
-f

Gn nou triuml românesc In ultima zi a C.E. de natafic Proletari din toate țările, untR-vt!

TAMARA COSTACHE-MEDALIE DE AUR
LA 50 m LIBER

noastre pe locul 2 In
STRASBOURG, 24 (prin tele- 

fon de la trimisul nostru spe. 
cial). După un debut de excepție 
— aur. argint si bronz în ziua 
inaueurală —. după ce s-au a- 
flat în continuare între frunta- 

inotătoare din

portul
se. tinerele
România au încheiat strălucit 
participarea lor la C.E.
Franța : TAMARA COSTACHE 
a cucerit medalia de aur la 
50 m liber. Stela Pura și-a ad
judecat bronzul Ia 200 m flu
ture, bilanțul general al micii 
noastre delegații devenind ast
fel de 8 medalii : 2 de aur,
1 de argint și 5 de bronz. 
Un bilanț realmente remarca
bil. ce atestă impresionantul 
salt al înotului românesc din 
ultimii ani. De altfel, un cla
sament pe medalii obținute la 
feminin (nu am avut băieți în 
concurs) situează echipa tri
coloră ne o foarte onorantă po
ziție secundă, după marea for
ță a natatiei mondiale. R. D. 
Germană, cu 14 medalii de aur, 
9 de argint si 3 de bronz, dar 
Înaintea a numeroase țări cu 
deosebită tradiție, ca R. F. 
Germania 0—1—5. Italia 0—2—0, 
U.R.S.S. 0—1—1. OlandaO—1—0, 
Belgia 0—1—0. Ungaria 0—0—1. 
Franța 0—0—1.

Duminică, la Strasbourg, mii
le de snectatorl prezentl în pis
cina Schiltineheim au asistat 

la o reuniu
ne finală a- 
vînd toate 
atributele u- 

specta- 
sportlv 
aleasă 

frumusețe, de 
înaltă clasă, 
între marii 
campioni ai 
natației de 
pe mapa
mond care 
și-au confir
mat, o dată 
în plus, va- 

a 
s-a 

noas-

Stela Pura

din

Tamara Costache
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A început campionatul de fotbal

F.C. ARGEȘ-VICTORIE ÎN -DEPLASARE
& Dinamo și Steaua — învingătoare la scor @ C.S.M. Suceava — debut cu drep
tul 0 Victoria, Oțelul și Flacăra Moreni - puncte prețioase „la adevăr" • Derbyul 

de la Craiova a revenit Universității © Miercuri, etapa a ll-a

REZULTATE TEHNICE

loarea Ia aoeastă gală 
înotului continental 
numărat și admirabila 
tră sportivă Tamara Costache. 
Tinăra de la CSS Dobrogeanu 
Gherea — Petrolul Ploiești („azi 
am exact 17 ani si... o lună", 
se prezenta ea după probă la 
conferința de Dresă) a înregis
trat în serii 26.11. ceea ce In

semna doar al patrulea timp 
al dimineții. Va fi învinsă cam
pioana si recordmana lumii 7, 
se întrebau numeroșii specia
liști. Tuturor. Tamara — încu
rajată cu întreaga căldură de 
membrii delegației noastre — 
avea să le răspundă printr-o 
cursă entuziasmantă. Românca 
a condus de la bun început, a 
Înotat în continuare exploziv 
cum ii e felul rezistînd tutu
ror atacurilor partenerelor de 
concurs, alingînd placa după 25 
de secunde si 50 de sutimi. Un 
timp excelent, cu care eleva 
antrenorului emerit Mihail 
Gothe a rămas invincibilă, de
venind prima campioană euro
peană a sprintului pur, al doi- 
lea titlu continental în istoria 
natației românești (cel dintîl, 
reamintim, Noemi Lung, în. 
vineătoare cu cinci zile mal 
înainte la 400 m mixt). După 
festivitatea de premiere. în 
care Tricolorul s-a înălțat pe 
cel mai Înalt catarg în acor
durile Imnului național — mo
mente de inefabilă trăire, de 
neasemuită răsplată pentru ori-

Geo RAEȚCHI

(Continuare în pag. a 4-a)

Steaua
C.S.M. Suceava
A.S.A.
„Poli*
S.C. Bacâi
Rapid 
„u- 
Dinamo
Univ. Craiova

4- 0 
3-1 
1-2
1-1
2-2
1-1 
1-0
5- 0
3-1

CLASAMENTUL

„TOPUL JUCĂTORILOR

- Corvinul
- F.C.M. Brașov
- F.C. Argeș
- Victoria
- Flacăra
- Oțelul
- F.C. Olt
- Petrolul
- Sp. Studențesc

(Citiți cronicile în pag. 2—3)

ETAPA VIITOARE - 26 august
(Programul și arbitrii)

Victoria - A.S.A. Tg. Mureș
(St-adionuil din Incinta complexului Dinamo) ■ 

(I. Velea — Craiova ; V Tilorov și I. Coț)
Flacăra -Universitatea Craiova

Petrescu — București ; J. Grama șl N. Voinea)
Sportul Stud. - C.S.M. Suceava

(Stadionul Sportul Stud-ențesc) (C - - - - ------ ’ - - -

(D.

Teodor&scu — Buzău ; Fl. Popescu șî A. Moroiănu) 
F. * Olt - Rapid

Gheorghe — Suceava ; V. Curt și A. Gheorghe) 
Corvinul - „Poli" Timișoara

(Al. Mustățea — Pitești ; V. Angheloiu și C, Coroc.an) 
F.C. Argeș - S.C. Bacdu

(M. Nîculescu București ; M. Stoenescu și I. Tărian) 
F.C.M. Brașov - Dinamo

(Gr. Macavei — Deva ; M, Axente și N. Dine seu)
Oțelul - Steaua

(R. petrescu Brașov ; Gh. Constantin și A, Porumboiu)
,U" Cluj-Napoca

‘ St. Rolărescu)

(C.

Petrolul - „
(O. Slreng — Oradea : V. Antohi șt

A 19-a ediție a „Cupei II. T. C.“ la oină

UN VERITABIL FESTIVAL
AL SPORTULUI NOSTRU NATIONAL

partimentele doar 
ma partidă, cea 
Energia 
Avînd 
turneul 
Crîngu 
șansele, 
pescu au întors chiar spatele 
pentru a fi loviți (scor final 
8—5 pentru Energia), facilitînd 
astfel urcarea pe podium a 
oiniștilor din Rîmnicelu. Cla. 
samentul final : 1. Tineretul
Crîngu 12 p, 2. Energia Rîmni. 
celu 11 p, 3. Dunărea Ciobanu 
(jud. Constanța) 11 p — punct- 
averaj mai slab, 4. Venus Giur. 
giești (jud. Bistrița-Năsăud) 10

tradiția sportuluiIntrată în 
nostru național, „Cupa U.T.C.“ 
la oină, înscrisă în cadrul eta
pei de vară a Daciadel, și-a de. 
rulat ultimele secvențe pe te. 
renul de sport din crîngul o- 
rașului Beclean, în organizarea 
ireproșabilă a C.C. al U.T.C., 
prin secția P.T.A.P. șl Sport, și 
cu ajutorul F.R. Oină. Deschi
să jucătorilor pînă la 19 ani 
din mediul rural, competiția a 
reunit la start un număr spo. 
rit de echipe, iar cele mai bu. 
ne formații rămase în cursa 
pentru cucerirea mult rîvnitu- 
lui trofeu și-au disputat întîie- 
tatea sistem turneu simplu. în
trecerile au fost — așa cum a- 
precia maestrul sportului, Gh. 
Vlase, antrenorul multiplei cam
pioane Dinamo București, pre
zent la Beclean ca arbitru —

de bună calitate, presărate cu 
realizări tehnice deosebite, con
stituind un veritabil festival 
sătesc al sportului nostru na
țional. • FIIND de forțe sen
sibil egale, cele 6 finaliste au 
făcut uz de întregul lor arsenal 
fizic și tehnic pentru a obține 
un loc cît mal bun. Cu o evi
dentă superioritate în manipu
larea mingii și dovedind mai 
multă precizie în lovirea ad
versarilor, olniștii asociației 
sportive Tineretul Crîngu (jud. 
Teleorman), din rîndul cărora ' 
s-au remarcat, atît la „prin
derea" cît și la „bătaia" mingii 
D. Rușanii, S. Otomega, M. Sa. 
rău, G. Iorga, I. Vidu șl N. 
Stoicea, au cîștigat trofeul. Dar 
(păcat că există acest dar), ei 
au acționat ca un ansamblu 
bine armonizat în toate coni-

pînă la ulti- 
susținută cu 
(jud. Buzău), 
victoria în 
jucători din 

apărat

marchcaza 
doilea gol 
campioanei. 

Barclac (Corvi
nul) nu mai 
poate interveni.

Foto : 
Dragoș NEAGU

Divizia A la handbal (f) GAZDELE
In etapa a doua a Diviziei A la handbal — feminin — s-au 

înregistrat rezultate favorabile gazdelor, excepție fâcînd partida 
de la Constanța, în care rapidistele bucureștene au obținut un 
prețios rezultat de egalitate, confirmînd forma bună la începutul 
acestui campionat. Amănunte de la jocurile etapei.

Rîmnicelu 
asigurată 

final, unii 
nu și-au mai
Ad. Olteanu și C. Po-

Traian iOANIȚESCU

(Continuare în pag 2-3)

Al CEDAT IN
viteză, cu bună circu- 
mingii. De partea cea- 

cîteva 
dar jucătoarele din

CONFECȚIA BUCUREȘTI — 
TEKOM IAȘI 29—25 (14—13).
Spectatorii care au lipsit din 
Sala Floreasca au ce regreta, 
meciul dintre cele două forma
ții avînd de toate : faze specta
culoase, ritm alert, ratări. O 
primă repriză s-a caracterizat 
printr-un echilibru aproape 
perfect, după golurile înscrise 
de gazde urmînd cele ale oas- 
petelor, egalitatea pe tabela de 
n arcaj fiind consemnată de c-pt 
ori. După pauză, handbaliste
le bucureștene își măresc trep
tat avantajul ia cinci goluri

(21-—16, min. 43) în 
torită eficacității 
de Rodica Grigoraș 
damentului superior al extre
mei Vasilina Nuțu, excelentă 
în tot ceea ce a întreprins. 
Ieșencele revin, reduc din han
dicap (22—21, min. 50), pentru 
ca în final tot elevele antreno
rului V. Mărgulescu să-și im
pună punctul de vedere. Victo
ria formației Confecția n-a stat 
nici un moment sub semnul în
trebării, echipa — restructurată 
serios și sub aspectul manierei 
de exprimare — practicînd un

special da- 
manifestate 
sau a ran-

joc în 
lație a 
lallă, ieșencele au avut 
zvîcniri,
linia de 9 m au fost sub ran
damentul obișnuit A plăcut e- 
voluția tinerei Ionela Duca. Da
că mai adăugăm că portarul 
Hainal Jianu (Confecția) a a- 
părat și trei aruncări de la 7 
m am punctat principalele e- 
lemente ale meciului. Marca
toare : Grigoraș 10, Nuțu 8, 
Preoțescu 6, S. Arvatu 4 șl G. 
Constantinescu pentru bucu- 
reștence, respectiv Morga 7, 
Alexescu 7. Duca 6, Chelaru 2, 
Covaliuc 2 și Haidău. Au arbi
trat foarte bine C. Cristea — 
Gh. Dumitrescu, ambii din Con
stanța.

Mihail VESA

(1-0) 
(1-1) 
(1-1) 
(1-0) 
(1-1) 
(1-1) 
(0-0) 
(5-0) 
(0-0)

1.
2.

DINAMO 
Steaua «

11005-0 
11004-0

2
2

3— 4. C.S.M. Suceava 1100 3-1 2
Univ. Craiova 11003-1 2

5— 6. F.C. Argeș 1 1 0 0 2-1 2
„U“ Cluj-Napoca 110 0 1-0 2

7—12. Victoria 10101-1 1
„Poli*  Timișoara 10 10 1-1 1
S.C. Bpcău 10 10 2-2 1
Flacăra Moreni 10 10 2-2 1
Rapid 10101-1 1
Oțelul Galați 10101-1 1

13—14. A.S.A. Tg. Mureș 10011-2 0
F.C Olt 10010-1 0

15—16. Sportul Stud. 10 0 11-3 0
F.C.M. Brașov 10 0 11-3 0

17. Corvinul 10 0 10-4 0
18. Petrolul Ploiești 10010-5 0

și argumentele lui
Elapa inaugurali a ediției 70 

re-debuleattă cu aprecierea evolu
ției jucătorilor pe baza noteior, 
practicată curent in fotbalul eu
ropean. Cu aceasta venim tn in- 
timpinarea doleanțelor manifesta
te de cititori și nu numai de ei. 
Printre cei care nc-au solicitat 
revenirea la -notarea „cifrică" se 
numdrd cMar și jucătorii și an
trenorii, primii dorind ca evolu
ția lor să fie mai nuanțată (de
partajarea de pini acum, adică 
litere mari — litere mici, neflind 
edificatoare) ; pe de altă parte, 
antrenorii Înșiși au In față un 
.catalog" pe care U pot confrun-

SINGER PIM I
MURESUL ELECTROMUREȘ 

TG. MUREȘ — DOROBANȚUL 
PLOIEȘTI 29—16 (14—8). Vic
torie categorică a mureșence- 
lor, care au condus copios 
7—0 (min. 11), 21—11 (min. 47), 
29—12 (min.va63). Au înscris : 
Stroia 9, Mozsj 8, Matefy-Lasz- 
lo 7, Biro 4 și Kosma pentru 
Mureșul, respectiv Curea 12, 
Keller 2, Dimcescu-Barzu și 
Raicu. Au arbitrat : D. Dordoa 
— A. Kentzel, din Sibiu. 
SZABO — coresp.).

(A.

ȘTIINȚA BACAU — C.S.M. 
INDEPENDENȚA SIBIU 34—18 
(17—10) Doar pînă în min. 9 
oaspetele 's-au menținut la ni-

(Continuare in pag 2-3)

ta cu propriile lor notări, desi
gur ambele cu un inevitabil coe
ficient de relativitate și... subiec
tivism.

Aprecierea mai nuanțată — prin 
intermediul notelor — dorim să 
fie un factor stimulativ pentru 
jucătorii noștri, cu atît mai mult 
cu cit intenționăm ca în coloane
le „Suplimentului**  să realizăm 
periodic „topul jucătorilor**,  prin 
adiționarea notelor, de la o etapă 
la alta. Stntem convinși că aces
te... ștachete, mereu prezente 
fața jucătorilor, și mai ales 
fața fruntașilor, vor contribui 
o mai mare emulație, într-un mo
ment în care apelurile la un plus 
de combativitate se fac tot mai 
mult prezente.

Pornim . la drum cu hotărîrea 
unei maxime obiectivități in ca
drul... subiectivismului inerent în 
aprecierile in care nu decid me
trul și secunda. Poate -că unele 
note nu vor întruni adeziunea tu
turor cititorilor noștri prezenți la 
meciuri — ar fi și imposibilă, in 
fotbal, o absolută unitate de ve
deri — dar e bine să reținem că 
nota e un produs complex, în 
care intră și valoarea tehnică, și 
aportul eficacității, și respectarea 
(sau nerespectarea) sarcinilor tac
tice ale antrenorului, și, bineîn
țeles. cartonașul 
dacă nu primește 
pră a cartonașului roșu (hota 3). 
intră în economia rezultantei ci
frice.

Sperăm că „topul iucătorilor*',  
oare va stîmi, sîntem siguri, in
teresul celor din tribună, a celor 
de pe gazon și a celor de pe ban
ca tehnică, va contribui la crește
rea combativității și, implicit, a 
valorii campionatului nostru, cu 
efect direct asupra participării la 
competițiile europene.

loan CHIRILA

in 
tn 
la

ga'.ben. cere, 
sancțiunea as-



NUMEROASE ȘI AMPLE COMPETIȚII OMAGIALE f
Pe stadioane, în săli și pe diverse terenuri 

de sport, la locuri de agrement, in bazine de 
înot ți pe diferite trasee turistice s-au desfă
șurat, la sfîrșitul săptămînli, festivaluri și 
numeroase competiții sportive dedicate zilei 
de 23 August.

BRAILA. Pe Stadionul Municipal, peste 
35.000 de oameni al muncii au asistat la un 
mare spectacol cultural-sportiv intitulat su
gestiv „Sub flamura patriei libere". Pe gazon 
au evoluat peste 12.000 de sportivi ți artiști 
amatori. S-au prezentat exerciții de gimnastică 
ritmică ți sportivă, demonstrații ți alergări 
din diverse ramuri sportive îmbinate cu cînte- 
ce patriotice ți jocuri populare. (Tr. Enachc 
— coresp.).

ARAD. Aproape 2.500 de tineri s-au întrecut 
In entuziaste concursuri de înot, canotaj, polo, 
lupte, haltere, box, handbal, volei ți baschet. 
Reprezentanții cluburilor sportive Vagonul ți 
Motorul au dominat concursul de haltere, pri
mii ureînd pe cea mai înaltă treaptă a podiu
mului de premiere la copii II, iar ceilalți la 
copii I. Partidele decisive de hAdbal au fost 
cîștigate de echipele Fabricii de zahăr (la 
fete) ți C.S.Ș. nr. 1 (la băieți). în cursele de 

' canotaj, cele mai multe victorii au fost re
purtate de sportivii de la U.T.A., luptătorii de 
la C.S.M. Vagonul au învins la 8 din cele 10

categorii, înotătorii ți pololțtil de la același 
club s-au dovedit imbatabili, iar primele locuri 
la box ți le-au împărțit pugiliștii de la clu
burile Vagonul ți Motorul (N. Străjan — 
coresp.).

IAȘI. Pe majoritatea bazelor sportive din 
municipiu au avut loc duminică, de dimineața 
ți pînă seara tîrziu, diverse competițiL Com- 
petițile de popice, tenis de cîmp ți de masă, 
concursurile de haltere și scrimă, precum ți 
partidele de fotbal inițiate de C.F.R. Nicolina, 
TEROM, Voința și alte asociații sportive s-au 
bucurat de o largă participare. La baza hipică 
șl pe strada 7 Noiembrie. Clubul sportiv muni
cipal a organizat atractive demonstrații de 
călărie și, respectiv, ciclism, la care au asistat 
mii de spectatori (Al. Nour — coresp.)

SIBIU. în zona dintre comuna Rășinari ți 
cabana Curmătura Stezii a avut loc un inedit 
concurs de marș și turism sportiv la care au 
participat aproape 100 de concurenți din 20 de 
cercuri și cluburi de turism din 10 județe. în 
proba feminină de marț (2,5 km), prima a 
sosit Niculina Bădău (D.J.P.Tc. Culj), iar cea de 
diapozitive a revenit echipei D.J.P.Tc. Bra
șov. In clasamentul general al celorlalte probe 
din program, primele locuri au fost ocupate de 
Cercul de turism „Venlți cu noi“ Mîrșa, Cercul 
de turism „Negoiul" Sibiu ți DJ.P.Tc. Cluj 
(L Ionescu — coresp.).

Divizia A, etapa I

I
I
I
II
I
I

SUPERIORITATE PE TOATE PLANURILE DINAM 
PETP’M

CONCURSURILE PRIETENIA
HANDBAL

I
TIMIȘOARA, 24 (prin tele, 

fon). înaintea ultimei etape, în 
Sala „Olimpia" din localitate 
s-au disputat două jocuri de
cisive pentru configurația cla
samentului locurilor 1—4. Pri
ma 
tre 
re 
nic 
lei

reprezentativă a țării noas- 
a susținut un meci de 
atracție, de un nivel 
ridicat, în compania 
a Uniunii Sovietice, 

zultat final : România A 
U.R.S.S. 25—25 (11—9).
buie apreciată în această parti
dă modalitatea excelentă de 
a se apăra a echipei noastre, 
blocînd aproape de fiecare 
dată culoarele ”de aruncare la 
poartă 
ballști 
timp, 
portarii Sorin Toacsen și Liviu 
Ianoși — au avut intervenții 
sigure șl prompte. Ianoși, mai 
ales, la 24—24 (min. 58) a a- 
părat o puternică aruncare de 
la 7 m executată de Karpuk, 
apoi — întrucît arbitrii au 
dictat repetarea aruncării — a 
blocat ți țutul violent expe- . 
diat de Bebesko. în atac, e- 
ehipa României a jucat aproa
pe fără greșeală, „arma se
cretă" a formației noastre 
fiind, de astă dată Cristinel

ma- 
teh- 
ce- 

Re.

Tre-

ale puternicilor hand- 
so vieți ci. în același 

ultimii apărători —

Bursuc. El a înscris 15 goluri 
(8 din 7 m) ți toate insistențe
le adversarilor de a-1 ține om 
la om au rămas zadarnice. în 
prima repriză, ți Robert Lieu 
a avut atît forță de joc, cit 
ți eficiență in atac. Cum s-a 
ajuns la rezultatul de 25—25 7 
Cu 22 de secunde înainte de 
final (25—24 pentru echipa 
României), la o aruncare blo. 
cată de portarul Ianoși, Gali 
a preluat mingea, dar pri- 
pindu-se, in dorința să se în
depărteze cît mai repede de 
poartă, a scăpat-o din mînă, 
aceasta l-a atins piciorul ți 
arbitrii au sancționat greșea
la, dînd mingea formației so
vietice, care a înscris cu nu
mai trei secunde înainte de 
terminarea meciului 1 Marca
tori : Bursuc 15, Lica 5, Cicu 
2, Urs 2, Săftescu 1, pentru e- 
chipa noastră, respectiv Kar. 
puk 6, Volovik *,  Kitkov 3, 
Nikolaev 3, Bebesko 3, Fill-

pov 3 ți Kaliazin L. Au ar
bitrat bine: R. Petkov ți S. 
Saev (Bulgaria).

R.P.D. Coreeană — 
nia B 31—29 (19—16). 
marcatori : 
respectiv 
Chang 6. .
(Ungaria) 
mânia).

Cehoslovacia — Ungaria 30— 
23 (16—7). Cel mai eficace ju. 
cători: Para 10 ți Lamac 8 
(Cehoslovacia), respectiv L. 
Kovacs 5 șl Eles 4 (Ungaria). 
Arbitraj foarte bun : M. Stan, 
cilă — I. Nicolae (România).

în Sala sporturilor din 
Sînnicolau Mare, Cuba — Po
lonia 29—33 (13—18) ți 
Germană — Bulgaria 
(13-11).

Programul ultimei zile : Bul
garia — Polonia, Cuba — R.D. 
Germană, Ungaria — România 
A ți U.R.S.S. — Cehoslovacia, 
toate partidele desfășurîndu-se 
în Sala „Olimpia".

Ion GAVRILESCU

: Năstase 9,
Li Chon 8 

Arbitri: G. 
și N. Iancu

Româ- 
Printre 
Besta 6, 
și Pak 
Guylay 

(Ro-

R.D. 
34—31

I
I
I
I
I
I
I
I
I

„CUPA U.T.C.“ 
LA OINĂ
(Urmare din pag. 1)

p, 9. Avîntul Mogoșoaia (Sec
torul Agricol Dfov) 10 p, 4. 
Recolta Crasna (jud. Gorj) 4 p. 
• PROFESORUL de educație 
fizică, BL Stănescu, fost jucă
tor de bază tn valoroasele echi
pe Politehnica ți Dinamo, Iar 
acum legitimat la C.P. Bucu
rești, a devenit de cîtva timp 
antrenor ta Sectorul Agricol 
Ilfov. El s-a calificat în ultimul 
act al „Cupei U.T.C." cu 5 ju
cători (din cei 11) In vîrstă de 
14 ani (N. Tănase, L. Stancu,
C. Adin, C. Dragomir, A. Cris- 
tea), Avîntul Mogoșoaia fiind 
cea mai tînără echipă a fina
lei, care — dacă nu ar fi tre
cut pe lingă victorie în meciu. 
rile cu Energia și Dunărea — 
ar fi urcat (pe merit) pe po
dium. Oinlștli din Mogoșoaia 
au plecat totuși cu o diplomă 
— cea atribuită de organizatori 
lui C. Adin pentru cel mai tînăr 
jucător • TREI din cele șase 
finaliste, Avintul Mogoșoaia, 
Venus Giurgiești ți Tineretul 
Crîngu au avut o medie de 
vîrstă de 16 ani, finala „Cupei 
U.T.C." fiind la a 19-a ediție 
mal tînără ca orieînd. Intr-a
devăr, întrecerile au dovedit că 
această competiție, deschisă ti
nerilor sportivi nelegitimați, 
constituie un bogat rezervor de 
cadre, I. Chiocaru (Dunărea),
D. Rușanu (Tineretul), R. Dunea 
(Venus), N. Tănase (Avîntul), 
ca să dăm numai cîteva exem
ple de olniștl de 14 ani, anun- 
țîndu-se ca iscusiți mînuitori ai 
bastonului și mingii. • DACA 
pînă acum județul Bistrița Nă- 
săud era reprezentat în marile 
concursuri de echipa Venus Ne- 
grllești, pregătită de inimosul 
învățător Gh. Florea, în care 
juca și fiul său, Mircea, de 
data aceasta în finala de la 
Beclean s-a calificat Venus 
Giurgiești, avîndu-1 ca instruc
tor pe... Mircea Florea, care se 
pare că a pornit pe urmele ta
tălui său. Uteciștii din Giur. 
geștl s-au numărat printre prin
cipalii animatori, ei avînd sa. 
tisfacția de a primi diploma 
pentru cea mai disciplinată e- 
chipă.

VOLEI
telefon), 
întrece- 

edlții a

I
GALAȚI, 24 (prin 

Duminică au Început 
rile celei de-a 19-a 
„Concursului Prietenia" la vo
lei, competiție la care partici
pă reprezentative de juniori din 
9 țări, Împărțite In două grupe.

Etapa inaugurală a programat 
elteva Intllniri Interesante, u. 
nele soldate cu rezultate-surprl- 
ză. în primul meci, reprezen
tativa, R.D. Germane a învins 
neașteptat de ușor: 3—0 (12, 
9, 4) formația Cehoslovaciei,
dar la capătul unul joc modest. 
O lntîlnire spectaculoasă, eu 
multe faze de volei autentic, au 
oferit, echipele Cubei ți R.P.D. 
Coreene : 3—1 (3,—7, 7, 5). O
partidă frumoasă, cu momente 
dramatice, soldată eu • mare 
surpriză, au fumlzat-o, pe par
cursul a două ore, reprezenta
tivele Poloniei ți U.R.S.S.: 
3-1 (10, 12, —11, 0).

Cu deosebit interes a fost ur
mărită confruntarea dintre echi
pele României I ți Bulgariei. 
Din păcate, tinerii voleibaliști 
români nu ne-an dat satisfac
ția unei victorii. Cu o formație

___ _ .-prezenta, 
îiei țl U.R.S.S.: 
-11. 9).

I
jcaj, repre. I 
părăsit, fi-J

neinspirat 
prestat un . 
comițînd multe greșeli la ser
viciu, preluare ți blocaj, 
zentanțil noștri au 1 " 
resc, terenul Învinși, după două 
ore ți 40 de minute. Deci, vic- I 
torle meritată a bulgarilor cu I 
3—2 (— 8, 11, 12, —11, —10). ■
Partidele au fost conduse, ta ■ 
ordine, de brigăzile: Gh. VI. I 
șan (R) — V. Ianakiev (B), D. ■ 
Delcea — C. Oprea (R), FI. Sco. 
țaru (R) — W. Schmit (R.D.G.) I 
ți O. Fernandez (Cuba) — V. | 
Feinstein (U.R.S.S.).

în ziua a doua s-au înregistrat 
rezultatele: Cuba — România 
II 3—1 (—14, ». 6. 11), Polonia
— R.P.D. Coreeană 3—1 (7, 8,
—17, 8). Bulgaria — R. D. 
Germană 0—3 (—12, —11, —6), 
România I — Ungaria 3—0 (6, 
9, 3), Programul de marți:
ora 10,30 : Polonia — România 
II, de la ora 15 : R.D. Germană
— Ungaria, U.R.S.S. — R.P.D. I 
Coreeană ți Cehoslovacia — | 
Bulgaria.

alcătuită, care a 
joc lent ți stereotip.

Telemac SIRIOPOL — coresp.

DIVIZIA A LA HANDBAL (f)
(Urmare din pag. 1)

velul campioanelor (5—5), după 
care Mariana Tircă a înscris 
golul cu care băcăuancele au 
început detașarea, categorică, 
din finalul partidei. Au marcat: 
TircS 8, Cervenciue 8, Danilof 
7, Petrea 5, Ciubotaru 2, Popa 
3, Darvaș țl Lunca pentru În
vingătoare, respectiv Brănuț 7, 
Paștiu 4, Enescu 4, Mohanti, 
Buta ți Tritan. Au condus : V. 
Erhan — D. Purică (ambii din 
Ploiești). (L. MANDLEB — 
coresp.).

HIDROTEHNICA CONSTAN
ȚA — RAPID BUCUREȘTI 
19—19 (8—10). Joc foarte dispu
tat, în care rapidistele au con
dus pînă în min. 55 la o dife
rență de 2—3 golurif*  conturîn- 
du-se o victorie în deplasare. 
Gazdele au ratat neper- 
mis de mult, au pier
dut numeroase mingi, jocul 
lor fiind permanent o cursă de 
urmărire, reușind — în final — 
un rezultat de egalitate. Au În
scris : Cămui 6, Cazacu 4, Dla- 
conu 3, Pirîianu 2, Motoșcă 2, 
Roșea și E. Carapetru pentru 
Hidrotehnica, respectiv Dobre 
10, Ignat 3, Stanciu 3, Oprea 2 
ți Doiciu. Au condus : Ad. Sl- 
mîon — V. Ivanciu, ambii din 
Ploiești. (C. POPA — coresp.).

RULMENTUL BRAȘOV — 
CONSTRUCTORUL TIMIȘOA
RA 19—15 (12—5). Un joc plă- 
cut, o victorie muncită ți me
ritată a brașovencelor în fața 
unei echipe care și-a apărat cu 
dîrzenie șansele, fără a privi 
tabela de marcaj care Indica 
permanent o diferență de 6—7 
goluri ta favoarea localnicelor. 
Au înscris : Tache 7, Marian 3, 
Demeter 3, Hie 2. Bilă 2, Ion 
țl Biolan de la învingătoare, 
respectiv Oncn 4, Gheorghe- 
Ștefanovici 4, Pălici 2, Tobă — 
Gurgu 2, Stankov 2 șl Neiiror. 
Au arbitrat : M. Dumitrescu și 
E. Nîță, ambii din București. 
(C. GRUIA — coresp.).

CHIMISTUL RM VILCEA — 
OȚELUL GALAȚI 31—27 (17— 
15). Victorie meritată a gazde
lor, dar nu fără eforturi în fața 
unei echipe ambițioase, care a 
condus în min. 11 cu 4—0 ! Vîl- 
cencele, mai experimentate, au 
echilibrat jocul țl s-au impus 
în final. Au marcat : Torok 12, 
Bloju 12, Romete 4, Pestrea, 
Păunescu și Iacob (debutantă a- 
lăturl de Nedelcu), pentru Chi
mistul, respectiv Ivan 9, Stan 9, 
Antoneanu 5, Oprea 2, Ungu. 
reanu și Ursache. Au condus: 
G. Lambrn — H. Marzavan, 
ambii din București. (S. GEOR. 
NOIU — coresp.).
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Era greu de presupus că 
Dinamo va realiza acarul e- 
tapel tn fața unei echipe ca
re primise — in trecutul 
campionat — doar 27 de go
luri In 34 de meciuri I Și, 
totuși, pînă la urmă, Petro
lul a scăpat destul de ieftin ! 
„Alb-roșii" au evoluat duminică 
într-un evident crescendo pe 
toate planurile. O subliniere, In 
plus, din activa formație dina, 
movistă, pentru Lupu, care cîș. 
tigă meci de meci in aplomb, 
în siguranța și inventivitatea cu 
care acționează. Petrolul a vă. 
dit dereglări de ansamblu, vi
zibile m'ai ales în prima repri
ză ; ele au dus adeseori pe 
oaspeți la situații de k.o.

.Partida a debutat printr-un 
șut senzațional (autor Lupu), 
mingea trecînd la cîțiva centi
metri de poarta ploieșteană. Era 
minutul 2 și asistam doar la o 
amînare de 3 minute a deschi
derii scorului. în adevăr, in 
min. 5, după o spectaculoasă 
„șarjă" Matcuț, LUPU a pri. 
mit balonul pe aripa stingă, a 
pătruns decis și, din unghi des
tul de greu, a marcat spectacu
los : 1—0. După ce trec din nou 
pe lîngă gol (min. 11, 12 și 17), 
gazdele majorează diferența la 
capătul unei acțiuni simple și 
rapide : Lupu îi „pune" lui 
CĂMATARU un balon ideal și 
vîrful de atac dinamovist în- 
scrie printr-un șut plasat : 2—(I 
(min. 18). DAMASCHIN I 
(min. 22) sesizează o neînțele
gere a apărătorilor ploieșteni 
și înscrie : 3—0. Abia în min. 
31, Moraru este solictat de Mo-

ca nu, care a realizat o cursă 
insistentă, Încheiată cu o cen
trare periculoasă. Presiunea dl- 
namovistă nu slăbește ți, In 
min. 37, Cămătaru este oprit 
prin fault in careu, LUPU 
transformind cu dezinvoltură 
lovitura de pedeapsă : 4—0. 
Scorul reprizei ți al meciului 
avea să fie stabilit de CAMA- 
TARU (min. 41), care a marcat, 
spectaculos, cu capul, benefici
ind de o inspirată execuție a 
unei lovituri libere de către 
Orac.

în actul al doilea, In ciuda 
aceleiași dominări insistente și 
a unor ocazii clare (min. 53: 
Varga ; min. 54 — Timiș — de 
la 4 ml; min. 59 — Mateuț ; 
min. 65 — Lupu ; min. 80 —
Cămătaru) Dinamo nu mai mar. 
cheză. Este drept că și Petro
lul a acționat mai decis și ceva 
mai curajos în ofensivă, înlo
cuirile (Ștefănescu și I. Solo
mon) arătîndu-se folositoare. 
Ploieșteni! s-au „văzut" în atac

Stadion I 
lent ; timp 
spectatori ■ 
30—8 ( pe p< 8—5. Au m 
țl 37 — UM 
MATARU ( 
MASCHIN

DINAMO 
eseu 7 (mii 
7, IAipescu 
T, Mabeuț 
Cămătaru 
(min. 42 T

PETRO Lt 
Ștefan 5, 
Pitulice 9 
Moca nu s, 
Solomon S) 
eu 5 — Pu

A arbiitn 
stanța) ; la 
Mureș) și 1

La sperai
• ■

Ștefă 
Solor

prin 
șl I. 
defensiva |

Lupu înscrie primul gol al lut 
Dinamo ți al campionatului.

Foto : Aurel NEAGU

IN ULTIMELE
începem cu... sfUșitul,Să .

pentru că acest meci s-a „ju
cat" in ultimele sale secvențe, 
ctnd tribunele" au urmărit 
partida in picioare, cu „sufle
tul la gură", cum se spune, 
într-adevăr, se părea că meciul 
se îndrepta spre un (echitabil). 
0—0. Dar arbitrul G. Ionescu, 
lulnd in considerație Intîrzie- 
rile In joc ale lui F.C. Olt, a pre
lungit repriza a doua cu cinci 
minute. „Puteți prelungi cu cit 
vreți, tot nu ne marchează clu
jenii vreun gol !*,  spunea In 
acest timp M Popescu. Și, to
tuși, golul a venit. După ce, cu 
un minut înainte, studenții ex- 
pediaseră, în aceeași fază, cinci 
șuturi (!!) prin Cîmpeanu II, 
Biro, Cadar, Bucur și Meszaros, 
la ultimul portarul Anghel res- 
pingînd de pe linia porții, în 
min. 80 (de fapt, min. 94 și 18 
secunde) CIOCAN fructifică, cu 
capul, o lovitură liberă execu
tată de Bucur ți 1—0 pentru 
„U". Arbitrul invită echipele 
pentru reluarea jocului de la 
centru, jucătorii oaspeți, ener
vați de prelungirile care nu se 
mai terminau, ca și de primirea 
golului In ultimele secunde de 
joc, protestează, nu vor să se 
mai prezinte, se îndreaptă spre 
ieșirea de pe gazon, revin, au 
loc discuții In contradictoriu cu 
arbitrul, Mihali și Eftimie tri
mit balonul In tribune și pri
mesc cartonaș galben pentru 
proteste ți doar prin min. 88 
jocul e reluat țl imediat se au
de fluierul final. Credem că ar-

U" CJ. 
F. C. (

SECVENȚE
bitrul G. Ionescu s-a complicat 
de p. ui te ori inutil. Deși re
gulamentul nu prevede, cre
dem că, dată fiind prelungirea 
neobișnuit de lungă, el ar fi 
trebuit să arate, totuși, că par
tida se va încheia cu cinci mi
nute mai tîrziu, ceea ce ar fi 
liniștit spiritele, tot mai înfier- 
bîntate pe măsură ce jocul se 
derula.

Ce s-a întîmplat pînă atunci ? 
Majoritatea timpului spectatorii 
au asistat la un joc destul de 
tern, in care lipsa lui Sabău 
(indisponibil, probabil, toată 
toamna) s-a făcut simțită mai 
ales la capitolul organizare a 
jocului clujenilor. Mal bine s a 
comportat F. C. Olt, care a 
jucat sigur în apărare și a con
traatacat vijelios, beneficiind 
de cîteva situații bune (Pena
— min. 29 ; M. Popescu — min. 
32, mare ocazie, cînd mingea 
s-a „scurs" pe lîngâ stîlpul din 
stînga lui Iașko ; Dumitrescu
— min. 38, lă centrarea ace
luiași M. Popescu etc.). E drept, 
„U“ a dominat și a șutat mai 
mult, dar adeseori imprecis 
(Cadar, Meszaros, Biro, 
nai). Din bunele ocazii 
„alb-negrilor“ le notăm pe 
le ale lui Boeru (min. 18 
39), Cîmpeanu II (min. 53 
„bară"), Cadar (min. 56 — 
celent servit de Cîmpeanu
— și min. 81). De remarcat că, 
în min. 23, Leța îl „agață" In 
careu pe Cadar, dar meritatul 
penalty în favoarea clujenilor 
nu va fi acordat. în schimb
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9 060. Șuturi 
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NUMERELE EXTRASE LA TRAGEREA MULTIPLA LOTO 

DIN 23 AUGUST 1987
FAZA I — Extragerea I: 69 14 45 66 40 3 85 59 49; Extragerea 
Il-a: 31 11 62 26 51 86 21 63 78.
FAZA A Il-a — Extragerea a III-a- 62 46 52 86 53 68 4 44 45:

Extragerea a IV-a: 30 72 15 33 69 56 29 82 73 ; Extragerea a V-a : 
62 69 72 33 61 53 71 27 80; Extragerea a Vl-a: 37 9 45 49 77 5 55 
90 31; Extragerea a Vil-a: 33 90 * 
a VIII-a: 19 86 72 8 26 4 37

1 233 599 lei.
REZULTATELE CONCURSULUI 

PRONOSPORT DIN 23 AUGUST 
1987 : 1. Steaua — Corvlnul 1 ; 2. 
C.S.M. Suceava — F.CJd. Brașov 
J ; 3. S.C. Bacău — Flacăra X ; 4. 
Rapid — Oțelul X ; 5. Dinamo — 
Petrolul 1 ; 6. A.S.A. — F.C. Argeș 
(pauză) X ; 7. A.S.A. — F.C. Ar
geș (final) 1; ». „Poli*  — Vlcto- , 
rta (pauză) 1 ; 9. „Poli*  — victo
ria CHnaT) X ; 10. „U“ Cluj-Napoca 
— F.C. Olt (pauză) X ; 11. „U“
COuj-Napoca — F.C. Olt (final) 1 ; 
12. Ur.tv. Craiova — Sportul Stud, 
(pauză) X ; 13. Univ. Craiova —

67 10 1 58 34 44 59; Extragerea
25 47. Fond total de cîștiguri ;

Sportul Stud, (final) 1. rond total 
de cîștiguri : 797.096 lei.

CÎȘTIGURILE TRAGERII PRO- 
NOEXPRES DIN 19 AUGUST 1987: 
Cat. 1 : 1 variantă 100% a 50.000 
lei șl 1 variantă 25% a 12.500 lei ; 
cat. 2 ! 10 variante 25% a 4.161 lei; 
cat. 3 : 22,00 a 1.892 lei ; cat. 4 : 
81,25 a 512 lei ; cat. 5 : 206,75 a 201 
lei ; cat. X : 202,75 a 205 lei ; cat. 
Z : 3.490,50 a 100 lei. Report la ca
tegoria 1 : 5.705 lei.

Participantul Topliceanu Vasile 
din Bacău, a cîștigat la categoria 
1 (100%) suma de 50.000 lei.
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IESCU

„CONTRELE"
După configurația jocului, o 

bună parte din prima repriză, 
un spectator neavlzat In mate
rie de Ierarhii țl de clasamente 
putea crede că formația plteș- 
teană țl nu A.S.A. vine la star
tul stagiunii de toamnă din Di
vizia a n-a a fotbalului nostru; 
Intr-atlt de netă fusese supe
rioritatea teritorială a localnici
lor, care, încă din primul minut, 
rataseră prin Ivan (șut, cu se
te, de la circa 12 m) o situație 
favorabilă de a Înscrie. Ofensi
va lor, bine susținută țl dirija
tă de mijlocași, le va aduce, re
lativ repede, șl golul dorit de 
tribunele pline: demarcat pe 
partea dreaptă a terenului. Ergs 
l-a văzut bine plasat pe CRAIU, 
in mijlocul suprafeței de pe
deapsă, și acesta a șutat puter
nic, fără speranțe pentru Spe
riata. Cu un gol la activ, ex-dl- 
vizlonara B a prins șl mai mult aripi, a reușit să pună adesea 
pe picior greșit defensiva oas
peților, dar, prin același Craiu, va rata, tn mln. 29, desprinderea 
pe tabela de scor. Nelegînd mal 
nimic timp de o jumătate de oră, plteștenil vor fi, In mln. 31, 
foarte aproape de gol: Ispir a 
gafat țl Ghloacă, scăpat singur, 
a trimis balonul in portarul ie
șit. Fusese prima atenționare că 
F.C. Argeș (o echipă mal expe
rimentată, oricum o spe
cialistă a „contrelor") nu iartă. 
Spre final de repriză, in min. 
40, ea va reuși să Înscrie prin 
JURCA, aflat, insă, după opinia 
noastră, Ia momentul pasei a- 
dresată de Bănuță, in poziție de 
ofsaid, nesemnalizată de tușierul 
N. Voinea: 1—1, Iar Ia numai 3 
minute după pauză (stupoare in 
tribune) va fi 2—1 pentru F.C. 
Argeș: D. ZAMFIR a scăpat sin
gur (pe culoarul slab păzit de
S. Dumitrescu) și, dintr-un 
unghi destul de greu, a intro
dus balonul tn plasă, la colțul 
scurt, surprinzindu-1 șl pe Varo. 
Replica A.S.A.-ei ‘a fost promp-

DOAR VOLEUL LUI ȚIRA...
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La prima etapă, deci, Rapid 
și-a necăjit suporterii, suporteri 
care, unii dintre ei, au depășit 
limitele sportivității cu Injuriile 
la adresa oaspeților, arbitrilor și 
echipei favorite.

Cum a început jocul, se pă
rea că Rapid nu va avea mari 
bătăi de cap. Nu trecuseră de- 
cît 25 de secunde de la începe
rea partidei, cînd Anghelinel 
respingea, din careu, primul a- 
tao al giuleștenilor. Mai mult, 
in min. 5,. Rapid a și deschis 
scorul: tlnărul Ghinea a centrat 
de pe dreapta și ȚÎRA, cu un 
voleu spectaculos, din plonjon, 
de la 14 m., a Înscris, aproape 
de vinclu, un goi de o frumu
sețe rară. Dar gazdele nu aveau 
să se bucure prea mult de a- 
ceastă reușită, pentru că, in 
mln. 8, la un atac gălățean ce 
nu se anunța periculos, tlnărul 
MASTACAN a șutat violent de 
la aproximativ 28 de metri șl a 
Înscris, surprlnzlndu-1 pe por
tarul Toader. De aici a început 
cursa Rapidului, dar... In mln. 
16, tot Țîră a șutat puternic, 
Popa a boxat, faza a continuat 
șl mingea trimisă de Damaschln 
II, jos, la colț, a fost reținută 
de portar. Apoi, Tănase (min. 
31) a trimis cu capul, de la 7—8 
m, drept ta portar. Rapid do
mina, dar contraatacurile pur
tate de Antohi dădeau . emoții 
gazdelor, cum s-a întîmplat în 
mln. 22, 41 țl 43.

După pauză, dominarea gaz
delor avea să fie și mal insis
tentă, dar ocazia mare a avut-o 
Drăgol (mln. 57), cînd, singur 
în fața porții, de la 10 m. a re
luat imprecis excelenta centrare 
a lui Antohi. In general, Rapid 
a dominat, dar a făcut-o la ln- 
tîmplare, majoritatea acțiunilor 
oprindu-se la marginea careului 
advers, din cauza pasei decisive 
greșite sau a apărării grupate 
a Oțelului. Ocazia mare a avut-o

TĂTOR AL SUCEVENILOR »
jres ți prin Sfrijan (min. 16) ți Gafen-
u cu a- cu (min. 26) două situații favo-
ciul de rabile de egalare. Vor restabili
ine în totuși echilibrul pe tabela de
rat de marcaj, în min. 33, printr-un

depli- splendid șut (expediat de la 25 
îiastului m) de BULIGA. Cinci minute 
t de ce- mai tîrziu oaspeții se vor afla 
a fost din nou pe punctul de a redo- 
calitate, bîndi avantajul, dar portarul
riză, iar Alexa va scoate excepțional în
t o vie- corner mingea trimisă cu capul 
ți pro. de Mărgărit.

îl el în După pauză, brașovenii Încep 
mai bine jocul. dovedindu-se 

pe care superiori pe plan tehnic. Ei își 
îțv de creează două bune ocazii de
eîor do. gol, însă Alexa intervine din
ilibrată. nou, de fiecare dată cu succes, 
început în min. 49 și 50. In min. 53, 

ă bune Sfrijan nu reușește să exploa-
r (min. teze o neglijentă pasă trimisă
i. 12) au înapoi de Naghi, dar peste un 
șuturile sfert de oră greșeala altui fun. 
niperînd daș brașovean va fi fatală pen- 
1 suce- tru echipa lui, BALAN deviind 
tacă la în propria-i poartă mingea șu- 
istent și tată de Sfrijan, o minge care 
să des. altfel ar fi ieșit în aut. După 
fructifi- alte cîteva ratări succesive la 
:entrare ambele porți (Păiuș — min. 81,

repede Berteanu — min. 84, Sfrijan —
j, local- min. 88, acesta din urmă încer- 
ratează • cînd să dribleze și portarul),

PITEȘTENiLOR...

I
A.S.A. TG. MUREȘ 1 (1) I 
F. C. ARGEȘ 2 (1)

Stadion Municipal ; teren bun ; 
timp*  frumos ; spectatori — circa 
13.000 Șuturi : 19—8 (pe poartă :
3—5). Cornere : 17 — 4. Au mar
cat: CRAIU (min. 6), respectiv 
JURCA (min. 40) șl D. ZAMFIR 
(mim. 48),

A.S.A. : Varo 5 — Szabo 8, Je
nei 6, Ispir S, S. Dumitrescu 5 — 
Eros 7, Ivan 6, Fanici 6, A. Stoi
ca 8 (mln. 61 Botezan 6) — Cior- 
ceri 8 (mln. 75 Albu), Craiu 7.

F.C. argeș : Speriata e — Vol- 
cu 5. Pîrvu 5 (min. 31 D. Zamfir 
7), Stancu 7, Eduard 8 — Badea 
6, Ștefan 7, Ignat 6, Bănuță l — 
Ghioaică I (min. 87 Șerban), Jur- 
că 7.

A arbitrat bine Ad. Porumboiu 
(Vaslui) ; la linie : N. Voinea 
(București) — cu greșeala amin
tită ți V. Antohi (Iași).

Cartonașe galbene : ȘTEFAN,
BADEA.

La speranțe : 1—1 (0—0).
tă, dar, petrecindu-se pe un 
fond de precipitare, acțiunile ei 
ofensive, marcate în genere prin 
șuturi de la distanță, vor fi 
sortite eșecului. O singură dată 
mureșenii se vor afla la un pas 
mic de... 2—2. Dar atunci. In 
min. 89, clnd Fanici a șutat din 
mijlocul unul careu surpraaglo- 
merat, Stancu a respins in ex
tremis. Același Fanici îl va o- 
bliga, In min. 89, pe Speriata să 
salveze In corner, dar, trebuie 
spus, intre timp, la două „con
tre" specifice el, F.C. Argeș a 
ratat prin Bănuță (min. 74) țl 
Șerban (mln. 88) două bune si
tuații de gol. In termeni șahiști, 
A.S.A. a surprins In...... deschide
re", in timp ce F.C. Argeș a 
forțat continuarea...

Gheorghe NICOLAESCU

RAPID 
OȚELUL

Stadion Gl'uleștl ; teren — pe a- 
locuri moale ; timp bun pentru 
fotbal ; spectatori — circa 16 000. 
Șuturi : 11—8 (pe poartă : 6—2. 
Cornere : 9—4. Au marcat : ȚIRA 
(min. 5) respectiv MASTACAN 
(min. 8).

RAPID : Toader 8 — Marinescu 
6, Matei 7. M. Grigore 6, Baeoș 
C — Drăghlci I (mln. 74 Pușcaș 
5), Tănase 6, Goanță 6 — Damas- 
chin n 5 (min. 62 V. Radu 8), 
Ghinea 6,5, Țlrâ 7.

OȚELUL î Popa 5 - Bora» I, 
Agiu 6. AngheQInel 7, G. Popescu
5 — M. Stan 6. Burcea 6,5, Măs- 
tăcan 7, I. Gigi 8 (min. 87 Chivu) 
— Drăgol 8 (mim. 81 Railea), An
tohi 7.

A arbitrat bine L Coț (Plo
iești') ; la linie : C. Corocan (Re
șița) șl Gr. Macavd (Deva).

Cartonașe galbene : L GIGI. M. 
GRIGORE, HALBA.

La speranțe : 3—2 (J—2).
• 11 1 "■

Țîră, în min. 70, etad, de la
6 m, din unghi — e adevărat — 
a șutat ta pieptul portarului, ie
șit la blocaj. Foarte puțin față 
de dominarea exercitată și a- 
ceasta din cauza confuziei, a 
randamentului modest al liniei 
de mijloc șl a lipsei de decizie 
a celor din față, dintre care s-a 
remarcat doar Țîră. Cu un joc 
ordonat, cu apărare grupată, cu 
contraatacurile destul de peri
culoase (dar țl eu destule ob
strucții șl faulturi) Oțelul a reu
șit un rezultat prețios ți meri
tat.

Constantin ALEXE

I C.S.M. SUCEAVA 3 (1)
I F.C.M. BRAȘOV 1 (1) |

Stadion Arenl ; teren foarte 
bun ; timp excelent ; spectatori 
— circa 13.000. Șuturi : 13—10 (pe 
poartă : 6—5). Cornere : >—3. Au 
marcat : BULIGA (mln. 39), BA
LAN (Snin. 68 — autogol), CAȘU- 
BA (mim. 90), respectiv TERHEȘ 
(mlin. 16).

C.S.M. : Alexa 8 — I. Popa 6 
(min.. 59 Ungureanu 7), Găluțcă 
6, Cristescu 6, P. Grigore 8 — Ga- 
fenou 6, Mulțescu 7 (mln. 78 Go
lan), Cașuba 8. Buliga 7 — Pă
iuș 7, Sfrijan 7.

F.C.M. : Polgar 5 — Bălan 4, 
Naghi 6, C. Ștefănescu 7, Mando- 
ca 7 — Flli.p 5 (min. 46 Șulea 7), 
Patru 6 (min. 76 Berteanu), Măr
gărit 6, Barbu 7 — Terheș 7, Kra
mer 6.

A arbitrat bine M. Neșu ; la li
nie : O. Ștreng (ambii din Ora
dea) și J. Grama (București).

Cartonașe galbene : GAFENCU 
MULȚESCU, MĂRGĂRIT, TER
HEȘ.

Meciul echipelor de speranțe 
nu s-a mai reluat după parnză, 
brașovenii lrivoctad absența asis
tenței sanitare regulamentare.

• , . i i '
CAȘUBA va pecetlui, în mîn. 
90, scorul final, după o acțiune 
personală de mare spectaculo
zitate.

Constantin FIRĂNESCU

FINAL DEZLĂNȚUIT AL CAMPIOANEI STEAUA 4 (1)
CORVINUL 0

Echipei' campioane i-au tre
buit 42 de minute pentru a 
deschide seria celor patru 
goluri, in acel minut, Hagi a 
executat cu măiestrie o lovi
tură liberă de la 35 m, PIȚUR- 
CA s-a „înșurubat" și a expe
diat balonul cu capul la vin
clu : X—0. Pînă atunci, ceva 
mai reținută, parcă, Steaua 
n-a apășat... pedala pînă la 
fund, jocul combinativ din 
treimea adversă negăsind decît 
rareori breșe de finalizare la 
poarta hunedoreană. Mereti im
pulsionați de neobositul Ro- 
tariu, campionii au atacat ne
contenit, dar ocaziile de gol au 
fost destul de rare. Printre 
cele mai clare le amintim pe 
cele irosite de Rotariu (min. 
12 ți 16 — ultima, șut de la 
6 m exact în Ioniță), Lăcă
tuș (min. 20 — șut imprecis 
din interiorul careului), Pițur- 
că (min. 23 — „cap" la o pal
mă de vinclu) și Iovan (min. 
39 — voleu pe lîngă poartă), 
îritre timp, Corvinul, mereu 
în „corzi", a expediat primul 
șut pe spațiul porții abia ta 
min. 44, prin Kleln.

JOC ALERT,
Cînd s-a dat startul aceste! 

partide s-au format repede ți 
„perechile la marcaj", semn că 
vom asista la o tatîlnlre dispu
tată. Pentru „desprindere", aco
lo, in zona de construcție, gaz
dele au imprimat însă un joc 
combinativ derutant, cu pase 
dlntr-o singură atingere a balo
nului, din care s-au născut faze 
spectaculoase și de mare peri
culozitate la poarta Oaspeților 
(min. 4 — Setatele, activizat de 
Fulga pe un culoar bun, risi
pește, de la 6 m, o ocazie rari
simă a echipei sale). „Avizată", 
Flacăra va micșora mereu spa
țiile de manevră ale adversaru
lui, prlntr-o apărare supranu- 
merlcă. Noul venit în echipă, 
Dohot, are o Intervenție excep
țională în min. 11, cînd a salvat 
în careu la șutul Iul Tisămăna- 
ru — fază lucrată Ingenios de 
Șoiman șl Penoff. Dar elevii an
trenați de L Nunweiller — A. 
Dima își vor juca cu ardoare 
șansele. O frumoasă șarjă pe 
contraatac, declanșată de Văl- 
dean (care a tras mal mereu e- 
chipa după el) ta min. 16, a fost 
oprită neregulamentar de An- 
drieș, la 18 m, lateral-dreapta, 
Lovitura liberă a fost executată 
eu măiestrie de Daniel Sava 
(mereu periculos în astfel de si
tuații) ți VAIDEAN, profitlnd 
de greșeala de marcaj a lui

0 MUTARE
Joc frumos, cu numeroase fa

ze fierbinți la ambele porți, în
cheiat eu un echitabil rezultat 
de egalitate. „Poli", la redebu- 
tul său pe prima scenă fotbalis
tică, a prezentat o linie de Îna
intare ttaără, eu doi jucători 
(Ucu țl China) care au evoluat 
pentru prima oară ta Divizia A, 
insă deosebit de activă. Studen
ții au dat tonul acțiunilor ofen
sive, cel trei tineri, rapizi ți 
tehnici, l-au solicitat din plin 
pe Nlțu, care a eedat ta mln. 
10. In acest minut, Vuțcan, de 
la mijlocul terenului, l-a des
chis pe partea dreaptă pe CHI
NA, timișoreanul a trecut In vi
teză pe lingă Topolinschl țl Za
re, a intrat ta careu, de unde a 
expediat balonul ta colțul lung: 
1—0, După trei minute, „Poli" 
a fost la un pas de 2—0, însă 
Nîțu a plonjat la picioarele iul 
Oloșutean, deviind mingea ta 
corner. In continuare, bucu- 
reștenll au echilibrat jocul țl. 

în mln. 26, Topolinschl, de la 
cîțiva metri de poarta Iul Molse, 
a greșit ținta, ratind astfel o o- 
cazie cît... roata carului. în mi
nutul 42 Vaișcovlci și-a încheiat 
cursa pe extrema stingă, expe-

CELE ZECE MINUTE ALE LUI VANCEA
Derbyul etapei inaugurale a 

campionatului a corespuns ta 
mare măsură. Excepttad primele 
15 minute, timpul obișnuit de 
tatonare reciprocă, s-a jucat 
tranșant, fără menajamente, ta- 
tr-un tempo ridicat, impus de 
Universitatea, atacurilor cralo- 
vene ta valuri bucureștenll opu- 
nîndu-le o apărare fermă, cu 
marcaj strict, dar țl contra
atacuri extrem de periculoase 
(îndeosebi în prima parte a jo
cului), purtate prin cele două 
vîrfuri, S. Răducanu șl Țîrlea. 
cărora, li s-au alăturat cînd 
Crlstea, cînd Stănlci. Partida a 
fost presărată, în prima repri
ză, cu uriașe ocazii de gol (pri
ma a anarținut oaspeților: Crls
tea, „cap" alături, în min. 16), 
cu Intervenții in extremis ale 
Iul Cristian (min. 17 șl 35), la 
șuturile lui Ghlță și Gh. Popes
cu, cu baloane scoase de apă
rătorii „alb-negrilor" de pe li
nia porții (min. 30 și 40). Dar 
nu s-a marcat.

Golurile au venit însă după 
pauză. Primul dintre ele a fost 
înscris, în min. 48, de cel mal 
scund Jucător de pe teren, de
butantul CIUREA: pornit de pe 
dreapta, cum o face de obicei 
Hagi, el s-a apropiat de careul

Cu 1—0 la activ, la reluare, 
Steaua s-a dezlănțuit, decian- 
șînd atac după atac la poarta 
lui Ioniță. După ce, în min. 
52, Baiint a ratat dintr-o pozi
ție excelentă, mingea pusă 
parcă cu... mina de Lăcătuș, 
peste trei minute tabela a ară
tat 2—0 : Rotariu a pătruns 
pe stingă, a urmat centrarea 
și HAGI a reluat din apropie
re cu capul, mingea intrînd 
în plasă printre picioarele lui 
Ioniță, surprins de rapiditatea 
acțiunii. în minutul următor, 
Ungureanu este la un pas de 
3—0, șutul său din voleu tre- 
cînd razant cu „transversala". 
Corvinul încearcă să lasă din 
strînsoare și în minutele 59 
(Petcu, șut puternic, respins cu 
dificultate de Stîngaclu) ți 61 
(Suciu, minge , liftată — CU 
capul — care a ocolit vin
ciul) ratează, după care Steaua 
își continuă galopul ofensiv. 
Hagi (min 62), Ungureanu (miri. 
63) ți Belodedici (min. 65) stat 
beneficiarii unor situații rari
sime. Final debordant al echi
pei campioane care înscrie alte 
două goluri de • rară frumu-

SPECTACULOS
Andrleș (motiv pentru care a 
țl fost schimbat mai tîrziu), a 
trimis, cu capul, ta gol: 0—1.
Șase minute mai tîrziu, ea ur
mare a presiunii exercitate de 
Sport Club, tabela de marcaj va 
arăta egalitate: 1—1, gol reali
zat de TISMANARU, mingea 
circullnd pe traseul Agachl — 
Burleanu — Penoff. Partida a 
fost relansată. Băcăuanii acce
lerează șl ratează desprinderea 
prin Fulga (min. 28). Flacăra va 
răspunde șl ea, ta replică, tă
ios, Arvlnte scoțînd. In corner, 
mingea trimisă de lovitura libe
ră executată de D. Sava, Jupă 
care au urmat alte trei lovituri 
de colț consecutive care au tăiat 
respirația tribunelor.

La reluare, partida lșl va păs
tra atributele primei reprize. Se 
va evidenția Dohot (min. 51) 
șl... Setatele, prlntr-o mare ra
tare, de la 3 m. (min. 55) țl 
ta minutul următor va fi -.2—1: 
minge lobată peste .zid" de 
Tismănaru, la o lovitură liberă, 
Stănescu 11 va agăța pe „vlie- 
zlstul" Șoiman ți penalty trans
format de același TISMANARU. 
Cei din Moreni se vor mobiliza 
exemplar, vor prelua Inițiativa 
la mijlocul terenului, forțtad e- 
galarea, care a venit in mln. 82: 
centrare Stănescu, lovitură de

INSPIRATA
ditad balonul ta bară!

In pauză, antrenorii D. Ni- 
colae-Nicușor țl s. Feodot au 
făcut o mutare deosebit de In
spirată: C. Solomon a fost tre
cut fundaș central ta locul lui 
Zare, iar ta linia mediană l-au 
introdus pe tlnărul Ene. Aceste 
schimbări au avut darul de a 
da o mai mare siguranță defen
sivei țl totodată a impulsiona o- 
fensiva bucureștenllor. Minute 
ta țlr Victoria a dominat, golul 
„plutind" ta aer. Așa s-a În
tîmplat ta min. 49 cînd Augustin 
a făcut un dribling pînă ta ca
reu, dar a șutat pe lîngă poar
tă ți ta min. 62 — Caclureao a 
trimis balonul eu capul la vin
clu ți Molse l-a deviat ta cor
ner. In minutul 70, Victoria a 
reușit să egaleze: Vaișcovlci a 
executat excelent o lovitură de 
colț ți MIREA, cu capul, a re
luat mingea ta plasă. In ulti
mele 15 minute, ca urmare a e- 
forturllor depuse, jucătorii au 
mai scăzut ritmul, însă, eu un 
minut Înaintea fluierului final, 
„Poli" a mai avut o bună oca
zie de a marca: Vlătănescu s-a 
infiltrat printre apărătorii bucu- 
rețtenl ți a șutat puternic, pe 

dominat de masivii Cazan ți M. 
Popa, a simulat țutul, l-a pa
sat scurt Iul Vaneea, a țlțnit, a 
reprimit (a fost „un-dol" ea 
ta carte) ți eu un țut puternic 
ți plasat l-a Învins pe Cristian. 
Golul, prin frumusețea iul... cla
sică, a descătușat echipa gazdă 
șl parcă a turnat plumb ta pi
cioarele Jucătorilor bucureșteni, 
a căror replică ofensivă a deve
nit tot mai palidă. Clnd totul 
părea Insă foarte clar, partida 
lndreptlndu-se spre o victorie la 
Urnită a craiovenllor, ea s-a 
complicat brusc prin contraata
cul oaspeților, din mln. 73, clnd 
mingea a ajuns la ȚÎRLEA, apă
rarea lui Lung a ezitat ta lanț 
și scorul a devenit 1—1. Ultima 
mare surpriză a derbyulul a 
fost VANCEA. Cel mal slab ju
cător de pe teren plnă spre fi
nalul meciului a devenit, In 
numai zece minute, eroul parti
dei. In min. 80, el a reluat din 
poziție incomodă balonul pri
mit de la Geolgău și a readus 
echipa craioveană in avantaj, 
iar in min. 90 a reușit un gol cu 
totul deosebit: Lung a degajat 
ptnă in preajma careului advers, 
mingea a sărit din capul lui 
Cazan, VANCEA, mai iute decît 
toți, a urmărit-o, „simțind"

Stadion steaua ; teren foarte 
bun., timp frumos. Spectatori — 
circa : 18.000. Șuturi : 24—10 (pe 
poartă : 9—3). Cornere : 11—2. Au 
marcat: PIȚURCA (mln. 42), 
HAGI (tmln. 55), BALINT (min. 
70) șl ROTARIU (min. 78).

STEAUA : Stângaclu 7 — Iovan 
7, Bumbescu 7, Belodedici 8, Un
gureanu 6 (min. 78 D. Petrescu) 
— Rotariu 8, Baiint 7 (mln. 70 
Bălan 6), BSloni 7, Hagi 7 — Lă
cătuș 7, Plțurcă 7.CORVINUL: Ioniță 5 — Bardac 
6, Mărginean 6, Dubinciuc 5, Tîr- 
noveamu 7 — Nlcșa 5, Klein 7, 
Petou 6 — Burian 5, Cojocaru 5 
(mta. 46 Suciu 5), Văetuș 5.

A atbltrat bine Fl. Popescu ; la 
linie A. Morolianu (ambii dto 
Ploiești) șl M. Axânte (Arad).

Cartonașe galbene : IONIȚĂ 
La speranțe 4—0 (3—0).

• a
sețe, prin BALINT (min. 70), 
după un spectaculos ,un-doi" 
cu Lăcătuș și prin ROTARIU 
(min. 78) cu un șut violent de 
la 20 m, mingea poposind la 
vinciul porții lui Ioniță. Un
4—0, scor firesc, în conformi
tate cu realitatea din teren.

t 
I 
I 
I 
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I 
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Gheorghe NERTEA

S. C BACĂU 2 (1) ||
FLACĂRA 2 (1) ||

Stadion ,43 August" ; teren I 
foarte bun ; timp frumos ; spec- I 
tatori — drea 15.000. Șuturi : 16— ■ 
9 (pe poartă : 6—5). Cornere s _
10—8. Au marcat : TISMANARU I 
(tain. 22 țl 86), respectiv VAI- | 
DEAN (min. 16) ți LALA (mln. 
82).

SPORT CLUB : Arvlnte 4 —An- 
drieț 5 (min. 25 Elise! 7). Agachl 
7, Artenl 6, Vlscreanu 6 — Bur
leanu 7, Penoff 7, Tismănaru 8 — 
șoiman 7, Setatele 6,5 (min. 66 
Andronlc 6), Fulga 7.

FLACĂRA : Dohot 7 — Radu I, 
Ene 7, Butufei 7, Stănescu 6 — 
D. Sava 7, Beldie 6. Pană HI 7, 
Preda I (mln. 61 Tirchlneci 5) — 
Lala 8, Văidean 7.

A arbitrat bine N. Dtaescu 
(Hm. VHicea) ț la Itaie : V. A- 
lexandru țl V. Anghelolu (am
bii din Bucureștii).

Cartonașe galbene : ARTENL 
BURLEANU, TTRCHINECI.

La speranțe : 1—0 (1—V).
• w— I .1 I. I-—

cap a Iul LALA țl Arvlnte scapă 
copilărește balonul in goL O | 
partid alertă, frumoasă, ta care I 
oaspeții au ctștlgat pe merit un ■ 
punct mare.

Stelian TRANDAFIRESCU

| «POLI" TIM. 1 (1) I
1 VICTORIA 1 (01 1

Stadion ,4 Mai" ; teren foarte 
bun ; timp călduros ; spectatori 
— circa 20 000. Șuturi : 11—15 (pe 
poartă : 4—9). Cornere : 9—«. Au 
marcat: CHINA (mln. 10), res
pectiv MIREA (min. 70).

POLITEHNICA : Molse 7 — Ș un
da 8, Oancea 6, Vușcan 6, Varga 
5 — Manea 8 (mln. 57 Roșea 5). 
Neagu 8, Vlăt&nescu 8 — Ucu 7, 
Oloșutean 7 (min. 70 Pascu 8), 
China 7,5.

VICTORIA : Nlțu 7 — Ursu (, 
zare 8 (mln. « Ene O. Mlrea 8, 
Topolinschl 8 — C. Solomon 7, 
Oojooaru 7, Caduireac 6 — Valț- 
coviid 8. Augustin 6, Stere 8 
(min. 86 Nuță 6).

A arbitrat bine I. Crăeluneseu 1 
la linie : Gh. Constantin (iambii 
din Rm. VBcea) ți A. Gheorghe 
CP. Neamț).

Cartonațe galbene: ȘUNDA,
MIREA, TOPOLINSCHI.

La speranțe : 1—3 (1—1).• ii
jos, din careu, dar Nlțu, atent, 
• plonjat țl a respins mingea ta 
corner.

Pompllhi VINTILA

I 
I 
I
I
I 
I
I 
I
I 
I

| UNIV. CRAIOVA 3 (0) 1 
SPORTUL STUD. 1 (0)

Stadion Central : teren bun ; | 
timp excelent pentru fotbal ; 
spectatori — earca 80.000 șuturi : _ 
32—10 (pe poartă: 17—4). Corne- I 
re : 8—1. Au marcat : CIUREA | 
(min. 46), VANCEA (mln. K țl 
90), respectiv ȚÎRLEA (Țoln. 78). ■

UNIVERSITATEA : Lung 8 — I 
Negrllă 7. E. Săndol 8. Gh. Bo- I 
pescu 7, Weissenbacher 8 — Ad. 
Popescu 6, Irimescu 6, Clurea 7 I 
(mim. 84 P. Badea) — șt. Stoica I 
7 (mln. 7« Geolgău), Vaneea 8, • 
Ghlță 7. .

SPOTITUL STUDENȚESC : Cris- I 
tlan 7 — M. Marian 6, M. Popa 6, | 
Oazan 7 — Țideanu 7, Pană 5 ■ 
(min. 63 Munteanu H 5). Coraș . 
5. Stanici 6, Cristea 7 — S. Ră- I 
ducanu 6 (min. 60 BurCheS 5). | 
Țîrlea 7.

A arbitrat bine L Igna (Timl- ■ 
șoara) ; la Jinle : V. Titorov I 
(Drobeta Tr. Scverlm) șl C. g 
Gheorghe (Suceava).

Cartonașe galbene : IRTMESCU. | 
CRISTEA.

La speranțe : 1—1 (0—0). I 

unde cade țl cu capul a tmpln- 
s-o ta plasă, făcind din Centra- 
lnl cralovean un vulcan aprins.

Laurențiu DUMITRESCU

f



ATLETI DIN 165 DE ȚĂRI■J a

PARTICIPĂ LA „MONDIALE"

Campionatele Mondiale de lupte greco-romane

0 SINGURA MEDALIE: BILANȚ NESATISFĂCĂTOR 
• Mihai Cismaș—frustrat de o victorie

CLERMONT FERRAND, 24 
(prin telefon).. In cursul zilei 
de slmbătă, în Sala Sporturilor 
din localitate s-au disputat me
ciurile decisive pentru stabi. 
lirea clasamentelor finale ale 
Campionatelor Mondiale de 
lupte greco-romane la ultimele 
cinci categorii de greutate. 
După cum precizam în numărul 
nostru de duminică, în rindul 
aspiranților la un loc pe po
diumul de premiere s-au aflat 
și trei concurenți români : Mi
hai Cișmaș (52 kg), Ilie Matei 
(90 kg) și Ion Grigoraș (130 kg).

Judecind prin prisma poziți
ilor pe care se situau în con. 
curs, cele mai mari șanse Ie 
avea Mihai Cismaș, care îl ta- 
tîlnea pe francezul K. Serge. In 
cazul unei victorii, Cismaș ar 
fi ocupat primul loc ta grupă 
și, deci, și-ar fi asigurat cel pu. 
țin medalia de argint. Părerea 
specialiștilor s-a dovedit corec
tă. Numai că arbitrajele nu 
s-au situat pe o poziție asemă. 
nătoare. Partida dintre cei doi 
concurenți a început ta nota 
de dominare a sportivului ro
man, care a realizat rapid o 
fixare (1—0), reușind șl „cen. 
turarea laterală" care i-a mărit 
avantajul la puncte : 3—0. în 
următoarele secunde, arbitrii 
i-au dat un prim avertisment 
(nejustificat, după părerea an
trenorului Gh. Șuteu, care i-a 
însoțit pe sportivii noștri la 
C.M.). încercările lui R. Serge 
de a realiza puncte tehnice in 
timp ce. Cismaș se afla la par. 
ter s-au dovedit inutile. A ur
mat al doilea avertisment dat 
luptătorului român, încheiat

S-A0 ÎNCHEIAT C.M. DE CAIAC-CANOE
10 prezențe In finale, dar niel tin lot 

pc podium pentru sportul! noștri
DUIȘBURG, 24 (prin telefon de 

la trimisul nostru special). 
Duminică, pe pista de apă 
Wedau, din apropierea orașului 
Duisburg, s-au încheiat Cam
pionatele Mondiale de caiac ca. 
hoe. Cadrul pitoresc, interesul 
public și frumuseța întrecerilor 
au asigurat succesul acestei 
cea de-a 21-a ediții a „mondia
lelor", la care, din păcate, repre
zentanții noștri au avut 0 com
portare mult sub așteptări, ne
reușind să urce, nici măcar, o 
dată, pe podium, în cele 10 fi- 
nale la care au participat I

Iată ultimele rezultate :
500 m. Kl (fete) : 1. Birgit 

Schmidt (R.D.G.) 1:56,21, 2. Isa
bella Dylewska (Polonia) 1:59,28,
3. Agneta Anderson (Suedia) 
1:59,82, ... 6. Tecla Borcănea 
(România) 2:01,50.

K2 (f) : 1. R.D.G. 1:42,13, 2. 
Olanda 1:43,89, 3. Bulgaria
1:43,96, 4. România (Marina 
Ciucur, Luminița Munteanu) 
1:45,68.

K2 (băieți) : 1. Ungaria 1:32,40, 
2. Noua Zeelandă 1:32,48, 3.
Suedia 1:33,79. ... 6. România 
(Daniel Stoian, Angelin Velea) 
1:34,55.

K4 (b) : 1. U.R.S.S. 1:23,21, 2. 
Polonia 1:24,15, 3. R.F.G. 1:24,25, 
... 5. România (D. Stoian, A. Ve. 
lea, I. Lețcaie, V. Polocoșer) 
1:24,75.

Kl (b) — reprezentantul nos
tru I. Lețcaie a ratat 'califica
rea în finală : 1. Paul Mac Do-

• PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT
BASCHET • tn turneul mascu

lin de la Beijing : o echipă a 
u.R.s.s. — Beijing 97—62, ceho
slovacia — Malayezia 91—71 • ta 
Australia U.R.S.S. — Australia, 
la Cannbera, 93—79.

BOX • Americanul Marlon 
Starling este noul campion mon
dial (WBA) la categoria semimij- 
locie Slmbătă, la Columbia, ed 
l-a Învins pe Mark Breland 
campionul olimpic ’84 al catego
riei. -ri- k.o., ta prima repriză.

CICLISM « Turul Olandei s-a 
încheia: cu victoria rutierului o- 
landez Teun van VUet urmat la 
26 s de belgianul Mare Sergeant 
și la 35 s de olandezul Adrl van 
der Poel. Ultima etapă, tatre 
Maastricht — Geleen, a fost cîș- 

tot fără puncte tehnice ta fa
voarea francezului șl primele 
trei minute s-au terminat cu 
3—0 pentru Cismaș. In repriza 
secundă, un arbitraj evident 
părtinitor pentru reprezentantul 
țării gazdă a decis — contrar 
obișnuinței — descalificarea 
singurului luptător care reușise 
procedee tehnice de atac răs
plătite cu puncte (!?). Și astfel, 
M. Cismaș a fost privat de 
dreptul de a obține o meda
lie...

Ilie Matei a pierdut la puncte 
(1—5) partida cu A. Komcev 
(Bulgaria), a cedat la limită 
(0—2) ta fața sovieticului V. 
Popov șl s-a clasat pe locul 3 
în grupă. Pentru locurile 5—6,
I. Matei l-a învins pe J. Ma- 
rlama (Japonia), Ion Grigoraș 
s-a situat pe locul secund ta 
grupă, învingtndn-1 prin tuș pe 
D. Koslovski (S.U.A.), dar a 
pierdut, în prelungiri, disputa 
cu bulgarul R. Gherovski, ra- 
tînd posibilitatea obținerii me. 
daliei de bronz. La sfîrșitul 
timpului regulamentar de luptă, 
rezultatul era de 1—1. în fi
nal, I. Grigoraș s-a clasat pe 
locui 4. Și astfel delegația țâ
rii noastre a încheiat competiția 
eu un bilanț nesatisfăcător: • 
singură medalie de bronz.

Titlurile de campioni la cele 
cinci categorii care șl-au în
cheiat Întrecerile slmbătă aa 
revenit următorilor sportivi: 33 
kg: Pedre Roque (Cuba); 62
kg: Sivko Vanghelov (Bulga
ria) | 74 kg: Juoka Salomaki 
(Finlanda) ; M kg: Vladimir 
Popov (U.R.S.S.) ; IM kg : Igor 
Rostorovski (U.R.S.S.).

nald (N. Zeelandă) 1:41,70, 2.
Andreas Stachle (R.D.G.) 1:43,42, 
S. Atllla Szabo (Cehoslovacia) 
1:43,91.

10.000 m. Kl : 1. Greg Barton 
(S.U.A.) 41:59,69, 2. Atilla Szabo 
(Cehoslovacia) 42:53,22, 3. Ejnar 
Rassmusen (Norvegia) 42:59,18, 
... 23. Vlorel Polocoșer (Româ
nia) 46:52,54."

KJ: I. Franța 38:36,92, 2. Da
nemarca 38:51,12, 3. Ungaria
39:27,14, ... 13. România (Daniel 
Stoian, Angelin Velea) 41:27,01.

K4: 1. Norvegia 35:16,21, 2.
Ungaria 35:17,28, 3. R.F.G.
35:21,15, ... 6. România (A. Po
pa, I. Constantin, A. Dulău, I. 
Lețcaie) 36:06,12.

Cîștigătorii celorlalte probe, 
in care reprezentanții noștri 
n-au concurat:

Kl (500 m) : Paul Mac Donald 
(Noua Zeelandă) ; Kl (1000 m): 
Greg Barton (S.U.A.) 3:53,46.

Canoe 1 (500 m). Olaf Heu- 
krodt (R.D.G.) 1:53,91 ; C2 (500 
m.) : Polonia 1:42,41 ; CI (1000 
m.) : O. Heukrodt (R.D.G.) 
4:09,82 ; C3 (1000 m) : U.R.S.S. 
3:46,79 ; CI (10.000 m) Ivan Sa- 
bijan (Iugoslavia) 47:39,68; C2 
(10.000 m) Danemarca 42:14,38.

Viitoarea ediție a Carnpiona. 
telor Mondiale de caiac-canoe 
va fi găzduită ta 1989 (1988, an 
olimpic, nu se organizează) de 
orașul Sofia.

Vasile TOFAN

tlgată do francezul Laurent Flg- 
non — 4,13: S3 pe 197 km.

HANDBAL • Rezultate dia e- 
dițla a patra a Campionatului 
Asiei, la Amman: Kuweit — Qa
tar 28—1», Japonia — R.P. Chine
ză 27—12, Coreea de Sud — Bah
rein 38—21.

HOCHEI PE IARBA • CJS. 
masculin, la Moscova : R.F.G. — 
Polonia 4—2, Franța — Țara Ga
lilor 1—4. U.R.S.S. — irlanda 1—1. 
Spania — Italia 11—8, Olanda — 
Belgia 6—1, Anglia — Scoția 5—0, 
U.R.S.S. — Franța 2—0, Polonia 
— Irlanda 3—1, R.F.G. — Țara 
Galilor 2—1.

ȘAH • Turneu! interzonal de 
la zagreb a luat sftrșlt ou victo
ria Iul Viktor Kordnol 11 p, ut-

ACTUALITATEA LA HOCHEI
în turneul internațional de 

la Weisswasser (R.D.G.) s-au 
înregistrat rezultatele : Polonia 
Bytom — Malmo 1—7, Zagiebie 
Sosnowiec — Olimpia Liuolja- 
na 3—2," Dukla Jihlava (B) — 
Dynamo Weisswasser 4—2.

La Hamilton, în Canada, re
prezentativa țării gazdă a evo
luat in compania formației U- 
niunil Sovietice de care a fost 
învinsă cu 9—4 (2—0, 2—1,
5—3). Au asistat 11000 specta
tori.

LOCUL 3 PENIIIU PENTATLONISTII NOȘTBI 
LA CUPA

La Sofia s-au desfășurat În
trecerile Cupei Prietenia la pen
tatlon modern pentru juniori 
mari (grupa ptnă la 20 ani), la 
care au luat parte tineri spor
tivi din Bulgaria, Cehoslovacia, 
Polonia, România, Ungaria și 
U.R.S.S. Reprezentanții noștri 
— Laurenți* * Mosor, Bogdan 
Vladu, Cornelia Isac, Marian 
Stoide — au avut o compor
tare bună, reușind ta final să 
se situeze pe locul 3, cu 15 710 
p, după echipele U.R.S.S. 18 220 
p și Cehoslovaciei 15 938 p, a- 
ceasta fiind cea mai buni pozi- 

ciștigat cru 1—0 (0—0) șl are mart 
șanse de calificare ta primul tur.
• Finala Jocurilor Panameri

cane de la Indianapolis, a fost 
cîștlgată de echipa Braziliei, 
care In meciul decisiv a dispus 
cu 3—» (0—9, 0—0) de formația 
Chile, prin golurile iul Washing
ton (min. 105) șl Evalr (min. 
115).

ANGLIA (et. 3). Luton — West 
Ham 2—2, Manchester United — 
Watford 2—0, Norwich — Coven
try 3—1, Nottingham — Everton 
0—0, Portsmouth — Southampton 
2—2, Q.P. Rangers — Arsenal 
2—0, Sheffield Wednesday — 
Newcastle 0—1, Tottenham — 
Chelsea 1—0, Wimbledon — Ox
ford 1—1. In clasament : Q. P. 
Rangers, Nottingham cu cite 7 
p, Chelsea, Tottenham șl Co
ventry — 6 p.

FRANȚA (et. 7). St. -Etienne — 
Auxerre 2—1, Matra Racing — 
Marseille 0—0, Nantes — Metz 
0—0, Monaco — Niort 1—31, Can
nes — Paris St. Germain 1—3, 
Bordeaux — Toulouse 2—2. Tou
lon — Montpellier 0—0, Lille — 
Le Hâvre 0—0. Brest — Lens 4—1, 
Laval — NIC” 1—2. In frunte: 
Monaco 1» p. Bordeaux ;1 Paris 
St. Germain cu cite 9 p.

IM NOU TRIUMF ROMÂNESC ÎN ULTIMA Zl
(Urman di» pag. 1)

oa sportiv —. Tamara a spua 
numeroșilor ziariști earn atu. 
bombardat-o c« întrebării» : 
„Victoria mea est« ea ati*  mai 
prețioasă pentru mine, pentru 
antrenorul meu. pentru sportul 
românesc eu rit, ea a venit, ea 
si 1*  Madrid, la mondiale, da 
Ziua Tării noastre dragi". Ia 
urma ploieștencel au sosit Ka- 
iria Meissner din R.D.G.. cu 
25,85. Christiane Fielke (R.F.G.) 
— 25,88, ta vreme ce Lumi
nița Dobrescu. medaliata cu 
bronz de la 200 m liber, a fost 
a opt*,  cu 26,37.

• FIȘIER •
ÎNOT, 389 metri fluture <M) 1

1. M. GROSS (R.F.G.) 1:57,5*.  S. 
B. Nielsen (Danemarca) 1 »7,74,
2. V. larosduk (U.R.S.S.) 1 rS8 flU ;
50 metri Uber (M) : L 3. WOITHB 
(R.D.G.) 23.56, I. G. Pxlgoda
(U.R.S.S.) 22,70, J. S. Volery (El
veția) 22,75 ; «04 metri liber (F) «
I. ANSE MOHK1G (R.D.G.) 8:19,53
(rec. mondial), 3. Astrid Straus 
(R.D.G.) 8:32,24, 0. Judith Csabal 
(Ungaria) 8:37,71 ; 10# metri spa
te (M) : 1. S. ZABOLOTNOV (URSS) 
56,06. 2. F. Ballrusch (R.D.G.)
56,«I, 3. F. Hottmelster (R.F.G.) 
56,71 ; 4X10*  metri mixt (F) i 1. 
R.D.G. (Otto, Horner, Welgang, 
Stelmach) 4:04,05, 2. Italia 4:10,04,
J. R.F.G. 4:10,91 ; 20» m mixt
(M) ; L T. DABNTI (Ungaria) 
2:00,56 (record mondial), L v. 

Ba rosei uk (U.R.S.S.) 2:11,67, 2.
R. Hannemann (R.D.G.) 3:02,3» ;
150» metri (M) t L R. HENKEL 
(RJF.G.) 15:0203, 2. U. Dassler 
(R.D.G.) 10:02,20, 3. S. Pfdtfer
(R.F.G.) I5:*3,06  ; 204 metri spate 
(F) t 1. CORNELIA SIRCH 
(R-D.G.) 2-.10,20, 1. Kathrin Zim
mermann (RD.G.) 2:12,20, 1.
Svenja Schlicht (R.F.G.) 2-42,71 ; 
50 metri liber (F) : 1. TAMARA 
COSTACHE (ROMANIA) 25,50, X 
Katrta Meissner (R.D.G.) 23.65, S. 
Christine Plelke (R.F.G.) 25,88,...
6. Luminița Dobrescu (România) 
26,27 ; 20» metri flutura (F) : 1.
KATHLEEN NORD (R.D.G.) 
1:04,80, 1. Blrte Welgang (R.D.G.) 

mat de Yassor Seirawan și Jan 
Elvest, cu cite 1» p (au obținut 
calificarea pentru turneul oandl- 
dațllor, in Canada). Nlkolld. 
Granada șl Nogueiras au reali
zat 9,5 p.

TENIS • S emiri na tale turneu
lui de la Cincinnati : Ștefan Ed
berg — Jimmy Connors 6—2, 6—2, 
Boris Becker — Anders Jarryd
6—3, 6—0. ta ultimul „act", Ed
berg l~a tavlm net pe Becker: 
6—4, 6—1, ab. • tn turneul femi
nin de la Toronto, ta semifinale 
au evoluat: Pam Shriver — Chris 
Evert 6—I, 6—1 Zina Garrison 
— Bettina Bunge 6—2, 6—0. tn 
finală, Shriver — Garrison 6—4, 
6—1.

Campionatele Mondiale de 
atletism care încep slmbătă, la 
Roma, vor fi competiția cu cea 
mai largă participare din lsto. 
ria sportului: vor fi repre
zentate 165 de țării S-au Înscris 
1741 sportivi, dintre care 675 
femei. Cele mai multe înscrieri 
sînt făcute pentru probele de 
100 m — 71 la bărbați și 62 
la femei.
• Delegația Marii Britanii 

pentru C.M. este alcătuită din 
74 de atleți, între care campi
onii mondiali din 1983, Steve 
Cramm — 1500 m șl Daley 
Thompson — decatlon (acesta 
îșl face, practic, debutul în acest 
sezon I).
• Lotul Bulgariei are în corn, 

ponența sa, intre alții, pe sări-

PRIETENIA
ție ocupată de formația noastră 
în istoria competiției. După cum 
ne spunea antrenorul coordona
tor Gheorghe Tomiuc, proba de 
vîrf „a fost înotul, ta care L. 
Mosor, B. Vladu și C. Isac s-au 
clasat ta ordine pe primele 
locuri, domintnd categoric dis
putele. Rezultatul acesta con
firmă că dispunem de o gene
rație cu reale calități, care tre
buie pregătită insă cu atenție 
pentru ca să poată înregistra ta 
perioada următoare creșteri va
lorice și mal substanțiale".

Ziua ultimelor finale — care 
a debutat prin doborirea altul 
record mondial de către Ttunaa 
Darnyl (Ungaria), autorul unul 
rezultat de 2:00,56 la 200 m 
mixt — ne-a mal adus satis
facția obținerii unei medalii. La 
200 m fluture. Stela Pura sl-« 
repetat isprava de la 400 m li
ber. La puțin timp de la pri
ma Întoarcere. înotătoare*  de la 
Clubul Sportiv Municipal Șco
lar Bala Mare, pregătită de 
antrenorul emerit Gheorghe Dl- 
meca. a trecut de pe poziția a 
patra pe a treia, după care s-a 
detașat de celelalte candidate 
la bronz, fiind depășită doar de

3 0S.6». L Stei*  Pura (România) 
3:1UB ;

POLO (M) grup*  A : U.RBB. 
— Iugoslavia 9—* ; Ungari*  — 
Bulgaria 7—8 ; Spania — Roma
ni*  9—6 ; R.F.G. — ItaM*  9—1» ; 
Clasament final t 1. U.R.S.S. 18 p,
2. Iugoslavia 12 p, 3. Italia 14 p,
4. R.F.G. I P, 8. Ungaria 6 p, 6. 
Span!*  4 p, 7. Români*  1 p, l 
Bulgaria 6 p ; feminin : 1. Olan
ii*  12 P, 1. Ungaria 16 p, 9. Fran
ța 3 p ; grup*  B ! Greci*  — Olan
da 6—8, Polonia — Suedia 11—9.

ÎNOT ARTISTIC, ansambluri 3 
L FRANȚA 178,487 p, 3. U.R.3B. 
177,373 p, 3. Elveția 172,975 p.

SĂRITURI IN APA, platforma 
(M) : L S. CIOGOVADZK
(U-RJ3.S.) «8,48 p, L J. Hempel 
(R.D.G.) 596.94 p, 3. A. Djavodjan 
(U.R.SB.) S7947 p

REZULTATELE ADVERSARELOR ECHIPELOR NOASTRE
Echipa M.T.K. Budapesta, care 

va intilnl pe Steaua ta C.C.E., a 
pierdut In mod categoric în fața 
formației Ujpesti Dozsa, cu 0—41 
După ce in etapa a 3-a M.T.K. 
a fost învinsă cu 6—1 pe teren 
propriu de Tatabanya (budapes- 
tanil au terminat meciul tn I 
jucători), tn partida cu Ujpesti 
Dozsa, M.T.K. a evoluat cu mul
te rezerve. După 3 etape M.T.K. 
ocupă ultimul Ioc tn clasament 
avlnd 1 punct!

F.C. Malines, adversara echi
pei Dinamo București tn Cupa 
Cupelor, a ctștlgat un meci Im
portant cu Standard Llâge: 3—1.

Formația portugheză Chaves, 
care va evolua în Cupa U.E.F.A., 
cu Universitatea Craiova, n-a 
reușit declt un scor egal, pe te
ren propriu cu Salguelros: 3—2. 
Tot ta Cupa U.E.F.A. partener» 
Sportului Studențesc, G.K.S. 
Katowice, a jucat cu Slask Wro
claw, In deplasare, plerzlnd cu 

1—2.
tn Cipru nu a Început campio

natul. In schimb, s-a jucat un 
meci preliminar ta Cupa Cupe
lor, între formația Apoel Limas
sol șl Dunajsk*  Streda. In de
plasare, echipa cehoslovacă a 

torul de triplu Hristo Markov, 
pe sprintera Anelia Nune va, a. 
îergătoarele peste garduri Gin. 
ka Zagorceva și Iordanka Don. 
kova, săritoarea tn înălțime 
Stefka Kostadinova, aruncătoa- 
rea de disc Țvetana Hristova.
• Se pare că americanul 

Carl Lewis, cvadruplu campion 
la Helsinki ’83 șl olimpic la 
Los Angeles ’84 deși a anunțat 
că va participa doar la 200 m, 
lungime și 4X100 m, va evolua 
totuși șl la 100 m. Cite probe 
va mai ctștiga la C.M. de la 
Roma ?.
• Intr-un concurs la Londra, 

campionul european Christie 
(M. Brit.) l-a întrecut pe re
cordmanul mondial la 100 m. 
Calvin Smith, cu 10,16 s, res
pectiv, 10,21 s.
• în cadrul campionatelor 

R.D. Germane, sprintera Silke 
Gladys (23 ani) cu 21,79 s a 
fost la 0,08 s de recordul mon
dial la 200 m, Hildegard Korner 
a ciștigat 1500 m în 4:00,06 — 
cel mai bun rezultat mondial 
al anului, 2. Andrea Langa 
4:00,07, 3. Ulrike Bruns 4:00,20, 
la suliță Petra Felke a aruncat 
72,30 m. Alte rezultate: băr. 
bați : 200 m Emmelmann 20,65, 
800 m : Herold 1:46,44, înălți
me : Grebenstein și Wessig 2,27 
m, suliță : Michel 81,86 m ; fe. 
mei : 3000 m : Kathrin Ullrich 
8:50,51.
• în concursul de la Hain

feld (R.F.G.) : Claudia Losch 
(R.F.G.) 22,19 m record național 
la greutate, Hermann Fehringer 
(Austria) 5,71 m la prăjină, 
Andreas Steiner (Austria) 8,18 
m la lungime.

A C.L DE NATATIE
mult mal experimentatele ad
versare din R.D.G. : Kathleen 
Nord 2:08,85, Birte Weigang 
2:09,60. Stela Pura 2:11,56. apoi 
Elli Roussaki (Grecia) 2:14,05, 
Ilaria Tochini (Italia) 2:14.55. 
Nevena Miteva (Bulgaria! 
2:15,63 etc.

SI cea de a treia probă fe
minină din programul de închi
dere. 200 m spate, a fost mar
cată de prezente românești. 
Dar Anca Pătrășcoin nu a mal 
repetat bunele, chiar foarte bu
nele sale evoluții de dată re
centă. Cu numai 2:15,42. ea a 
sosit a șaptea (a ciștigat Cor 
nelia Sirch, din R.D.G. cu ex
celentul 2:10,20). Tînăra de 15 
ani Andreea Sighiarto s-a cla
sat a doua în finala B, cu 
2:16,80.

întrecerea din grupa de eli
tă a poloulul masculin euro
pean. cîștlgată — convingător 
— -de reprezentativa Uniunii 
Sovietice, a plasat în final e- 
chipa noastră pe locul 7. cu 
2 o deși ea avea posibilitatea 
ocupării unei poziții superioa
re. După ce au cedat slmbătă 
seara tîrziu partida cu cam
pioana mondială si olimpică. 
Iugoslavia (7—14). jucătorii noș
tri au intîlnit duminică națio
nala Spaniei. Prima repriza a 
fost egală, ibericii luînd ta 
sfertul doi un avans ce s-a do
vedit decisiv : Spania — Româ
nia 9—5 (1—1. 4—2. 1—1. ’3—1).


