
VIZITA DE LUCRU A TOVARĂȘULUI

NICOLAE CEAUȘESCU
In unități agricole

Proletari dta toate țările. tmiți-vi f

DIN MAI MULTE JUDEȚE
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
a efectuat miercuri, 26 august, 
<T vizită de lucru in județele 
Prahova, Buzău, Vrancea, 
Bacău, Neamț, Suceava. Boto
șani si Iași.

In eursul vizitei au fost 
analizate, împreună cu primii- 
secretari ai comitetelor jude
țene de partid, cu alti factori 
de răspundere, probleme pri
vind activitatea din agricul
tură, rezultatele obtinule oină 
acum, desfășurarea 
de sezon. modul 
acționează pentru 
în cele mai bune 
stringerii recoltei si 
însămîntăriîor de 
timpul optim, pentru pregătirea 
corespunzătoare a producțiilor 
agricole din viitorul an. in ve
derea obținerii de 
mai mari în fiecare

Noul dialog de 
secretarului general 
lui cu lucrătorii din 
s-a desfășurat în atmosfera de 
puternică angajare patriotică, 
revoluționară în care comu
niștii, toti oamenii muncii ac
ționează pentru înfăptuirea o- 
biectivelor stabilite de Con
gresul al XIII-lca al partidului, 
a indicațiilor si orientărilor 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
pentru a înlîmpina Conferința 
Națională â partidului si cea 
de-a 40-a aniversare a Repu
blicii cu noi si prestigioase rea
lizări în toate domeniile vieții 
eeonomico-sociale.

Vizita a început în JUDEȚUL 
PRAHOVA. Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a fost informat în 
legătură cu desfășurarea lucră
rilor' ta unitățile agricole de 
stat si cooperatiste din județ. 
Au fost examinate lanurile de 
porumb aparținind COOPERA
TIVEI AGRICOLE DE PRO
DUCȚIE GHERGHIȚA și unei 
ferme a ÎNTREPRINDERII A- 
GRICOLE DE STAT PUCHE- 
N1I MARI. S-a constatat eă 
starea culturii este bună, iar e- 
valuărlle făcute direct in lan 
indică obținerea unei recolte 
superioare.

Pe parcursul vizitei, după ee 
a fost informai despre produc
țiile obținute la cerealele pă- 
ioase șl la celelalte culturi, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
arătat ei. avtadu-se ta vedere 
numărul de plante pe metru 
pătrat la gria, nivelul recoltei, 
alit la C.A.P, Gherghița. eit șl 
Ia I.A.S. Puehenil Mari, trebuia 
eă fie mal ridicat.

Apropiindu-se de cooperatorii 
aflali ta etmp la lucru, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu l-a 
felicitat pentru rezultatele ob
ținute. care le asigură sporirea 
veniturilor.

lucrărilor 
cum se 

organizarea 
condiții a 
executarea 

toamnă la

recolte tot 
unitate.
lucru al 

al partidu- 
agricultură

Cooperatorii din Gherghița 
au adresat vii mulțumiri 
tovarășului Nicolae Ceaușescu 
pentru vizita făcută, pentru 
grija permanentă ce o acordă 
dezvoltării agriculturii noastre, 
infloriril satului românesc.

Elicopterul prezidențial

|
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_____  __ a 
aterizat, apoi, pe un teren apar- 
ținînd COOPERATIVEI AGRI
COLE DE PRODUCȚIE FlNTl- 
NELE. In legătură cu recolta 
de porumb din acest an. 
secretarul general al partidului 
a atras, din nou. atentia asu
pra importantei însămintării 
mai din timp a acestei culturi 
— la sfirșitul lunii martie — 
fapt ce va permite dezvoltarea 
corespunzătoare a nlantelor e- 
vitarea efectelor datorate căl
durii excesive din timnul verii, 

în JUDEȚUL BUZĂU. prima 
unitate înscrisă în nrogramul 
vizitei a fost COOPERATIVA 
AGRICOLA DE PRODUCȚIE 
PADINA, din cadrul Consiliu- __ 
lui unic agroindustrial de stat Ș 
și cooperatist Pogoanele. La a- 
naliza care a avut loc. au fost :? 
prezentate, cu ajutorul unor J; 
grafice, date privind repartiza- țs 
rea culturilor în unitățile agri- 
cole ale județului, precum si ț? 
evaluarea recoltelor în acest an.

Secretarul general al partidu- £ 
lui a examinat, in continuare. 
diferite sole cultivate cu po- 0 
rumb, floarea-soarelui. soia si js 
sfeclă de zahăr.

Următoarea oprire a fost pe g 
terenurile fermei nr. 2 a CO- g 
OPERATIVEI AGRICOLE DE g 
PRODUCȚIE ZĂRNEȘTI. unde 
au fost analizate culturile de ă 
porumb si floarea-soarelui. g 
Secretarul general al partidului g 
a fost informat că in această g: 
parte a județului precipitațiile js 
au fost scăzute, cu mult sub 
necesar. Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a cerut comitetului g 
județean de partid, organelor g 
agricole să asigure buna desfă- 
surare a lucrărilor de toamnă, Jș 
tinîndu-se seama de situația g 
concretă din fiecare zonă a ju- g 
dețului, să fie strinsă in mod 
corespunzător recolta si depozi- g 
tată ta cele mai bune condiții. § 

Vizita a continuat in JUDE- g 
ȚUL VRANCEA la COOPER A-g 
TIVA AGRICOLA DE PRO- g 
DUCȚIE VULTURU, din Con- g 
siliul unic agroindustrial Nă- 
nesti. Secretarul general al g 
partidului a analizat situația g 
culturilor. măsurile pentru 
■trîngerea la timp si fără pier- i 
deri a recoltei din acest an g 
pentru sporirea continuă a g 
producțiilor agricole. g

Aa fost vizitate mal multe y 
terenuri ale ÎNTREPRINDERII ' 
AGRICOLE DE STAT FOC
SANI. Culturile de porumb, in 
condiții de irigare prin brazdă. l
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Ieri, in Divizia A de fotbal

C.S.M. SUCEAVA (egal in „Regie"), SURPRIZA ETAPEI
REZULTATE TEHNICE

Victoria - A.S.A. Tg. Mureș 2-1 (1-0)
Flacăra — Univ. Craiova 2-0 (1-0)
Sportul Stud. — C.S.M. Suceava 2-2 (1-1)
F. C. Olt - Rapid 2-0 (1-0)
Corvinul - „Poli" 2-1 (0-0)
F. C. Argeș - S. C. Bacău 4-2 (2-1)
F.C.M. Brașov - Dinamo 0-2 (0-1)
Oțelul - Steaua 1-2 (1-1)
Petrolul — „U“ Cluj-Nap. 3-0 (2-0)

— A.S.A. Tg. Mureș
— Flacăra Moreni
— F.C.M. Brașov
— Sportul Studențesc
— Victoria Bucyrețti
— Petrolul Ploiești
— Oțelul Galați
— F.C. Argeș

(Citiți cronicile

CLASAMENTUL

în pag. 2—3)

1. DltyAMO 2 2 0 0 7—0
2. Steaua 2 2 0 0 6—1
3. F. C. Argeș 2 2 0 0 6—3

«— 5. C.S.M. Suceava 2 1 1 0 5—3
Flacăra Moreni 2 1 1 0 4—2

6. Victoria Buc. 2 1 1 0 3—2
7. F.C. Olt 2 1 0 1 2—1
8. Univ. Craiova 2 1 0 1 3—3
9. Petrolul Ploiești 2 1 0 1 3—5

10. „U* Cluj-Napoca 2 1 0 1 1—3
11. Corvinul 2 1 0 1 2—5

12—13. „Port* Timișoara 2 0 1 1 2—3
Oțelul Galați 2 0 1 1- 2—3

14—14. S.G Bacău 2 0 1 1 4—6
Sportul Stud. 2 0 1 1 3—5
Rapid 2 0 1 1 1—3

17. A.S.A. Tg. Mureș 2 0 0 2 2—4
18. F.C.M. Brașov 2 0 0 2 1—5

ETAPA VIITOARE — 6 septembrie
Steaua - F.C. Olt
„Pali” Timișoara 
C.S.M. Suceava 
„U* Ctaj-Napooa 
Dinamo
S.C. Bacău
Rapid ’ 
Corvin ul
Univ. Craiova

Concursul Prietenia
la rolei

I

1
GALAȚI, 24 (prin telefon). 

Interesant final în grupele 
preliminare ale celei de a 19-a 
ediții a «Concursului Priete
nia", la volel-juntori. ce se 
desfășoară aici, in Sala Sportu
rilor, atlt In grupa I (Polonia 
— Cuba) cit și în grupa a H-a

In Divizia A de rugby (etapa a lll-a)

CONTACTOARE BUZĂU - SCOR EGAL CU DINAMO !

în etapa a IlI-a a Diviziei A 
de rugby, gazdele si-au valori
ficat doar în parte avantajul 
terenului, două din cele S par
tide încheindu-se cu rezultate 
mai puțin scontate, dar absolut 
firești, după aspectul jocului...

Cuplajul de la Tei a fost 
deschis de meciul dintre DINA
MO și CONTACTOARE BUZĂU, 
încheiat cu un echitabil rezultat 
de egalitate: 16—16 (10—10).
Scorul l-au deschis buzoienii. 
prin PODĂRESCU (drop. min. 
7). dar POPESCU a adus echipa 
dinamovistă în avantaj (eseu 
min. 18). Apoi, buzoienii au 
preluat conducerea, prin PO- 
PIȘTEANU (eseu. min. 25, ra
tat de puțin de Podărescu...). 
dar COPIL a întors din nou 
rezultatul (min. 27. eseu trans
format de FL. ION). în ulti
mul minut al primei reprize. 
PODĂRESCU. din I.p. aduce e- 
galitatea. La reluare. PODĂ- 
RESCU înscrie din nou din l.p. 
(min. 44) si iarăși, prin PO
PESCU (eseu transformat de 
FL. ION, min. 51). Dinamo este 
în avantaj. Cu 5 minute înainte 
de fluierul final. însă. POP1S- 
TEANU, prin Lp. restabilește

# Dinamo și Steaua, victorii in depla* 
sare # F. C. Argeș confirmă rezultatul 
de la Tg. Mureș 0 Petrolul realizează 
scorul zilei £ Victoria. Flacăra Moreni. 
F.C. Olt și Corvinul — succese scontate

Alexa stopează cu calm }i precizie o acțiune 
ofensivă a formației gazdă

Foto : AUrel D. NEAGU

Un spectaculos eseu dinamovist în prima repriză.

egalitatea. A condus foarte bi
ne. Stoica Manea — Sibiu, aju
tat la margine de I. Davidoiu 
— București si M. Peiu — 
Birlăd.

în celălalt meci al cuplaju
lui SPORTUL STUDENȚESC 
T.M.U.C.B. n-a reușit. în pofida 
unor eforturi susținute, să ter
mine învingătoare în fata POLI
TEHNICII IAȘI, pierzînd chiar

pe... linia de sosire (min. 80) cu 
19—15. după ce si ia pauză alb- 
negrii au fost conduși cu 10—0. 
A fost un meci pasionant. încă 
de la primul schimb de minai, 
cu o ușoară superioritate a 
oaspeților, pentru ca treotat a- 
vantajul să treacă, prin alter-

(Continuare In pag. 2-3)

ASTĂZI MECIUL DECISIV
(România I — R. D. Germană 
și Cehoslovacia—Ungaria) fiind 
programata partide ■ decisive 
pentru calificarea în turneul 
final 1—4.

în eursul dimineții s-a des
fășurat partida U.R.S.S. — 
România II 3—0 (11. 11, 10),
tn care mal puțin experi
mentata garnitură secundă a 
noastră a dat, totuși, o replică 
bună puternicilor adversari, cu 
care au contribuit la un meci 
frumos. Am remarcat de la 
învingători pe Pekarcik, Gor
batov și Iakimușkin, iar de la 
învinși pe Ieonomu și Dobre.

în gala de după-amiază am 
consemnat o surpriză în partida 
dintre Ungaria și Cehoslovacia, 
partidă încheiată cu victoria 
meritată la limită a sextetului 
maghiar : 3—2 (13, —12, —9, 13, 
5). în pofida faptului că 
partida România — R.D.G. s-a 
desfășurat la concurență eu

meciul de fotbal Oțelul — 
Steaua, un mare nucnăr do 
spectatori a asistat La acest joc 
foarte important pentru confi
gurația clasamentului grupei. 
La capătul unui meci dramatic, 
cu multe momente de suspans, 
care a durat 2 ore și 40 de 
minute, victoria a revenit pe 
merit reprezentativei R.D.G. 
cu scorul de 3—2 (—10, 4, —13, 
13, 12).

Tot așa de bine victoria pu
tea reveni și echipei noastre, 
dacă aceasta nu ar fi greșit 
copilărește în momentele de
cisive. Din păcate îrlsă. în 
linia a doua jocul a fost sub 
orice critică și considerăm că 
la această partidă importantă 
nu au fost folosiți jucătorii 
care în meciurile precedente

Telemac SIRIOPOL

(Continuare in pag. a 4-a)

Campionatele Naționale și ale Daciadei la tenis

JUNIORII MICI ȘI-AU
Daniel Dragu (CSȘ 2 Pe- 

trocnar Constanța) și Angela 
Kerek (Electrica Timișoara) 
sînt noii campioni de juniori 
al țării, categoria 15—16 ani. 
In finalele de simplu disputa
te miercuri, In cursul dimine
ții, tn peste două ore de joc, 
ambele încheiate în trei seturi, 
adică cu set decisiv, am fost 
martorii unei lupte din răspu
teri, in care „cei patru" au 
făcut tot ce au putut pentru 
a-și apropria victoriile.

Meciul fetelor a început sub 
semnul echilibrului, cele două 
finaliste — Angela Kerek șl 
Loredana Bujor (Dinamo Bucu
rești) — tatonîndu-se reciproc,

DESEMNAT CAMPIONII
ele fiind mai vechi rivale și 
cunoscîndu-se foarte bine una 
pe cealaltă. Atlete foarte bune, 
cu un joc în principal de 
uzură, din spatele terenului, 
în care s-a văzut de multe 
ori gîndirea tactică, cele două 
au mers „cap la cap“ In primul 
set pînă la 4—4. Apoi, Kerek 
și-1 adjudecă cu 6—4. Simțind 
relaxarea prematură a adver
sarei sale, dinamovista bucu- 
reșteană a apăsat pe accele
rator și, practlcînd un joc e-

Doina STĂNESCU

(Continuare în pag. 2-3)



FRUMOASA CUPĂ A MICILOR DINAMOVIȘTI.

Frumoasă e vacanța mare, 
„mai ales dacă, la slirșitul ei, 
te poți lăuda acasă, printre 
prieteni și colegi de școală, că 
ai realizat ceva..." Cinci face 
această reflecție, Cezar Dinu, 
căpitanul echipei de pitici a 
clubului Dinamo București, se 
gîndește la recentul turneu do
tat cu „Cupa 23 August", pe 
care l-a cîștigat. O competiție 
care a reunit tot ce este mai 
valoros în Capitală la nivelul 
„marilor speranțe" ale fotbalu
lui pitic...
.Cînd l-am felicitat după fi

nala cu Progresul București, 
cîștigată cu 3—1, Cezar Dinu 
mi-a mărturisit, evident mar
cat de răspundere, („Să știți că 
nu e ușor să fii căpitan de e- 
chipă, chiar la pitici. Toată 
lumea e cu ochii pe tine, mai 
ales eind se greșește, cînd pa
sa se face ta... adversar sau 
mingea doar pare că intră in 
plasă..."), că reușita este a e- 
chipei, a tuturor jucătorilor, a 
foarte tînărului lor antrenor-
instructor, Ionuț Chirii ă. Cu 
aportul, desigur, si al sutelor de 
simpatizanți, care s-au depla
sat (si i-au incuraiat De dina- 
moviști) din Floreasca în Par
cul Copilului, la baza „Cireșa- 
rilor". unde a avut loc finala.

CAMPIONATELE OE TENIS (j)
(Urmare din pag 1)

xact, a reuștt să egaleze situa
ția la seturi, cîștigîndu-1 pe 
al doilea cu 6—1. Dar. a ur
mat o neașteptată cădere fi
zică a Loredanei Bujor. de 
care a profitat Angela, „bom- 
bardînd-o“ mereu cu „scurte", 
neajunse evident, șl astfel s-a 
desprins la 4—1. După eare 
a cîștigat setul (6—2) și me
ciul.

Finala masculină a avut În 
învingător — Daniel Dragu — 
un jucător eu un bogat bagaj 
tehnic, care a dovedit un ex
celent simț al mingii și al 
terenului, reușind, spre lncln- 
tarea celor prezenți la meci, 
multe passing-shots-uri, In 
special cu reverul, pe venirile 
la fileu ale lui Ciprlan Po
rumb („U“ Cluj-Napoca). Scor 
final 7—5. 6—7, 6—2 In fa
voarea constănțeanului. Pen
tru locurile 3 : Claudia* Neacșu 
(C.S.S. Dîmbovița Tg.) — Ga
briela Mitrică (Steaua) 4—6,
6— 3, 6—2 și M. Onilă (Pro
gresul) — D. Moise (Steaua)
7— 5, 6-0.

La reușita concursului, me
rite revin In mod egal atlt 
Învingătorilor, cît șl învinșilor.

Astăzi intră In concurs ju
niorii categoriei 17—18 ani.

ANUNȚ
In perioada 1—15 septembrie 

1887 se primesc înscrieri pen
tru examenul de admitere la 
Cursul de calificare a antre
norilor la următoarele ramuri 
de sport : atletism, box, cano
taj, caiac-canoe, fotbal, gim
nastică (ritmică și sportivă), 
handbal, judo, lupte (libere șl 
greco-romane), înot, rubgy, 
scrimă, schi, sanie șl tenis.

Dosarele cu actele prevăzute 
în regulamentul cursului se 
vor depune la sediul C.N.E.F.S., 
strada Vasile Conta nr. 18, e- 
tajul II, camera nr. 54, Bucu
rești.

Informații suplimentare pri
vind condițiile de înscriere se 
pot obține de la consiliile ju
dețene (și cel al Municipiului 
București) pentru educație fi
zică și sport.

EXCURSII DE 2, 4 Șl 6 ZILE PE LITORAL i
ÎNTREPRINDEREA DE TURISM, HOTELURI ȘI RES
TAURANTE BUCUREȘTI organizează în luna septembrie 
excursii de 2, 4 și 6 zile In stațiunile EFORIE NORD, 

NEPTUN, JUPITER și VENUS, cu tren special.
Excursii de 6 zile in perioada 10—15 septembrie, in sta

țiunile JUPITER și VENUS.
Excursii de 4 zile în perioada 12—15 septembrie în sta

țiunea NEPTUN.
Excursii de 2 zile în perioada 18—19 si 25—26 septembrie. 

In stațiunile EFORIE NORD, VENUS, JUPITER șl NEPTUN.
SERVICII : transport cu tren accelerat, eu locuri rezer

vate și cazare în hoteluri de categ. I ; masa la restaurant.
Plecarea din București, Gara de Nord, la ora T. 
înapoierea tn București Ia ora 21.
INFORMAȚII ȘI ÎNSCRIERI LA TOATE AGENȚIILE 

DE TURISM ALE I.T.H.R. BUCUREȘTI

, Vacanța mare e frumoasă, 
așadar, pentru Cezar Dinu și 
coechipierii lui de la Dinamo 
București care. Înaintea acestui
3—1 cu Progresul, au In pal
mares un 9—0 cu Mecon, un
5—2 eu Metalul, un 3—1 cu 
C.S.Ș. 1 $i 4—2 cu C.S.Ș. 2. 
Altfel spus, victorii pe toată 
linia, „așa cum stă bine unei 
echipe cu aspirații la tot mai 
sus", ne spunea Ilie Bălăci, 
unul din... suporterii piticilor 
lui Dinamo. „Mă bucur mult, 
ori de cite ori intilnesc copii 
talentați și ambițioși. Vreau 
să remarc eă marea echipă a 
Universității Craiova nu juca 
așa de angajant și de convin
gător cind se afla la virsta pi
ticilor..."

Este o Idee pe care o reia și 
prof. Stoișor, antrenorul piti
cilor de la Sportul Studențesc: 
„La Dinamo s-a ereat o pu
ternică pepinieră, eare va spu
ne ceva peste cițiva ani. To
tul e să se continue pe acest 
drum, inițiativele de lansare a 

Componenta echipei de pitici Dinamo București, etștigătoarea 
„Cupei 23 August' la fotbal

unor întreceri la nivelul copi
ilor să fie Încurajate. Pentru 
eă alei se află punctul de ple
care spre descoperirea unor 
mari jucători 1"

Prof. Stoișor exprimă «n 
mare adevăr. La Dinamo

DIVIZIA A
(Urmare din pag. 1)

nantă. de la o echipă la alta 
(pentru că si Sportul a condus, 
la un moment dat, eu 12—10 și 
15—13). dar luciditatea ieșenilor 
și plusul lor <fe omogenitate au 
decis oină Ia urmă învingătorii. 
Realizatori: COLIBA. LEUCIUC 
și CHIRILA — cîte un eseu. 
VASILACHE — l.p. Si trans
formare si COSTEA — trans
formare. pentru „Poli". NAS- 
TASE — eseu si l.p. si BUCUR 
— 2 l.p. si o transformare pen
tru SportuL A condus bine, un 
joc care l-a solicitat foarte 
mult. Dumitru Costea — Bra
sov (la margine. P. Barbu »i 
N. Stănescu — Bucureștii

Tiberiu STAMA

R. C. GRrviTA ROBIE — 
ȘTIINȚA PETROȘANI 21—16 
(12—6). Meciul a debutat eu e 
surpriză: neprezentarea arbitru
lui constănțean C. Stanca, în 
locul lui treclnd la centru timi
șoreanul Gh. Rășcanu eare a 
condus autoritar. Jocul a fost 
frumos, cu multe faze decisive, 
„la mină", create mai eu seamă 
de echipa din „Parcul Copilu
lui". Aceasta s-a impus lim
pede după pauză, repriza I fi
ind marcată si de unele riposte 
viguroase ale oaspeților. Grivi- 
tenil au reușit patru eseuri a- 
plaudate — STROE, GURA- 
MARE, O. MORARU, GHIRI- 
GIU — restul punctelor tnvin- 

București s-a creat, intr-ade
văr, un curent deosebit de pro
pice pentru fotbalul în... deve
nire. Anul trecut, prin mar
tie, am fost martorii unui trial 
care a reunit aproape 2 000 de 
copii dornici să practice și să 
se dedice fotbalului. Dintre a- 
ceștia au rămas cam 30. Jumă
tate din ei fac parte din lotul 
actualei echipe, care a cîști
gat „Cupa „23 August", mini- 
fotbaliști născuți în 1976 și mai 
mici. Anul acesta, am asistat 
la un nou trial de proporții, 
cu alți aproape 1 000 de copii. 
Deci, căutări, preocupări, inte
res. Cum ne asigura Vasile 
Anghel. vicepreședinte al 
clubului din Șoseaua Ștefan 
cel Mare, „selecția o face con
cepția. Or, dorim să existe și 
să avem o concepție despre 
rolul copiilor în formarea vi
itorilor fotbaliști de perfor - 
mantă. Așa se pune proble
ma !“

Revenind la succesul micilor 
fotbaliști de la Dinamo Bucu
rești, ne facem o datorie de 
onoare de a aminti șl numele 
celor care, alături de Cezar 
Dinu, au fost, pe întregul tur
neu, factorii principali ai vic
toriilor obținute : Laurențiu 
Lică. libero-u] care a înscris 5 

goluri (din 24), Cristian Cim- 
peanu, autor a 3 goluri (la fel 
ca șl căpitanul echipei), Cătă
lin Hîldan, un mijlocaș central 
de netrecut, si Costel Cocea, 
un adevărat liant între apăra
re si atac.

Tiberiu STAMA

DE RUGBY
gătorilor _semnîndu-le“ T. RA
DU din 3 l.p. si 3 transformări. 
Pentru petroșeneni au punctat 
inepuizabilul ORTELECAN și 
A. SANDU — eseuri, DRA- 
GHICI 2 l.p. BEZARAU — 
transformare. (G. RAEȚCHI)

ȘTIINȚA C.E.M.I.N. BAIA- 
MARE — FARUL 24—15 (6—9). 
După o primă repriză. în ge
neral. echilibrată, băimărenii 
s-au impus printr-o dăruire e- 
xemplară. cîstigind pe merit. 
Au marcat: FULINA sî V, ION 
— prin eseuri, OSIAC — 3 l.p. 
si 2 transf. si CANTEA — drop 
pentru gazde. NECULA — e- 
seu, DINU — drop si transf. 
BICA l.p. si TRUȘESCU - l.p. 
pentru oaspeți. A condus Flo
rian Duda — București (Aure! 
CRISAN, coresp.).

,.U“ TIMISOARA — C.S.M. 
SIBIU 21—10 (9—10). După
două locuri pierdute In depla
sare timișorenii au ttnut să a- 
rate că alta este valoarea e- 
chlpei. reușind o victorie cate
gorică. in special datorită jocu
lui bun din repriza secundă, 
cînd au reușit 2 eseuri trans
formate. fără ca adversarii să 
înscrie vreun punct. Au punc
tat: ROXIN — eseu + trans
formare. DOMOCOȘ — eseu + 
2 transformări + 1 drop. RA- 
CEAN — eseu pentru „U, res
pectiv V. MITOCARU — eseu. 
BECHES — l.p.. ROȘU — l.p. 
A arbitrat bine. Gh. Huștîu — 
București. (C. CREȚU, coresp.)

ADMINISTRAȚIA DE
NUMERELE EXTRASE LA 

TRAGEREA PRONOEXPRES 
DIN 26 AUGUST 1987. Extra
gerea I : 19 9 37 35 31 11. Ex
tragerea a Il-a : 13 3 21 14
7 34. Fond total de cistiguri : 
532.575 lei. din care 5.705 lei 
report la categoria 1.

C1ȘTIGURILE TRAGERII EX
CEPȚIONALE LOTO DIN lt 
AUGUST 1987. FAZA I: cat. 1: I 
variante 25% a 45.863 lei; cat. 2: 
1 variantă 100% a 36.690 lei (în 
cadrul căreia o excursie de 2 
locuri în R.P. Bulgaria șl dife
rența în numerar) șl 6 variante 
25% a 9.173 lei; cat. 3: »100% a 
4.058 lei (în cadrul cărora cîte o 
excursie de 1 loc în R.P. Bulga-

I HAGI PUNCTEAZĂ DECISIV
I
I
I
I i
I
I
I
I
I
I
I 
I
I
I
I
I
I 
I 
I

GALAȚI. 26 (prin telefon). 
Jocul a început cu prelungite 
țesături de pase din partea 
oaspeților. pentru dizlocarea 
unei apărări ferme, bine gru
pate în iurul pivotilor ei cunos- 
cuți, Anehelinei si Agiu. In 
primele 20 de minute am avut 
impresia că Steaua se va im
pune detașat, gălătenii „punc- 
tînd" prin subtilul si rapidul 
Drăgoi. ale cărui curse specta
culoase n-au găsit. însă, spri
jinul unor coechipieri veniti cu 
dificultate din apărare. In min. 
19. Ia capătul acestei perioade 
de superioritate, PIȚURCA 
deschide scorul intr-un duel cu 
Agiu, dar momentul golului » 
fost precedat de an fault evi
dent al „vîrfului" sielist asu
pra stoperului găiătean. In mi
nutul următor, gălătenii ega
lează. cu concursul lui Stînga- 
ciu. care nu apreciază exact in
tenția lui Bumbescu si ANTOHI 
introduce mingea In clasă : 
1—1. încurajați de acest gol. 
gălătenii atacă, dar Steaua 
nune din nou stâpînire pe ioc. 
în min. 25. Piturcă introduce 
balonul in poartă, dar tusierul 
Porumboiu atent, semnalizase 
poziția de ofsaid. Finalul pri

smei reprize este deosebit de vi
guros. cu multe realizări de 
ambele părți: tn min. 33. Măs- 
tăcan sutează formidabil la vin- 
clu. dar Stîngaciu salvează. 
Peste alte sase minute. Burcea 
sutează jos. la colt, dar ace
lași ‘ Stîngaciu îsi va compensa 
din nou greșeala de Ia gol.

După pauză, gălătenii cedează 
treptat, epuizați fizic, si. astfel, 
începe repriza Iul HAGI. dese
ori Irezistibil, eare marchează

FLACĂRA
MORENI, 2ș (prin telefon), tn 

timpul verii stadionul Flacăra a 
fost modernizat, a devenit mult 
mal încăpător. Iar gazonul exce
lent. Intr-o ambianță splendidă, « 
început un joc... de studiu, cu în
cercări timide de ambele părți. 
Mal insistent! jucătorii echipei

I FLACĂRA 2 (1) I
UNIV. CRAIOVA 0

Stadion flacăra ; teren foarte 
bun ; timp excelent ; spectatori 
— circa 13 000. Șuturi : 13—8 țpe 
poartă : 6—4). Cornere : 6—3. Au 
marcat : LALA (Jnin. 14 — dtn 
11 m) șl BELDIE (min. 71).

FLACARA : Do hot 7 — G. Radu 
7, Ene 7. Butufei 7, Stănescu 7 — 
Beldie 7 Dragnea 7. D. Sava 6, C. 
Pană 7 — Lala 7 (min. 62 Tirchl- 
necl 6). Văidean 7 (min. 85 Nica).

UNIVERSITATEA : Lung 5 —
Negrilă 5. E. Săndof 4, Gh. Po
pescu 7, Welssenbacher ( — Clu- 
rea 7, irimescu », Șt Stoica 7 
(min. 62 Mănăilă 7). Ad. Popescu 
5 (min. 57 Badea 7) — Vancea 5. 
Ghiță 5.

A arbitrat bine D. Petrescu ; la 
linie : N. Volnea șl J. Grama (toți 
din București).

Cartonase galbene : BUTUFEI. 
E. SANDOI.

La speranțe ; 3—2 (2—1).

I gazdă ajung primii la gol. Era 
min. 14 clnd Lala a trimis lung 
în față, Dragnea * urmărit șl In 
situație bună a fost „pus jos" tn 

I careu, arbitrul acordlnd decis, fi
resc, 11 m. Execută foarte bine 
LALA și este 1—0. Partida contl- 

Inuă fără faze deosebite de poartă.
Flacăra controlează jocul. Insistă, 
este mereu tn atac. Văidean — 

Iiute șl tehnic — produce panică 
tn careul oraiovenllor, Butufei 
este de netrecut pe Unia de fund, 
iar fundașii Ene șl Stănescu Ies 

Idcoseori cu succes în atac. Cra- 
iovenli rămtn pe planul secund, 
mai ales din cauza liniei de mij- 

Iloc foarte lente {Irimescu, de pil
dă) șl nu reușesc să joace la ni
velul adversarilor, tn min. 40. 
șansă rară de mărire * scorului 

Idar șutul Iul D. Sava este res
pins în extremis de Lung.

Cea de-a doua repriză a Început 

STAT LOTOPRONOSPORT INFORMEAZĂ
ria șl diferența tn numerar) și 
38 25% a 1.240 lei; cat. 4: 78,50 
a 1.168 lei; cat. 5: 164 a 559 lei; 
cat. 6: 284,73 a 322 lei; cat. 7 : 
401 a 200 lei; cat. 8: 3.076 a 100 
lei. FAZA a Il-a: cat. A: 1 va
riantă 25% a 50.000 lei; eat. B: 
2 100% a 16.065 lei (tn cadrul că
rora cîte o excursie de 2 locuri 
In R.P. Bulgaria șl diferența !n 
numerar) șl 6 25°o a 4.016 lei; 
cat.-C: 9,75 a 5.447 lei; cat. D: 
54,25 a 979 lei; cat. E: 840,75 a 
10» lei. Cîștigurlle a cîte 45.863 
lei de la categoria 1 au revenit 
participanților Vancea Sorin din 
com. Ghida, jud. Bihor șl Ma- 
rosl Edit din Tg. Mureș, iar cîș- 
tigul de 50.000 lei de la categoria 
A, Iul TempfH Lorinc din Satu- 
Mare.

OȚELUL 1 (1) I
STEAUA 2 (1) I

stadion ,,Otelul“ ; teren bun ; 
timp frumos ; spectatori — circa 
20 000. Șuturi : 5—10 (pe poartă :
4—4). Cornere : 9—8. Au marcat : 
PIȚURCA (min. 19). HAGI flmi-n 
52), respectiv ANTOHI (ml-n. 21).

OȚELUL î Popa 8 — Borali 6* 
rmin. 71 I. Gigi 6), Anghelinei 7, 
Agiu 7, G. Popescu 6 — M. Stan
6, Burc-ea 7,5. Măstăcan 8. Drăgo1 
7 — Antohi 8, Hanghiuc 5 (min. 
71 Ralea 6).

STEAUA ! stîngaciu 7 — iovan
7, Bumbescu 6, Belodedici 7, Un- 
gureanu 7 — Balint 8 (min. 72 Bă-
an 6), Rotariu 6 (min. 88 Majaru). 

Bol&ni 7, Hagi 8,5 — Lăcătuș 8.5, 
Pi turcă 7.

A arbitrat satisfăcător IL Pe
trescu (Brașov) ; la linie : Gh. 
Constantin (Rm. v®cea) și A. Po
rumboiu (Vaslui).

La speranțe : 3—3 (9—0).
• ■ ■■■ ■■■■ ■ ............

in min. 52, după un sprint spec
taculos ne un culoar pe oare 
apărătorii par pironiți. In re
plică. gălătenii ratează o mare 
ocazie, prin Antohi (min. 55). 
de la 3 m. dar recitalul Hagi 
continuă. printr-o „foarfecă" 
spectaculoasă, apoi jocul scade, 
oaspeții par mulțumiți de rezul
tat. pentru ca. în min. 83. Pi
turcă să marcheze un nou gol. 
anulat, eronat după părerea 
noastră, de semnalizarea tusie- 
rulul Constantin. Asa se Încheie 
o partidă tn care, mai ales In 
Prima repriză, gălătenii au fă
cut una dintre cele mai bune 
partide ale lor. punînd mari 
probleme campionilor.

loan CHIRILA

Caclureac 
reșteanul

I VICTORI
I A.S.A.

CONFIRMĂ
așa cum se sfîrșișe și prima. Cu 
Flacăra la pupitru. Intre nrtnuteHe 
60 șl 70 a jucat bine Universitatea, 
a tost periculoasă, perioadă tn 
care Badea (min. *7) a ratat o •!- 
nație foarte bună. In min. 72, t«n 

gol neașteptat : BELDIE * execu
tat o lovitură liberă dintr-un un
ghi aproape Imposibil, in colțul 
scurt al porții : Lung, aflat acolo 
— stupoare, copilărește — * «ca
păt insă balonul in poartă s t-t- 
Deși demoralizați, eralovenit an 
ieșit la Joc. echilibrlndu-l, dar 
lipsiți complet de eficacitate, nu 
reușesc dectt o fază tn oare Mă- 
nătlă (min. 86) a șutat periculos 
raennt cu bara.

Modesto FERRARINI

Stadion , 
te bun ; ti
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marcat : ’’ 
din pen: 
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VICTORL 
nt 4, Mire 
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— Szabo e 
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la „un-do 
we Mlrea

PLOAIA Șl
HUNEDOARA, 36 (prin te

lefon). Neașteptat de disputat 
acest meci In care Corvi mil b<j 
a reușit să se impună declt 
după pauză. Și asta in ciuda 
faptului că, In prima repriză, 
s-a jucat mai mult tn „tre
imea" timișorenilor. Numai că 
aceștia • i-au apărat foarte bine 
(„om la om") și toate acțiunile 
de atac ale formației locale 
au fost respinse de defensiva 
din față sau, In ultima In
stanță, li t-a opus eu 
succes ttnărul portar Almăjan, 
înlocuitorul lui Moise, acciden
tat la Încălzire, cu citeva mi
nute înainte de începerea parti
dei. Printre marile ocazii ale 
reprizei notăm pe cele ale lui 
Nicșa (min. 3), Dubinciuc (min. 
13), Petcu (min. 28). Văetuș 
(min, 42) și din nou Dubinciuc 
(min. 45), față de o singură 
situație favorabilă a timișore
nilor : Bobaru (min. 31).

O dată cu repriza a doua a 
Început șt ploaia, dar ea 
s-a transformat, parcă, Intr-un 
aliat al Corvinulul, eare a 
marcat golurile In această pe
rioadă. în min. SI, Văetuș 
atrage spre el apărarea Umlșo-

GOLI
renilor, 
care trim; 
acesta 1 
„bombă" ; 
necat, dai 
min. 60 J 
balonul 1 
următor c 
Văetuș — 
trimite la 
în min. 6 
trunde pr 
ciun, Aln 
pinare, d: 
mai iute 
3—0 în n 
plecat de 
totul și 
mos. In, 
Ploaia se 
dată cu 
dează pai 
timișoreni 
să reducă 
Roșea exs 
de pe dr< 
locul de 
II înscrie

• ASTAZI. JOI. este ULTIMA 
ZI pentru procurarea biletelor la 
tragerea săntămlnală LOTO, ce 
va avea loc mtine. vineri. » 
august.

• Asa cum am mai informat 
sfîrsitul acestei săDtămlnl mar
chează organizarea ultimei ac
țiuni cu caracter deosebit din 
această lună — TRAGEREA EX
CEPȚIONALA PRONOEXPRES de 
duminică, 30 august ce atribuie 
importante cîstlgurl In autotu
risme DACIA 1300. excursii în 
R. P. Bulgaria precum si mari 
sume de bani. Pentru relații su
plimentare. consultați prospectul 
tragerii ce se găseste la toate 
unitățile noastre de vinzane.
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față in față cu portarul Vodă, dar bucu- 
'i ocazie rarisimă Foto : Aurel D. NEAGU
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primește balonul, în careu, dar 
in loc să-1 preia și, apoi, să șu- 
ieze plasat, a preferat o lovi
tura de ca.p, la oare Varo n-a 
avut probleme. Se face multă ri
sipă de energie, A.S.A. se apără 
cu dinții “, supraaglomerat și 
cind scapă din „menghina" Vic
toriei caută' deschiderile lungi, 
pe flancuri, stopate Insă, eu u- 
șurlnță de echipa gazdă. După 
oare aceasta își reia ofensiva eu' 
Înverșunare. Două mari posibili
tăți de deschidere a scorului . se 
consumă In min. 15 : voleu Au
gustin, dl-n Întoarcere, de la I—9 
m, Varo acordă In extremis cor
ner, pe care-1 execută Vaisco- 
vlci și Mirea reia pe lingă poar
ta goală! In min. a, Varo se 
evidențiază, iar, la „bomba" iui 
Mirea, pentru ca, în min. 24. 
Valșcovicl să trimită In „trans
versală", direct din corner ! Abia 
in min. 35, la o fază care nu 
spunea mal nimic, Henzel cen
trează șl Botezan comite henț In 
careu. Penaltyul este transformat 
de VAIȘCOVICI cu precizie.

ȘI in loc să fie 2—0 In min. 46 
(ce minge a scos Varo la „ca
pul" lui Caclureac!) ta minutul 
următor tabela indică 1—1 : la o 
pătrundere a Iul Fanicl, mingea 
ricoșează din Ene la STOICA și 
acesta Înscrie. Oaspeții prind cu
raj, meciul devine echilibrat șl 
cit pe-acl, ta min. 59, să fie 1—2, 
dar Nițu a „scos" mingea de gol 
a Iul Fanicl. Gazdele aruncă ta 
luptă toate forțele pentru golul 
victoriei, pe care b realizează, 
ta min. 72, In urma unei faze 
rapide, derulate pe traseul Co- 
iocaru — Stere — HENZEL.
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CORVINUL
I -POU* t (0>1 (0)

3RAN

Stadion Corvtoul ; teren tata ; 
timp tactila, reprize de ploaie ; 
s- creatori — circa 7 too. Șuturi : 
22—7 (pe poartă : 11—4). Cornere I 
12—4. An marcat ! COJOCAHU 
(min. SI) TIRNOVEANU șnln. 62) 
respectiv BOZEȘAN XI (min. 83).

CORVINUL t Mnlță 7 - Bardac 
7, Mărginean 7 Dublnciue 8, Tlr- 
noveanu t — Pctcu t Nicja t 
(min. 89 Strata), Kleta 8 — Bur
lan t. Cojocaru I fmfn. «I Poșta
la che 8). Văet-uș 7.

POLITEHNICA i Aimăjan 7 - 
Pascu t. Oancea 7. Vușcan 8. Cră
ciun 7 — Varga 7, Manea 8.8. Bo- 
baru t (anta. 84 Roșea 8) — Ucu
5. China t, Oloșutean I (mtn. 46 
Bozeșan H 7).

A arbitrat bine AL Mustateo 
(Pitești) ; ta linie : V. Anghelota 
(București) |d C. Coreean (Re
șița).

Cartonașe galbene : MANEA
mărginean.

La speranțe : 8—8 (1—0)

„DUEL“ ATRACTIV CORAȘ - CAȘUBA
Spoitul Studențesc, dar si 

C.S.M. Suceava, una din noile 
promovate în Divizia A. au 
umplut la refuz tribunele din 
..Regie", anticipind. parcă, jocul 
de ridicată - factură, eu tempou 
vioi și dese faze încinse la 
ambele norti. Startul i-a apar
ținut formației gazdă, care prin 
al ei „argint viu". Stănici. ri
sipea. în min. 12. o situație fa
vorabilă de a înscrie. în pofida 
replicii dîrze date de suceveni. 
„alb-negrii“ s-au menținut in 
atac. încercînd să învăluie si să 
.spargă" pe partea stingă. 
C.S.M.-ul nu-'i arătase încă a- 
adevărata sa fată, ieșită din for
cing. formația oaspete avea să 
treacă ea la cîrma jocului, con
struind cu precădere In zona 
lui Pâius unde apărea. între 
alții, pentru superioritate nu
merică. si fundașul Cristescu. 
Si răsplata eforturilor depuse 
sucevenii o vor prim} în min. 
55. cind mingea expediată pu
ternic si totodată înșelător de 
CASUBA. de Ia circa 25 m. a 
făcut din Cristian nn simplu 
si... vinovat spectator. în con
tinuare. în min. 38. echipa 
oasne a mai fost aproape de 
gol. dar la lovitura liberă bine 
plasată de Casuba, de la clrea 
18 m. lateral dreapta. Cristian 
a respins in extremis. Spre fi
nal de repriză a fost rfndui 
gazdelor să ia inițiativa si 8ă 
înscrie. în min. 44. prin CO
RAS care a șutat puternic de 
ta peste 20 m.

Același ..scenariu". în Unii 
mari, după cauză, cu singura 
diferență că. de astă dată, a

ARGEȘUL,
F.C. ARGEȘ 4 (2) |
S.C. BACAU 2 (1> I

Stadion „1 Mata ; teren foarte 
bun ; timp frumos ; «pectatori — 
circa 16 000. Șuturi î 33—8 (pe 
poartă : 20—3). Cornere ! 10—2. Au 
marcat : IGNAT Șmln. 18),
GHIOACA (min. 35. 48 șl 85) res
pectiv ANDRONIC (min. 34) șl 
TISMANARU (min. 87).

F. C. ARGEȘ : Speriatu ■ (mim. 
87 Hristea 6) — Voleu 8 (min. 76 
M. Mihai). Ștefan 6. Stancu 6. E- 
duard « — Badea 7. Ignat 7, Bă- 
nuță 8 — D. Zamfir 7, Ghioacă 
8.5 Jurcă 7.

S. C. BACAU : Arvlnte 5 («nin 
83 Clmpeanu) — Andrieș 5, Bor- 
cea 5, Arteni 5, Viscreanu 5 — 
Ivanov 5, Andronlc 7, Penotf I. 
Tismănaru 7 — Șoiman 8 (mtn. 
37 Ellsel 5). Fulga 5.

A arbitrat bine M. Niculescu ; 
la linie : Mircea Stoenescu (ambii 
din București) ți I. Tărcan (Tg. 
Mureș).

La speranțe : 1—1 (0—8).
• ...-..... —......

PITEȘTI, ÎS (prin telefon).— 
Cu mult timp înaintea primului 
fluier al arbitrului, stadionul 
devenise netncâpător. Două au 
fost motivele care i-au făcut pe 
Iubitorii fotbalului din Pitești 
să vină în număr mare la sta
dionul din Trivale : 1) victoria 
echipei lor de suflet, la Tg. 
Mureș, In prima etapă ; 2) re- 
întilnirea cu noul campionat, 
fiind vorba de primul med al 
argeșenilor pe teren propriu In 
această ediție. Pe deasupra era 
și tradiția frumoaselor dispute 
dintre piteștenl șl băcăuani, de 
la care nici această nouă parti
dă n-a făcut excepție. Prima 
repriză a fost presărată eu un 
mare număr de faze desfășu
rate rapid, încheiate eu șuturi, 
cele mat multe, firește, la poar- 
ța lui Arvlnte, care după ee a 
salvat goluri ca 0 făcute la 
șuturile lui Ghioacă țtnin. 5) și 
D. Zamfir (min. 11 șl 16), In 
min 18 nu a mai avut repli
că : IGNAT, deschis hi adinei, 
me de Bănuță, a pătruns șl a 
șutat violent din marginea ca
reului, deschiztnd scorul. Se 
aștepta mărirea avantajului, 
dar, după clteva imense ratări, 
plus și „bara* lut Jurcă (min.

SPORTUL STUD. 2 (1) j
C.S.M. SUCEAVA 2 (1) |

Stadion Sportul Studențesc ; te
ren foarte bun ; timp călduros ; 
spectatori — circa 15 000. Șuturi : 
19—8 (pe poartă : 9—5). Cornere : 
9—3. Au marcat : CORAȘ (min. 
44 și 65), respectiv CAȘUBA (min, 
15 și 76).

SPORTUL STUDENȚESC : Cris
tian I 5 — M. Marian 8, M. Popa
5. Cazan 5 Munteanu II S (min. 
56 Burchel 6) — Țlcleanu 7,5, Co- 
raș 8, Cristea 6 Stănici 6.5 — Țir- 
lea 6, S. Răducanu 5 (min. 76 
A chim).

C.S.M. SUCEAVA : Alexa 7 — 
Cristescu 6. Butnaru 6, Ungureanu
6, P. Grigore 6 — Gafencu 8 
(min. 75 sfrijan). Mulțeseu 6 
(min. 79 State), Gălușcă 6, Buliga 
7 — Făluș 7. Cașuba 8.

A arbitrat bine Cr. Teodorescu 
(Buzău) ; la linie : Fl. Popescu 
șl Ad. Moroianu (ambii din Plo
iești).

Cartonașe galbene : BUTNARU.
La speranțe : 6—1 (B—0).

marcat mai intii Sportul Stu
dențesc, în min. 65. nrln CO
RAS. care, de la 7—8 m, a re
luat en capul In plasă centra
rea efectuată de Stănici. Bine 
pregătită si in planul moralu
lui. C.S.M.-ul revine In ofen
sivă, forțează egalarea st • ob
ține. in min. 76. prin același 
CAȘUBA. care, primind o pasă 
de la Mulțeseu. la marginea 
suprafeței de pedeapsă, a șutai 
decisiv. Aplauze, după ultimul 
fluier al arbitrului, mai ales 
pentru suceveni.

Gheorghe NICOLAESCU

ÎN VALURI
31), în min. 34 ANDRONIC, pe 
contraatac, a țîșnit dintre apă
rătorii piteșteni și a egalat cu 
toată opoziția Iui Speriatu. Du
pă nici un minut însă, B. 
Zamfir a demarat pe dreapta 
(cum a făcut-o de numeroase 
ori), a centrat ca la carte și 
GHIOACA a reluat cu capul 
din plonjon, readueîndu-și echi
pa in avantaj.

Multe ocazii «nari și in re
priza secundă, tn min. 48, a- 
cclași GHIOACA, in vervă de- 
osebită, a trimis cu capul In 
„transversală", balonul a rico
șat in pămînt, l-a lovit și pe 
Arvinte și a intrat în plasă : 
3—1. Au ratat apoi, Viscreanu 
și D. Zamfir, iar în min. 73 și 
79 Bănuță ți Stancu au țutat 
in „transversală" Finalul a fost 
pe măsura frumuseții partidei, 
GHIOACA a realizat nn hat- 
trick, înscriind In min. >5 cu 
capul, scorul fiind pecetluit in 
min. 87 de TISMANARU, din- 
tr-o centrare a lui Penoff. Par
tidă aplaudată la scenă des
chisă.

Laurențiu DUMITRESCU

FOTBALUL A
SLATINA. 26 (prin telefon). 

Echipa bucureșteană venea pe 
terenul partenerei șale după 
două remize consecutive, nn 
ascendent moral eare i-a con
ferit siguranță ti. anal ales, 
calm in intențiile de a tempera 
elanul gazdelor. Dorința de re
vanșă a echipei F. C. Olt nu 
a avut insă si corespondentul 
anticipat in teren, evoluția el 
fiind mai mult dectt modestă, 
cu acțiuni ttereotioe. eu multe 
pase imprecise. Pe parcursul 
primei reprize am notat doar 
cinci faze pe care le putem 
numi de fotbal: ocaziile irosite 
de Laurențiu (min. 9 si 16). vo- 
leul lui C. Gheorghe (min. 22). 
„parada" lui Anghel la violen
tul sut ai lui Tîră (min. 35) si 
intervenția la fel de oportună 
a lui Toader la șutul lui Lau
ren tiu (min. 3D. Cu patru mi
nute înainte de pauză. F. C. Olt 
a reușit să deschidă scorul prin

DEMONSTRAȚIA »
BRAȘOV, 26 (prin telefon).

S-a iucat îndîrjit. cu mare ri
sipă de energie si eu destule 
„clinciuri". Dinamo si-a impus 
superioritatea tehnico-tactică în 
primele 45 de minute, cind. 
practic, a iucat fără... linii, toți 
components echipei schimbînd 
din mers sarcinile de echipă. 
A fost, de astfel, si perioada 
în core a deschis rapid scorul: 
Al. Nicoiae i-a pasat „printre", 
pe dreapta, lui VARGA, acesta 
a pătruns in careu si a șutat 
sec în coltul lung, lăsîndu-1 
fără replică pe Polgar (min. 6). 
Brașovenii încearcă echilibrarea 
ți. in min. 9 Mărgărit șuteaj.ă 
puternic, insă Moraru respinge 
in extremis Peste trei mi
nute. Mateut pătrunde frontal 
Si Polgar blochează cu dificul
tate. Meciul este antrenant, se 
loacă în viteză si. In min. 13. 
Moraru se remarcă din nou la 
șutul violent expediat de Bar
bu. în min. 38 se derulează cea 
mai frumoasă acțiune a primei 
reprize, cind brașoveanu Bălan, 
infiltrat in atac, sutează razant 
cu „transversala".

La reluare, o repriză de fot
bal autentic, care debutează eu 
o mare ocazie ratată de Cămă- 
taru. șutul acestuia intllnind 
„transversala" (min. 48). în con
tinuare. insă, brașovenii se dez
lănțuie si Încep să pună stăpî- 
nire pe ioc. Moraru are două 
Intervenții de excepție. In min.

MIJLOCAȘII, AUTORII VICTORIEI
5

PETROLUL 3 (2)
WU* CLUJ-NAPOCA 0

Stadion Petrolul ; teren foarte 
bun ; timp frumos, călduros ; 
spectatori — circa 18.000. Șuturi : 
22—13 (pe poartă : 14—7). Cornere:
8—10. Au marcat : RUSE (min. 9) 
șl MOCA NU (min. 25 șl 70).

PETROLUL : Jipa 6 — Bărbu- 
lesoti 6 Pancu 6, Ștefan 8, P. Gușe 
8 (mîn. 77 I. Nicoiae) — Mocanu 
8, I. Solomon 7, Drăgam 8, Ruse 
7 — ștefănescu 8. Purcâreață 6 
(min. 48 Ursea 6).

„U* : Iasko 5 — Meszaroe 8. 
Neamțu 8, Ciocan 5, Dobroti 5 — 
L. Moldovan 5, Mujnal 8 (min. 75 
Boeru), Bucur 5. Blro 8 — Ctm- 
peanu n 8 (mta. 75 Feșnic). Ra
dar 6.

A arbitrat bine O. Ștreng (Ora
dea) ; la linie : V. Antoni țl Șt. 
Rotărescu (ambii din Iași).

Cartonașe galbene : L. MOLDO
VAN

La speranțe : 5—0 (1—6).

PLOIEȘTI, 28 (prin telefon). - 
Din start. Petrolul a apăsat pe 
accelerator. Iar replica studenți
lor nu s-a lăsat mult timp aș
teptată. După ce In mln. I Ias
ko a ieșit ta marginea careului șl 
a degajat balonul din fața tal 
Ștefănescu, In mta. 7 Mujnal a 
trimis o „bombă" In bară, stu
denții au beneficiat apoi de două

CAM LIPSIT
M. POPESCU, care a transfor
mat penaltyul acordat ta faul
tul (un fault Inutil) comis de 
Coman asupra Iul Laurențiu.

La reluare, prin ieșirile mai 
dese ale feroviarilor tn ofen
sivă. lntilnirea are perioade de 
echilibru. Echipa bucureșteană 
e pe punctul de a egala In 
min. 50. dar Anghel intervine 
In extremis la acțiunea lui 
Ghinea. reparînd o gafă a lui 
Eftimie. iar in min. 55 Goantă 
șutează imprecis de ta 10 m. 
Gazdele îsî majorează avantajul 
in min. 65, prin C. GHEORGHE. 
care a fructificat, din apropi
ere, eentrarea Iui Pena, la ca
pătul unui rapid contraatac Ini
țiat de M. Popescu. A fost o 
fază care a făcut excepție de 
la regulă, pentru că. pe ansam
blu. în această partidă de uzură 
fotbalul a cam lipsit.-

Adrian VASILESCU

MATURITĂȚII
F.C.M. BRASOV 0
DINAMO ' 2 (1)

Stadion Municipal ; teren foarte 
bun ; timp frumos : spectatori — 
circa 36 000 Șuturi: 12—10 (pi- 
poartă : 9—7). cornere : 3—2. Ati 
marcat : VARGA (min 6) șl RED- 
NIC (mfn. 89).

F.C.M. bpașov : Polgar 6 — 
Bălan 6 ștefănescu 6, Nagni 6. 
Pătru 6 — Mandoca 5. Avădanoi 5 
(mta. 65 Bertea.nu 7). Mărgărit 7 
— Terheș 5 (min. 46 Șulea 6) 
Kramer 7 Barbu 6

DINAMO : Moraru 8.5 — Varga
7. Al. Nicoiae 6, Lupescu 7, An
tae 6 — Rednlc 6 Lupu 7. Rădn- 
clolu 6 <min. 55 Damaschin I 6). 
Mateuț 7 — Cămătaru 6 Orăc 6 
(mîn. 65 Baiacl 6).

A arbitrat bine Gr. Macavei 
(Deva) : la linie : M. Axente (A- 
rad) șl N. Din eseu (Rm. Vtlee. i).

Cartonașe galbene : MANDOCA. 
SULEA, AL. NTCOLAE.

La speranțe : 3—4 (6—1).
• !■■■■......  IN

70 si 88. cind Kramer, scăpat 
singur nu-1 poate învinge. în
tre timp. în min. 81 Berteanu 
a expediat balonul la coltul ba
relor. Si cind toată lumea aș
tepta „remiza" în min. 89. 
REDNIC pe contraatac, a adus 
scorul la 2—0 pentru Dinamo. 
Ca să nu mal amintim că In 
ultimul minut de ioc Mateut a 
fost la un cas de 3—0

Gheorghe NERTEA

ovlturi de colț, iar in min. 9 
Petrolul a deschis scorul : o fru
moasă acțiune realizată de , ște- 
îănescu, Drăgan și RUSE, ulti
mul dintre ei, din careu, făcind 
Inutilă Intervenția Iul Iasko : 1—0. 
Fazele alternează de la o poartă 
la cealaltă și în min. 25 gazdele 
și-au mărit avantajul : MOCA
NU, de ta circa 35 m, a șutat 
puternic, pe os, Iasko a plonjat, 
mingea, insă, a poposit tn poartă, 

șl ta repriza secundă, jocul s-a 
menținut frumos, desfășurat tn- 
tr-un tempo alert. De astă dată 
tonul l-au dat studenții, care au 
obținut două lovituri de colț, 
rămase Insă fără rezultat pe ta
belă. tn replică. Mocanu (min. 
49), de la 16 m, a șutat peste 
poartă. Dar In min. 51 am con
semna- o fază fierbinte la poar
ta iul Jipa : Cîmpeanu n. de 
pe stingă, a centrat lui Blro, 
acesta l-a servit ca la carte pe 
Bucur, care a șutat. însă, „ca la 
rugby". A urmat o scurtă pe
rioadă de joc echilibrat. Iar In 
min. 70 Mocanu a profitat de o 
neînțelegere, intre Dobrotă șl 
Ciocan, a făcut o cursă pe ex
trema dreaptă, a centrat, Iasko 
a respins balonul, s-a format un 
buchet de jucători din eare tot 
MOCANU a înscris : 3—0. Tn 
ultimul sfert de oră, Petrolul a 
obținut cîteva lovituri de colț, 
tar studenții, prin Blro (mta. 87) 
șl Cîmpeanu n (Imin. 89). n-au 
putut să-1 învingă oe Jipa.

Pompiliu VINTILA

I F.C. OLT 2 (1) I
| RAPID 0_____|

Stadion „1 Mal" ; teren bun ; 
timp călduros ; spectatori — circa
7 000. Șuturi! 14—7 (pe poartă:*—4). 
Cornere : 6—3. Au marcat : M. 
POPESCU (min. 41 — din 11 m) țl 
C. GHEORGHE (min. 65).

F.C. OLT ! Anghel 7 — Dumi
trescu I, Mihail 8, M. Zamfir 6. 
Hulban 5 — M. Popescu 7, Pena
8 Leța 6 Eftimie 5 — Laurențiu
6. C. Gheorghe 7 (m!n. 72 Turcii 8).

RAPID : Toader 7 — Marinescu 
6 M. Grigore 7 Matei 6, Mânu n 
8 — Tânase 5 (min. 76 Pușcaș). 
Drăghicl 5 (mta. 65 Pistol 8). 
Goaință 6. Coman 4 — Tîră 8. Ghi
nea 5

A arbitrai bine C. Gheorghe 
(Suceava) : la linie : V. Curt 
(Constanța) 51 A. Gheorghe (P. 
Neamț).

Cartonașe galbene : LAUREN- 
TTO.

La speranțe : 0—1 (0—0).

MPIONATULUI REPUBLICAN
es de start. Turul Campionatului Republican al 
plmde 12 serii — este programat Intre 8 septem
brie. La tatrecerl au drept de par-

născuțl' după 1 august 1969 șl
‘ centrelor olimpice Viitorul vor par
'll născuțl după 1 august 1971 șl ctte 8 Jucător! 
) 1970, care vor fi trecuțl pe foaia de arbitraj, 
eren făcindu-se ta raport de valoarea și forma 
■rlul virstel. Pînă ta 1 septembrie flecare echipă 
nice In scris la F.R.F. terenul unde organizează 
urnele și categoria de clasificare a antrenorului, 
or 12 serii ale Campionatului Republican al ju-

sava, C.S.Ș. 
ni, C.S. Bo- 
, Polltehnl- 
.F.R. Paș-

Ceahlăul 
>limpi» P. 
mț.

Seria a n-a : C.S.Ș. Roman. 
S.C. Bacău. C.S.Ș. Bacău, Viitorul 
Bacău, Inter Vaslui, C.S.Ș. Vas
lui. FE.P.A. "74 Blrlad, Unire» 
Fooșani C.S.Ș. Focșani, C.S.Ș. 
Tecuci Oțelul Galați. C.S.Ș. Ga
lați.

Seria a m-a : Gloria Buzău

AL JUNIORILOR I
Viitorul Buzău, Olimpia Rm. să
rat. Unirea Slobozia, C.S.Ș. 
Slobozia, Flacăra Moreni. C.S. 
Tlrgovlște, C.S.Ș. Călărași, 
Steauji București Rapid Bucu
rești, C.S.Ș. Electroaparataj 
București, Viitorul București.

Seria a IV-a 1 F.C.M. Progresul 
Brăila. Petrolul lanca, Delta Di
namo Tulcea, C.S.Ș. Tulcea, F.C. 
Constanța, CJSJț. Constanța, 
C.S.Ș. Mangalia, CJS.Ș. Medgidia. 
Dinamo București, Victoria Bucu
rești Metalul București, Meoanlcă 
Fină București.

Seria a V-a s F.C. Argeș Pitești 
C.S.Ș. Aripi! Pitești, Viitorul Pi
tești. C.S.Ș. Curtea de Argeș, Chi
mia Rm. vîlcea, C.S.Ș. Rm. V71- 
cea. C.S.Ș. Alexandria, Sportul 
36 Decembrie. Sp. Studențesc Bu

curești Progresul București, Au
tobuzul București, CUS.Ș. 1 Bucu
rești.

Seria a Vl-a : Sp. Muncitoresc 
Caracal. C.S.Ș. Caracal, Sp. Mun
citoresc Slatina, F.C. Olt Scoml- 
ceștl universitatea Craiova, 
C.S.Ș. Craiova, Viitorul Craiova. 
Electroputere Craiova, Pandurii 
Gloria Tg. Jiu, C.SJȘ. Tg. Jiu. 
A.S. Drobeta Tr. Severin, C.S.Ș. 
Drobeta Tr. Severin.

Seria a VH-a 7 C.S.M. Reșița. 
C.S.Ș. Reșița. Gloria Reșița, Me
talul Bocșa, C.S.Ș. Lugoj, Poli
tehnica Timișoara, C.S.Ș. Timi
șoara. viitorul Timișoara, Progre
sul Timisoara, C.S.S. Jlmbolla. 
C.S.U.T.Â. Arad, Viitorul Arad.

Seria a vm-a s Corvinul Hune
doara, C.S.Ș. Arad. Viitorul Hu
nedoara Mecanică Orăștie. Jiul 
Petroșani Minerul Paroșenl, 
C.S.Ș. viitorul Alba lulta, C.S.Ș. 
Sebeș Metalul Alud. Inter Sibiu,

C.S.Ș. Sibiu. Gaz Metan Sibiu.
Seria a IX-a s F.C. Bihor Ora

dea, C.S.Ș. Bihor Oradea 
Viitorul Oradea, înfrățirea Ora
dea, Olimpia Satu Mare, C.S.Ș. 
Satu Mare, Someșul Satu Mare, 
Victoria Cărei, C.S.Ș. Cărei. Ar
mătura Zalău, C.S.Ș. Zalău 
C.S.Ș. Dej.

Seria a X-a : Universitatea CluJ- 
Napoca, C.S.Ș. Cluj-Napoca 
C.S.Ș. Gherla, Sticla Arieșul Tur
da F.C. Maramureș Bala Mare. 
C.S.Ș. Bata Mare, Simared Bata 
Mare Minerul Bala Sprie, CI L. 
Slghet, C.S.Ș. Sdghet, CTorla Bis
trița. Foresta Bistrița.

Seria a Xl-a j A.S.A. Tg. Mureș. 
C.SJJ. Tg. Mureș, Viitorul Tg. 
Mureș Electromureș Tg. Mureș 
C.S.Ș Gheorgheni, Chimica Ttr- 
năvenl C.S.Ș. Sighișoara. C.S.Ș. 
Mediaș C.S.Ș. Cristur. C.S.Ș. O- 
dorhel C.S.Ș. Miercurea Cluc 
C.S.Ș. Sf. Gheorghe

Seria a xn-a : C.S.S. Covasna. 
C.S.Ș Tg. Secuiesc F.C M. Bra
șov, C.S.Ș. Brașovia Brașov. Vii
torul Brașov Tractorul Brașov. 
I.C.I.M Brașov Petrolul Ploiești 
C.S.Ș Ploiești. Prahova C.S.U. 
Ploiești Steaua Mlzll Metalul 
Ptopenl.

Campionatul Republican al Juniorilor n se va disputa tn cadrul a 
12 serii, startul turului fltad programat la 8 septembrie, o dată cu 
întrecerile Diviziei C. întfflnlrile urmtnd a ^vea loc obligatoriu ta 
deschiderea partidelor echipelor de seniori. La Întreceri au drept de 
participare Jucătorii născuțl după 1 august 1970 șl mal tineri, precum 
șl 3 Jucători născuțl după 1 august 1969 care vor fi trecuțl pe foa'a 
de arbitraj.



VIZITA DE LUCRU A TOVARĂȘULUI * I î
NICOLAE CEAUȘESCU

ÎN UNITĂȚI AGRICOLE 
DIN MAI MULTE JUDEȚE

(Urmart din pag. I) PRODUCȚIE RODEȘTI, din
———  —    Consiliul unio agroindustrial

I
in Turneul Prietenia la rugby In concursul de judo de la Varșovia

VICTORIE IA SCOR A ECHIPEI NOASTRE SPORTIVI ROMANI

ca si floarea soarelui, s-au 
dezvoltat bine.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a vizitat, In continuare, unități 

agricole din JUDEȚUL BACAU.
Analiza directă, la fața locu

lui, cu factorii de răspundere 
și specialiștii, a început la ÎN
TREPRINDEREA AGRICOLA 
DE STAT SASCUT. S-a ară
tat că in această parte a Ju
dețului condițiile mai puțin 
prielnice din acest an — preci
pitații reduse, temperaturi ri
dicate, vinturi puternice și cal
de — au avut un efect negativ 
asupra culturilor. Pornind de 
la această situație, s-a subli
niat că este necesar să fie lua
te din timp toate măsurile pen
tru a preveni efectele nefavo
rabile ale factorilor de climă, 
pentru pregătirea temeinică și 
desfășurarea corespunzătoare a 
fiecărei campanii agricole.

In continuare, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a vizitat sole 
cultivate cu sfeclă de zahăr și 
porumb la COOPERATIVA A- 
GRICOLA DE PRODUCȚIE 
DIN COMUNA NICOLAE BĂL- 
CESCU, localitate distinsă cu 
titlul de Erou al Muncii Socia
liste.

La sosire in municipiul Bacău, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a fost intimpinat cu multă in. 
suflețire de numeroși oameni ai 
muncii, care au scandat înde
lung pentru partid și secretarul 
său general. Cei prezenți au 
exprimat, direct și cald, senti
mentele de profundă dragoste 
și prețuire pe care le poartă, 
alături de Întregul nostru po
por. tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. reaflrmind hoiărirea 
lor fermă de a face totul pen
tru a intîmpina cu noi și in. 
semnate succese Conferința Na
țională a partidului.

Răspunzind cu prietenio a- 
cestor manifestări, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu le-a adre
sat un salut călduros și cele 
mai bune urări.

In JUDEȚUL NEAMȚ, la CO
OPERATIVA AGRICOLA DE 
PRODUCȚIE MOLDOVENI, 
tovarășului Nicolae Ceaușescu 
i-au fost prezentate produc
țiile obținute la culturile de 
vară, evaluările la culturile de 
toamnă, realizările in zooteh
nie, situația economico-flnan- 
eiară a unității.

Un mare număr de locuitori 
ai comunei, care lucrau la 
strîngerea culturii de cînepă, 
s-au apropiat de secretarul ge. 
neral al partidului, adresindu-i 
călduroase cuvinte de bun ve
nit. Discutînd cu ei, le-a adre-' 
sat felicitări pentru rezultatele 
obținute pînă acum, e dată cu 
îndemnul de a munci mai bine, 
de a obține recolte tot mai 
bogate.

Următoarea oprire a fost la 
COOPERATIVA AGRICOLA DE

Dobrenl. Au fost înfățișate rea
lizările cooperativei, care, deși 
situată în zona submontană, a 
obținut recolte bune, îndeosebi 
Ia cereale păioase, cartofi și 
sfeclă, precum și in zootehnie, 

Vizita a continuat în JUDE
ȚUL SUCEAVA, la COOPERA
TIVA AGRICOLA DE PRO
DUCȚIE VEREȘTI.

Secretarul general al parti
dului a fost informat pe larg 
despre structura culturilor, di
namica lucrărilor de îmbunătă
țiri funciare. evoluția pro
ducțiilor agricole. Analiza a 
continuat la COOPERATIVA 
AGRICOLA DE PRODUCȚIE 
DUMBRĂVENI. Și aici, In cen
trul dialogului de lucru purtat 
de secretarul general al parti
dului cu specialiștii s-au situat 
probleme referitoare la modul 
în eare a fost evaluată pro
ducția culturilor de toamnă si 
măsurile ce se Impun pentru 
ridicarea întregii activități la 
cote superioare de eficiență.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a fost în continuare oaspete al 
JUDEȚULUI BOTOȘANI. Vizita 
a început la COOPERATIVA 
AGRICOLA DE PRODUCȚIE 
BUCECEA. După ce au fost 
expuse unele aspecte principale 
ale dezvoltării agriculturii pe 
întregul județ, gazdele au 
înfățișat rezultatele obținute 
în acest an la C.A.P. Bueecea.

La COOPERATIVA AGRI
COLA DE PRODUCȚIE FLĂ- 
MINZI, secretarului general al 
partidului l-au fost înfățișate 
date privind producțiile re
alizate la cerealele păioase, la 
leguminoase, precum și evaluă
rile culturilor de toamnă.

Secretarul general al parti
dului • vizitat apoi unități a- 
grieole din JUDEȚUL IAȘI.

La Început au fost prezentate 
rezultatele obținute în acest M 
de COOPERATIVA AGRICOLA 
DE PRODUCȚIE DELENI din 
Consiliul unie agroindustrial 
Hîrlăq. Au fost examinate, de 
asemenea, culturi de porumb 
aparținînd ÎNTREPRINDERII 
AGRICOLE DE STAT ȘI CO
OPERATIVEI AGRICOLE DE 
PRODUCȚIE DIN TÎRGU 
FRUMOS.

Secretarul general al parti
dului a apreciat și alei modul 
cum M prezintă plantele și * 
relevat că tint condiții pentru 
obținerea unor recolte supe
rioare celor prevăzute.

Vizita de lucru efectuați, de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu în 
aceste județe relevă preocu
parea sa statornică pentru dez
voltarea agriculturii. pentru 
ereșterea aportului aceste; im
portante ramuri a economiei 
naționale la progresul general 
al țării, pentru înflorirea con
tinuă a satului românesc.

Vizita de lucru a secretarului 
general al partidului in uni
tăți agricole eontinuă.
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SULIȚA, PROBĂ DEa '
La oReva mln -t după iucne- 

ierea probe. ■ ..runcare a suli
ței. la Leipzig cind Petra Felke 
a realizat un fabulos record mon
dial. cu 7«,9n m. această admira
bilă sportivă a afirmat ziariști
lor că «sulița este o probă a ha
zardului I» Slut absolut convins 
că Felke n-a înțeles prin hazard 
că gata, oricar aruncător în 
întrecere cu un performer, poate 
ieși învingător, el că există situa
ții de excepție In care un per
former își poate depăși condiția 
valorică sau, dimpotrivă, chiar 
avînd in mină toate „atuurile”, el 
nu-și poai, reedita, într-un mo
ment hotărîtor performantele an- 
-erioare.

în is tori.. atletismului, a mari
lor sale competiții aproape că 
n-a existat confruntare de anver
gură la suliță în care favoritul 
(sau favoriți!) să nu fie învinși 
de un outsider (ales însă tot din
tre principalii performeri!). Ca să 
nu ne ducem prea mult în isto
rie. vom apela d? r ia cîteva 
exemple oarecum mal recente. 
La J.O. de la Melbourne. în due
lul principalilor favoriți. polone
zul Janusz Sidlo (79,98 m) șl so
vieticul Viktor Țîbulenko (79,50 
m> 9 Intervenit oarecum surprin
zător norvegianul Egil Danielsen 
care a șl cîștigat dar nu așa. 
oricum, ci eu 85,71 m — record 
mondial. Tot la J.O. dar în 1964.

U Tokio, mare favorit apărea 
norvegianul Terje Pedersen, cel 
care, doar cu puțină vreme îna
intea Jocurilor realizase, tn pre
mieră, un record mondial de pes
te 90 m (91,72 mt. Ei bine, „ha
zardul” l-a fost atlt de potrivnic 
lui Pedersen incit acesta n-a pu
tut arunca nid măcar cel 77 m 
al calificării fiind eliminat de la 
bun început t t.i lipsa lui Peder
sen n-a cîștigat însă nici unul 
dintre ceilalți favoriți, ci finlan
dezul Pauli Nevala cu 02,66 m. Șl 
astfel de exemple sînt încă multe.

Dar, pentru că veni vorba de 
Jocurile de la Tokio, să reamin
tim ea in calificări, la femei, mai 
mult în joacă, sovietica Elena 
Gorceakov* a realizat cu 62,40 m 
un nou reoord a1 lumii, ceea ce 
l-a determinat pe toți să o con
sidere, firesc, ca principală favo
rită a competiției proprtu-zlse. 
După amiază insă tînăra român
că, de 17 ani. Mihaela Peneș, care 
se calificase ca destulă greu' 
a obținu chiar din prima el în
cercare un tezultat de 60,54 m 
decisiv pentru cistigarea medaliei 
de aur Gorceakova fiind nevoi
tă să se mulțumească cu medalia 
de bronz (57,06 m).

în 1900 cu puțină vreme înain
tea J.O. de la Moscova, campioa
na noastră Eva Zorgo-Raduly a 
avut o seamă de prestații exce
lente dștigînd mal multe con-

In prima zi a Turneului 
Prietenia la rugby, care se 
desfășoară la Zwickau (R.D.G.). 
tînăra noastră selecționată a 
obținut o victorie la un scor 
astronomic : 102—0 (42—0) cu 
Polonia I Punctele au fost

marcate de Solomie 5 eseuri, 
Trancă, Brădățeanu cite 4, 
Dinu, Popescu, Dumitru cîte 
2, Budișteanu, Cristea cite 1, 
Soare 9 transformări. In alt 
joc. U.R.S.S. - R.D.G. 52—0.

-e

AU ÎNCEPUT c. m. de ciclism
VIENA 26 (Agerpres). — La 

Viena a Început o nouă ediție 
a Campionatelor Mondiale de 
ciclism, prima medalie de aur 
fiind cucerită de sportivul aus
tralian Martin Vinnicombe, în
vingător în proba de un kilo
metru, pentru amatori, cu 
timpul de 1:03,173. Pe locuri
le următoare s-au situat Jens 
Gltlklich (R. D. Germană) 
și sovieticul Konstantin Hrab- 
stov.

în preliminariile probei de 
200 m lansat, pentru profesio
niști, italianul Claudio 
nelli a stabilit un nou record 
mondial, cu timpul de 
depășind o performanță veche 
de 26 de ani, care aparținea, 
cu 10,990, elvețianului Oskar 
Plattner.

La competiție participă 1 500 
de cicliști din 43 de țări.

Goli-

10,578,

PE LOCURI FRUNTAȘE
La Turneul international de 

judo Încheiat duminică, la Var
șovia. la eare au fost prezent! 
sportivi din 16 târî între care 
cîteva de o valoare recunoscută 
pe plan mondial, ca Japonia. 
R.D.G.. R.F.G., U.R.S.S. și Polo
nia. au participat si șapte re
prezentanți ai tării noastre. Din
tre aceștia, antrenorul Ion Petrol 
a remarcat buna comportare a 
sportivilor Mihai Cioc (+95 kg). 
Dan Muresan (65 kg) si Nicolae 
Iosif (86 kg) care au ocupat 
locurile 3 la categoriile respec
tive. în lupta pentru medalia de 
bronz. N. Iosif 1-ă învins pe 
japonezul J. Sonoda. iar cam
pionul european M. Cioc a atnns 
să lupte numai pentru locurile 
3—< în urma unei decizii total 
eronate, în disputa cu sportivul 
bulgar Zaprianov.

CONCURSUL PRIETENIA
LA VOLEI

(Urmare din pag. 1)
au fost tntr-o formă mai bună 
(Stoian și Feru). S-au remar
cat de la Învingători: Haber- 
lein, Delinitz, Stapel, respectiv 
Mader.

In încheierea reuniunii. Po
lonia — Cuba 2—3 (7. —II, —10, 
4, —10).

Astfel, meciul de joi Româ
nia I — Cehoslovacia este de
cisiv pentru ocuparea locului 
secund tn grupă.

Programul de joi (ultima 
rundă în grupe), ora 10,30 : 
R.P.D. Coreeană — România II; 
de la ora 15 : Bulgaria — 
Ungaria, România I — Ceho
slovacia și U.R.S.S. — Cuba.

• PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT 9
BASCHET • în continuarea 

turneului pe care-1 întreprinde 
tri Australia, echipa masculină a 
U.RJS.S. a evoluat la Melbourne 
tn compania selecționatei tărli- 
gazdă. Baschetbalist!! sovietici au 
obtinut victoria cu scorul de 
110—108 (după prelungiri). • tn 
turneul international masculin 
de la Beijing, o selecționați din 
U.R.S.S. a întrecut cu scorul de 
78—44 (39—22) reprezentativa
Thailandei, iar echipa R. P. Chi
neze a dispus cu 87—54 (46—32) 
de formația Japoniei.

HOCHEI PR GHEAȚA • In- 
tr-un meci amical, disputat la 
Calgary (Canada,), reprezentativa ■ 
Finlandei a terminat la egali
tate : 5—5 (â—î. 0—0. 3—3) cu
selecționata olimpică a Canadei.

TENIS • în primul tur al tur
neului feminin de la Mawah 
(New Jersey), Nathalie Tavziat 
(Franța) a învins-o cu 2—6. 7—5, 
0—9 pe Terry Phelps (S.U.A.)

iar Sandra Cecchinl (Italia) a 
dispus cu 5—7. 6—4, 7—6 de
Catherine Tanvler (Franța). •
în primul tur al turneului de 
la Rye Brook (S.U.A.). contind 
pentru „Marele Premiu”, cam
pionul indian Rames Krishnan 
l-a eliminat cu 6—2. 6—3 pe me- 
idcanul Francisco Maclei, aus- 
Iraicul Thomas Muster l-a întrecut cu 3—6, 7—6, 6—3 pe suedezul 
Christian Bergstroem. iar austra
lianul Cari Limbergea* a eîctlgat 
cu 6—4.
Andrew

6—4 partida ou englezul 
Castle.

VOLEI 
în ziua

• Meciurile disputate 
a 5-a a campionatelor 

mondiale pentru luniori. compe
tiție ce se desfășoară In aceste 
zile la Manama (Bahrein) s-au 
încheiat eu următoarele rezulta
te : Argentina — Algeria 3—1 : 
U.R.S.S. — R. P. Chineză 3—1 I 
Bulgaria — Canada 3—0 : R. F. 
Germania — Peru 3—0 • Cuba — 
Egipt S—0.

p.

CAMPIONATE
R. D. GERMANA (et. 3). Lo

komotive Leipzig — Dynamo Ber
lin 1—1. Rostock — 
1—0. Dynamo Dresda 
3—0. Halle 
Marx Stadt 
furt/O. 
lin — Brandenburg 
sament : Dynamo 
Kart Marx Stadt, 
Halle cu cite < p.

OLANDA (et. 2). -------------
Utrecht 9—01 Dordrecht — Den 
Haag 0—3, Sparta — Ajax 3—0. 
Kerkrade — Slttard 0—0. Aik- 
maar — Volendam 1—1. Gronin
gen — Venlo 1—1. Haarlem — 
Feyenoord 1—3. Twente — Den 
Bosch 1—1. în clasament : Eind
hoven c p, Sparta 9 p.

IUGOSLAVIA (et. 6). Vardar 
Skoplje — Partizan 2—1. Osl-_ 

' — Pristina 6—1. Sutjeska —
- ! —Di-

§ namo Zagreb 9—0. Zeleznlcear —

Magdeburg 
_____ 1 — Aue

Erfurt 1—0. Karl 
Riesa 0—1. Frank- 

Jena 1—0. Union Ber- 
In cla-

P. 
01

i—i.
Berlin I 

Rostock
Eindhoven

I.
$ lek kv—.. >
•ți Hajduk 1—1. Steaua Roșie 

namo Zagreb 9—0. Zeleznlcc
$ Buducnost 5—1. Velez — Sloboda 
i 3—0. Vojvodlna — F. C. Sara- 
§ levo 3—0. Had — Radniekt Nls 
8 3—1. tn clasament : Bad (nou

ÎNTÎMPLARE ?
cursuri, eu performanțe care au 
constituit recor '.uri naționale. Ul
timul dintre ele i-a realizat chiar 
la Moscova, la 5 iulie, pe o vreme 
ploioasă («8,80 m). care o reco
manda, In orice oaz, pentru un 
loc o podium. Șl doar cu foarte 
puține zile Înaintea Jocurilor so
vietica Tatiana Biriutlna a fost 
prima aruncătoare din lume care 
a dus recordul mondial dincolo 
de 70 m (70.08 m la 12 iulie). Șl 
mai era ș< Ruth Fuchs, dublă 
campioană olimpică în 1972 șl 
1976. care emitea pretenții justifi
cate. Sulița însă nu șl-a dez
mințit reputația: a cîștigat, cu 
68,40 m — record olimpic..., cuba
neza Maria Car-dad-Colon, 
timp ce principala favorită, 
riulina a fost a șasea (65,08 
Z6rga-Raduly a șaptea («4.08 
tar Fuchs a opta («3.94 m) I

Anul trecut, la C.E. de la Stut
tgart, favorita Petra Felke (72.52 
m) a pierdut nu doar titlul, ci și 
recordul mondial (75,40 m — 1985) 
în fața britanicei Fatima Whit
bread (77.44 m). aceasta avînd pi- 
nă "tunel doar 72,98 m în 1985 
(72,26 m în 1986).

La „mondialele” de la Roma — 
pentru care Petra Felke mă-.” 
risește că se gin dește la 80 m — 
oare ce se va întimpla 7 Sulița’ va 
fi din nou o probă a... hazardu
lui 7...

In 
Bl- 
m), 
m)

Romeo VILARA

Piuinovată) 7 u. Dinamo Za
greb 6 p. Osijek 5 p.

AUSTRIA (et. 7). Grazer A. K.— 
Modling 1—0. L.A.S.K. — Sturm 
Graz 1—1. Klagenfurt — Wiener 
Sportclub 1—3. Vienna — Rapid 
1—2. Tirol — Admira Wacker 
1—1. Austria Viena 
5—2. Clasament : 
Austria Viena 10
A. K. • p.

SCOȚIA (et. 
dee 
lino .
Dundee United 4—1. Morton — 
Hibernian 3—3. Motherwell — A- 
berdeen 0—1. Glasgow Rangers — 
Falkirk 4—0. Clasament : Aber
deen 7 p, Celtle 0 p.

U.R.S.S. (et. 22). Spartak Mos
cova a terminat la egalitate 0—0. 
cu formația Kairat Alma Ata. 
iar Dinamo Kiev a cisțigat cu 
1—0 meciul disputat la Leningrad 
ou echipa locală Zenit. Alte re
zultate : Jalghiris Vilnius — Tor
pedo Moscova 0—1 : Dinamo Mos
cova — Ararat Erevan 6—1 : 
Dnepr Dnepropetrovsk — Dina
mo Tbilisi 3—0 : Dinamo Minsk — 
Metallst Harkov 0—0. Clasament : 
1. Spartak Moscova — 38 p. 2. 
Dnepr Dnepropetrovsk 29 p. 3. 
Jalghiris Vilnius — 27 p.
• MADRID. 20 (Agerpres). — 

tn cadrul turneului International 
de fotbal de la Barcelona, for-

matia locală Espanol a întrecut 
cu scorul de 7—6 (duoA execa- 
tarea loviturilor de la 11 m). e- ciiipa vest-germană VfB Stut
tgart. La sfîrșltul timpului regu
lamentar de 1oo scorul era e- 
sfal : 2—2.

CUPA ITALIEI - 
FORMULA NOUA I

— Voest Lins 
Rapid 14 P.
p. Grazer

F. C. Dun-
St. Mirren 0—1, Dumferm- 
Celtla 8—1, Midlothian —

Început Cupa Italiei. într-o 
formulă. După 90 de mi- 
tn cazul cind rezultatul 

egal, urmează departajarea 
lovituri de la 11 m. Echl- 
invlngătoare după timpul

A 
nouă 
nute. 
este 
prin 
pele _______ ___T
regulamentar de joc primesc 3 
puncte, iar cele victorioase după 
penalty-url. 3 puncte. Iată re
zultatele. Gr. 1. Spăl Ferrara — 
Verona 0—1. Messina — Cesena 
0—1, Bologna — Campob::sso 
2—0. Gr.. t. Milan — Bari 5—0. 
Como — Barletta 2—1. Parma — 
Monza 4—2. Gr. 3. Taranto — 
Internazionale 7—5 (după 11 m t), 
Catania — . Aseoli 4—6 (după 11 
m). Reggtana — Brescia 1—0. Gr. 4. Sanbenedettese — Avellino 
0—3. Piacenza — Emtx.ll 2—3, 
Cremonese — Centcse 1—0. Gr. S. 
Napoli — Modena 4—0. Padova — 
Fiorentina 0—i. Livorno — Udi- 
nese 1—0. Gr. 0. Roma — Mono
poll 1—0. Pescara — Geno. 5—1. 
Trleslina — Cagliari 2—0. Gr. 7 i 
Arezzo — Sampdoria 0—2. Co- 
senza — Torino 0—1. Atalanta — Vicenza 3—1. Gr. 0. Lecce — Ju
ventus 0—3. Pisa — Lazio 4—9 
(dună III m). Caserta Catan
zaro 1—0.

CE A UITAT SENOR P1EN0TTI..
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Numele lw. Luis Cesar Menottl vă este binecunoscut, sîntem siguri. 
De acesta este legat primul titlu de campioană mondială al Ar
gentinei, cel din 1979. Atunci, după finala de pe River Plate, bucu. 
ria a fost fără margini, iar Menottl, cel care condusese pe ,.aib- 
albaștri", era considerat, nimeni nu se îndoia, antrenorul ideal 
Dar In 1982, Argentina a fost o decepție, chiar dacă, Intre timp, 
alături de Kempes șl Passarella. începuse să strălucească steaua 
lui Maradona. Dezamăgit, Menottl !șl face valiza și își încearcă 
norocul tn Europa. Dar „experiența Barcelona", începută in toam
na lut ’S3 șl încheiată in primăvara anului următor, l-a lăsat un 
gust amar. .Ceea ce ml se cere, mie, aici, este, practic imposibil 
de realizat — spunea Menottl la despărțirea de clubul catalan. 
Nimeni nu poate înțelege că o echipă nu se face peste noapte șl 
că este nevoie de timp pentru ca 11 soliști să formeze o orches
tră In Spania, ca mai peste tot de altfel, antrenorului nu-i este 
dat răgazul necesar pentru a putea lucra tn liniște”.

Visul lui Menottl rămtnea însă acela de a antrena In Spania, Și 
lată eă vara lui ’87 ii oferă prilejul de a reveni pe bătrlnul conti
nent. Noul președinte aii Iul Atletico Madrid, Jesus Gil, încearcă 
să refacă din terenul pierdut (formația madrilenă n-a mai cucerit 
titlul de campioană de mai bine de un deceniu) șl duce o răsună
toare campanie de transferări (Futre, Goicoechea, Lopez Vfarte, 
Marcos, Eusebio), încheiată prin instalarea lui Menotti ca antre
nor, Jesus Gil nu are timp să aștepte și, surpriză, de această 
dată Menottl nu are nici cea mai mică îndoială că formația sa va 
fi noua campioană, chiar dacă jumătate din echipă înseamnă nu
me noi, care practic n-au jucat niciodată împreună. Să fi uitat 
oare, Menottl ce a declarat cu ceva timp tn urmă, (și cită dreptate 
avea atunci t), adevăr de core s-ar putea convinge după scurge
rea a numai ctteva etape ?...

Mihai CIUCA
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