe. Primele două vor activa 
în sezonul 1988—89 în A/l. iar 
celelalte două în A/2. Echipele 
clasate pe locurile 3—6 în A/2

| Divizionarele A la cade
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Mulți suporteri ai Sportului 
Studențesc sînt înclinați să 
împartă istoria modernă a echi
pei lor în două perioade : cea 
cu Hagi și cea fără Hagi. Si
gur că un jucător ca Hagi nu 
apare prea des si prezența lui 
într-o echipă ar fi comparabilă 
— păstrînd proporțiile ’ — 
cu prezența unui Platini 
la Juventus sau a unui Van 
Basten la Ajax. Cu toate a- 
cestea. împărțirea în perioade 
nu ni se pare întru totul ius- 
tificată. Dacă cercetăm clasa
mentul turului (în care a ju
cat Hagi) si pe cel al returului 
(In care a lipsit Hagi). consta
tăm că fără Hagi Sportul Stu
dențesc a realizat un punct în 
plus și chiar a marcat un gol 
mai mult. (în toamnă, alb-ne- 
grii realizaseră 17 puncte, mar
când 27 de goluri, iar în retur 
au adunat 18 puncte, din 28 
de goluri. Unde însă se consta
tă un regres e apărarea, care 
a primit cu 12 goluri mai mult 
decît în toamnă... Fără să vrei, 
începi să te gîndești 
lescu a lipsit echipei 
decît Hagi).

Acestea fiind zise.
admitem că — paradoxal — 
Sportul Studențesc 1987 n-a ju
cat mai rău decît „Sportul cu 
Hagi". (In tur apăruseră sem
nele unei neomogenităti în 
cui echipei... si asta avea 
dăcini mai adinei).

Se' știe — s-a mai spus și 
mai scris — că Sportul
dențesc a acuzat din plin mo
dificarea de stil intervenită' du
pă retragerea lui M. Sandu — 
prematură, am spune noi, dacă 
n-am tine seama că actualul 
membru al conducerii alb-ne-

4.
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(Speri 
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Igrilor era accidentat la ora re
tragerii. Tranziția de la jocul 
Icu pivot la iocul fără s-a fă
cut greu si incomplet. Hagi în
suși nereușind să ordoneze jo-

vor continua întrecrea în sis
tem turneu, luîndu-se în con
siderare punctele acumulate în
tre ele. in meciurile directe.

întrucît reprezentativa de iu
niori. terminînd victorioasă în 
grupa B a campionatului eu
ropean. disputat la București, 
și-a recîștigat dreptul să ioace 
în prima grupă valorică (unde 
va primi replica celor mai pu
ternice echipe de pe continent, 
printre care U.R.S.S., Ceho
slovacia, Suedia. Finlanda etc.), 
o deosebită importantă capătă 
întrecerea hocheiștilor juniori. 
Primele partide ale echipelor 
din prima grupă valorică a ju
niorilor I sînt programate ia 
Gheorgheni, la 3 septembrie. 
Participă : C.S.S. 2 Construc
torul Galați. C.S.Ș. Miercurea 
Ciuc, C.S.S. Gheorgheni. Steaua 
Triumf București. La grupa 
valorică B vor lua startul : Pe
trolul Brașov. C.S.S. Sf. Gheor
ghe, C.S.S. Odorhei. Imatex Tg. 
Mureș. Petrolul Ploiești si 
C.S.Ș. Suceava. întrecerile de 
iuniori II. copii si speranțe se 
vor disputa sistem divizie, pe 
plan local, cu turnee în tim
pul vacantelor școlare.

Așadar, se anunță un sezon 
bogat, cu competiții interne 
echilibrate, bine alcătuit de la 
care așteptăm consacrarea unei 
noi generații de jucători.
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iei peste ediția ]986/1987

C S. M. Suceava, A. S. A. Tg. Mureș și Politehnica Timișoara
SERIA I

au promovat pe prima scenă

CARE OBLIGĂ
*w-i*-rfiwwyvibW<

DUEL SPECTACULOS HAȘOTI-SIMIONAȘ
Unirea Slobozia C.S.M. Suceava 4-3 (3-2)

STUD. 34 14 7 13 55-46 35
c pe teren propriu : 25 (a pierdut cîte două 
t și Universitatea Craiova, cite unul eu Vic- 
-,M. Brașov) ; a obținut 10 puncte în depla- 
Oțelul, Dinamo și F.C. Olt, cîte unul eu Pe- 

a Craiova, „U" Cluj-Napoca și Gloria).
ic ocupat : 1 (prima etapă) ; cel mai slab loc:

pei : Coraș -—12 goluri, Terheș 11, Bozeșan 8, 
Țicleanu și Burchel — cîte 2, Iorgulescu 1, 
, Stănici. Pană,'Bondoc, Prodan și Munteanu

ți : 23 ; Coraș și Cristea — cîte 33 de me- 
îeș — cîte 31, M. Marian 30, Cristian I 29, Bo
cite 28, Țicleanu 27, Munteanu II 2®, M. Popa 

iscu I 19, Hagi 16, stănici și Șerbănică — cîte 
gea 6, Voicilă 5, D. Popescu și Popovici — 
rgulescu II 1.
ențiaților : 1- -3. Cazan, Coraș și Bozeșan

iene ; 35 — 15 jucători ; cele mai multe :

: nici Unul.
e 3 lovituri de
eșan ; a fost sancționată cu 6 penaltyuri : 4 
ite.
de șuturi (265 acasă — 127 în deplasare), din- 
ir’tă (137 acasă — 59 în deplasare).

SLOBOZIA, 5 (prin telefon). In 
ciuda oloil care n-a contenit să 
cadă pe toată durata partidei, 
peste 5000 de spectatori au ținut 
să asiste la acest meci care, deși 
nu mai prezenta un interes deo
sebit (C.S.M. Suceava fiind prac
tic promovată), a corespuns sub 
toate aspectele. Am văzut la lu
cru două formații tehnice, cu o 
concepție de joc bine definită, 
care au terminat campionatul în 
plină forță (meritul revine celor 
doi antrenori : Emanoil Hașotl și 
Vasille Simionaș).

După ce, în min. 2, Constantin 
ratează o mare ocazie, in minu
tul următor Cașuba 
perfect și SFRIJAN inscrie 
capul: 0—1. Nu trece decît 
minut și gazdele egalează: 
trare Prepeliță și ROȘU reia in 
plasă: 1—1. Fazele se succed cu 
repeziciune la cele două porți șl, 
în min. 22, CONSTANTIN profi
tă de o bilbîială a apărării su
cevene șl inscrie cu boltă: 2—1. 
Gazdele exercită, în continuare, 
presiunea la poarta lui Alexa și, 
în min. 34, GAFENCU înscrie In 
propria-i poartă: 3—1, Meciul

centrează
CU 
un 

cen-

este deosebit de spectaculos și, 
in min. 44, CAȘUBA ia o acțiune 
pe cont ptopriu încheiată cu un 
șut de la marginea careului și 
scorul devine 3—2.

La reluare, jocul este la fel de 
spectaculos, animat și, în min. 
59j CONSTANTIN este faultat de 
Alexa în careu, tot el execută 
penaltyul și gazdele conduc cu 
4—2. Oaspeții contraatacă pericu
los și, în min. 62, Sfrijan scapă 
pe partea dreaptă, centrează la 
întîlnire și CA SUB A înscrie, cu 
capul, din “

Arbitrul 
a condus

UNIREA
— DRĂGUȚ, Dinu, CÎRÎC, Mihali
— Ene, GACHE, Prepeliță (<min. 
79 Mustacă) — ROȘU, CONSTAN
TIN, Bătrîneanu (min. 84 Gheor- 
ghe). -

C.S.M. SUCEAVA; ALEXA — 
CRISTESCU, POPA, Gălușcă, 
Ciobanu — MUCILEANU, Buliga, 
Gafencu — PĂIUȘ, Sfrijan (min. 
79 State), CAȘUBA.

plonjon: 4—3.
J. Grama (București) 
foarte bine formațiile:
SLOBOZIA: lonescu

Pavel PEANA

la 11 m, toate transformate : SCOR CATEGORIC
F.C.M. Progresul Brăila — F.C.M. Delta Tulcea 6—0 (2—0)

BRAȚ LA BRAJ, ÎN DIVIZIA CI
Automatica
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portărilor 
a între - 

iță de re-

ar

viteză a lui Bozeșan — iată că 
am ajuns la un punct nevral
gic. cel legat de tempoul mult 
prea moderat pe care îl dez
voltă astăzi echipa în compara
ție cu cea din perioada „zbu
rătorilor" Grigore — Bucurescu, 
ca să nu mai vorbim de vîrte- 
jurile stîrnite de Hagi.

Care sint perspectivele apro
piate ? Nu știm dacă Sportul se 
va întări cu un jucător sau doi 
— cert este că în momentul de 
fată e greu să te întărești cu 
un jucător consacrat, 
cei tineri e nevoie 
Sîntem convinși că 
Sportului Studențesc 
principala armă a echipei este 
dezvoltarea unui ioc combina- 
tiv, mergîndu-se pînă Ia 
nament. Cit privește viteza, 
greu de presupus 
fi mărită atît de 
teralii“, cîndva o 
jocul studenților, 
pierdut din avînt

iar pentru 
de timp, 
antrenorii 
Știu că

estuia c 
•ANICA

dar Crîs- 
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îgem Ia 

■ elemen- 
uusul de

rafi- 
e 

că ea poate 
repede. ,La- 

trambulină în 
si-au mai 

(Munteanu II. 
inimos ca întotdeauna, a 
plinit si el o vîrstă). Așa 
face că atacul Sportului se 
voltă oarecum previzibil, 
treceri de la Cazan spre Coraș. 
a cărui inventivitate tehnică și 
chiar tactică nu găsește 
des o continuare pe 
mâi ales cînd lipsește 
Sigur, se poate spune 
tă si un Burchel. dar. 
cate, acest fotbalist fin 
uneori si prea discret, nefăcînd 
parte din categoria înaintași
lor (sau mijlocașilor ofensivi) 
care izbesc. Din păcate. Terheș 
și Stănici fac si ei parte din 
categoria timizilor sau, mai bi
ne zis, sint opusul lui... Lăcă
tuș în modul 
cului.

Am înșirat 
nele rezerve 
pentru faptul 
dențesc are multi prieteni, ca
re așteaptă mult mai mult 
Ia echipa care a fost cîndva 
lui Mircea Sandu", apoi „a 
Hagi", pentru a fi astăzi 
tuturor celor 11 “. Sintem con
vinși că antrenorii Rădulescu 
— Marica, realizatorii acestui 
..plus 1“ față de perioada Hagi, 
vor sti să adune echipa, 
cum au reușit să o facă 
tr-un moment cu adevărat 
cil, cel de la Slatina, și 
ar trebui să fie semnalul 
mobilizări care să facă 
momentele Sturm Grazr Xamax 
și Gan toise, cînd jocul nu 
ridica la nivelul ...vedetelor.
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loan CHIRILA

DE LA L D. M. S
1987 orele 10, vinde prin licitație 

pe benzină, diferite mărci, dispo- 
tul 277/1979.
sala i.D.M.S. din București, B-du) 
aj V, camera 17, sector 1.
>articipa orice persoană care con- 
o garanție de 10% din prețul 
autoturismului.
înd cu plata integrală.
tehnică a autoturismelor pot 

rinderea deținătoare, 
isticile, prețurile de începere a 
idresele unde pot fi văzute auto- 
e la următoarele magazine auto- 
[.D.M.S. din :

de

fi

li-

BRĂILA, 5 (prin telefon). Des
tul de „șifonată" (2—7 la Praho
va C.S.U. Ploiești, în penultima 
etapă), echipa brăileană a dorit 
să încheie această ediție a cam
pionatului cu un net succes, un 
succes care să-i asigure un loc 
pe podiumul seriei. Și iată că în 
fața Deltei a reușit ce și-a dorit, 
într-o partidă pe care a contro
lat-o in majoritatea timpului de 
joc și în eursul căreia a reali
zat frumoase ............
ve, din care 
goluri și alte 
te, cit pentru 
Șirul marilor 
deschide scorul a început 
min. 3, ' ’ “ ’
singur, pe dreapta, însă 
său a fost ’ ' '
de portarul Iliușcă. Aceeași ra- 
Didă extremă a gazdelor, DRA- 
GOI, a profitat, însă, în min. 6, 
de o gafă a lui Feodorov și s-â 
dus din nou, pe culoarul prefe
rat, fentîndu-1 de această dată 
pe apărătorul buturilor echipei 
tulcene, și înscriind: 1—0. La o 
ieșire tardivă la ofsaid a apără
torilor oaspeți (min. 14) A. Ma
rin este „placat", în careu, de

★
F.C. CONSTANȚA — DUNĂREA 

C.S.U. GALAȚI 2—1 (1—1) : zahiu 
(min. 2i8), Petcu (min. 50 — din 
11 m), respectiv Ifrim (min. 44).

POIANA CIMPINA — ARIPILE 
VICTORIA BACAU 2—0 (1—0) : 
Stan (min. 18), Achim (min. 78).

MINERUL GURA HUMORULUI 
— OLIMPIA RM. SĂRAT 2—2 
(0—1) : Petrescu (min. 53), Ga- 
fița (min. 85), respectiv Nicul- 
cioiu (min. 43) Ticăianu (min. 60).

POLITEHNICA IAȘI — -----
HLAUL P. NEAMȚ 1—1 i 
Pirv (min. 54), respectiv 
(min. 52).

F.E.P.A. ’74 BIRLAD —
C.S.U. PLOIEȘTI

combinații ofensi- 
au rezultat șase 
multe ocazii rata- 
alte trei meciuri! 
posibilități de a 

în 
cînd Drăgoi a sprintat 

șutul 
deviat, in-extremis,

Iliușcă, dar Petrache își infirmă 
calitat . de golgeter, executind 
slab penaltyul acordat. In min. 
40, Iliușcă îl „cosește" pe Petra
che, în careu, deși avea și altă 
soluție, șl DRĂGOI transformă 
lovitura de pedeapsă: 2—0. In 
min. 59. Drăgoi driblează totul 
în cale, pasă la PETRACHE 
și... 3—0. Brăilenii sînt peste tot, 
punctează, în continuare, prin 
DRĂGOI (min. 67), VASÎI (min. 
80) și TITIRIȘCĂ (min. 81), ast
fel câ tabela de marcaj indică, 
în final, 6—0 pentru gazde.

. bucureștean D 
condus foarte bine for-

După 
Divizia 
pe cele 
preună 
aceea nici ultimul lor meci, nu 
s-a ridicat la înălțime, ambele 
combatante fiind împăcate cu 
soarta lor. Totuși fazele frumoa
se nu au lipsit. Normal, ca gaz
dă, Automatica a atacat din start, 
deschizîrt'1 scorul relativ repede, în 
min. 10, ' - —- ..........
centrarea Iui Boțonea. 
echilibrează jocul, dar cei ce 
marca vor fi tot cel de la 
tomatica, prin BACIU (min. 
la centrarea foarte bună a 
Stan.

Partea a do>ua are cam 
eași înfățișare și ca joc și 
vreme (timp închis, 
fază „tragicomică" 
min. 50, cînd la centrarea lui 
Nochit mingea izbește transver
sala... care cade peste Ciolacu, 
accidentlndu-1, șl întrerupindu-se 
jocul! Oaspeții reușesc să înscrie 
in min. 69, cînd Grădinar cen-

♦ *
GAZ METAN MEDIAȘ — TRAC

TORUL BRAȘOV 0—1 (0—1) :
Marcăș (min. 2).

I.C.I.M. BRAȘOV — A.S.A. TIR- 
GU MUREȘ 3—1 (l—0) : Berteanu 
(min. 18 și 81) Drăgan (min. 66), 
respectiv Soare (min. 76).

CHIMICA TtRNAVENI — MECA
NICA FINA STEAUA BUCUREȘTI 
6—2 (4—1 : Fodor (min. 5), Oprlșor 
(min. 11 șl 85), Both (min. 23), 
Cenan (min. 42), respectiv Ghiță 
(min. 34), Dragne (min. 47).

INTER SIBIU — PROGRESUL 
VULCAN BUCUREȘTI 2—0 (2—0): 
Văsii (min. 2) și Predatu (mip. 
26).

C.S. TÎRGOVIȘTE — ELECTRO- 
PUTERE CRAIOVA 2—1 (1—0) :
Nicolescu (min. 44), Ghioacă 
(min. 55). respectiv Calafeteanu 
(min. 70).

ROVA ROȘIORI — IMASA SF. 
GHEORGHE 2—0 (1—0) : Petre
(min. 31 și 70).

GLORIA PANDURII TG. JIU 
— SPORTUL MUNCITORESC

șapte ani neîntrerupți în 
B (coincidență), iată-le 
două echipe părăsind îm- 
eșalonul al doilea. De

cînd GROSU a fructificat
Oaspeții 

vor 
ĂU- 
32), 
lui

ace
ea 

ploios). O 
se petrece în

trează impecabil și FLORESCU 
reia, cu capul, în plasă. Cel mai 
bun jucător al Automati'cii, Cu- 
lea, va crea, în continuare, pa
nică în firava apărare a oaspe
ților, dar colegii săi vor rata, cea 
mai mare ocazie avînd-o Grosu 
(min. 30). în final vom mai con
semna două goluri:' mai întîi 
gazdele 'min. 80) prin GHIȚĂ, 
și apoi oaspeții, dintr-un pe
nalty dictat de arbitru, aproape 
de fază, prin FAȚAN (min. 83).

Arbitrul V. Curt (Constanța) a 
conduc foarte bine formațiile :

AUTOMATICA : Popa — Pîrvan, 
Gheras-e Lalupca, Boțonea — Ion 
Ion (min 65 Ghiță), Nochit 
(min 61 TERTELEAC), Stan — 
Baciu GROSU, CULEA.

CARP AȚI î Ciolacu (imin. 
Lasou' — Purima, Veleanu, 
tache, Armenean — FAȚAN, 
teci, Constantinescu (min. 
GRĂDINAR) — Stîngaciu. 
rescu, Voiculeț.

50 
Fo- 

Ter-
46

F1O-

Raz van TOMA
★

SLATINA 4—0 (2—0) : Pîrvan
(min. 32)., I. Marius (min. 40), 
Burlan (min. 85), Șolea (min. 83).

Relatări de la : M. Țacăl, C. 
Gruia, I. Ducan, Gh. Topirceanu, 
M. Avanu. T. Negulescu, P. Cris
tea.

1. ASA Tg. M. 34 19 9 6 70-31 47
2. Prog. Vulcan 34 18 7 9 54-33 43
3. Elect-oputere 34 16 7 11 65-35 39
4. ICIM Bv. 34 14 8 12 40-37 36
5. CS T-vlște 34 15 6 13 46-45 36
6. A.S. Drobeta 34 14 7 13 47-42 35
7. Gaz Metan 34 14 7 13 36-32 35
8. Chimica Tîrn. 34 16 2 16 54-53 34
9. Tractorul 34 12 9 13 46-44 33

10. Inter Sibiu 34 14 5 15 44-44 33
11. Sp. Muncit. 34 12 9 13 41-41 33
12. Autobuzul 34 12 9 13 41-42 33
13. Pand- Tg. J. 34 15 3 16 40-58 33
14. Mec. Fină 34 13 6 15 49-53 32
15. Rova Roșiori 34 13 5 16 34-50 31
16. Carpați M. 34 11 7 16 46-53 29
17. Automatica 34 11 5 18 37-62 27
18. IMASA 34 8 7 19 29-64 23

CEA- 
(0-0) : 
Oprea

PRA
HOVA C.S.U. PLOIEȘTI 2—0 
(1—0) : Dumitru (min. 33 și 75 — 
ambele din 11 m).

UNIREA FOCȘANI — STEAUA 
MIZIL 5—0 (3—0) : Chirlță (min. 
6), Rusu (min. 21 și 54), Sandu 
(min. 34 și 47).

C.S. BOTOȘANI 
CÂNI 3—1 (1—0) :

SERIA A

Autobuzul

— C.F.R. PAȘ- 
Surubaru (min.

Il-a

Arbitrul 
trescu a < 
mațiile :

F.C.M.
Brătianu : 
gea nu.

Pe- SERIA A III-a
PROGRESUL BRĂILA :
I — Oprea, Darie, Dro- 

Tudose — PA.SCU, A.
MARIN (min. 62 Cațaroș). TI- 
TIRIȘCĂ — DRĂGOI, PETRA- 
CHE, Ch'ircă (min. 60 Văsii).

F.C.M. DELTA TULCEA: Iliuș
că — Rusu. Iusein, Pîrlogea, 
Zamfir — Mascu, Grosu, Iftodi, 
Teodorov — Mitracu (miri. 62 
David). Sacu (min. 56 Paraschiv).

VICTORIE MERITATA
F. C. Maramureș — Politehnica Timișoara 3-1 (1-1)

★
35), State 
(min. 72).
75).

Relatări 
Stroie, D. 
Burghelea, 
gureanu.

George ROTARU
★

(min.. 70), vasiiache 
respectiv Irimia (min.

de la : S. Nace, E. 
Bolohan, Al. Nour, C.
Fl. Jecheanu, T. Un-

1. CSM Suceava 34 21 7 6 62-22 49
2. Polit. Iași 34 20 6 8 50-22 46
3. Prog. Brăila 34 21 1 12 75-42 43
4. F.C. Const. 34 19 3 12 64-29 41
5. Steaua Mizil 34 17 4 13 54-48 38
6. Un. Focșani 34 16 4 14 49-43 36
7. Unirea Slob. 34 15 6 13 36-40 36
8. Ceah. P.N. 34 14 7 13 49-52 35
9. CFR Pașcani 34 14 6 14 48-39 34

Olimpia Rm. S. 34
Prahova PI.
Delta Tulcea

FEPA ’74 B.
CS Botoșani 

is. Âripiie Bc.
16. Minerul G.H. 34 9 4 21 39-76 22
17. Dunărea Gl. 34 9 2 23 37-56 20
18. Poiana Cîmp. 34 6 4 24 21-81 16

10.
11.
12.
13.
14.

34
34
34
34

14
15
15
15
13

14
16
16
16
15

41-44
44-42
44-51
37-47
35-52

34
33
33
33
32

BAIA MARE, 5 (prin telefon). 
Stadion „23 August", teren foar
te bun, circa 7000 de spectatori, 
tim,p călduros. Echipa locală a 
dominat perioade 
hărțuind apărarea 
rată a studenților, 
pauză, a cedat.

Din start, bălmărenii s-au in
stalat în preajma careului timi
șorean. în min. 17, Laiș a cen
trat excelent, la înălțime, în ca
reu, șî TULBA a trimis balo
nul în plasă: 1—0. Timișorenii au 
răspuns prin contraatacuri 
ioase, unul dintre ele, cel 
min. 23, fiind concretizat 
OLOȘUTEANU, printr-o „bombă" 
expediată la vinclu: 1—1. In con
tinuare, băimărenii domină 
Miriuță (min. 26) și Tulba 
42) ratează.

Și după pauză aspectul 
lui a rămas același, adică 

permanent
și apărarea

duel aproape _ 
înaintașii localnici

REPRIZE DIFERITE
A. S. Drobeta Tr. Severin 1-1 (1-0)

O partidă între două formații 
lipsite de griji înaintea acestor 
ultime 90 de minute de joc ale 
actualului sezon. Am asistat la 
o întîlnire cu două reprize com
plet diferite. Astfel, primele 45 
de minute au aparținut „unspre- 
zecelui" bucureștean, care a ata
cat destul de susținut chiar de 
la primul fluier ai arbitrului și, 
în min. 7, am notat prima mo
dificare pe tabela de marcaj: ac
țiune pe flancul drept al atacu
lui gazdelor, centrarea Iul Spier 
fiind rel ată spectaculos, din

plonjon, cu capul, de S. CRIS
TESCU : 1—0. Această primă ju
mătate a meciului a fost puncta
tă de două tăioase contraatacuri 
ale oaspeților: min. 10 (dublă 
ratare, Mișu — bară șl Adil) și 
min. 40 (Păuna).

La reluare, formația severinea
na pune stăpînire pe joc, pentru 
că Păuna nu mai este la fel de 
îndrăgostit de balon șl în con
secință acțiunile spre buturile 

mai 
din

ks?) V

• Șos. Mihai Bravu 47—49. Bl. P 16, sec
tor 2 ;

Șos. Pantelimon nr. 312, sector 2 ; 
șos. Colentlna, Bl. 64, sector 2 ;
B-dul
Mag.

Magheru nr. 22, sector 1 ; 
Sport-Turism, str. Socului nr. 53,

sector 2 ;
0 B-dul
O Magazinul auto din str. Valea Casca

delor nr. 24. sector 6.

Nicolae Bălcescu nr. 36, sector 1;

Tnformatii suplimentare la telefon 11.39.50 
— int. 193.

§

§ 
§ 
s 
§ 
§ 
§■ 
§ 
§

secință acțiunile spre 
bucureștenilor sînt mult 
cursive. Ratarea lui Adil, __
min. 60, avea să prefațeze golul 
egalării obținută peste numai 
două fhinute: în urma unui atac 
prelungit pe aripa stingă, PAVEL 
șutează din întoarcere, la semi- 
înălțime, de Ia 14 m, lonescu 
plonjează tîrziu și... 1—1. Oaspe
ții puteau -Meca chiar cu 
două puncte puse în joc, 
Adil n-ar fi ratat o ocazie 
așă în min. 73.

Arbitrul N. Dinescu (Rm. 
cea) a condus bine formațiile:

AUTOBUZUL: lonescu — SPI
ER, Roșu, Dumitru, Dițu — Td<- 
ne (min. 46 Niculae), S. CRIS
TESCU, Iliescu — Butoi, PÎRVU, 
Avram (min. 74 C. Cristescu).

A.s. DROBETA: Martalogu — 
Dumitrășcuță, Călin, DAVID, 
Chirocea — Udrea, Misu (min. 
56 Tița), Adil, PĂUNA — Mănes- 
cu (min. 65 Cațan), PAVEL.

Mihai CIUCA

cele 
dacă 
uri-

Vil

îndelungate, 
supraaglome- 
care, după

studenților. Fa- 
poarta lui Ico- 

(Cristea — 
, . _ care a 

60 : Boriceanu a

tă- 
din 
de

însă 
(imin.

jocu- 
un 

între

supranumerică a
| za fierbinte de Ia 
bescu, din min. 56 
bară), a anunțat golul, 
căzut- in min.
intrat în careu, Ionuț l-a „cosit", 
penalty, transformat de LAIȘ: 
2—1. Cu trei minute îna
inte de final, cu un șut de la 
circa 25 m, BUZGĂU a mărit a- 
vantajul echipei sale:
Fl. Popescu (Ploiești) 

foarte bine formațiile :
F.C. MARAMUREȘ:

3—1.
a arbitrat

___  _____________ . Mia — 
Pinter, BUZGĂU, Ignat, Miriuță 
(min. 46 Cristea; min. 82 Boloș) 

— LAIȘ, Năprădean, Sabou, Bo
riceanu — MOLDOVAN, TULBA.

POLITEHNICA: Icobescu —
Andreiaș, Ionuț, VUȘCAN, VAR
GA — Brînzei, Iova (min. 78 Pa- 
leaca), Pascu, Lehman — OLO- 
ȘUTEAN, Sima (min. 65 Drăghici).

Pompiliu VINTILĂ

PARTIDĂ DE VACANȚĂ
. Bihor — Metalul Bocșa 4-1 (1—0)

V

ORADEA, 5 (prin telefon). Ne- 
existind la acest meci miză, decît 
fireștile orgolii, partida dintre 
cele două combatante (aflate de
ja în... vacanță fotbalistică), a 
fost la discreția echipei din ora
șul de pe Criș. Aceasta, a-a im
pus fără probleme în acest joc. 
Iată ordinea și autorii golurilor: 
BRUKENTAL (min. 35 — relu
are cu capul din careul mic la 
O „gafă în bloc“ a defensivei 
bocșenene); BOCA (min. 65 — după 
un frumos schimb de pase cu 
Georgescu), din nou același BO
CA (min. 74 — care a șutat sec în 
urma unei lovituri libere de la 
17 m, executată de Ov. Lazăr) 
șl OV. LAZĂR (min. 78 — după 
o serie de driblinguri reușite și 
după ce l-a scos din poartă și l-a* w

STRUNGUL ARAD — GLORIA 
BISTRIȚA 4—2 (3—1) : LabU
(min. 3), Szucs (min. 18), Cim- 
pean (min. 23), Costin (min. 54 
autogol)', respectiv Florea (min. 
34) și Moga (min. 83).

MINERUL CAVNIC — OLIMPIA 
6ATU MARE 0—0.

UNIO SATU MARE — DACIA 
MECANICA ORAȘTIE 3—0 (3—0): 
Varga (min. 21 și 37) și Steinbin- 
der (min. 44).

C.I.L. SIGHET — C.S. U.T. A- 
RAD 3—0 (1—0) : Ciohan II (min. 
9), Bonte (min. 67), Grindeanu 
(min. 69). '

MINERUL PAROȘENI — AU
RUL BRAD 5—0 (3—0) : Crăciun 
(min. 8 șl 83), Nichimlș (min. 15), 
Matula (min. 37), Gh’ișan (min. 
61).

C.S.M. REȘIȚA — ARMATURA 
ZALĂU 2—0.

STEAUA C.F.R. CLUJ-NAPOCA 
— MUREȘUL DEVA 3—0 (ultimele

driblat și pe portarul Sebestien). 
Golul de onoare al oaspeților a 
fost realizat de JACOTA (min. 
90 — care a reluat cu capul, din 
apropiere, peste Lăzăreanu).

Arbitrul V. Mihăilă (Sibiu) a 
condus foarte bine formațiile :

F. C. BIHOR: Lăzăreanu — 
BRUMARU, Bueico, BRUKEN
TAL, Baba — TAMAȘ, lie (min. 
33 Georgescu), BOCA, Drăghici 
— Cigan (min. 60 Biszok), OV. 
LAZĂR.

METALUL BOCȘA : SEBESTI
EN — Lucian (min. 25 Laios), 
CRĂCIUN, Sculici, Oirmenișan — 
MIHALACHE, Munteanu, Portik, 
Roșea — Ghitaș (min. 55 Talpeș), 
JACOTĂ.

Aurel PĂPĂDIE

★
partide s-au disputatdouă 

miercuri, 1 iulie).
Relatări de la : R. Bătrîna, M. 

Palcău, Z. KovacSj I. Mihnea, V. 
Purice.

puncte.

1. „Poli“ Tlm. 34 19 10 5 80-40 48
2. F.C. Mar am. 34 19 8 7 69-22 46
3. F.C. Bihor • 34 20 9 5 55-15 46
4. Gloria B-ța 34 16 5 13 53-46 37
5. CSM Reșița 34 15 6 13 44-36 36
6. Min. Paroș. 34 14 8 12 45-42 36
7. Unio SatuM. 34 15 5 14 42-44 35
8. Armăt. Zalău 34 14 6 14 46-48 34
9. Strungul A. 34 13 7 14 41-47 33

10. C.S. U.T.A. 34 14 5 15 43-52 33
11. Olimpia S.M. 34 12 9 13 41-51 33
12. CIL Sighet 34 13 6 15 48-54 32
13. Met. Bocșa 34 14 4 16 46-54 32
14. Dacia Orăștle 34 14 3 17 55-58 31
15. Aurul Brad 34 11 7 16 46-59 29
16. Mureșul Deva 34 11 3 20 30-73 25
17 Steaua CFR 34 7 8 19 35-56 22
18. Min. Cavnic 34 9 3 22 42-64 21

•) Echipă penalizatSl C’u trei



Ieri, pe traseul de la Reșița

CURSE SPECTACULOASE
ÎN „CUPA PRIETENIA" LA MOTOCICLISM

REȘIȚA, 5 (prin telefon). Ma
re interes pentru cea de a 3-a 
etapă a „Cupei Prietenia" la 
motociclism viteză pe sosea, e- 
diția 1987. Traseul ales în car
tierul Lunca Pomstului a fost, 
pur și simplu, asaltat de mii de 
spectatori, dornici să-i urmă
rească pe aișii curajului și ai 
îndemînării din Bulgaria, Ceho
slovacia, Cuba, R.D. Germană. 
Polonia, Ungaria, U.R.S.S. si 
România. Printre oaspeți s-au 
aflat și piloți din elita interna
țională. Pretențiosul traseu 
(3367 m lungime, 12 viraje de 
90 de grade sau mai largi și 
porțiuni în pantă si coborîre) 
i-a supus pe concurenți la un 
dificil examen.

La clasa 125 cmc (18 ture) — 
19 concurenți la start, dintre 
care au terminat cursa 15. Bul
garul B. Nikolov, ungurul L. 
Hagymasi si cehoslovacul L. 
Polak se angajează din start 
într-o pasionantă luptă pentru 
primul loc. Nikolov se detașea
ză de la un tur la altul, atin- 
gînd o viteză de peste 160 km 
în linie dreaptă. Alergătorul 
nostru nr. 1, V. Haralambie, 
se confruntă după primele ture 
cu o scădere a randamentului 
motocicletei, pentru ca în final 
să i se spargă pistonul si să 
abandoneze. în schimb, tinerii 
O. Vrăjitoru și S- Stancovici 
au reușit să cucerească 10 și, 
respectiv, 9 puncte. sosind 
înaintea unor adversari de pes
te hotare.

Clasament ■ 1. B. Nikolov
(Bulgaria) 25 p, 2. L. Hagy- 
masi (Ungaria) 22 p, 3. L. Po
lak (Cehoslovacia) 20 p... 11. O. 
Vrăjitoru 10 p, 12. S. stanco
vici 9 p.

La clasa 250 cmc sport (20 
ture) — 34 de concurenți la 
start, dintre care au trecut li
nia de sosire 25. Pe prima li
nie de start s-au situat cuba
nezii E. Cenzano, J. Lazo, so
vieticul A, Moskowka și talen
tatul nostru vitezist din Ora- 
lea, I. Viktor, care au realizat 
cei mai buni timpi la antrena
mentele oficiale. Numerosul 
public a fost martorul unor fru
moase dispute. în turul 10, ar
bitrul de traseu anunță că li
derul cursei, cubanezul E. Cen
zano. a căzut într-un viraj și 
a abandonat. Aflîndu-se pe lo
cui 9. alergătorul nostru I. Vik

tor face eforturi vizibile pen
tru a reface terenul pierdut la 
start, sosind în final pe poziția 
a 7-a. S. Sandu și M. Crețu au 
adus echipei 7 și, respectiv, 1 
p, iar T. Troia a rupt cadrul 
la motocicletă într-o poziție bu
nă de punctaj.

Clasament : 1. J. Lazo (Cu
ba) 25 P, 2. R. Nirio (Cuba) 
22 p, 3. A. Rodolfo (Cuba) 20 
p... 7. I. Viktor 14 p... 14. 8. 
Sandu 7 p... 20. M. Crețu 1 p.

La clasa 250 cmc specială (18 
ture) — 20 de concurenți la 
start, dintre care au terminat 
cursa 16. A fost întrecerea ce
lor mai rapide motociclete, ca
racterizată printr-un pasionant 
duel pentru întîietate între 
sportivii unguri L. Nagy și A. 
Hagymasi, încheiat cu o sur
priză: atacînd decisiv în ulti
mul viraj înaintea sosirii, L. 
Nagy preia pentru un moment 
conducerea, dar apoi derapează 
si cade lăsindu-i coechipierului 
său bucuria victoriei. Și în a- 
ceastă cursă, reprezentanții noș
tri au acumulat puncte : 1. A. 
Hagymasi (Ung.) 25 p, 2. A. 
Galanski (U.R.S.S.) 22 p 3. I. 
Raudsiki (U.R.S.S.) 20 p... 12. 
F. Robert 9 p. 13. T. Troia 8 
p... 15. P. Chiriță 6 p.

CLASAMENTE dE ECHIPE: 
250 cmc — sport: 1. Cuba 67 p, 
2. U.R.S.S. 43 p, 3. R.D. Ger
mană 29 p. 4. Ungaria 22 p, 5. 
România 21 p, 6. Polonia 19 
p,_ 7. Cehoslovacia 6 p.

CLASA 125 cmc și 250 cmc 
specială, cumulate: 1. U.R.S.S. 
88 p, 2. Ungaria 79 p, 3. Ceho
slovacia 77 p, 4. România 40 p, 
5. R.D. Germană 37 p, 6. Bul
garia 25 p. 7. Polonia 24 p.

Traian IOANIȚESCU

O EXCELENTĂ
(Urmare din pag. 1)

CONCURSUL DE TIR
DE LA MOSCOVA
MOSCOVA, 5 (Agerpres). — 

Proba de pușcă cu “aer com
primat din cadrul concursului 
internațional de tir de la Mos
cova a fost cîștigată de sporti
vul sovietic Kirii Ivanov cu 
593 puncte, urmat de Eugen 
Antonescu (România) — 586 p- 
în proba de pistol standard pe 
locul întâi s-a situat Boris Ko
korev (URSS) cu 580 p. La fe
minin, în proba de pușcă stan
dard 3 poziții, a terminat în
vingătoare Nonka Matova (Bul
garia) cu 590 p.

WIMBLEDON —ULTIMUL ACT
Un învingător-surpriză : australianul Pat Cash
LONDRA (Agerpres). — 

în finala probei de simplu fe
mei din cadrul turneului inter
național de tenis de la Wim
bledon, Martina Navratilova a 
întrecut-o cu 7—5, 6—3 pe 
Steffi Graf. Proba de dublu 
masculin a fost cîștigată de 
cuplul american Ken Flach — 
Roberto Seguso, care a între
cut, în finală, cu 3—6, 6—7, 
7—6, 6—1, 6—4 perechea spa
niolă Emilio Sanchez — Sergio 
Casai.

Finala de simplu bărbați s-a 
disputat între Ivan Lendl, fa
voritul nr. 1 al turneului, și 
tinărul jucător australian Pat 
Cash (22 de ani), care îl „spul-

berase" pe Connors în semifi
nale (6—4, 6—4, 6—1). împotri
va pronosticurilor, Cash a ter
minat învingător în 3 seturi, 
7—6, 6—2, 7—5, în fața unui 
Lendi care nu și-a regăsit ca
dența după victoria asupra lui 
Edberg (3—6, 6—4, 7—6, 6—4 în 
cealaltă semifinală).

„RECAPITULARE44

3. A. Macovlciuc (România II) 
8:21,8.

lx : (cat. open): 1. M. Popes
cu (România I) 7:27,9, 2. M. Fi
lip (Polonia) 7:52,2, 3. E. Pin- 
tilie (România II) 8:04,l.

Ai învins, continua I ai pierdut, continua!

MOMENTUL ADEVĂRULUI

I
Cine nu l-a văzut la. lucru sau măcar n-a auzit de Jean Marie 
Pfaff, reputatul goalkeeper al reprezentativei Belgiei și, din 1982, 
al lui Bayern MUnchen ? Nume de. rezonanță în fotbalul inter
național, „bătrvnul" Pfaff (34 de ani) și-a făurit, prin talent și su
doare, o carieră dintre cele mai frumoase, o „carte de vizită" 
pe care sînt înscrise, între altele, onoruri precum titlul de vi- 
cecampion european în 1980 (cu Belgia, în a cărei echipă națio- 
Inală a jucat, pînă acum, de 61 de ori), .locul 4 la „mondialele" 
din Mexic, 1982 (la fel), două finale de C.C.E. (1982, 1987), 4 vic
torii în campionatul vest-germah, 3 în Cupa R.F.G. (toate cu 

Bayern) etc.

Recent, prin intermediul lui Josef Krajewski, Pfaff a acordat 
■ un amplu interviu ziarului polonez „Sport" din Katowice, depă- 

nîndu-și amintirile mai vechi sau mai noi, emițând judecăți pe 
marginea jocului cu balonul rotund, vorbind despre dificultățile 

Iși satisfacțiile postului său („portarul e ca un pilot de Formula 
1 : n-are dreptul la nici o greșeală"), exprimîndu-și nădejdea că, 
pregătindu-se in continuare cu seriozitate ( 7 „ședințe" pe săp
tămână), își va păstra locul în poarta selecționatei Belgiei și a 
Bayernului pînă în 1990 ! Pînă, adică, la 37 de ani !

N-am fi insistat asupra dialogului amintit dacă n-am fi găsit, 
în cuprinsul lui, o mărturisire a lui Pfaff, menită (după opinia 
noastră) nu doar să emoționeze, ci și să arunce o lumină lămu
ritoare asupra condiției performanței, asupra „destinului" unui 

!' sportiv care și-a propus (și reușit, în cazul concret) să escala- 
]i deze cele mai pretențioase culmi. Remarcat în cîteva echipe mai 
1 [ mici, Pfaff a trecut, în 1971, la S.K. Beveren-Waas, club care 
i' nutrea speranța sd promoveze în „premiere division". „Eram 
! atît de mîndru de mine, își amintește Pfaff, incit după două, trei 
[ i partide bune, care au încântat publicul, mi-am zis că nu mai am 
■! ce învăța și, încet, încet, m-am lăsat pe tinjală ! Să nu mă con- 
•' . damnați, eram atît de tînăr... Văzînd asta, unul dintre antreno- 
Irii clubului, cel mai vîrstnic dintre ei, m-a convocat pentru un 

antrenament la ora 5 dimineață, program, firește, cu totul neo
bișnuit. Am ajuns la stadion înaintea lui și l-am așteptat echi
pat. Numai că Volters, 
după care m-a dus cu

, 4x: 1. România I (Minea, 
Cogeanu, Ciucan, Bălan) 6:46,6 
2. România II 6:57,5.

8+ :1. România I 6:07,2, 2. 
România II 6:14,7. 3, Polonia 
6:14,9.

Masculin : 4+: 1. România I 
(Robu, Năstase, popescu, To- 
moioagă + Micu) 6:19,8, 2. Bul
garia 6:44,7.

2—: 1. România I (Neagu 
Dobre) 6:47,9, 2. Dinamo Bucu
rești 7:05,4. 3. Bulgaria 7:12.7.

lx: - - ~ ■
7:10,2,
7:12,2, 
7:40,2.

Așa ’ bum notam, în 
de concurs au avut loc finalele 
întrecerilor Regatei Internațio
nale a României. Despre aces
te întreceri, în ziarul nostru de 
mîine.

1. I. Cherciu
2. I. Tănasă
3. G. Gonev

(Steaua)
(Steaua) 

(Bulgaria)

ultima zi

Rutierul irlandez Stephen Ro
che (în prim-planul imaginii, 
secondat de compatriotul și ri
valul său Sean Kelly) se află 
bine plasat pe lista favoriților 
Turului Franței, fiind recoman
dat, intre altele, de recenta iz- 
bîndă din „II Giro". După pri
mele două etape ale „Marii 
Bucle", Roche se găsește pe lo
cul 3, in urmă lui Lech Piasecki 
și a lui Guido Bontempi, dar 
lupta abia se încinge, căci com
petiția numără 25 de etape !
Vă reamintim că ediția din acest 
an a Turului Franței, întrecerea 
numărul 1 a ciclismului profe
sionist internațional, măsoară 
4.203 kilometri și se va încheia, 
după tradiție, la Paris, pe 
Champs Elysees.

¥

La zi
§
§
§

§

§ TEMERITATE...
I
§ Sportul a fost dintotdeauna X 

apanajul oamenilor puternici, X 
întreprinzători și temerari, % 
calități de bază, care, alături r 
de încă altele, au făcut dis- J 
tincția dintre învingător și (7 
următorii săi. A fi temerar nj 3 
înseamnă însă a fi un aventu- 
roș oarecare, însetat de glorie ** 
și de un anume profit male- § 
rial. Sumedenia de alpinlști £ 
care au cucerit aproape toate A 
vîrfurile montane —lată un e-v 
xemplu concludent. Temerar J 
a fost, de asemenea, și rame- V 
rul francez Gerard d’Abovil e, 3 
care, în urmă cu șapte ani. a 
fost cel dinții care să fi tra- Ș 
versat Atlanticul, la bordul K 
unei simple bărfci, cu rame,

§ stabilind cu acest prilej reeor- § 
dul mondial, valabil încă si £

72 zile și 23 ore. ' .) 
sa a fost urmată și de 
re, fie că n-au reușit, -J 

„ «M^iivtwnînd tentativa și ur-C 
eîndu-se pe vaporul însoțitor. S 

§ fie că au ajuns în Europa, §
dar după un timp mai mare - 

§dqclt cel al lui d’Aboville. La 
această oră, se află în plină o 

Scursă un alt francez, Guy 4
Lammonier, care Ia s iunie a V 

S părăsit Capul Cod cu destina- S 
S ția Cherbourg. El are o barcă R 
§ din fibre de carbon, oricum 
§mai perfecționată decît a pre- \ 

deeesorului său, și a efectuat S 
§un stagiu de pregătire împreu-

nă cu canotorii lotului național - 
§al Franței și a urmat un eurs c’e 

pregătire... alimentară. Lam- 
K monier trage vîrtog la rame 
S și speră ca pînă la sfîrșitul 

lunii iulie să atingă coasta 
§ franceză ; adică în mai puțin

de 60 de zile de călătorie ! In- 
§ diferent dacă va reuși sau nu

în tentativa sa, Guy Lammo- 
§nier probează impresionante 
§ calități fizice, dar mai cu

seamă morale. Temeritatea sa _ 
- este, înainte de toate, sportivă, S 
Jnu o simplă aventură, și toc- g 
§ mai de aceea, merită a fi a-K

preciată oa atare ! ~
§ Romeo VILARA

■Ob CȘFO cab cS

Romeo VILARA

așa îl chema, m-a rugat să mă îmbrac, 
mașina in port. Cîteva sute de hamali 
întrebat pe unul dintre ei cit cîștigă, o 

l meu, și nu mi-a spus declt 
atît : Jean Marie, privește-i și poate vei înțelege de ce te-am 
sculat atît de devreme! Am înțeles și m-am rușinat... Din dimineața 
aceea, am devenit, fără exagerare, alt om".

Tulburător „moment al adevărului", nu ?
Ovidiu IOANIȚOAIA

11 munceau din greu. L-a întrebat p 
] i sumă derizorie față de contractul

§
§
§ 
§
§ 
§ 
§

ATLETISM LA DARMSTADl
MUNCHEN (Agerpres). — 

Cursa internațională desfășu
rată la Darmstadt (R.F. Ger
mania) a fost cîștigată de atle
tul kenyan Kipkemboi Kimeli, 
înregistrat pe distanța de 7 600 
m cu timpul de 21:06, în în
trecerea feminină, disputată pe 
un traseu în lungime de 4 200 
m, prima a trecut linia de so
sire concurenta vest-germană 
Charlotte Teske — 14:50,05.

© Brazilia surclasctă : 0—4 cu Chile II
9 Rezultate din „Cupa de vară—Intertoto"

BUENOS AIRES, 5 (Agerpres). 
In cadrul Campionatului Ame- 
ricii de Sud, ce Se desfășoară în 
diferite orașe din Argentina, se
lecționatele Ecuadorului șl Peru
lui au terminat la egalitate : 1—1 
(4—1).- Golurile au fost marcate 
de Cuvi, respectiv Rosa. Intr-o 
altă partidă echipa Chile a fur
nizat o mare surpriză, învingînd 
cu scorul de 4—0 (1—0) selecțio
nata Braziliei. Au înscris Bassay 
(2) și Eeteller (2).

BERLIN, 5 (Agerpres). — La Er
furt, în meci contînd pentru 
„Cupa de vară — Intertoto", e- 
chipa locală Rottweiss a întrecut 
cu scorul de 4—3 (1—0) formația 
suedeză I.F.K. Ndrrkdping, iar 
echipa F.C. Magdeburg (R.D. Ger
mană) a cîștigat pe teren propriu, 
cu scorul de 2—1. (2—1), în fața 
formației poloneze Pogon Szcze
cin.

o ultimele sitrt o ultimele r eoulttmele știri o ultimele rezultate®
BOX • jangiezul Terry îviarsn 

și-a păstrat titlul de campion 
mondial la categoria superușoară 
(versiunea I.B.F.), învingîndu-1 
prin abandon, în repriza a 7-a, 
pe japonezul Akio Kameda. Me
ciul s-a disputat la Londra.

BASCHET - • In continuarea 
turneului pe care-1 întreprinde în 
Cehoslovacia, echipa feminină a 
R. P. Chineze a evoluat la Praga 
în compania selecționatei țării 
gazdă. Baschetbalistele ceho
slovace au obținut victoria cu 
scorul de 79—68 (40—2:8). • Pri
mele două meciuri disputate în 
cadrul turneului internațional 
pentru junioare de la Dubrovnik 
(Iugoslavia) s-au încheiat cu ur
mătoarele rezultate : Spania — 
Italia 70—66 (27—29T : Iugoslavia — 
Franța 86—44 (39—23).

CICLISM • Etapa a cîncea a 
Turului Bulgariei, Sliven — Ka- 
zanlîk (102 km), a revenit rutie

rului uuigar Petar petrov in 
2h 31:40. In clasamentul general 
conduce Petrov, urmat de sovieti
cul Zinoviev — la 1:37.

haltere • Cu prilejul cam
pionatelor unionale de haltere de 
la Arhanghelsk sportivul sovietic 
Pavel Kuznețov (categ. 100 kg) a 
stabilit un nou record mondial la 
stilul aruncat, eu performanța de 
242,500 kg. La categoria 67.500 kg, 
victoria a revenit lui Vladimir 
Gra-eev, cu un total de 330 kg. Pe 
locurile următoare s-au clasat 
Valeri Iurov — 325 kg și Vladimir 
Aleșkin — 320 kg.

HOCHEI PE IARBA > în con
tinuarea turneului pe care-1 în
treprinde în U.R.S.S., echipa mas
culină a Kenyei a evoluat la Mos
cova în compania selecționatei de 
tineret a țării gazdă. Sportivii 
din Kenya au obținut victoria cu 
scorul de 3—1 (2—0).

ÎNOT • în cadrul campionate

lor vest-germ-ane, ae ia sinaeinn- 
gen, Birgit Schulz a cîștigat proba 
feminină de 400 m mixt, cu tim
pul de 4:52,94, iar Uta Hermann 
s-a situat pe primul loc la 50 m 
fluture în 28:22.

ȘAH • în turneul interzonal de 
la Subotița, după 9 runde, în 
fruntea clasamentului se află ma
rii maeștri Speelman și Ribli, cu 
cîte 6,5 puncte, urmați de fostul 
campion mondial Mihail Tal cu 
6 p și o partidă amînată. în run
da a 9-a. Short a cîștigat la Ro- 
driguez, Cernin ia Hamad, Ribli 
la Zapata, în timp ce partidele 
Popovici — Speelman și Ernst — 
Sax s-au încheiat remiză.

VOLEI o Meciurile disputate 
în ziua a doua a turneului inter
național masculin de la Sofia 
s-au încheait cu următoarele re
zultate : Moscova — Cairo 3—0 ; 
Belgrad — București 3—1 ; Var
șovia - Sofia 3—2.
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