
Turul ciclist a! României, ediția a 25-a 

~ STAR ^“VIJELIOS” 
@ La Focșani, după 173 km, Mitu Petruș (I.M.G.3.) a 
îmbrăcat tricoul galben © V. Mitrache a cîștigat toate 
cele 3 sorinturi aie etapei Q Azi, cu start la ora 13, 

~ etapa a 2-a, Focșani - Vaslui (145 km)

Abia plecat din Capitală, plutonul 
Deciziile etapei s"e a

încă nu s-a fărimițat. 
mțnă...
Foto: Aurel D. NEAGU
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La Campionatele Mondiale de canotaj din Danemarca

UN STRĂLUCIT BILANȚ ROMÂNESC:
8 MEDALII-4 AUR, 2 ARGINT, 2 BRONZ!

COPENHAGA, 30 (prin tele
fon, de la trimisul nostru spe
cial). Ediția din acest an a 
Campionatelor Mondiale de ca

mari competiții ale lumii. Pres
tigiosul bilanț de acum a fost 
realizat de MARIA SAVA (schif 
simplu, categoria ușoară). OLGA

FOCȘANI, 30 (prin telefon). 
De puțină vreme, caravana 
celei de a 25-a ediții a Turului 
ciclist al României a sosit la 
capătul etapei inaugurale aici, 
în orașul de pe Milcov. Unde, 
se cuvine s-o spunem cu mul
țumire. li s-a făcut acestor 
temerari ai pedalei o primire 
dintre cele mai calde, de parcă 
toți copiii orașului coborîseră în 
stradă spre a saluta sosirea ru
tierilor. Sosire care s-a petre
cut cu douăzeci de minute mai 
devreme decît prevedea grafi
cul organizatorilor, pentru că 
s-a mers azi (n.r. — ieri). în
deobște în partea a doua a 
cursei, într-un ritm cu adevărat 
vijelios, media orară consem
nată după 1,73 km fiind suges
tivă: 43,080 km 1

Judecind după start, nimic nu 
părea să anunțe „furtuna" care 
â urmat. După o frumoasă fes
tivitate de plecare găzduită de 
Stadionul Tineretului din Capi
tală, plutonul s-a pus in mars

pe Sos. București — Urzicerd, 
da la km. 8. Numai că într-un 
tempo de vals boston, fiecare 
ciclist părfnd decis să-si dră
muiască forțele pentru bătăli
ile presupuse de un traseu lung 
de peste 1200 km. Drept ur
mare. singurul eveniment deo
sebit înregistrat la intrarea in 
Cnșereni (km. 42) a fost legat 
de faptul că mașina presei, pi
lotată de maestrul sportului 
Ion Ajoghln, a rămas fără... 
parbriz! Imediat după Cosereni 
însă. eomponentii garniturilor 
România I si România II au 
declanșat un atac îndrăcit, 
qșre a fărâmițai plutonul si l-a 
dfesfăBut. asemenea unui evan
tai. pe mșre distantă. S-a for- 
rffăt un grup fruntaș, alcătuit 
din Î9- alergători (toti ..trico
lorii", mai puțin St. Bulă- 
reanu). al cârui avans a cres-

Ovidiu IOANIȚOAIA

(Continuare tn pap 2-3)

CONDICA DE PREZENȚA
încolo de înverșunarea pentru tricoul galben, la care 

j j visează orice rutier, Turul României oferă, și de a- 
ceasta dată, o imagine la fel de tulburătoare : aceea 

familiei ciclismului românesc, emoționantă și pilduitoare

^\\\\\\\\\\\\\\\^^^

Canotoarele care au cucerit cele 
patru medalii de aur la actuala edi
ție a Campionatelor Mondiale de la 
Copenhaga: Maria Sava, Olga Ho- 
meghi, Rodica Arba, Mariana Trașcă, 
Adriana Chelariu, Valentina Virlan. 
Veronica Necula, Lucia Toader, Livia 
Tiann. Ecaterina Oancia (de sus tn 
jos, de la stingă spre dreapta).

*
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î

a _______  ____ . . . .
intr-o statornicie fără egal. Atrași de o dragoste care, iată, 
rămine mereu tinără, alergătorii din toate generațiile s-au 
îndreptat către „Mica Buclă", sepinind în condica de pre
zentă a ediției cu numărul 25. Multi au sosit, ca să zicem 
așa, la lucru, campioni de altădată precum Ion Ardeleanu, 
Constantin Ciocan, Nicolae Grigore, Ion Stoica sau (mai 
virstnicul) Martie Ștefănescu fiind azi antrenori. Alături 
de ei insă, și de Teodor Vasile, invitat al federației, au venit 
în caravană frumoșii pătimași ai sportului cu pedale, majo
ritatea pe concediile și pe pensiile lor : de la maestrul în 
gastronomie Viorel Parasqhiv, primul suporter al fratelui său, 
căpitanul echipei România II, la veteranul Corneliu Popovici 
(75 de ani), despre care se afirmă, mai în glumă, mai in serios, 
că nu se desparte nici noaptea de steagul de starter! 
Lipsește de la apel, motivat, doar Octavian Amza, chema1 
de U.C.I. să arbitreze la „mondialele" din Austria, dar 
există nădejdi, întărite de desfășurarea etapei București — 
Focșani, că Dobre Manea (ajutat de Ion Florian și Valentin 
lonescu) se va descurca de

fiOMEGHI st RODICA ARBA 
(dublu rame), MARIANA 
TRASCA. ADRIANA CHELA

RIU, VALENTINA VIRLAN, 
VERONICA NECULA. ECATE- 
RINA OANCia (4+1 rame), 
ORGA HOMEGHI, RODICA 
ARBA, MARIANA TRASCA, 
adriana chelariu. Va
lentina VÎRLAN. VERONI
CA NECULA. LUCIA TOA- 
DER. LIVIA TIANU. ECATE- 
RINA OANCIA (8+1) — me- 
daliate cp aur. Elisabeta Lipă. 
Liliana Genes (2 vîsle). Dănut 
Dobre, Dragos Neagu (2 rame)
— medalii de argint, Marioara 
Popescu (simplu). Vasile Tomo- 
ioagă, Di mi trie Popescu, Gheor- 
ghe Marin (2+1) — medalii de 
bronz.

Splendidele izbînzi ale fete
lor noastre au dus la ocuparea 
primului Ioc în clasamentul pe 
medalii Ia feminin, șapte din
tre aceste admirabile sportive 
devenind, după cum se observ^, 
duble campioane mondiale, la 
aceeași ediție, fapt unic în is
toria canotajului. Pentru toate 
aceste realizări de răsunet, me
rită felicitări sportivele si spor
tivii. respectiv colectivele teh
nice care i-au condus la obți
nerea unor asemenea victorii 
(Ion Boicu, Doina Bălașa, Horia 
Consfantinescu. Larion Teodor
— feminin, Toma Dan, Eugen 
Unguritu — masculin), intreagg 
școală a canotajului românesc.

Una din cele mai așteptate 
curse ale programului finale
lor de. sîmbătă a fost aceea de 
2 rame. în care mari favorite 
erau campioanele olimpicn si 
mondiale, româncele Olga Ho- 
racghi si Rodica Arba. Cele 
două mari sportive (legitimate 
la clubul Dinamo București) 
și-au etalat întreaga măiestrie, 
valorificîndu-și experiența în- 
tr-o pasionantă dispută, imbo- 
gătindu-si impresionantul oal- 
mares cu o nouă si mult aplau
dată victorie. Ele au ocupat 
primul loc cu timpul de 8:00,73. 
urmate de echipajele R. D. Ger
mane — 8:01,54 si U.R.S.S. — 
8:08.78.

Un succes net a fost înre
gistrat în proba de 4+1 rame. 
Mariana Trașcă, Adriana Che
lariu, Valentina Vîrlan, Vero-

lon CUPEN

S-A ÎNCHEIAT

CONCURSUL PRIETENIA

LA VOLEI JUNIORI
GALAȚI, 30 (prin telefon), 

întrecerile celei de a 19-a e- 
dlții a Concursului Prietenia la 
volei-juniori, găzduite de Sala 
Sporturilor din localitate — In
tr-o organizare exemplară — 
s-au încheiat o dată cu deru
larea celor 9 partide din tur
neele finale ale competiției. 
Participantele, reprezentind 9 
țări, au .oferit dispute foarte 
interesante, dîrze, cu răsturnări 
spectaculoase de situații, cu 
multe surprize în drumul spre 
un loc cit mai bun în cla
samentul final.

în cele 5 meciuri de sîmbătă 
au fost consemnate tot atîtea 
surprize : România II — Un
garia 3—1 (3, —14, 7, 11), în 
afară de concurs. De notat că 
echipa ungară cîștigase în 
serii împotriva Cehoslovaciei ; 
Cehoslovacia — Cuba 3—1 (7,
—3, 11, 9) — Cuba ratase in
trarea în grupa 1—4 la se.a- 
veraj ; R.P.D. Coreeană — 
Bulgaria 3—2 (5, —14, 4, —8, 

5) — prima victorie a acestei 
echipe ; U.R.S.S. — R.D.

Gheorghe DEDIU

(Continuare in pag 2-3)

minune.
Fără trufii și fără pre

tenții, 
pentru

punind umărul
___ _ ca „Mica Buc’ă" 

să-și urmeze drumul în 
liniște, toți aceștia, si 
alții asemenea lor, i- 
lustreazi încă o dată în
țelepciunea că dacă pa
siune n® e, nimic nu e.

(Ov. I.) l

notaj. desfășurată săptămîna 
trecută pe Lacul Bagsvaerd, 
din apropierea capitalei Dane
marcei. a prilejuit un nou si 
strălucit succes al reprezentan
ților României, care au cucerit 
8 medalii, dintre care 4 <le aur, 
2 da argint si 2 de bronz. 
Școala noastră de canotai si-a 
confirmat astfel renumele câș
tigat prin talent, trudă, dăruire 
sub culorile patriei la cele mai

(Continuare în pag a 4-a)

FLORIN SEGĂRCEANU- 

CAMPION BALCANIC LA TENIS

Divizia ' A fit handbal masculin - clapa inaugurală

ECHIPELE FAVORITE AU OBȚINUT VICTORII
$ Dinamo București — cîștigă In deplasare

La Belgrad, pe terenurile 
clubului Partizan, s-a înche
iat Campionatul Balcanic de 
tenis, competiție rezervată se
niorilor.

în finala turneului de simplu, 
tenismanul nostru Florin Se- 
gărceanu s-a impus net în fața 
coechipierului său Adrian

Marcu, pe care l-a învins eu 
6—0, 6—4, Segărceanu deve
nind astfel campion balcanic, 
în competiția feminină, Diane 
Samungi a ocupat locul secund, 
fiind întrecută în finală cu 
8—3, 6—3 de puternica jucă
toare iugoslavă Renata Sasak.

Duminică s-a dat startul în 
cea de a 30-a ediție a Campio
natului Național de handbal 
masculin. Rezultatele primei 
etape sînt, în general, normale 
și echipele favorite nu au ratat 
șansa de a-și trece în cont vic
torii.

STEAUA — DINAMO BRA
ȘOV 22—19 (10—10). Campionii 
au luat Jocul ca pe o simplă 
formalitate, dar brașovenii s-au 
dovedit, ca de atîtea alte ori, 
adversari redutabili. De aici, 
un meci echilibrat, in multe 
perioade de timp. Portarul Je- 
rebie (Dinamo) — a fost în zi 
de excepție, apărînd mingi im
posibile. ca si ceilalți portari, 
Tudor si Simion (Steaua).

Partida a debutat cu ctteva 
tatonări în care steliștii, în 
postură de „mari favoriți", 
ratau cu dezinvoltură gol după

gol, în timp ce handbaliștii de 
la Dinamo Brașov își vedeau 
de treabă, astfel că in primele 
30 de minute de joc a fost 
foarte greu să distingem care 
este echipa campioană, Drăgă- 
niță a deschis scorul (anun- 
țîndu-și astfel o reintrare pro
mițătoare în activitate), dar 
brașovenii au răspuns prompt, 
au egalat și după aceea au 
trecut la conducere. Steliștii au 
evoluat tot în chip de cîștigă- 
tori siguri, și doar intervenția 
energică a antrenorilor i-a mai 
adus la realitate. în repriza 
secundă ei au început vijelios 
M tn ctteva minute s-au dis
tanțat la 4—5 goluri pe tabela 
de scor, dar, după alte cîteva

Paul IOVAN

(Continuare in pag. 2-3)

Azi, start in Campionatele Balcanice de câlăric

O EDIȚIE SUB SEMNUL
ECHILIBRULUI VALORIC

SOFIA, 30 (prin telefon, de 
la trimisul nostru special). 
Pentru călăreții din Bulgaria. 
Grecia, Iugoslavia, România și 
Turcia toată această săptămînă 
constituie un punct de maxim 
interes, constituit din desfășura
rea unei noi ediții a Campio
natelor Balcanice, competiție 
caro a debutat In 1968, contri
buind an de an la creșterea ca
litativă a acestui sport, cu nu

meroși practicanți în toate ță
rile. Sînt așteptate și la ediția 
eu numărul 16 confruntări de
osebit de echilibrate, cu atît 
mal mult cu cit, prin aplicarea 
noului regulament, cîștigătorll 
probelor individuale vor trebui 
să dovedească o pregătire cons-

Emanuel FANTANEANU

(Continuare In pag. a 4-a)



Divizia femininâ A de handbal (etapa a 3-a) AZI, FINALE IN CAMPIONA TUL NAȚIONAL

MUREȘUL Șl RULMENTUL BRAȘOV- VICTORII IN DEPLASARE DE TENIS AL JUNIORILOR

Etapa a treia a Diviziei fe
minine A de handbal a oferit 
trei (din cele șase partide) dis
pute încheiate cu un „egal** al 
campioanei, Știința Bacău (este 
cel de al doilea) și cil două 
victorii în deplasare, obținute 
de Mureșul Electromureș Tg. 
Mureș și Rulmentul Brașov.

OȚELUL GALAȚI - ȘTI 
INȚA BACAU 24—24 (13—13)
Deloc intimidate de „cartea de 
vizită** a campioanelor, gălă- 
țencele au făcut un joc de ex
cepție, -reușind un meritat re
zultat de egalitate. Disputa a 
fost dramatică, cei peste 2 000 
de spectatori aplaudînd faptul 
că formațialocală a condus a- 
proape pe întreaga durată a 
timpului de joc. O remarcă 
deosebită pentru portarul for
mației Oțelul, Zenovia Turcu. 
Au înscris : Antoneanu 12, O- 
prea 4, Stan 4, Ivan 2, Stoica 
2 — pentru Oțelul ; Tîrcă 1'2, 
Danilof 4, Lunca 3, Petrca 3, 
Ccrvcnciuc 1, Popa 1 — pentru 
Știința. Au arbitrat cu scăpări 
M. Stăncilă (București) și I. 
Nicolae (Ploiești).

T. SIRIOPOL - coresp.
C.S.M. INDEPENDENȚA SI

BIU - MUREȘUL ELECTRO
MUREȘ TG. MUREȘ 11—21 
(5—11). Etalînd un joc combi- 
nativ la semicerc, cu o foarte 
bună apărare, mureșencele 
S-au impus categoric. Au în
scris : Paștiu 3, Brănuț 2, Că- 
pățină 2, Ciontea 1, Mohanu 1, 
Ștroia 1, Trifan 1 — pentru 
C.S.M. ; Mdzsi 6, I.azslo 5, 
Florea 4, Bărbat 3, Biro 2, He- 
gkcduș 1 — pentru Mureșul.

Au arbitrat Șt. Șcrban și J. 
Mateescu (București).

Ilie 1ONESCU — coresp.
DOROBANȚUL PLOIEȘTI — 

RULMENTUL BRAȘOV 18—21 
(9—11). Victorie meritată a 
brașovencelor care au avut un 
final mai bun. Au înscris : 
Curea 9, Barzu 4, Anton 2, 
Itaicu 1, Keller 1, Stoenescu 1, 
respectiv Marian 5, Bilă 5, 
Ilie 4 Tache 3, Demeter 3, Bo- 
riceanu 1. Au arbitrpt Al. Vîr- 
topeanu și Șt. Georgescu 
(București).

O. BALTEANU —coresp.

RAPID BUCUREȘTI — CHI
MISTUL RM. VILCEA 26—21 
(14—9) — meci disputat in Sa
la Sporturilor din Buzău. Doar 
în primele 8 minute ale me
ciului handbalistele de la Chi
mistul au condus cu 4—2, pen
tru că in restul timpului de 
joc rapidistele s-au simțit ca... 
acasă (poate chiar mai bine I), 
preluind inițiativa și intreeîn- 
du-se pe ele. Bucureștenceie 
au avut o apărare foarte buna, 
inclusiv Ana Moldovan in 
poartă. Diferența de scor de 5 
goluri pe care Rapid o avea în 
min. 14 s-a menținut pînă in 
final. Au înscris : Ignat 7, Db- 
bre 7, Oprea 5, Ivan 3, Oanea 
2, Stanciu 1, Doiciu 1 — pen
tru Rapid ; Verigeanu 7, Tc- 
rok 5, Nedelcu 3, Romele 2, 
Bloju 2, M. Petre 2 — pentru 
Chimistul. Au arbitrat D. 
Gherghisan si C. Drăgan (Iași).

D SOARE — coresp.
CONSTRUCTORUL TIMI

ȘOARA — TEROM IAȘI 25—25

(16—14). Timișorencele s-au a- 
flat timp de 49 de minute Ia 
cîrma jocului. Ele ar fi putut 
obține o prețioasă victorie dacă 
nu ar fi ratat trei aruncări de 
la 7 m (o meteahnă cu care 
gazdele au... debutat în acest 
campionat, reamintind că în 
partida inaugurală a ediției 
din acest an timișorencele nu 
au putut fructifica ȘASE arun
cări de la 7 m), ultima „sem
nată* de Palici, cu 6 secunde 
înainte de final. Au înscris : 
Palici 13, Ștefanovici-Glieor- 
ghe 4, Torjoc 2, Căuș 2, Stan- 
cov 1, Neuror 1, Iliuță 1, Gur- 
gu 1 — pentru Constructorul ; 
Alexescu 6, Duca 6, Varga 5, 
Covaliuc 4, Haidău 2, Crețan 
2 — pentru TEROM. Au arbi
trat VI. Cojocaru și I. Mihălles- 
cu (Craiova).

C. CREȚU — coresp.
HIDROTEHNICA CONSTAN

TA — CONFECȚIA BUCU
REȘTI 19—18 (9—7). Meciul 8 
oferit spectatorilor numeroase 
faze frumoase. Rezultatul este 
echitabil, ambele formații a- 
vînd un final bun, în care mai 
ales apărările au excelat. Lo
calnicii au așteptat, desigur, 
mai mult de la formația favo
rită, totuși victoria - chiar ob
ținută in extremis — este 
prețioasă. Au înscris : Cazacii 
12, Cămui 3, Roșea 3, Mihăi- 
lescu 1, respectiv Grigoraș 8, 
Preoțeșcu 4, Stoica 3, 
neanu 2, Constantinescu 1. Au 
arbitrat Gh. Mihalașcu 
Iancu (Buzău).

CH. GOLDENBERG — coresp.

9 Daniela Ivana - Angela Kerek și Răzvan Itu — Daniel Dobre

Hăvîr-

61 N.

Simbătă si duminică, la Cen
trul republican de tenis din Ca
pitală a continuat Campionatul 
National rezervat juniorilor, eu 
disputarea meciurilor din sferturi 
St semifinale, tinallștii concursu
rilor individuale fiind Răzvan Itu 
(Steaua). Daniel Dobre (TCB). 
Daniela Ivana (Steaua) si Angela 
Kerek (Electrica Timișoara).

Întrecerea băieților s-a derulat 
conform... așteptărilor. adică 
principalii favoriti au fost si eel 
mai buni, eliminîndu-si fără emo
ții adversarii. Astfel. Itu a dis
pus cu 6—1. 6—1 de Andrei Gă- 
lan (Fo-rtus Iași) și, respectiv, de 
brașoveanul Bela Mozes (Dinamo) 
eu 6—4. 7—2. 6—0. Daniel Dobre, 
la rindul său. l-a invins pe Dan 
Moise (Steaua) cu 6—0. 6—0 si pe 
Hari Nicolae (Progresul), cu 6—2, 
6—2. 6—4. ducă un meci mai 
disputat deeît arată scorul.

Fără îndoială, meciurile fetelor 
au fost mult mai disputate si mai 
atractive. Facem această afirma
ție cu gîndul în primul tind Ia 
intîlnlrea din „sferturi” dintre 
Monica Pecheanu (Dinamo Bucu
rești) șl Angela Kerek, med 
considerat. lără exagerare, ca 
(ilnd demn de finală. Evojulnd 
de Ia meci la meci mal bine, ti- 
năra tenlsmană timișoreană a re
ușit o victorie prețioasă la fa
vorita nr. 2. în urma unul joo 
complet din spatele terenului, eu 
o foarte bună gtndire tactică In 
teren, dar si ou o mare dorință 
de victorie. în semifinale, me
ciul dintre Kerek șl Veneția 
șahiopu (Dinamo București) a 
fost mai mulț o formalitate (8—0. 
8—1). In alt meci al sferturilor 
de finală. Bernadeta Martin (Po
litehnica București) a învlns-0 ne 
Victorlta Neacșu (CSS Dîmbovița 
Tîrgoviște) neașteptat de ușor: 
8—1. «—2. Daniela Ivana (Steaiual, 
principala favorită, s-a calfficat 
ușor in semifinală (6—2, 6—1 eu 
Romelia Mitroi. Metalul Tîrgo

viște). unde însă a intilnlt o Jucă
toare tenace — aceeași B. Mar
tin — de care a dispus în trei 
seturi: o—6. 6—2. 6—1.

Alte rezultate din sferturile de 
finală: Mozes — Bogdan Laeea 
(Victoria CCIAG) 8—4. 3—8. S—0: 
Ilari Nicolae (Progresul) — Dorin 
Grigoraș) (Șoimii Sibiu) 0—4. 
8—4; Veneția Șchiopu (Dinamo) 
— Mădălina Spirache (Dinamo) 
8—4, 8—1; semifinale, dubla mas
culin: Itu. Dobre — Iliescu. V«- 
pan (Steaua, Victoria CCIAG) 
0—1, 8—0. 6—1; Mozes. C. Unites 
(Dinamo Brasov) — Moise. Grt- 
goras 6-3. 7—6, 7—6: dublu fe
minin: Loredana Bujor. Kerek 
(Dinamo. Electrica Tim.) — C. 
Neacșu (OSȘ Dîmbovița). Martin 
6—2. 8—2: Gabriela Mitrlcă (Stea
ua), Ruxandra Dragomlr (CSȘ 
Viitorul Pitești) — Spirache, 
Șchlopu 2—6. 6—1. 8—t; dublu
mixt: Ivana. Itu — Mitrlcă. Moi
se 8—1. 6—1: Kerek, Dobre — 
Antoaneta Vane (Electrica Timi
șoara). Râul Cristescu (Steaua) 
S-J. 6-2.

Doino STANESCU
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în prima etapa din ser

ENERGIA BUCUREȘTI

ECHIPELE FAVORITE AU OBȚINUT VICTORII
(Urmare din gag. 1)

minute, au redus din nou mo
toarele, iar dinamoviștii bra
șoveni s-au apropiat amenin
țător — la un singur gol dife
rență în min. 52 Dar, in final, 
bucureștenii au sprintat și au 
cîștigat. Au înscris : Stingă 8. 
Dumitru 5, Petre 3, Ghimeș 2, 
Drăgănită 2. Berbece 2 
tru Steaua, respectiv 
Donosa 4, Donca 3. 
Nieolescu 2, Cina 1.

Au condus C. Cristea și Gh. 
Dumitrescu (Constanta).

7, Kiss și Botoree cite 3, Jurcă 
și Sîmboan cite 2, Cosma și 
Cristea cite 1 pentru „U“, res
pectiv Dan 5. Lochner 4, Bejan 
3, Irimieș 2 și Aldica 1.

Au condus Al. Boier și E. 
Iavorschi (Timișoara).

Nușa DEMIAN — coresp.

— pen- 
Bo.șca 7, 
Micie 2.

H.C. MINAUR BAIA MARE 
— A.S.A. ELECTROMUREȘ 
ȚG. MUREȘ 29—21 (14—9).
Partidă de ridicat nivel tehnic 
ți spectacular, în care gazdele 
au fait vioara întîi. Meciul a 
fost echilibrat doar în primele 
15 minute, după care handba- 
lițtli lui L. Pană ?I P. Avra- 
mescu s-au desprins în cîștigâ- 
tori siguri, pe fondul une’ 
evoluții remarcabile a tuturor 
jucătorilor folosiți, dar în spe
cial a lui Măricel Voinea ți 
Porumb. Marcatori : M. Voinea 
12, Porumb 4, Andronic 4, Co
vaci» 3, Stamate 2, Marta 2, 
Halmagy 1, Cojocaru 1 — pen
tru învingători, respectiv 
Furnea, I. Moldovan și Ciobanii 
eîte 4, R. Moldovan 2, Adespi 
șl Bădăn cite 2. Covaci 1.

Au arbitrat Gh. Istrăuan și 
Al. Mărieș (Satu Mare).

A. CRIȘAN — coresp.

POLITEHNICA TIMIȘOARA 
— ȘTIINȚA BACAU 33—22 
(15—8). Studenții de pe Bega 
au realizat o victorie clară. Ei 
au condus din primul minut 
și nu au lăsat nici o speranță 
adversarilor, care ni s-au părut 
blazați. Marcatori: Folkcr 10, 
Matei 9, Gal 4, Dobrcscu și 
Petru cite 3. Istode 2. Giurgca 
și Vasilache cite 1 pentru 
gazde, respectiv Vasilca și 
Bondar cite 6, Chirilă și Vinii 
cite 3, Beșică 2. Glierhardt și 
Iehim cite 1.

Arbitri : P. Sîrbu și E. Flue 
raș (Arad).

C. CREȚU — coresp.

Gazdele, deși au jucat fără doi 
titulari (Zaharia și Zamfir), au 
cîștigat fără prea multe emoții. 
Au înscris : Iurea 7, C. Bursuc 
5, I. Bursuc 3, Pînzaru și State 
cite 2, Condur 1 pentru Re- 
lonul, respectiv Cosma 6, Gra- 
bovschi 5. Oprea 2, Mihăilă și 
Parasehiv cite 2.

Au condus : R. Iamandl și 
Tr. Ene (Buzău).

UNIVERSITATEA CRAIOVA 
— DINAMO BUCUREȘTI 17—22 
(9—13). Joc modest, nervos din 
partea ambelor formații, 
eliminări si avertismente 
numărate. Oricum, ______  _
chipe au arătat că nu sînt 
bine pregătite pentru acest în
ceput de campionat. Marcatori : 
Prica 6. Gh. Dumitru și G. 
Marian cile 3. Rădută 2, Giu- 
giu, Ionică, Agapic cite 1 
pentru gazde, respectiv Flangea.
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RELONUL SĂVINEȘTI — 
DACIA PITEȘTI 20—18 (12—8).

Bedivan și Simion 
Durău 3, Drăgoescu, 
Jianu cite 2. Lieu 1.

Arbitri : Al. Isop și M. 
năseseu (Pitești).

St. GURGUI — coresp.

Tă

„MĂNUȘĂ LITORALULUI" LA BOX

TURUL CICLIST
AL ROMÂNIEI

(Urmare din pag. I)

„U" C.U.G. CLUJ-NAPOCA — 
METALUL BISTRIȚA 19—15 
(19— 7). Meciul a început cu 
vizibila crispare a clujenilor, 
proaspeți r.eveniți In Divizis 
A, stare accentuată și de 
faptul că au avut de înfruntat 
o apărare foarte bună și ex
perimentată. Spre sfîrșitu! 
Îirimei reprize gazdele au 
eusit să pună stăpînire pe joc, 

astfel că în final au obținut o 
Victorie muncită Și meritată. 
O mențiune pentru jocul inte
ligent și eficace al lui Sergiu 
Pop (,,U“). Au înscris : S. Pop

CONSTANȚA, 3» (Agerprcs), — 
tn Sala Sporturilor dlu Constanța 
s-a încheiat duminică turneul in
ternațional de box „Mânușa Li
toralului**, care a reunit la cea 
de-a s6-a ediție a sa puglliști 
fruntași de la cluburile din țara 
noastră precum și din U.R.S.S.. 
Bulgaria R. D. Germană șl Tur
cia.

în gala finală, într-unul din 
cele mai atractive meciuri (cate
goria mijlocie mică), dinamovlstul 
Rude! Obreja și-a confirmat ca
litățile de stilist șl puncheur re
ușind să-l întreacă In urma unor 
serii de lovituri puternice, prin 
k.o. In repriza a 2-a, pe Andrei 
Sobeckl (R. D. Germană).

Rezultate tehnice : cat. «eml- 
mnscă: îon Dumitru (Buzău) b.p.

iV-V.-.’.VZZ.V.’.WZ^W-

EXCURSII DE 2, 4 Șl 6 ZILE PE LITORAL
ÎNTREPRINDEREA DE TURISM, HOTELURI ȘI RES
TAURANTE BUCUREȘTI organizează in Juna septembrie 
excursii de 2, 4 șî S iile In stațiunile EFORIE NORD, 

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

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

țiunea NEPTUN.
Excursii de 2 zile în perioada 18—19 și 25—28 septembrie, 

în stațiunile EFORIE NORD, VENUS, JUPITER și NEPTUN.
SERVICII: transport cu tren accelerat, cu locuri rezer

vate și cazare în hoteluri de categ. I ; masa la restaurant.
Plecarea din București, Gara de Nord, la ora 7. 
înapoierea tn București la ora 21.

Sakedy Umăr (Turcia): cat. mus
că : Asan Givan (Farul Constan
ța) b.p. Metin Abis (Turcia) ; 
oat. cocoș : Valentin Dimitrov 
(Bulgaria) b.p. VasiJe Saghln 
(Farul Constanța) ; eat. pană : 
Stefan SchiUer (R. D. Germană) 
b.p. Urnit Azar (Turcia) ; la ca
tegoria semiușoară au fost de
clarați învingători frații Daniel ți 
Marian Dumitrescu (Dinamo 
București), fapt unic tn analele 
boxului, calificați ambii ta fina
la aceleiași categorii, regula
mentul federației noastre neper- 
mițînd ca doi frați să boxeze In
tre ei intr-un meci oficial ; cat. 
ușoară : Abladin Faredin (Farul) 
b..p. Ion Stan (Dinamo Bue.) ; 
eat. semimijlocie : Mihal Con
stantin b.p. Florin Roșioru (am
bii Farul) : cat. mijlocie : Mihal 
Valentin (Farul) b. ab. r. 3 Kor- 
nelius Ladewfg (R.D.G.) ; cat. se
migrea : Serghel Kovalevski
(U.R.S.S.) b.p. Viorel Neagu (Di
namo Buc.) ; cat. grea : Ion S3- 
mima (Brașov) b. k.o. r. I Ion 
finea (Voința Constanța).

cut văzînd cu ochii. Am notat:
1 minut la Mihăilești (km. 72).
2 la Cotești (km. 88), 5 la Bu
zău, unde V. Miirache (Româ
nia II) si-a adjudecat sprintul, 
avînd să repete isprava la Rm. 
Sărat si Dumbrăveni. în sfîrșit. 
10 la ieșirea din Rm. Sărat în
treținută mai ales de membrii 
formațiilor România I si H. 
lingă care au dus greul — Ia 
trenă si împotriva unui vînt la
teral tăios — trei alergători de 
la I.M.G.B. doi de la Steaua, 
doi de la Metalul Plopeni și 
unul de Ia Sel. Voința (echipa 
Dinamo n-a luat startul), „mo- 
risca** celor din fată a funcțio
nat perfect, nelăsînd nlutonului 
următor nici o sansă. Acesta, 
deși animat de eforturile nor
vegianului A. Pedersen, n-a iz
butit pînă la finis decît să re
cupereze cîteva zeci de secun
de. trecind linia de sosire cu o 
întîrziere de aproape 9 min. 
Lupta pentru primul tricou gal
ben al actualei ediții a „Micii 
Bucle** s-a curtat cu înverșu
nare pe străzile Focșaniului. 
Sprintul final, care a dat un 
plus de dramatism si de culoare 
etapei inaugurale, a revenit lui 
Mitu Pctruș. de la I.M.G.B. Ur
mat în același timp (minus bo
nificațiile regulamentare) de L. 
Kovacs (România I) si Cr. Nea- 
gce (România I). CLASAMENT: 
1. Mitu Petrus 4.04:48, 2.L. Ko
vacs 4.04:53. 
4,04.57, 4.
Voința). 5 
H). 6. Ai. Ion 
13 rutieri in 4.04:58.
1. România I 12.14:48. 
nia II 12.14:54. 3.
12.19:44,

Luni urmează să se 
re etapa a Il-a Focșani — Vas
lui, 145 km cu sprinturi la 
Chișița (ora 13,40). la Tecuci 
(14,09) si la Birlad (15.28). în
cheierea etapei este prevăzută 
în centrul orașului Vaslui. în 
iurul orei 17.00

Ieri, primele partide ta nou 
creata serie a doua a Diviziei A 
la rugby — cu 16 echipe Împăr
țite ta două grupe. Bucureștenii, 
iubitori ai acestui sport a*u avui, 
ca de fiecare dată în actualul 
sezon, șansa <Ie a urmări un cu
plaj, în cadrul lui „A î”. Iar 
numeroșii spectatori prezențj Ieri 
dimineață la Stadionul Tineretu
lui au plecat mulțumiți de la te
ren după ce au văzut, mal ip- 
tîi. un joc energic al.„ Energiei 
București și, apoi, o partidă eu 
adevărat spectaculoasă. In primul 
meci, surpriză cel puțin prlnpro- 
porțiile scorului, pentru că in- 
vlngătoarea s-a aflat la ora de
butului în Divizia A, in timp ce 
formația oaspete are experiență 
la acest nivel. Și totuși, rezulta
tul cu care s-a impus ENERGIA 
BUCUREȘTI, M—3 (13—3) CT1 O- 
riMi’ia ptt arad, dă o ima
gine reală asupra celor intlmpla- 
te in teren : perioada de tato
nare a fost scurtă, echipa an
trenată de C. Fugigi șl C. Scar- 
lat, Internaționalii de pînă mai 
ieri, dominî.nd în continuare lim
pede prin decizie remarcabilă, 
prin crearea unor faze Incisive. 
Arădenii au aouzat lipsa unor 
Jucători și s-au văzut depășiți 
la toate capitolele — nu în ulti
mul rind la cel al angajării... 
Au marcat RISTEA, SlRiBULBS- 
CU, PANAITE GHERGHSâCU, 
GORDINI — eseuri, uttlmu punc
tând șl din l.p. + 4 transfor
mări, BUGA 3 dropurt, respectiv
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Campionatul de pontai

GH. MARIAN A CÎȘTIGAT PRO
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4.04:48, 2.L. Ko- 
3. Cr. Neagoe 
Schneider (Sel. 
Popa (România 
(Steaua) si alti

ECHIPE : 
2. Rornâ-
I.M.G.B.

desfăsoa-

Finala Campionatelor 
ționale șl ale Daciadei la 
tatlon modern au început 
bătă, cu proba de călărie, 
gramată pe parcursul a
zile, la baza hipică Steaua din 
Capitală. în acest an participă 
la întreceri 16 concurcnți și pa
tru echipe, două ale clubului 
Steaua și două ale Politehnicii 
I. L. Timișoara.

Două fapte rețin atenția din 
urmărirea clasamentului probei 
inaugurale a campionatului. Mai 
întîi acela că nici unul dintre 
participant nu a realizat punc
tajul maxim (1100 p), traseul 
amenajat de organizatori supu- 
nîndu-i la un dificil examen 
pe toți pentatloniștii. în al doi
lea rtnd, atrage atenția prezen
ța pe locurile fruntașe ale cla
samentului a calului Must, cu 
care au alergat atît sportivii 
clasați pe .primele trei locuri, 
cit și cel de al șaselea In pro-

bă. Prin 
tului est, 
lor, Glu
ma forir 
care a c 
ție și cu 
totuși o 
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INFORMAȚII ȘI ÎNSCRIERI LA TOATE AGENȚIILE 
DE TURISM ALE I.T.H.R. BUCUREȘTI
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CONCURSUL PRIETENIA LA VOLEI
(Urmare lin pag I)

Germană 3—2 (—7, —13, 12, 5, 
U> — ultima formație era ne
învinsă pînă la această partidă; 
România — Polonia 3—0 (8, 13. 
«). In fața unei săli arhipline, 
reprezentativa noastră a făcu! 
un joc buri, angajîndu-se încă 
de la început cu ambiție șl 
dăruire demne de toată lauda. 
Georgescu (Pițigoi), Vlaicu,

Rotar, Mader, Czedula (Stoian), 
Crețu și-au depăși net ad
versarii care, însă, au evoluat 
sub așteptări, reușind ceva 
mal mult doar in setul 0! 
doilea. S-au remarcat Stoian 
(inspirat introdus In teren I). 
Rotar și Madcr. Au arbitrat 
foarte bine A. Zsille (Ungaria) 
— V. Feinstein (U.R.S.S.),.

Duminică — ultimele partide, 
decisive în stabilirea ierarhiilor. 
Pentru locurile 5—8 : Celio-

slovacia — RP.D. Coreeană 
3—1 (14, —2, 6, 7) și Bulgaria 
— Cuba 3—0 (5, 17, 10). Firesc, 
interesul major s-a îndrepte* 
spre meciurile turneului pentru 
locurile 1—A unde toate e- 
chipele se aflau la egalitate de 
puncte, iar titlul urma să se 
decidă la setaveraj 1 Cel ma> 
important meci ; România — 
U.R.S.S Au cîștigat tineri; 
voleibaliști »-tHetici după o 
partidă ecb:’" ntă, în care, re- 
prezentativn noastră a cedat 
fizic în cea de a doua parte 
a întîln’rii U.R.S.S. — Româ
nia 3—1 (10. —10. 13, 9). De

. mention; 
voleibali 
cu 13—1 
la... 13 1 
Zsille ( 
Jum (R.

în înc
Germană 
10, —8 
nai : 1. 
mană, 3. 
Cehoslot 
Cuba. 8 
Ungaria.
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cu aceștia, Pro- 
vehemanță ta jje-

.. . _____ iar uneori, Oră
te tactota terenului pdn,Wțfc * 
cere eocoteală coridueăwrHhr
4® Joc, fiind, nu o dațfi, tri- 
mle în tribună. La finala „Cb- .- ............ < Ipei României" de la Jfâg 
ife a avut o atitudine k' 

______ mislbilă față „ 
RBW! arbitrul aiblah Xț> 
MitaeR colae Grama, ftțpl 
ESQ^MMKll peintru care a f" 

discutat ta __
de disciplină a F.R.O.j ST- 
xntad să primească, după 
eqpa ne-a informat secretarei 
fOTruflluă de resort, Cristfa® 
Costescu, un ultim averUs- 
ment.

Recent, la finala .Cupei 
U.TjC.* de ta Beclean a pri
mit un alt cartonaș galben, 
de la arbitrul Ion Șutea (Sala 
Utere). Se pare că tt>vaT&$li 
din conducerea asociației 
sportive Energia Rîmniceiu nu 
ștdu despre aceste repetate 
cartonașe ale tadisciplinefl.

JOste Vmpul oa abaterile lud. 
să înceteze, a-cest taimos â»n- 
tTenoff revenind la calitățile pe- 
dagoglce care l-au consacrat.
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SERIA I

OASPEJII - SURCLASAȚI
F. C. Constanța
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SCORUL ZILEI
tronat., respectiv STOICII!transf., respectiv STO1CT.U 3 
A condus Gh. Huștiu — Buc. 
MGUKEAN, coresp.).

i.p. 
(L.

I
CARP VI I MlRSA — METALUR

GISTUL CU GIR 16—20 (10—«),
marcator! fiind ZEICU 4 l.p), O- 
PRUCEANU eseu, pentru gazde, 
MANEA 3 l.p., drop, OANEA,

- eseuri. Arbitru : M. Vă- 
Buc. (M. VERZESCU, co-

POP 
tui — 
reșp.)

Nici 
lipsit,
mai puțin

ta 
de

cealaltă grupă nu au 
asemenea, rezultatele 
scontate :

CONSTRUCTORUL CONSTAN
ȚA — GLORIA BUCUREȘTI 39—15 
(15—0). Debut foarte bun al eon- 
SttațenlIOT, care conduceau In 
mln. 73 eu 99—3 in fața unțȘ for
mați! mai experimentate. Au în
scris BREHOESCU 2, BOGHEA- 
NU, NACIțE, C. MĂDULARE, P. 
MĂDULARE — eseuri, CRĂCIUN 
1ȚP., MARDARE 4 transf., HOL- 
BAN 2 transf., respectiv LAZAR, 
IONESCU, eseuri, D. BU.TOR l.p. 
+ 2 transf. A arbitrat ,N. Cata
lan din Buzău. (C. POPA, coresp.)

U.B.A. ȚECUC1 — MAȘINI 
GRELE BUCUREȘTI 12—10 (6—6). 
Au marcat CONDRACHE 2 l.p., 
2 drop., respectiv I. MIHICĂ eseu, 
TULPAN ■>. l.p. A 
nul Gh. Prisecaru.
coresp.)

condus Ieșea-
(C. FILIȚA,

FOCȘANI — 
CONSTANTA 7—17 

VACARU 
CO MAN eseu pentru local

nici, M. GlfEORGHE eseu 4- drop. 
MENA BIT 
vid o hi — 
co reap.)

HIDROTEHNICA 
IND.

Realizatori :

eseu. Arbitru : I. Da- 
Buc. (FI. JECHFANU,

B RAI LACHIMIA
TUL BÎRLAD 9—21 (9—10).

RULMEN-

10Î1 reomsmsi WMUZ1
NUMERELE EXTRASE LA 

TRAGEREA EXCEPȚIONALA 
PRONOEXPRES DIN 30 AV
GUST 1987. FAZA I. Extrage, 
rea I : 34 2 45 40 16 22 39 35 ; 
Extragerea a II-a . 5 37 3 30 32 

42 10 24 ; Extragerea a III-a : 44 
37 28 3 22 17 30 ; 20. FAZA A 
II-a. Extragerea a IV-a : 29 13 
î 28 12 8 ; Extragerea a V-a : 
44 32 41 35 3 19 ; 
VI-a: 28 35 2 15

Extragerea a 
26 34.

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
IFOND TOTAL 

GURI - 919.466 lei
DE CIȘTI.
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REZULTAIELE CONCURSULUI 1 
PRONOSPOBt DIN 30 AUGUST 
1987 : 1. ceahlăul - Gloria Buzău I 
1 ; 2. Șiretul Pașcani — C. S. Bo
toșani 1 ; 3. Inter Vaslui — Pro- 
greșul Brăila 1 ; 4. Metalul Plo- , 
pani — Steaua Mizil 1 ; 5. 
greșul București '
Sportul “■ __ _______ _
Chimir Rm. V. 1 ; 7. Sportul „30 
Decembrie" — C. S. Tîrgoviște 1; 
8. Metalul București — Gaz Me
tan Mediaș 2 ; 9. Eleetroputere 
Cra ova — Tractorul Bv. 1 ; 10. 
Progresul Timișoara — Strungul 
Arad • 11. Sticla Turda — C.S.M.
Reșița 2 i 12. Gloria Bistrița — 
F. C. Maramureș B. M. 1 ; 13. O- 
Hmpia Satu Mare — Armătura 
ZAlău x. Fund total de cîștiguri : 
838.1M3 lei.

Pro-
Jiul 2 ; e. 

Muncitoresc Slatina —

I
I
I
I
I
I

F.C. CONSTANTA, SPORTUL MUNCITORESC CARACAL 
Șl GLORIA BISTRIJA-PRIMII LIDERI Al DIVIZIEI B

Unirea Slobozia 4—0 (2—0)
. . .. tele

fon). Aproximativ 15 000 de spec
tatori au ținut să asiste la acest 
meci în care F.C. Constanța to- 
tllnea revelația returului campio
natului trecut. Partida a Început 
cu o perioadă de tatonare. No
tăm prima ocazie de gol sbla în 
mln. 14, cînd Funda reia eu 
eapul peste poartă, de la numai 
4 m, centrarea lui Petcu, Din a- 
eest minut, constănțenil domină, 
acțiunile lor se succed spectacu
los la poarta iul Istrate, dar go
lul nu cade decît In min. 33, 
cînd PETCU execută impecabil 
un corner și... 1—0 : După 7 mi
nute, același Petcu centrează 
precis In careu, de undfl BĂTRI- 
NEANU reia 
eapul : 2—0.

După pauză, 
se menține, cu 
țeană la timonă, 
(In zi foarte bună), Iși servește 
coechipierii cu mingi utile, ear 
aeeștia se prfpese In fazele de 
finalizare, ratînd ocazii după o- 
eazii. In min. 81 insă, proaspă-

spectaculos eu

aspectul locului 
echipa constăn- 

i, în care Petcu

tul introdus Tufan la o acțiune 
pe eont propriu, driblează cîțiva 
adversari, centrează ca la carte 
și ZAHIU îndeplinește o simplă 
formalitate, trimi)lnd balonul 10 
poartă de la numai 2 m : 3—4. 
Constănțenil Insistă șl. In mln. 
83, Petcu 11 deschide cu o pasă 
de 30 m, pe partea dreaptă, pe 
ROȘU, acesta 11 vede pe Istrate 
ieșit din poartă șl lobează ba
lonul in plasă, pecetluind scoru, 
final. O victorie clară, In fața li
nul adversar care a resimțit ab
sența citorva titulari șl mai ales 
a... antrenorului Em. Sașoti.

A «ubltrat bine V. Onu (Pre
dea». F. C. CONSTANTA: Glr- 
joabă — Udrlcă (mln. 77 TU
FAN), Dinu. Popovici, CAMUI — 
PETCU, Zahlu, Iovănescu — 
ROȘU, batrîneanu, funda 
(min. 87 Nedelcearu). UNIREA 1 
Istrate — Drăguț. Tanlcolu. 
Proșteanu, MICHALE — Musta
ță, Răduțoiu, POLIFRONI (mln. 
67 Gostin) — Prepeliță (min. 33 
Drlndea), Constantin, Dumitru.

Pavel PEANA

F. C.

AU ÎNVINS ELANUL, AMBIȚIA
Inter Vaslui F.C.M. Progresul Brăila 1—0 (1—0)

VASLUI, 50 (prin
Partida ne-a oferit o 
dispută între ambiția , .
gazdelor, opuse recunoscutei ex
periențe superioare a brăilenl- 
lor. Inter a început in trombă 
partida și avea să deschidă sco
rul destul de repede, ta min. <, 
cîn-d centrarea lui Stoica a fost 
fructificată de PACHIȚEANU, 
care a reluat balonul cu caj>ul, 
ta plasă : 1—0 tn continuare
gazdele stat mal insistente, au 
acțiuni periculoase ta mln. 5 și 
5, după care bră-ilenil se „văd* 
pentru prima oară în mln. JjO, 
cînd ,,specialistul* în lovituri li
bere, Petra-che, execută puternic, 
jos, la colț, o asemenea lovitură, 
Anton intervenind la vreme. 
După ce Baciu efectuează o 
frumoasă pătrundere, rămasă 
nefructificată (min. 21), oaspeții 
vor avea o bună ocazie de a 
egala (min. 28), cînd cursa im
petuoasă a lui A. Marin s-a În
cheiat cu o centrare

★
PETROLUL BRAELA 

FOCȘANI 1—1 (1—0) :
(min. 37 — penalty), 
Chirită (min. 74).

ȘIRETUL PAȘCANI — C. S. BO
TOȘANI 1—o (i—0) : Barbu (anin. 
9).

METALUL PLOPENI — STEAUA 
MIZIL 2—0 (2—0): Toma (min. 33), 
Bălan (min. 36).

DELTA DINAMO TULCEA — 
PRAHOVA C.S.U. PLOIEȘTI 
(1—0) : Dinescu (min. 30), Șacu
(min. 51). Rusii (min. 57).

CEAHLĂUL P. NEAMȚ — GLO
RIA BUZĂU 3—2 (1—1) : Vasilache 
(min. 40). Ungurean u (mim. 75). 
Chertîc (min. 83), respectiv profir 
(min. 10 și 57).

POLITEHNICA IAȘI — FEPA *74 
BÎRLAD 2—0 (2—0) : Croitor u 
(mln. 11 — penalty), Diaconescu 
(min. 35).

OLIMPIA RM. SĂRAT. — C.F.R. 
PAȘCANI 2—1 (1—0) : Tigovanu

telefon). 
anticipată 
și elanul

Vâsli tetîrzie intervenția la ba
lon.

tn repriza secundă, F.C.M. Pro
gresul Brăila are mai multe pe
rioade de dominare teritorială, 
Inter bloclndu-se In defensivă și 
acțikmînd pe contraatac. In mln. 
48 și 52, po-rtarul brăilean inter
vine ou succes, iar tn min. 65 
este rindul colegului vasluian să 
se evidențieze, ajutat șl de Inimo
sul său fundaș Cioncu. In final, 
brăilenii se aruncă în atac, dar 
nu obțin golul egalizator.

Arbitrul A. Nicolescu ”
a conclus bln inter :
— Ciochină. Genovel, 
CIONCU — ȚIBULCA, 
(mim. 69 Petrea), P. Ionescu — 
Baciu (min. 89 Iordache), Stoica. 
PACHIȚEANU ; F.C.M. PROGRE
SUL : Dini — Oprea, Coman. 
IONAȘCU, Chiriță — A. MARIN

46 Cațaroș), PETRACHE, 
TITIRIȘCA — Văsîl, STA-

nd să mărească încrederea Jucă
torilor oaspeți sl să deregleze 
mecanismul echipei care în <am- 
Dldnatul trecut a discutat pro
movarea cu A.S.A. Tg. Mureș. 
Două suturi puternic® ale lui 
Mlncu (min. 25 sl 27). «are sl-au 
greșit de nutln tinta. sl o re
luare plasată a lui Zamfir (min. 
36). la atît s-a rezumat replica 
echipei bucurestene în prima 
parte a jocului. Prea puțin.

După pauză. Progresul a domi
nat teritorial, dar n-a putut să 
se descurce în fata unul adver
sar care s-a grupat bine în preaj
ma careului lui Racoltea. locul 
fiind dominat de masivii Sede- 
caru. V. Popa, Neagu șl Szekely. 
de la care baloanele porneau în- 

★
SP. MUNCITORESC SLATINA — 

CHIMIA RM. VILCEA 2—1 (1—1) I 
Otiman (Imin. ia și 61), respectiv 
Mangalagiu (mln. 6).

SP. MUNCITORESC CARACAL
— MECANICA FINA BUCUREȘTI 
3—e (I—C) : Năuiu (mln. M șl W), 
Bărbulescu (mln. 73).

METALUL BUCUREȘTI — GAZ 
METAN AIEDIAȘ 2—3 (2—2) s O- 
chlosu (min. 18 șl 24), respectiv 
Tiglariu (mln. M și S3), Fățaa 
(mln. 33 — penalty).

I.C.IJH. BRAȘOV — AUTOBU
ZUL BUCUREȘTI 2—0 (•—0) » 
Chtoreanu (min. 60) șl Manete 
(min. 84).

ELECTROPUTERE CRAIOVA — 
TRACTORUL BRAȘOV 2—0 (1—0) : 
Calafeteanu (mln. 18) șl Blță (min. 
70).

A. S. DROBETA TR. SEVERIN
— PANDURII TG. JIU 3—1 (1—0): 
S cir le te («nin. 2), Palca (mln. 50), 
Pavel (min. 84). respectiv Gașpar 
(mln. 86).

ELECTROMUREȘ TG. MUREȘ

deosebi spre Lasconl foarte peri
culos pe contraatac. Totuși. In 
min. 62 putea fi 1—1. Zamfir șu
tind puternic. 1os. la oolt. dar 
portarul Racoltea a reușit să de
vieze In comer.

Arbitrul M. Dragu (Galați) a 
condus corect formațiile: PRO
GRESUL: Bîzoianu — P. Petre. 
I. Popa, MARINESCU, Mlncu — 
Aelenei. Bolborea. Birlaru (mln. 
76 Oprea) — Dună. Dochia (min. 
46 I. Vaslle), zamfir. JIUL > 
Racoltea — SEDECARU. NEAGU. 
V. POPA. B. Popescu — Stoinea- 
eu. Timofte (mln. 75 Stanal. 
Cristea. SZEKELY — Moromcte 
(min. 53 Dosan). LASCONT.

Lourențiu DUMiTRFSCU
★

CLASAMENT
1. Sp. M. Caracal 1 1 6 8 3-6 2

3—6. I.C.I.M. Brașov 1 1 6 0 2-8 2
Eleetroputere 1 1 0 t 3-0 3
A.S. Drobeta 1 1 6 0 3-4 3
Electromureș 1 1 0 6 3-0 3

6—9. Jiul Petroșani 1 1 6 1 1-0 3
Gaz Metan 1 1 1 6 3-a 3
Sp. M. Slatina 1 1 6 1 S-l 3
Sp. „30 Dec." 1 1 6 1 3-1 3

10—18. Met. București 1 II 1 HI 
Prog. Vulcan 10 0 1 6-1 • 
C.S. Tîrgoviște 1 II 1 Ml 
Chimia Rm. v. 1 H 1 1-H 

14—H. Tractorul Bv. 1 0 0 1 S-S 0 
Autobuzul Buc. 1 I I 1 M I 
Pandurii Tg. I. 1 H 1 M I 
Inter Sibiu 10 0 18-86 

18. Mec. Fină Buc. 10 116-38

— INTER SIBIU 2—0 (0—0): RMea 
(min. 85) 1. Albu (mln. 90).

Corespondenți : Cr. Bughea, 
Gh. Donciu, G. Octavian, C. Gru
ia, T. Costin. M. Focșanu. Gh. 
Botezan.

ETAPA VIITOARE (6 septembrie) : Mecanică Fină București — 
Sportul ,.30 Decembrie", Autobuzul București — Sp. Muncitoresc 
Caracal, Inter Sibiu — I.C.I.M. Brașov, Pandurii Tg. Jiu — Elec- 
tromureș Tg. Mureș, Jiul Petroșani — Eleetroputere Craiova Gaz 
Metan Mediaș — Progresul Vulcan Dumirești. Chimia Rm. VHcea — 
A. S. Drobeta Tr. Severin. Tractorul Brașov — sp. Muncitoreae 
Slatina, C. S. Tîrgoviște — Metalul București.

(min. 
Darie, 
MATE.

(Pitești) 
ANTON 

CÎRÎC, 
Zalupca

ideală, dar Efîimie IONESCU
★ ★

— UNIREA
Ciubotar iu 

respectiv

CLASAMENT
1. F.C. Constanța 1 1 0 0 4-0 8
3. Delta Tulcea 1 1 0 0 3-0 2

•—ie.

14—14.

12—10.
17
18.

Metalul Plopeni 
Polit. lași 
Sirebul Pașc. 
Ceahlăul P. N. 
Inter Vaslui 
Olimpia Rm. S. 
Petrolul Brăila 
Unirea Focșani 
Gloria Buzău 
C.S. Botoșani 
F.C.M. Prog. Br. 1 

1 
1 
1 
1 
1

SERIA A Hl-a ----------------------------------
GAZDELE - IREZISTIBILE

Gloria Bistrița — F. C. Maramureș B. Mare 5—0 (3—0)

1 
1
1
1
1
1
1
1 
1
1

1 
1 
1 
1 
1 
1 
0 
0 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
0

0 
o 
o 
o 
o 
o 
1 
1 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o

1
1
1
1
1
1
1
1

2-0 
2-0
1-0
3-2
1-0
2-1

C.F.R. Pașcani 
Steaua Mizil 
FEPA ’74 
Prahova OSU 
Unirea Sloboz a
• ......... .

29), Roșra (mln. 90), res- 
Risnle (min. 85).

I. Baltag C. 
I. Diaconu. 

Budescu.

(mln.
pectiv

Corespondenți : 
nea, V. Frîncu, 
Kusu, C. Nour.

ETAPA VIITOARE (6 septembrie) ! Gloria Buzău - F. C. Con
stanța, C. S. Botoșani — Ceahlăul P. Neamț, FEPA ’74 Bîrlad — 
Șiretul Pașcani, Unirea Focșani — Politehnica Iași, F.C.M. Progresul 
Brăila — Petrolul Brăila, Steaua Mizil — Inter Vaslui, Prahova 
C.S.U. Ploiești — Metalul Plopend, C.F.R. pașcani — F.C.M. Delta 

“ ' Slobozia — Olimpia Rm. Sărat.Dinamo

SERIA

Sportul

T.

E- 
C.

BISTRIȚA, 30 (prin telefon). 
Programat chiar ta prima etapă, 
acest derby al seriei a in-a a 
început — contrar a ceea ce avea 
să se întîmple ulterior — sub 
semnul echilibrului, cu încercări 
ofensive de ambele părți. Curtad 
însă acest echilibru avea să se 
rupă. Tn min. 15, Florea execută 
bine o lovitură de colț pînă ta 
fața porții băimărene, de unde 
fundașul BAGIU, scăpat de sub 
marcajul adversarului, trimite 
fulgerător în plasă : 1—0. După 
alte 11 minute, la un nou corner, 
apărarea oaspeților se lasă iarăși 
surprinsă și tinărul ȘUVAGAU. 
aflai la prima sa apariție ca titu
lar în formația bistrițeană, înscrie 
din apropiere : 2—0. Slăbiciunile 
defensivei băimărene ies ta evi
dență și ta minutul următor (27), 
cînd scorul ia proporții neaștep
tate, de astă dată printr-un gol 
de mare spectaculozitate : șuva- 
gău n deschide excelent pe FLO
REA și acesta, după o cursă de 
peste 30 de m, cu trei adversari 
ta spate, pătrunde ta careu șl 
șutează plasat : 3—0. Totuși, oas
peții nu se descurajează și repli

că, pe plan ofensiv, fără însă să 
pună ta real pericol poarta Iul 
Nalați. Dimpotrivă, tot gazdeSe 
(care s-au dovedit mai clare ta 
acțiuni și mai penetrante ta atac) 
au fo.^t mal aproape de gol, la 
lovitura liberă executată puternic 
de Florea ta min. 38.

După pauză, bistrițenli au mai 
mult inițiativa. în min. 53, scorul 
devine 4--0, printr-un penalty 
transformat de FLOREA, la un 
fault discutabil în careul băimâ- 
rean asupra Iui Șuvagău. Un pe
nalty real avea să fie însă cel 
din min. so (transformat de MA
NEA) la faultul ta careu asupra 
lui Florea.

Arbitrul P. D. Manole (Bucu
rești) a condus bine. GLORIA : 
Nalați — Sigmirean. CERVENSCHX 
TATĂ RAN. Bagiu (min. 79 Radu)
— FLOREA, Soare. Roman — Ni
cola e. ȘUVAGAU train. 79 Ptrclu), 
Manea : F. C. MARAMUREȘ 1 
Pemeș (mln. 4€ Feher) — P-tater, 
Buzgău, Raț, Buciu — Năp^ădean. 
Hoțea fmfai. 30 Borîceanu),
— Dorobanțu. D. Moldovan, Tulba.

Constantin FIRÂNESCU

REȘIȚENH — 0 LECȚIE BINE ÎNSUȘITĂ...

Tulcea, Unirea

A II-a

„30
UN DEBUT BUN

Decembrie" C. S. Tîrgoviște 3—2 (2—1)
Examen dificil 

movata Sportul 
în fata unei echipe cu o mai 
mare experiență competițională 
și candidată la revenirea pe pri> 
ma scenă. C. S. Tîrgoviște, Gaz
dele. deși marcate de debutul în 
Divizia B. au jucat cu multă am
biție și au dovedit o bună pre
gătire fizică care le-a permis să 
mențină un tempeu alert pe tot 
parcursul meciului, 
minare a jucătorilor de la Spor
tul . 30 Decembrie* s-a concreti
zat destul de recede. în minutul 
7: Prodan si Vișinoiu au făcut 
un frumos schimb de pase, ultl- 
mul a intrat in cai eu și, cînd se 
pregătea să suteze a fost „cosit1* 
de Badea. Penalty clar, trans
format de T ANA SE și... 1—0 pen- 
iru localnici. Bucuria gazdelor a 
fost de scurtă duxată. deoarece 
după cinci minute CHIRITĂ. la 
canând unei acțiuni colective, a 
restabilit egali hit ea: 1—1. în ulti
mele 15 minute ale primei repri
ze. locui s-a mai animat si au 
arărul. ce.Vtile li cele două port!. 
Cu sase minute înainte de pauză,

centru nou pro- 
.,30 Decembrie*

Ușoara do-

ii.-i

EX-DIVIZIONARA

după executarea unei lovituri li
bere «le la lt m lateral. CIOBA- 
NU a readus echipa sa In avan
taj : 2-1

După pauză. C. S. Tîrgoviște a 
intrat decisă să. Schimbe soarta 
partidei ’n favoarea sa, a do
minat sl a reușit să egaleze din 
nou, în min. 59. cînd FL. GRI- 
OORE. din apropierea porții, a 
făcut inutilă intervenția Iui Za- 
riosii. In min. 78, gazdele au pune, 
lat decisiv, prin N1ȚA, care a 
șutat puternic de la marginea 
careului : 3—2.

A arbitrat bine S. Pantelimo- 
nescu (Boldești-Scăenl). SPOR
TUL „so DECEMBRIE": Zariosu 
— P. Dumitru Al. Lazăr. C1O- 
BANU. loneseu — NITA. Tănase 
VIȘINOIU — ’ 
gulescu (min. 
Prodan «mln. 
TÎRGOVIȘTE: 
leseu. Tudor.
Manea «mln. 46 Bondoc). PLOA
IE. M. Răducanu — FL. GRIGO- 
RE. CHIRITĂ. Chirică (min. 30 
ștefan).

Sticla Arieșul Turda —
TURDA. 30 (prin telefon). Re

venirea. după o absentă de doi 
ani. In eșalonul secund al fotba
lului nostru a formației locale a 
fost așteptată eu viu si Justificat 
Interes. Din Dăeate. spectatorii 
turdenl nrezenti în număr mare 
la acest meci au Dleeat deza
măgiți de Ia stadion, deoarece e- 
ehina lor favorită a capotat în 
fata unul adversar mal experi
mentat. C.S.M. Reșița a venit la 
Turda cu lecția bine învățată: 
apărare supraaglomerată, marcal 
strict, necruțător, .om la om" pe 
tot terenul sl contraatacuri Iuti, 
tăioase. Arieșul, avînd un evident 
trac de debut, a 
destul de bine In 
precizia în sut 
un rezultat bun. 
al partidei a fost 
38 “
viteză.

C.S.M. Reșița 0-1 (0-1) 
Mărglneanțu si după ce aceste a 
„croșetat" patru .................... _
delor. a urmat centrarea în fața 
porții, de unde cealaltă extremă. 
MUNTEANU a ‘ ‘
In colțul lung.

în repriza secundă gazdele au 
dominat mai mult, au jucat cu fun
dașii pe linia de centru. dar 
siguranța apărării oaspeților și-a 
spus cuvîntul

A arbitrat bine Dumitru Avri- 
geanu (București). STICLA ARIE
ȘUL: Vlad — Gherman (min W 
Rlza). DOBOȘ. Ludusean. CO- 
CAN — Rus IT (min. 46 BozdogL 
Tehei. PASCA Fl. Pop — Rus I. 
RAȚIU : C.S.M. : Predulescu — 
Asandei DFOGEANU. Zaîl. TE- 
LESCU — Desna Rădută (mln. 
82 Vldescu). HODINA. Zslzs» 
(min. 82 lanu) — MARGTNEAN- 
TU Munteann

Aure) PAPĂRIE

apărători al gas*

reluat tn plasă.

A“
Progresul București —

Ex-divizlonara „A° din Petro
șani a atacat cu aplomb din pri
mele minute, combinînd în vite
ză. derutant si după ce a ratat 
o foarte mare ocazie prin Moro- 
mete (scăpat singur, perpendicu
lar ne Doartă. Bîzoianu respin- 
gînd eu piciorul — min. &). a

v. lor- 
G. Dumitru). 
pop) : c. s.

Margelatu.
ei

Mîndrilă — Niow 
Badea. Ghergu —

Pompiliu VINTILA

MAI REALISTA..
Jiul Petroșani 0—1 (0—1)

reușit să deschidă scorul, după 
alte sase minute: Cristea a exe
cutat scurt, lateral, o lovitură li
beră de ta aproximativ 25 na șl 
fundașul centrat V. POPA a șu
tat necruțător. înscriind în stînga 
portarului bucureștean. 
căzut atît de repede, a avut da-

Golul.

evoluat, totuși, 
cîmn. dar lm- 

a privat-o de 
Singurul gol 

înscris în min.
după o pătrundere în mare 

pe aripa dreaptă, a lui
•6’

OLIMPIA I.M.U. SATU MARE
— ARMATURA ZALAU 0—0.

GLORIA REȘIȚA — METALUL
BOCȘA 1—1 (1—0) : Duță (Imin.
33). respectiv Portik (min. 87).

F.C.M. U. T. ARAD — CHIMICA 
TÎRNAVENl 3—0 (1—0) : Vlșan

• (mln ■’5). Tîrhan (mln. 55 șl 89). 
MINERUL BATA SPRIE — C.I.L.

SIGHET 2—0 (1—0) : Moclran
(mln. 20 s! 81).

A.S.A. PROGRESUL TIMIȘOARA
— STRUNGUL ARAD 3—2 (1—2) S 
Toma (mln. 42). Cîrpam (min. 48 
și 59' respectiv Petrescu (min. 14 
șl 36).

F. C. BIHOR ORADEA — VIC
TORIA F.I.U.T. CĂREI 1—0 (0—0) :
Baba (mln. 75).

A, S. PAROSEN1 VULCAN — 
DACIA MECANICA ORAȘTIE 2—1 
(1—6) : Nielilmlș (mln. 33), Cră
ciun (mln. 6| sl 67). respectiv 
Viril can (mln. 83).

ETAPA VIITOARE (6 septembrie) : Dacia Mecanica O-ăștie —' 
Olimpia I.M.u. Satu Mare, Victoria F.I.U.T. Care’. — A. S. Paroșenl 
Vulcan. C.T.L. slghet — F. C. Bihor Oradea Metalul Bocșa — 
Minerul Bala Sprie, Chimica Tîroăvenl — Gloria Reșița. Strungul 
Arad — F.C.M. U.T. Arad,. C.S.M. Reșița — A.S.A. Progresul 
Timisoara. F. C. Maramureș Bala Mare — Sticla Arieșul Turda. 
Armătura Zalău — Gloria Bistrița.

★

8

12-

15-

CLASAMENT
Gloria Bistrița 1 1 0 0 5-0 1

2. F.C.M. U.T.A. 1 1 0 fi 3-0 2
3. Minerul B. S. 1 1 0 0 2-0 2
4. A. S. Parosenî 1 1 fi 0 3-1 2

5—7 A.S.A. Pr. Tira. 1 1 fi 0 3-2 2
C.S.M. Reșița 1 1 0 0 1-0 2
F. C Bihor 1 î 0 0 1-0 2

J-11. Ol-mnia T.M.U. 1 0 1 0 0-0 1
Armătura Zalău 1 0 1 0 6-0 1
Gloria Reșița 1 0 1 0 l-l 1
Metalul Bocșa 1 0 1 0 1-1 a

?—14. Strungul Arad ț 0 0 î 2-3 0
Sticla Arieșul î 0 0 1 0-1 o
Victoria Careț 1 0 0 1 0-1 0

i—Ifi. C.I.L. SighOt 1 0 0 1 6-2 0
Daria Oră«?t!e 1 0 0 1 1-3 •

W. Chimica Tirn 1 0 0 1 0-3 •
13. F. C. Maram. 1 fi 0 1 0-5 0

Corespondent! • Z. Kovacs. F. 
Fuchs, N. Strătan. O. Nemeș Șt. 
Marton, I. Gh!șa, V. Purice.



SPORTIVI ROMÂNI PESTE HOTARE
JOCURILE BALCANICE 
DE VOLEI JUNIOARE

SOFIA (Agerpres). în ziua 
a doua a Campionatelor Balca
nice de volei pentru echipe de 
junioare, ce se desfășoară la 
Șumen (Bulgaria), selecționata 
României a întrecut cu scorul 
de 3—0 (17—15, 15—10, 15—5)
echipa Iugoslaviei, iar repre
zentativa Greciei a dispus cu
3—1 (10—15, 15—10, 15—7, 15—5) 
de formația Turciei.

MECIUL DE ÎNOT 
R.F.G. - R.D.G.

MtlNCHEN, 30 (.agerpres). — 
Desfășurat la Miincnen, meciul 
internațional de natație dintre 
echipele R. F. Germania și R. D. 
Germane s-a încheiat cu scorul 
general de 231—151 puncte în fa
voarea sportivilor din R. D. Ger
mană. In ultima zi a concursului, 
Jorg Wolthe (R. D. Germană) a 
stabilit un nou record european 
în proba mascul nă de 50 m liber, 
cu timpul de 22,47.

Alte rezultate, feminin : 50 m 
liber : Kathrin Meissner (R.D.G.) 
— 26,91 ; 1OO m spate : Cornelia 
Sirch (R.D.G.) — 1:01,95 ; 100 m 
bras : Silke Hoerner (R.D.G.) — 
1:09,05 ; masculin : 200 m bras 1 
Hertmut Wedekind (R.F.G.) — 
2:20.20 : 200 m liber : Rainer Hen
kel (R.F.G.) — 1:50.05 ; 400 m mixt: 
Patrick Kuehl (R.D.G.) - 4:19,74. 
Rezultate de sîmbătă. feminin : 
400 m mixt : Kathleen Nord 
(R.D.G.) — 4:44.33 ; 200 m liber : 
Manuela Stellmach (R.D.G.) — 
1:59,66 ; 200 m spate : Cornelia
Sirch (R.D.G.) — 2:12.39 ; mascu
lin : 200 m fluture : Michael
Gross (R.F.G.) — t:39.38: 100 m 
spate : Dirk Richter (R.D.G.) — 
56,21.

CAMPION A TELE MONDIALE DE CANO TAJ
(Urmare din na o I)

nica Necula si Ecaterina Oancia 
(un echipai alcătuit din spor
tive de la patru cluburi — Dina
mo cu 2, Metalul București, 
Steaua. Ceahlăul Piatra Neamț) 
au condus cu autoritate tre- 
cînd linia de sosire în 7:30,12. 
înaintea ambarcatlilor din R. D- 
Germană — 7:34.09 Bulgaria — 
7:40,73 etc.

Extrem de disputată s-a do
vedit cursa de schit simplu, 
categoria ușoară. La capătul 
celor 2 000 de metri, campioana 
lumii a fost desemnată la ze
cimi de secundă! Spre marea 
noastră bucurie camnioana lu
mii se numește Maria Sava. 
Canotoarea de la Voința Timi
șoara si-a apărat, astfel, la 
rtndul ei. titlul de la ediția 
precedentă. Ea a înregistrat 
8:57,69, întrecîndu-le oe Rita 
Defaun (Belgia) — 8:57,89.
Francesca Bentivoclio (Italia)
— 9:05,58.

Tot sîmbătă. Elisabeta Lipă 
șl Liliana Geneș au urcat pe 
treapta a doua a podiumului 
de premiere la 2 vîsle, cu 
7:47.99. după Bulgaria 7:47.89 
(o zecime de secundă le-a des
părțit pe fetele noastre de me
dalia de aur 1), ca și Bănuț 
Dobrc — Dragoș Neagu, cro
nometrați în 7:12.60 la 2 rame 
(a cîstigat Marea Britanie — 
7:11,20).

Și ziua de duminică ne-a 
produs mari satisfacții. După 
succesele din prima zi a fi
nalelor, Olga Homeghi șl Ro- 
dica Arba — de la 2 rame, 
Mariana Trașcă, Adriana Che- 
Iariu, (Valentina Vîrlan, Vero
nica Necula, Ecaterina Oariria
— de la 4 + 1 rame, au urcat 
în barca de 8 1-1. alături de 
Lucia Toader (Steaua) și Livia 
Tianu (Olimpia București). Cea 
mai spectaculoasă probă a ca
notajului și-a dovedit din plin 
atractivitatea. Numeroșii spec
tatori au asistat la desprin
derea clară a echipajelor din 
România și Statele Unite ale 
Americii, între care s-a dat, de 
fapt, lupta pentru mult dorita 
medalie de aur. Găsind resurse 
nebănuite, dovedind excelenta 
lor pregătire, fierbintea dorință 
de a obține victoria. fetele 
noastre au izbutit în final să 
învingă cu o jumătate de 
barcă. Un succes cu atît mai pre-

TURNEUL DE TENIS 
DE LA KATOWICE

VARȘOVIA, 30 (Agerpres). 
Rezultate înregistrate în sfer
turile de finală ale turneului 
internațional de tenis de la 
Katowice: Thomas Tunner (Aus
tria) — Alessandro Dalboni (Ita
lia) 6—4, 6—2; Yam YawkLgreg 
Neuhart (S.U.A.) — Tomasz 
Maliszewski (Polonia) 4—6, 
7—3, 6—2 ; Wojciech Kowalski 
(Polonia) — Andrei Dîrzu 
(România) 6—4, 6—2. In turul 
II Dîrzu îl întrecuse cu 6—2, 
6—3 pe Sandor Kiss (Ungaria).

CAMPIONATELE BALCANICE DE CĂLĂRIE
(Urmare din pag. 1)

tant bună, în calcul luindu-se 
acum și rezultatele din proba 
pe echipe.

Sportivii noștri, sosiți în 
cursul dimineții de sîmbătă la 
Sofia — pentru a doua oară 
gazdă a Balcaniadei de călă
rie — au și efectuat primele 
antrenamente la baza hipică 
„Khan Asparuhov". Referin- 
du-se la actuala ediție, secreta
rul federației, Dumitru Nedclea, 
ne spunea : „Ținînd seama de 
valoarea tuturor concurenților, 
trebuie să ne așteptăm la evo
luții bune și foarte bune din 
partea tuturor, participarea la 
diverse competiții și chiar la 
Campionate Mondiale, consti
tuind atuuri în pregătire și, e- 
vident, pe planul expresiei în 

țios, cu cît el este primul obți
nut de canotajul nostru femi
nin în proba de 8 4-1! Timpul 
realizat — 6:55.61, în urm, 
ambarcației românești sosind 
S.U.A. 6:57.27, U.R.S.S. 7:03.25, 
R.D.G. 7:05,65. R.F.G. 7:07,38. 
Bulgaria 7:08,59.

Palmaresul a fost completat 
de Marioara Popescu, sosită a 
treia In cursa schiturilor de 
simplu — 9:20.29 după Magda, 
lena Gheorghieva (Bulgaria) 
8:59,26 si Martina Schroter 
(R.D.G.) 9:14,26. și de Vasile 
Tomoîoagă. Dimitrie Popescu. 
Gheorghe Marin, medaliați cu 
bronx la 2 4-1, cu timpul de 
7:44.96 (1. Italia 7:40,81 ; 2,
Anglia 7:42,88).

în proba feminină de 4 vîsle. 
echipajul nostru a ocupat locul
4. cu 7:07.54. pe primul loe 
clastndu-se R.D.G. — 6:58,42.

Alte rezultate. masculin : 
simplu : 1. Thomas Lange
(R.D.G.) 7:36 41 ; 2. P. Kolbe
(R.F.G.) 7:40.83 : 3. P. Karpj- 
nen (Finlanda) 7:40.89 ; 2 vîsle 
m: 1. Bulgaria 7:03,33: 2.
R.F.G. 7:06,33 : 3. R.D.G.
7:06,83; 4 rame: 1. R.D G. 
6:39.70 : 2. U.R.S.S. 6:41.30 ; 3.
5. U.A. 6:42.46 ; 4 vîsle : 1.
U.R.S.S. 6:11,25 ; 2. Norvegia
6:13,02; 3. Canada 6:14,40;
8 + 1 ; 1. S.U.A. 5:58,83 ; 2
R.D.G. 6:01,94 ; 3. Italia 6:03.97.

PE SCURT 9 PE SCURT 9 PE SCURT 9 PE SCURT 9 PE SCURT 9 PE SCURT 9 PE SCURT
R.F. Germania 3-H1 (L5—4, K5--7,AUTOMOBILISM « După tre! 

etape., în „Raliul eelor 1 000 de 
lacuri", ce se desfășoară în Fin
landa, conduce pilotul finlandez 
M-arkku Alen (,.Lancia"), urmat 
de coechipierul său Ari Vatan en 
(,,Ford“) — la 4:25 și suedezul
Stig Blomqvist („Ford") — la 
4:29.

BASCHET O Turneul mascu
lin de la Beijing a fost cîștigat 
de o selecționată din U.R.S.S., 
care a întrecut în finala cu scorul 
de 80—74 (40—41) echipa R.P. Chi
neze, în partida centru locu
rile 3—4, reprezentativa Cehoslo
vaciei a învins. cu 84—78 (48—42) 
forjnația americană ,,A11 Stars".*

HOCHEI PE GHEAȚA a în 
turneul de la Berlin, echipa Di
namo Moscova a întrecut cu sco
rul de 3—1 (1—9, i—o, 1—1) for
mația cehoslovacă T.J. Gottwal- 
dov. într-un alt joc. H.C. Klo- 
ten (Elveția) a dispus cu 10—1

C.M. DE CICLISM
VIENA. 30 (Agerpres). — Cam

pionatele Mondiale de ciclism de 
ta Viena au continuat cu pro
bele de pastă. In întrecerea mas
culină, la viteză-amatori medalia 
de aur revenind lui Lutz Hesslich 
(R. D. Germană), care a dispus, 
în două manșe, de compatriotul 
său Michael Hubner.

Proba de urmărire individuală 
(profesioniști) s-a încheiat cu vic
toria danezului Hans-Henrik 
Oersted, cronometrat pe 5 000 m 
în 5:42,91. Proba similară feminină 
a fost cîștigată de sportiva ame
ricană Rebeoa Twlgg-Whltehead, 
care a parcurs 3 000 m în 3:41<,14.

concursuri". De altfel, toți par- 
ticipanții cu care am stat de 
vorbă anticipează confruntări 
echilibrate, unii mizînd pe ex
periență, alții — de ce nu ? — 
pe valoarea cailor.

Sportivii noștri s-au pregă
tit în ultima vreme cu multi 
asiduitate. Ei au o misiune di
ficilă, dar speră într-o com
portare cît mal bună, așa cum 
au făcut-o de fiecare dată. 
Mircea Neagu, Gruia Deac, Io
nel Bucur, Ioana David, Ligia 
Ilin au suficientă experiență, 
el trebuind însă să fie bine 
susținuți și de coechipieri.

Dintre ceilalți participant, 
se detașează Gmeimarides 
(Grecia), Fatabek (Turcia), J. 
Stiftar (Iugoslavia) și J. Bori
sov (Bulgaria).

Conform tradiției, Campiona
tele Balcanice vor debuta 
prin probele de deschidere la 
toate categoriile (seniori, fete, 
juniori), dispute menite să-i 
„pună în temă“ pe specialiștii 
în obstacole cu particularitățile 
terenului de concurs, astfel ca 
marți, cînd este programată 
prima probă oficială, să se 
prezinte la start în forma cea 
mai bună.

Aberdeen — 
1—1, Celtic — 
C. Duindee — 
Midlothian — 
Motherwell —

ANGLIA (et. 4). Arsenal — 
Portsmouth 6—0. Charlton — 
Manchester United 1—3, Chelsea 
— Luton 3—0, Coventry — Liver
pool it—4 !, Derby — Wimbledon 
0—1, Everton — Sheffield United
4—0, Newcastle — Nottingham 
0—1, Southampton — Q. P. Ran
gers 0—1, Watford — Tottenham 
1—1, West Ham — Norwich 2—0. 
In clasament : Q. P. Rangers 
10 p, Nottingham 10 p, Chelsea 9 p.

SCOTIA (et. 5). 
Dundee United 
Rangers 1—0, F. 
Dunfermline 5—0, 
Hibernian 1—0,
Falkirk 1—2, St. Mirren — Mor
ton 2—1. tn clasament : Celtic 8 p, 
Aberdeen 8 p. Dundee United T p.

POLONIA (et. 5). Adversara e- 
chlpel Spartul Studențesc în Cu
pa U.E.F.A. G.K.S. Katowice, a 
fost învinsă în deplasare cu li—0 
de L.K.S. Lodz. AM» rezultate : 
Poznan — Sczeczln 1—1. Baltik 
Odynia — Legia Varșovia 1—3. 
Wola — Gdansk 2—0. Wroclaw — 
Lech Poznan 3—0, Zabrze — Wld- 
zew Lodz 3—2. Tn fruntea clasa
mentului : L.K.S. Lodz 10 p,

(4—1, 2—0, 4—0) de echipa polo
neză Naprzod Janow. Echipa sue
deză I.F. Hammarby a terminat 
la egalitate : 3—3 (3—1, 0—0, 0—2) 
cu formația poloneză Naprzod 
Janow • în cadrul competiției 
pentru echipe de tineret de la 
Tallin, echipa U.R.S.S. a învins 
cu scorul de 9—1 (2—o, 5—1, 2—0) 
selecționata Suediei, intr-un alt 
joc, reprezentativa Cehoslovaciei 
a întrecut cu 6—2 (’t—0, 3—0, 2—2) 
formația Finlandei.

LUPTE LIBERE » La Clermont 
Ferrand (Franța) s-au încheiat 
Campionatele Mondiale. Iată cîș- 
t’gătoril la ultimele categorii : 
32 kg : Valentin Iordanov (Bulga
ria); 62 kg: John Smith (S.U.A.); 
74 kg : Aslan Vanajev (U.R.S.S.); 
130 kg: Aslan Hadartev (U.RJS.S.).

TENIS • Turneul feminin de 
la Mahwan (S.U.A.) a progra
mat partidele din sferturile de 
finală, încheiate cu următoarele

Campionatele Mondiale de atletism

MARICICA PUICĂ S-A CALIFICAT 
PENTRU FINALA PROBEI DE 3000 m 
® Două recorduri mondiale: Ben Johnson (9,83 s la 100 m) și 
Ștefka Kostadinova (2,09 m la înălțime) • Kenîanul Kiocoege (10000 m) 
șl portugheza Rosa Motta (maraton) — învingători autoritari

ROMA, 30 (prin telefon, de 
la trimisul nostru special). — 
Cea de ^a doua ediție a C.M. 
de atletfsm a Început sîmbătă, 
cu o impresionantă festivitate 
de deschidere.

Sîmbătă și duminică s-au dis. 
putat cîteva f jnale și multe pre. 
liminarlL La greutate, așa cum 
anticipam, victoria nu a reve
nit recentului recordman mon
dial Alessandro Andrei (22,92 
m), el campionului european, 
elvețianul Werner Giinthor, 
despre care am afirmat că este 
cgl mai „obișnuit" în aruncă
rile de peste 22 de metri. De 
altfel, el a ți fost singurul care 
a aruncat peste această distan. 
ță, în a 4-a și a 6-a dintre în- 
ceroări. La 10 000 de metri, ke- 
nianul Paul Kîpcoege a luat 
cursa pe cont propriu chiar 
după primul kilometru și a im
pus o trenă care l-a scutit de 
orice ripostă, chiar dacă ita
lianul Panetta a fost puternic 
încurajat de spectatori. La ma. 
raton, portugheza Rosa Motta 
a cîștigat atît de categoric, in
cit au trebuit să treacă aproa. 
pe 8 minute pînă la sosirea ce
lei de-a doua clasate, sovieti
ca Ivanova.

Calificările primei zile au a- 
vut drept punct principal de 
interes duelul la distanță (pur
tat la nivel de serii, șapte la 
număr) dintre cei doi ași ai 
sprintului mondial actual, Cari 
Lewis și Ben Johnson.

finală, canadianul Ben 
Johnson a făcut o cursă cu a- 
devărat extraordinară și a cîș- 
tigat-o cu Un nou record mon
dial : 9,83, față de 9,93 reușit 
de Lewis I O altă finală : la 
înălțime feminin : 1. Stefka
Kostadinova (Bulgaria) 2,09 m 
— record mondial!, 2. Tamara 
Bîkova (U.R.S.S.) 2,04 m.

Am fi dorit să transmitem 
vești bune despre sportivele

Gornik Zabrze 9 p, Wroclaw 8 p.
FRANȚA (et. 8). Metz — Nice

S—0, Toulouse — To.uik»n 1—0, Pa
ri» St. Germain — Bordeaux 1—0, 
Niort — Cannes 2—0, Monaco — 
Lav4S 2—0, Auxerre — Nantes 1—0, 
Marseille — St. Etienne 5—1, Lens
— Matra Racing 2—1, Le Havre
— Brest 3—2, Montpellier — Lille 
3—1. In clasament : Monaco 12 p, 
Paris St. Germain 11 p. Bordeaux, 
Montpellier, Marseille, Niort; Tou
louse 9 D.

AUSTRIA (et. 8). Admira Wa
cker — Klagenfurt 6—2, Modliug
— Tirol 1—3, L.A.S.K. — Vienna 
0—4 I, Sturm Graz — Voest Linz
2— 1, Wiener Sportclub — Aus
tria Viena is—1, Rapid — Grazer 
A.K. 4—0. în Clasament : Rapid 
16 p Austria 11 p. Admira Wa
cker it p. lin Clasamentul golge-

, terilor conduce Knaller (Rapid) 
eu 10 puncte marcate.

ELVEȚIA (et. 5). Aarau — 
Toung Boys 1—1. Lausanne — 
Servetta 4—2, Sion — Basel 3—1, 
Grasshoppers — Lucerna 1—1, 
Bellinzona — F. C. Ziirich 1—2, 
Neuchâtri Xamax — St. Gallen
3— 4. tn clasament : Neuchâtel și 

rezultate : Katerina Maleeva (Bul
garia) — Helena Sukova (Ceho
slovacia) 6—2, 6—3 ; Lori McNeill 
(S.U.A.) — Katarina Lindqvist 
(Suedia.) 4—6, 6—4, 6—2 ; Sylvia 
Hanlka «R.F. Germania) — Di
anne Balestrat (Australia) 6—2, 
7—5 ; Manuela Maleeva (Bulga
ria) — Raff a el la Reggi (Italia)
6—4, 6—3. A în optimile de fi
nală ale turneului de la Jericho 
(S.U.A.), americanul Jimmy Co
nnor» l-a învins cu 6—0, 6—3 pe 
compatriotul său Jimmy Arias, 
Andres Gomez (Ecuador) l-a în
trecut cu 7—5, 6—4 pe Jakob 
Hiasek (Elveția), iar Paul Anna- 
cone (S.U.A.) a cîștigat cu 6—3, 
6—2 partida cu Joakim Nystroem 
(Suedia).

VOLEI • Meciurile disputate 
In penultima zi a competiției fe
minine de la Oldenburg (R. F. 
Germania) s-au încheiat ou ur- 
mătoarele rezultate : Olanda — 

noastre, dar concursul s-a do
vedit mult prea tare, de pildă, 
pentru cele 3 junioare: Cătă. 
lina Gheorghiu a fost elimina
tă In serii, alergînd 2:03,34,1a 
800 metri (cîștigătoare — Wach
ter, R.D.G., 2:01,30) ; Alina As. 
tafei nu a îndeplinit baremul 
de 1,91 m la înălțime, sărind 
numai 1,88 m; Dorina Galenic 
s-a clasat pe locul 12 în serii 
la 3 000 de metri, cu 9:0!,83. 
In ceea ce o privește pe Ma. 
riana Lengyel, în calificări ea 
a aruncat 59,72 m, norma de ca
lificare fiind de 61 de metri. 
Neașteptată a fost eliminarea 
Paulei Ivan, a doua performe
ră mondială a anului, la 3 000 
rn, care n-a putut trece de se. 
rii, înregistrînd un timp mo
dest pentru posibilitățile sale, 
8:51,20. Doar Maricica Puică și-a 
onorat, ca și altădată, renume, 
le, calificîndu-se pentru finala 
de la 3 000 de metri, cu timpul 
de 8:45,55, deși nu a fost în 
plenitudinea puterilor fizice, 
accidentîndu-se la o mînă în 
ziua precedentă competiției, 
fapt care a necesitat o nedori
tă intervenție chirurgicală.

REZULTATE TEHNICE : greu, 
late, masculin : 1. w. GUNTHOR 
(ELVEȚIA) 22,23 m, 2. A. Andrei 
(Italia) 21,88 m, 3. J. Brenner 
(S.U.A.) 21i,75 m, 4. R. Machura 
(Cehoslovacia) 21,38 m, 5. U. Ti- 
mmermanu (R.D.G.) 21,35 m, 6.
U. Beyer (R.D.G.) 21,13 m ; ma
raton, feminin : 1. ROSA MOTTA 
(POIiTUG.) 2:25,17, 2. Sonia Iva
nova (U.R3.S.) 2:32,38. 3. Joce
lyns Vifieton (Franța) 2:32.53, 4. 
Bente MOe (Norvegia) 2:33.21. 5. 
Elena Tuklo (U.R.S.S.) 2:33.55. 6.
Elena Kramenkova • (U.R.S.S.) 
2:34,23 ; 10 000 m : 1. P. KTPCOE- 
GE (KENIA) 27:38,73, 2. F. Pane
tta (Italia) 27:48,89, 3. H. Kunze 
(R.D.G.) 27:50,37, 4. A. Barrios
(Moxie) 27:59,68. 5. S. Binns (Ma
rea Britanie) 28 3)3,08. 6. M. Vra- 
bel (Cehoslovacia) 28:05.59.

Romeo VII ARA

Lausanne eu elite 6 p. Young Boys, 
Aarau, Grasshoppers — •> p.

B, F GERMANIA (ebapi de 
Cupă — rurda J). Rszi tale nial 
importante ? Ko.bi — Sl.utcgart 
3—0 Essen — Bayun Miir.chen 
I—3, Wolfsburg — Hannover 3—01. 
Frankfurt — Schalke 3—2, Olden
burg — Bochum 0—0 (după pro- 
lungiirt).

ITALIA (etapă de Cupă — run
da 1 pe grupe). Rezultate mai 
importante t Cațnpobasso — Spăl 
1—0, Cesena — Bologna 0—1. Ve
rona — Messina 2—1. tn clasa
ment t Bologna și Verona ou cite 
6 p ; Bari — Monza 1—0, Como — 
Milan 1—2 (Van Basten a marcat 
tut gol). Conduc Milan și Parma 
e*t câte I p ■, inter — Catania 4—1 
(AlttxbeH! a înscris 3 goluri). Con
duce AscoH I p, urmată de Inter 
4 p. Cantese — Empoli 7—6 duroă 
Il m, Oremonese — Sambenedet- 
tese 4—l (după 11 m). Conduce 
AvelliQO CU I P ; Fiorentina — 
Udinese 2—0. Livorno — Napoli 
6—2 (Careca a marcat un gol). 
Conduc Napoil șl Fiorentina cu 
6 p ; Trîesttaa — Roma 0—2 (Vo- 
Iler a înscris un gol). Con duo 
Pescara șl Roma — 6 p : Lazio — 
Juventus >—4 (după ltl m). Con
duce Juventus cu 5 p.
• In meci amical la Beilgrad : 

Iugoslavia — U.R.S.S. 0—4 (0—1).

114—16, ÎS—7) ; Italia — Ungaria
5— 1 (1B—113, 15—7, 15—7, 15—6) ;
Cuba — Franța 3—0 (15—6. 15—ie,
15— 7) ; Cehoslovacia — Bulgaria
3—a (0—15, 15—17, 15—7. 15—6,
16— 13). 9 In prima zi a tur
neului internațional masculin 
de la Tallin, selecționata Fran
ței a întrecut cu scorul de 
3—1 (15—7, 19—10, 15—7, 15—6)
formația Bulgariei, iar renrezen- 
îatiiva U.RJS.S. a dispus cu 3—0 
(10—ia, 15—3, 15—6) de echipa 
Cehoslovaciei.

TIB • Proba de pistol cu aer 
comprimat din cadrul celei d e-a
6- a ediții a Campionatelor Asiei 
de la Beijing a fost cîșligată da 
campionul olimpic Xu Haifeng 
(R.P. Chineză), cu un total de 
677,8 p, in timp ce în proba da 
talere aruncate din șanț, pri
mul s-a elasat japonezul Maîa- 
nobe Kazumt, eu 215 t.d.
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