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Remarcabil succes la Campionatele Mondiale de haltere

O MEDALIE DE AUR SI DOUĂ DE ARGINT
PENTRU NICU VLAD
• Titlul a fost cucerit la stilul smuls • Voința
extraordinară a unui mare sportiv • Bilanțul delegației

noastre la această competiție: 5 medalii
OSTRAVA, 13 (prin telefon, 

de la trimisul nostru special). 
Campionatele Mondiale de hal
tere s-au încheiat pentru noi 
la categoria 100 kg, unde am 
avut ultimul reprezentant. Și, 
putem spune, s-au încheiat cu 
un rezultat bun, chiar foarte 
bun, NICU VLAD devenind 
campion mondial la stilul 
smuls și cucerind medaliile 
de argint la „aruncat" șl la 
„loial". De ce am afirmat că 
rezultatul lui Vlad este foarte 
bun? în primul rînd fiindcă 
un titlu mondial e un titlu 
mondial, adică reprezintă o 
mare performanță, și se cuvi
ne apreciat ca atare. în a' 
doilea rînd — acum o putem 
spune răspicat —, Nicu Vlad a 
plecat nerestabilit complet la 
„mondiale", genunchiul lui (de 
care în avancronica întreceri
lor, nevrînd să părem pesi
miști, am amintit doar în trea
că!) ținîndu-1 departe de an
trenamentele maximale, mai 
toată vara. Astfel că. la un 
moment dat. se punea chiar 
problema neînscrierii lui în 
concurs! Voința extraordinară

de 
tui 

trau- 
mai 

aflai 
pro 

mou 
la

a acestui sportiv 
excepție, dăruirea 
au invins însă 
matismul, ba, 
mult, Vlad s-a 
la un pas de 
priul său record
dial (la 201 kg 
smuls, haltera a fost 
ridicată perfect dea
supra capului, dar 
insuficient echilibra
tă). Și aceasta după 
ce, tot datorită neîn
crederii cauzată de 
accidentare, ratase 
clar prima încercare 
la 192,5 kg ! tn 
formă extraordinară,
ticul Kuznețov a realizat și el 
tot 192,5 kg (cu 5 kg mai mult 
declt cel mai bun rezultat al 
său la categoria — 110 kg — 
unde evoluase anul trecut!) 
dar, fiind mal urșor, Nicu Vlad 
și-a adjudecat titlul mondial

sovie- tiv a ridicat 227,5 kg, dar, diu 
nou, prima ridicare fiind rata
tă (la 220 kg !) el și-a consu
mat astfel o încercare, nemai-

Sorin SATMARI

(Continuare in pag. a 4-a)
Stilul aruncat nu-i convenea... 

genunchiului lui accidentat, 
aici sarcina, în prima parte a 
execuției, revenind în mare 
măsură forței picioarelor. To
tuși, admirabilul nostru spor-

In primele meciuri duble din Olvizia A la polo

ÎN CIULEȘTI, DECIZIA A VENIT, 
DE OOUĂ ORI, ÎN FINAL

Dintre cede patru meciuri 
d ible care au marcat, tn Ca
pitulă debutul campionatului 
do polo, mai echilibrată se a- 
nunța disputa din bazinul 
Ciulești. Și așa a si fost : 
R Will BUCUREȘTI a termi
nat. mai întîi, la egalitate cu 
VOINȚA CLUJ-NAPOCA, 9—9 
(2—2. 1—2, 2—2, 4—3), pentru 
a se impune ieri dimineață, 
dar tot după multe emoții, cu 
8-6 (1—3, 3—0. 2—2, 2—1). E- 
chipa oaspete a părut schim
bată în bine, a jucat cu vi
goare si destulă exactitate, 
surprinzînd întinerită formație 
de lingă Podul Grant Astfel 
incit clujenii au avut, de fie

care dată, avantaj pe tabelă, 
iar deciziile au’ venit, tn am
bele întîlniri, înspre final. 
Sîmbătă, chiar în ultima se
cundă. cînd Voința se îndrepta 
spre o victorie ce nu ar fi 
surprins pe nimeni din cei 
prezenți, feroviarii au egalat 
dintr-o lovitură de la 4 me
tri, decizie discutabilă a arbi
trului arădean V. Văleanu. La 
ora... revanșei. bucureștenii, 
puși în temă de (noile) ambi
ții ale partenerilor, au intrat 
în apă cu aplomb superior, a-

Geo RAEȚCHI

(Continuare in pag 2-3)

ECHIPA STEAUA Si MAIM RIZAII - IIOII CAMPIONI 
Al TĂRIE EA GIMNASTICĂ

REȘIȚA, 13 (prin telefon). în 
Sala Polivalentă din localitate 
s-au desfășurat, timp de trei 
zile, finaiele Campionatelor 
Naționale de gimnastică ale 
băieților, întrecerea incluzînd 
atît dispute pentru desemnarea 
echipei campioane a țării, cit 
Si a liderilor individuali, la 
compus șl pe aparate. A fost, 
s-o spunem din capul locului, 
un concurs cu multe valențe 
tehnice și spectaculare, care 
s-a constituit într-o bineveni
tă repetiție generală a sporti
vilor noștri fruntași cu ceva 
mai bine de o lună înaintea 
Campionatelor Mondiale de la 
Rotterdam. De altfel, prima 
parte a programului, exerciții
le impuse, a triat serios valo
rile, oferind satisfacția califi
cării în finale celor mai buni 
dintre participanții la între
cere și asigurînd astfel un ni
vel calitativ superior dispute

lor pentru titlurile de campi
oni ai țării și ai Daciadei, la 
cele șase probe ale gimnasticii 
masculine.

Am remarcat cu satisfacție 
că gimnaștii din lotul repre
zentativ au luat un start bun 
încă de la exercițiile impuse, 
în frunte la individual com
pus situîndu-se Marian Rizan. 
component al clubului Steaua, 
animat de dorința de a-și a- 
dăuga în palmares un trofeu 
de preț. O plăcută surpriză au 
constituit-o prestațiile tînăru- 
lui Adrian Sandu, de la Dina
mo. clasat pe locul secund du
pă executarea programului Im
pus. Apoî, Ia liber alese, gim
naștii de Ia Steaua s-au deta
șat printr-un program omo
gen, de Înaltă ținută tehnică
Dorn Dinu GLĂVAN — coresp.

(Continuare tn pag. t-3)

Finalele Campionatelor Naționale de motociclism viteză pe șosea

LAUREAȚII ȘI-AU
CURAJUL SI

DROBETA TURNU SEVE
RIN, 13 (prin telefon). Sport 
prin excelență al curajului și 
îndeminării, motociclismul de 
viteză pe șosea și-a desemnat 
campionii pe anul 1987. Etapa 
finală (a 5-a), la stariul că
reia s-au aliniat peste 120 de 
concurenți, s-a desfășurat în
tr-o organizare la înălțime șl 
a atras în jurul traseului a- 
proximativ 60 000 de spectatori. 
Ca spectacol motociclist, în
trecerile de la cele 6 clase din 
program au satisfăcut așteptă
rile numerosului public, ma
joritatea alergătorilor furni- 
zînd curse interesante. cu 
schimbări de situații în ulti
mul moment.

Dacă la clasa 125 cmc timi
șoreanul D. Arșln era virtual

ETALAT DIN NOU 
ÎNDEMÎNAREA

campion, în schimb la 250 cmc 
principalii candidați la înttie- 
tate — S. Sandu (79 p), I. Vik
tor (75 p), B. Gabor (62 p) șl 
T. Troia (60 p) — s-au anga
jat din start, cu toată price
perea și ambiția lor, într-o dis
pută cu grad mare de atracti- 
vitate. Liderul clasamentului 
general, bucureșteantfl S. 
Sandu, bine condus de antre
norul Tr. Mihăilescu, a făcut 
« inteligentă cursă de urmări
re, sosind în final pe locul se
cund, după orădeanul I. Vik
tor, rezultat care l-a permis 
să cucerească invidiatul titlu. 
Și la celelalte clase „dueăurl-

________ Troian IOANITESCU

(Continuare in pag. a 4-a)

La „Internaționalele «< de judo pentru tineret

SPORTIVII ROMÂNI. ÎNVINGĂTORI LA
Lume multă, neașteptat de 

multă, atît sîmbătă, cit și du
minică, în tribunele din jurul 
arenei amenajate în sala de

atletism a Complexului Spor
tiv „23 August" din Capitală, 
unde s-au desfășurat Campio
natele internaționale de judo

Nicolae Iosif (dreapta) încearcă să finalizeze uchi-mata in parti
da decisivă cu Ferencs Szabo. Foto : Dragoș A. NEAGU

tn partidele de ieri ale Diviziei A de fotbal

OASPEȚII N-AU MAI OBȚINUT DECÎT O REMIZĂ

9 Rapid — un mare 
punct pe linia de 

sosire
tb F.C. Olt — irezis

tibilă după pauză
• La Galați, Pitești 

și Tg. Mureș — vic
torii ale gazdelor cu
emoții pînă în final

Marți și miercuri, mult
așteptatul debut al
echipelor noastre în-
tr-o nouă ediție a cupe-
lor europene.

REZULTATE TEHNICE
Oțelul Galați - „Poli" Timișoara 1-0 (0-0)
F.C.M. Brașov - Rapid 1-1 (1-0)
F. C. Argeș - C.S.M. Suceava .2-1 (2-0)
F. C. Olt - Corvinul 3-1 (0-0)
A.S.A. Tg. Mureș - S. C. Bacău

Miercuri
1-0 (1-0)

Sportul Studențesc - „U” Cluj-Napoca 0-1 (0-1)
Victoria București - Univ. Craiova 0-1 (0-0)
Petrolul Ploiești - Steaua 

Joi
0-4 (0-3)

Flacăra Moreni - Dinamo 0-1 (0—0>

ETAPA VIITOARE (20 septembrie)
Oțelul Galați - F. C. Olt
Corvinul - Petrolul Ploiești
„Poli" Timișoara - S. C. Bacău
Steaua — F.C.M. Brașov
Rapid — Sportul Studențesc
„U" Cluj-Napoca - Flacăra Moreni
Dinamo — F. C. Argeș
C.S.M. Suceava - Victoria București
Univ. Craiova - A.S.A. Tg. Mureș

CLASAMENTUL

1. STEAUA 4 4 0 0 15-1 8
2. Dinamo 4 4 0 0 10-1 8
3. F. C. Argeș 4 3 0 1 8-5 6
4. Univ. Craiovo 4 3 0 1 5-3 6
5. Victoria 4 2 1 1 4-3 5
6. „U“ Cluj-Napoca 4 2 1 1 3—4 5

7-8. C.S.M. Suceava 4 1 2 1 6-5 4
Flacăra Moreni 4 1 2 1 4-3 4

9. F. C. Olt 4 2 0 2 5-7 4
10. Corvinul 4 2 0 2 6—8 4
11. Petrolul 4 2 0 2 4-9 4
12. A.S.A. Tg. Mureș 4 1 1 2 4-5 3
13. Oțelul Galați 4 1 1 2 3-6 3
14. „Poli” Timișoara 4 0 2 2 3-5 2
15. Rapid 4 0 2 2 2-5 2
16. F.C.M. Brașov 4 0 2 2 3-7 2

17-16. S. C. Bacău 4 0 1 3 4-8 1
Sportul Studențesc 4 0 1 3 4-8 1

Cronicile partidelor disputate ieri. 
In pag. 8—3.

TREI CATEGORII
pentru tineret ale României. 
Concurenții din cele 10 țări 
participante, stimulați parcă 
de această afluență de public, 
și-au disputat întiietatea cu 
deosebită ardoare, folosind cu 
succes numeroase procedee 
tehnice pe cit de spectaculoa
se, pe atît de eficiente.

Firește, frumoasele evoluții 
ale unora dintre sportivii ro
mâni au prilejuit, de fiecare 
dată, momente de satisfacție, 
în prima zi, tinerii noștri re
prezentanți au ieșit învingători 
la două categorii — Iulian 
Rusu, la semimijlocie, și Ni
colae Iosif, la mijlocie —, far 
în cea de a doua a urcat pe 
cea mai înaltă treaptă a podiu
mului Dragoș Bolbose, la su- 
perușoară.

Mai întîi a cucerit frumosul 
trofeu oferit de organizatori 
mijlociul Nicolae Iosif. La ca
tegoria sa au fost 26 de eon- 
curenți. Pînă să ajungă în fi
nală, Iosif a dispus pe rînd de 
Christophe Rosay (Franța), 
Florin Comănescu și Ion Si- 
mion, situîndu-se pe primul 
Ioc în seria sa. în cealaltă se
rie s-a impus un alt sportiv 
din lotul nostru, Ferencs Sza
bo. El l-a invins în primul tur 
pe polonezul Tomasz Ml- 
chrowski, după care i-a între
cut pe Ion Munteanu, David 
Bogauri (U.R.S.S.) și pe Teo
dor Pop. Finala dintre Iosif 
și Szabo a fost echilibrată din 
prima pînă in ultima secundă. 
De altfel. Iosif a obținut vic
toria doar in urma unui shido 
(avertisment cotat cu 3 punc-

Costin CHIRIAC

(Continuare în pag a 4-a)
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Campionatele (masculin și feminin) de handbal

STEAUA Șl DINAMO BRAȘOV - CÎȘTIGĂTOARE ÎN DEPLASARE
Duminică s-au disputat etapele a IV-a (pentru echipele mas

culine) și a Vl-a (pentru eele feminine) ale Diviziilor A de 
handbal. In ce privește evoluția celor două formații masculine 
care joacă în cupele europene, dacă Steaua a cîștigat la scor 
partida din deplasare (la Pitești), H. C. Minaur Baia Mare a 
reușit doar un rezultat de egalitate la Bistrița. Să notăm de 
asemenea că, evduînd în deplasare, Dinamo Brașov a învins 
la Bacău. Și în campionatul feminin rezultatele sînt normale,
mai puțin poate „egalul" de la

MASCULIN
DINAMO BUCUREȘTI — A.S.A. 

MUREȘUL ELECTROMUREȘ TG. 
MUREȘ 24—21 (12—9). Fără a se 
fi ridicat la un nivel tehnic — și 
prin urmare spectacular — deo
sebit, dinamoviștii bucureșteni au 
cîștigat, pentru că dispun, indis
cutabil, atît die o echipă, cit și de 
individualități cel puțin cu o cla
să peste valoarea nandbaliștilor 
din Tg. Mureș. învingătorii au 
condus de 24 de ori pe tabela 
electronică (nici o dată mureșenii), 
cu 5—0 la începutul partidiei (<mln 
10) apoi cu 10—4 (min. 20), cu 
20—13 (min. 44). In pofida aces
tei diferențe de scor, realizată 
— între altele — și datorită evo
luției foarte bune a lui Flangea, 
Simion, Durău și Jianu, «a și a 
tînărului portar Vaslle Cocuz, di
namoviștii au fost obligați să 
forțeze pentru a eîștiga (absolut 
meritat), mai ales in ultimiele 
trei minute, ctnd mureșenii s-au 
aprop’at la două goluri : 20—22.

Mureșul a avut doi portari in
spirați în intervenții. Mureșaa și 
Korea (acesta din urmă a apărat 
șl două aruncări de la 7 m). dar 
In momentele rfnd avea mal 
mare nevoie <Be goluri, fie eă a 
risipit eu multa ușurință destule 
atacuri, fie eă a rotat aruncări 
de 7 m (St. Moldovan 3, R. Moldo*

RAPID, CEL MAI FRUMOS JOC ÎN CUPLAJUL BUCUREȘTEAN
în cuplajul de rugby de pe 

Stadionul Tineretului din Capi
tală, doar XV-le Rapidului a 
demonstrat (și numai în re
priza a doua a meciului său 
cu Metalurgistul) anumite vir
tuți mai apropiate de așteptă
rile iubitorilor sportului eu 
balonul oval. Cele două parti
de s-au asemănat întrucîtva, 
deoarece în prima lor parte e- 
chipele oaspete au jucat mai 
bine, dînd impresia că pot cîș- 
tiga, dar pe măsura scurgerii 
timpului, pe fondul unei obo
seli premature și a slăbirii for
țelor fizice, ele au scăzut rit
mul, permițînd celor două 
„bucureștene" să se detașeze 
la scoruri care nu reflectă în
tru totu situația din teren.

RAPID BUCUREȘTI — ME
TALURGISTUL CUGIR 38—9 
(9—6). Stanciu deschide repe
de scorul (l.p.), după un atac 
nefinalizat al... oaspeților. 
Manea (drop) readuce echipe
le la egalitate. Ranga (drop) 
dă din nou avantaj bucureș- 
tenilor, după care același Ma
nea (l.p.) sancționează un of
said la capătul unor acțiuni 
nu lipsite de o frumoasă — 
dar inconsecventă — concepție 
de joc ale formației din Cugir 
(antrenor : M. Bei anti). A fost 
ultima egalitate, deoarece 
bucureștenii, mal experimen
tați (Chiricencu, Marin, Can- 
toneru, Mengher, Toma ș.a.) 
se vor detașa. Fată de 3 punc
te înscrise de același talentat 
mijlocaș Manea (l.p.j, Rapidul 
va marca în serie : Stanciu 
(l.p.), apoi Cantoneru (eseu

PRIMELE MECIURI DE POLO
(Urmare din pag 1)

tacînd mai decis decît în ajun. 
Numai că barele și interven
țiile portarului Alexandru au 
făcut ca Rapidul să ajungă la 
conducere, răsturnînd rezulta
tul, abia_ în minutul 13, să se 
desprindă apoi la două goluri, 
avans totuși fragil în ultima 
parte, fiindcă Jianu a fost e- 
liminat fără drept de înlocuire. 
Emoții risipite însă de irosirea 
ultimului atac clujean, al posi
bilei egalări, pentru ca în ce
le din urmă să fie 8—6. Arbi
traj autoritar în acest meci : 
V. Goian și V. Văleanu. Au 
marcat Ilie 2+2, Lupescu 
2+1, Florincescu 2, Abrii 1+2, 
R. Tufan 1+1, Voicu 1 + 1, 
Zamfir (R), Coloeriu 3+3, 
Mujnai 3 + 2. Marc 2, Sabău, 
Blaga.

Scorurile etapei inaugurale 
le-au realizat campionii : DI
NAMO BUCUREȘTI — VA
GONUL ARAD 19—6 (5—3.
7—2, 4—1, 3—0) șl 30—4 (7—0, 
4—2, 4—0, 5—2). Rezultate ce 
arată limpede diferența de 
valoare, cele petrecute în ba
zin. Pentru că oaspeții, cu 
cîțiva juniori în formație, au 
ținut ritmul doar preț de șase 
minute — primele ale dublei

Iași, dintre TEROM și Oțelul.
van i), fie că — In sfîrșit — a 
ratat contraatacuri.

Au înscris : Flangea 9, Simion
4, Durău 3, Jianu 3, Dogărescu 2,
Chiriac 1, Zaharia 1, Antonescu 1 
— pentru Dinamo ; 1. Moldovan
5, Ciobanu 4, Furnea 4, Bădău 3, 
Mureșan 3, R. Moldovan 1, Ko
vacs 1 — pentru A.S.A. Mureșul 
Electnomureș. Au arbitrat bine : 
D. Purică și V. Erhan ((Ploiești).

ion GAVRILESCU

DACIA PITEȘTI — STEAUA 
18—32 (8—16). Gazdelie au comis 
multe greșeli, diar chiar dacă ar 
fi evoluat normal tot nu ar fi 
putut face față jocului foarte bun 
al sbeliștilor. S-au remarcat por
tarii ambelor formații, Druțu și, 
respectiv Munteanu. Au înscris: 
Grabovschi 7, Cozma 6, paras- 
chiv 1, Oprea 1, Neagu 1, Albu 1, 
Mihăilă 1, respectiv Dumitru », 
Berbece 7, Stingă 4, lonescu 4, 
Petre 3, Ghimeș 2, Clcu 2, Ni- 
eulae 1, Ivan 1»> Au arbitrat R. 
I aman di șl Tr. Ene (Buzău). 
(Narcisa FEȚEANU — coresp.).

ȘTIINȚA BACAU — DINĂMO 
BRAȘOV 24 -26 (11—12). Oaspeții 
au condus din min. 2 și .plnă la 
fluierul final. Ei «tu avut atacuri 
mai clare și.. în plus, portarul , 
George Jerebie a fost in zi ex
cepțională. Au înscris : Chirilă 
», Vasltea 7, Vlad 3, Iehim S, 

transformat de Stanciu), tot 
Stanciu (l.p.), urmind, după 
un joc cojnbinativ, alte 4 e- 
seuri, M Dinia, Chiricencu (2) 
și Moț, dintre care două au 
fost transformate de fundașul 
Stanciu. A condus corect eon- 
stănțeanul Gh. Stoica.

ENERGIA BUCUREȘTI - 
U.A.M.T. ORADEA 29—9 
(9—3). Cum spuneam, „prima 
impresie" au lăsat-o oaspeții 
(Csornai — drop), prin cîteva 
atacuri rapide, ratate din lip-

Divizia A de rugby 
(seria a ll-a)

sa de decizie și o nefericită o- 
rientare tactică în teren (șu
turi la nesfîrșit, în locul unui 
indicat „joc la mînă“). Elevii 
lui C. Fugigi și D. Scarlat 
profită de aceste inexactități 
și, conduși bine de Buga (la 
uvertură) și cu un Sîrbulescu 
in zi bună, se detașează : Sir* 
bulescu, Gatea, Mihet — e- 
seuri, Sîrbulescu 3 l.p., Buga 
2 drop, Gordin transf. Pen
tru oaspeți au mai punctat : 
Csornai — drop. Trent — l.p. 
Bun arbitrajul lui O. lonescu 
(Constanța).

Dimitrie CALLIMACH

Celelalte rezultate :
GRUPA I :

GLORIA BUCUREȘTI — 
TC IND. CONSTANȚA 18—24 
(3—9). Oaspeții au cîștigat de 
astă dată după un meci echi

confruntări, în rest reușindu- 
le aproape totul dinamoviștilor, 
care au înotat rapid și au șu
tat cu sete (mai cu seamă 
Hagiu și Ș. Popescu). în gar
nitura bucureșteană au apărut, 
de asemenea, jucători foarte 
tineri, aceasta generînd însă 
o situație deosebită. Ce s-a 
întîmplat ? Din eroare, la nu
mărul 8 în garnitura gazdelor 
a fost trecut pe foaie, cum 
apare de mulți ani. Răduca- 
nu, aflat pe margine doar ca 
spectator, cascheta căpitanului 
naționalei fiind purtată de as- 
tă-dată de Fr. Toth (a cărui 
legitimație era, de altfel, pre
dată secretariatului. între cele 
13 regulamentare). Greșeala a 
fost sesizată numai în repriza 
a treia, cînd Toth a înscris, 
partida s-a întrerupt pe mo
ment. dar s-a reluat... Realiza
tori : Hagiu 6+5, Ș. Popescu 
3+5, Ardelean 3+1. Dan 3. 
Moiceanu 2+1, Zaharia 2 + 1, 
Șerban 1 + 1, Olarii 2, Găvruș 
1 + 1, respectiv Ghitan 3+1, 
Marc 2, Huber 1 + 1, Iegariu, 
Brînzei. Au condus A. Gere
— R. Nichita.

CSU CONSTRUCȚII TMUCB
— CRISUL ORADEA 7—11 
(1—3, 2—2, 1—4, 3—2) și 8—9 
(2—1, 4—3, 1—4, 1—1). După

Girleseu 2, Gr. Berbeearu 1 —
pentru Știința ; Roșea 6, Miele 5, 
Hosu 5, Donosa 3, Doilea 2, Strel- 
nu 2, Cian 2, Pantelimon 1 —
oeintru Diinamo Brașov. Au arbi
trat Al. Vlrtopeanu șl șt. Geor
gescu (București). (L. mANDlER
— coresp.).

METALUL BISTRIȚA — H.C. 
MINAUR BAIA MARE 21—21 
(10—11). Un meci de mare luptă, 
cu o bună apărare din partea 
ambelor echipe. Au înscris : iri- 
mieș 5, Lohner 5, Țermure 3, 
Țelcu 3, Satmari 2, Bejan 2, Co
jocar u 1 — pientru Metalul ; M. 
Voinea 6, Covaciu 4, Stamate 4, 
Cojocar 4, Porumb 2, Andronlc 1
— pentru Miinaur. Au artntrat 
Tr. Apostol și R. Mahler (Brașov) 
(I. TOMA — coresp.).

UNIVERSITATEA C.U.G. CLUJ- 
NAPOCA — RELONUL SAVI- 
NEȘTI 23—17 (10—9). După O pri
mă repriză echilibrată, gazdele 
s-au distanțat' decisiv (10—11 în 
min. 45), oîștigind lejer. Au în
scris : Kiss 8, Crainic 6, Botorce 
5, S. Pop 2, Cristian 1, Simboan 
1, respectiv S. Bursuc 5, Iurea 5, 
Zaharia 3, Zamfir 3, Ștot 1. Au 
arbitrat D. Dordea și A. Kentzel 
(Sibiu), (Nușa DEMIAN — co
resp.).
• Miaciul Universitatea Craiova

— Politehnica Timișoara se va 
juca in ziua de 17 septembrie.

FEMININ
CONFECȚIA BUCUREȘTI — 

DOROBANȚUL PLOIEȘTI 21—15 
(8—3). Cele două reprize s-au 
deosebit prim dominarea copioasă 
a ploieștencelor în prima (au 
condus cu 4—2 In min. 9, cu 0—3 
în 18 cu 7—4 în 21), pentru ea 
îhee-a secundă gazdele să «e de
tașeze. Confecția continuă să aibă 
in Rodtea Grigor aș omul de bază 
(șl de gol), dar șl Nieulina Preo-

librat. Ei s-au detașat chiar în 
prima repriză : 1*. Ghinea
(2 l.p., drop), apoi au punctat 
prin Minea, Barabaneiu și Ni- 
ca eseuri, Mihai Dorel l.p. 
Pentru bucureșteni au marcat 
lonescu și Chelaru eseuri, D. 
Bujor 2 l.p., 2 transf. A arbi
trat bine M. Voina (Brașov). 
(G. Miron, coresp.).

CONSTRUCTORUL CON
STANȚA — MAȘINI GRELE 
BUC. 16—13 (7—10). Au înscris 
Nache eseu, Mardare 4 l.p., 
respectiv Ispas eseu, I. Con
stantin 2 l.p., Tulpan l.p. (C. 
Popa, coresp.).

U.R.A. TECUCI — RUL
MENTUL BÎRLAD 12—31 
(9—6). Victorie dară a oaspe
ților. Punctele învingătorilor : 
Holban (2), Căuia, Ifrim, Leu 
__ eseuri. Dinu 3 transf., Flo
ricică transf., Ștefănică l.p. 
(FI. Pricop, coresp.).

HIDROTEHNICA FOCȘANI 
— CHIMIA BRĂILA 26—17 
(12-11).

GRUPA A II-A
GLORIA ARAD — UNIVER

SITATEA 16 Febr. CLUJ-NA- 
POCA 17—11 (10—4). Joc bun, 
spectaculos. Au marcat : I. 
Sabău, Âlbișteanu, Sugar — 
eseuri, Chiri» l.p., transf, res
pectiv Leoea, D. Sabău, ese
uri, Nichita drop. Arbitru : P. 
Soare (Buc.). (O. Berbeearu,
coresp.).

I.O.B. BALS — CARP AȚI 
MlRȘA 12—12 (0—9). Olaru
(2), Cotigă, eseuri pentru gaz
de, respectiv Ochinciue 2 drop, 
2 l.p. (L. Măgurean, coresp.).

succesul clar de sîmbătă al 
bihorenilor, ieri întîlnirea a 
fost de toată frumusețea, cu 
o desfășurare dramatică. Bucu
reștenii au evoluat cu deose
bită ambiție, conducînd după 
două reprize cu 6—4. Ei au 
fost egalați într-o fază cînd 
aveau doi jucători eliminați, 
apoi Crișul a preluat condu
cerea (în min. 18), după care 
s-a ajuns la 7—7. în final, o- 
rădenii au cîștigat, cu mențiu
nea însă că maniera de arbi
traj. în special a lui A. Cze- 
geni, i-a avantajat (celălalt ar
bitru a fost R. Timoc, tot din 
Cluj-Napoca). Au marcat Cos- 
trăș 5+3, Fejer 4+2, Kiss 1 + 2, 
Des 1 + 1, Fărcuță (C), Geam-

NOII CAMPIONI
(Urmare din pag. 1)

și artistică, gimnaștii de la Di
namo avînd, de asemenea, 
frumoase și aplaudate evoluții. 
Dîrză și echilibrată a fost și 
disputa pentru titlul de cam
pion absolut al țării între Ma
rian Rizan și Marius Gher
man, încheiată în cele din ur
mă cu succesul celui dintîi, 
care cîștigă astfel pentru a 

țeseu (pentru prima dată la a- 
eeastă formație) trebuie inclusă 
în rîndul jucătoarelor eficiente 
și echilibrate. Și Vasilina Nuțu 
a fost In bună dispoziție de gol, 
tn Mmp ce poarta bucureștence- 
lor a fost excelent apărată de 
1’aMi Jianu. Învinsele, cu condi
ția să fie capabile să păstreze a- 
celași tempou ridicat pe durata 
a 60 de minute (ceea ce nu au 
reușit ieri), po-t oferi surprize 
dintre cele mal plăcute pentru 
ele și pentru suporterii lor, în
trucât au cîteva jucătoare cu des
tul rafinament tehnic (Simona 
Curea,' Cristina Anton). Au în
scris : GrigoTaș 8, Preoțescu 5, 
Nuțu 5, S. Arvatu 2, Mincu 1, 
respectiv Curea 10, Anton 2, State, 
Stoenescu șl Marineac — cite 1. 
Au arbitrat bine Al. Isop (Pi
tești) și Gh. Mihalașcu (Buzău).

G. ION
ȘTIINTA BACAU — CHIMIS

TUL KM. VÎLCEA 29—23 (12—14). 
Partida s-a constituit cu adevărat 
în „cap de afiș“ al etapei, dato
rită jocului bun prestat atât de 
campioane, cât și de haindbalis- 
tele de la Chimistul. Aoestea din 
urmă (după ce au fost conduse 
cu 4—1 în min. 11) au pus stăpî- 
nire pe joc, a&indu-se la cînmă 
pînă lia sfârșitul primei, reprize. 
Imediat după pauză, băcătuanceje 
au schimbat fața partidei, pre
cum și -raportul de forțe, prin 
care și-au mărit treptat avanta
jul, cîșttgiînd pe mieriV Au în
scris: TircăJitii,- Danilof 6, Ciubo
tarii 4, Butnărașu 4, Petre» J, - 
Popa 2, re&pectiv Tfrrok 10, V«- 
rigeanu 4. Btoju 2, Pestrea 2, 
L»zăr 2, lacob 2 (aceasta din ur
mă are 15 ani !), Romele 1. Au 
ai-bitrat J. Mâteeacu și V. Dăn- 
eescu (București) (FI. FELIOREA- 
NU — coresp.)-.

MUREȘUL ELECTROMUREȘ 
TG. MUREȘ — HIDROTEHNICA 
CONSTANȚA 25—14 (11—2). Apă
rarea foarte bună și atacul în 
viervă (în această ultimă fază a 
jocului au excelat Matefi și 
Mozsi) le-au adus mureșencelor 
o victorie meritată. Au înscris : 
Matefi-Laszlo 12, Mozsi 7» S. 
Biro 2, Bărbat 1, Stroia 1, Kozma
1, Florea 1, respectiv Cămui 7, 
Cazaeu 3, Terzi-Matarangă 2, E. 
Carapetru 1, Motoșcă 1. Au ar
bitrat D. Gherghișan și C. Dră- 
gan (Iași). (A. SZABO — coresp.).

RULMENTUL BRAȘOV — RA
PID BUCUREȘTI 33—24 (16—12).
Joc spectaculos al brașovencelo’’. 
în fața urnei echipe care și-a 
apărat cu ardoare șansele. Au în
scris : Tac,he 9, Demeter 9, Ma
rian 5, Boriceanu 4, Ilie 3, Bîlâ 
3 — pentru Rulmentul ; Stanciu 
7, Ignat 5, Oprea 3, Doiciu 3» 
Dobre 2, Oanea 2, Ivan 1, Lefter 
1 — pentru Rapid. Au arbitrat 
Gh. Șandor (Oradea) și N. ianru 
(Buzău). (C. GRUIA — coresp.).

CONSTRUCTORUL TIMIȘOARA 
— C.S.M. SIBIU 28—18 (13—5).
Timișo-renciele au controlat în 
permanență jocul (continuînd e- 
voluția bună din etapa preceden
tă, cînd au învins în deplasare, 
ia Ploiești) și au cîștigat detașat. 
Au înscris : Pălici 8, Torjoc 7» 
Trucă 4, Ștancov 4, lonescu 1» 
Ștefanovici 1, Neuror 1, Gurgu 1, 
Simion 1, respectiv Paștiu 5, Ște
fan 4, Brăhuț 3, Stroia 2, Mohâ- 
nu 2, Ciontea 2. Au arbitrat P. 
Sîrbu și E. Flueraș. (Arad).- (<?• 
OREȚU —’coresp.).

TEROM IAȘI — OȚELUL GA
LAȚI 25—25 (18—14). Rezultat e* 
ehitabil. ca urmare a jocului e- 
ohilibrat, gazdele dominând în 
prima repriză, jar gălățencele în 
cea de a doua. Pentru protest? 
la deciziile arbitrilor, antrenorul 
C. Cojocaru (Oțelul) a primit 
cartonaș roșu. Au înscris : Cos- 
ma 9, Covaliuc 5, Horga 4, Che
laru 4, Nisipeanu 1, Duca 1, Hai- 
dău 1, respectiv Antoneanu 14, 
Oprea 4, Stan 3, Ivan 2, ostache
2. Au arbitrat G. Lambru și H. 
Marzavan (București). (Al. PIN- 
TEA — coresp.).

I
I
I
I
I
I

I

I

I

I
I

I
I
I

bașu 2+2, Popa 1+2, Niță 2+1. 
Staciuc 2, Rath, Musat, Pao- 
lazzo. (Fr. CRIȘAN).

STEAUA — I. L. TIMIȘOA
RA 16—6 (2—2, 3—1, 4—1,
7—2) și 14—7 (5—1, 3—3, 2—1, 
4—2). Victorii categorice ale 
formației bucureștene, doar în 
cîte o repriză din cele două 
meciuri consemnîndu-se un e- 
chilibru. Punctele au fost în
scrise de Duculeț 4+1, Geantă 
2+3, Ragea 2+2, Vamoș 2+1 
Balanov 2+1, Nuțu 2, Chețan 
2, Stemate 2. Angelescu 2, 
Fruth, Ștefănescu (S). Ivănes- 
cu 3+2, Toth 2+2, Friedman 
2, Sterpu, Măhălean. Arbitri : 
V. Median — Șt. Karacsony. 
(Gh. NISTOR).

I
I
I

LA GIMNASTICĂ
doua oară consecutiv titlul de 
cel mai bun gimnast al țării, 
poziție pe care și-a consolida
t-o și în finalei® pe aparate.

Rezultate tehnice — echipe: 
Steaua I (Marius Tobă, Emi- 
lian Nicula, Marian Rizan și 
Valentin Pîntea) 345,85 p, Di
namo I 343,50 p, Dinamo II 
333,85 p ; individual compus: 
Marian Rizan (Steaua) 115,35 
p, Marius Gherman (Dinamo)

Divizia A — etapa

| DECISIVĂ - PRIMA Rl
(prin telefon).

„alb- 
defensiva

PITEȘTI, 13
începutul în trombă al 
violeților" obligă 
suceveană la acțiuni disperate 
și chiar în min. 5 
dere rapidă a lui Bănuță este 
oprită prin fault în careu. Ig
nat execută „telefonat" și agi
lul Alexa respinge. Argeșenii 
domină în continuare, însă 
portarul oaspeților are din nou 
intervenții utile, în minutele 
23, 24, 26, 32 și 35 în fața 
niteștenilor Eduard. D. Zam
fir, Stancu, Radu II și Bănuță. 
Urmarea logică a acestei auto
ritare dominări piteștene o 
vom înregistra în min. 40 
cînd, la capătul unei combi
nații Badea — Ignat. VOICU 
insistă în urmărirea balonului 

: 1—0. în ulti
mul minut al reprizei, vom 
consemna o acțiune spectacu- 

~ . , dar
încheiată neinspirat de numă- 

Irul 11 sucevean, astfel că
Speriatu intervine la vreme. 
Cîteva zeci de secunde mai 

• tîrziu, piteștehii vor ajunge la 
1 2—0 : Ignat execută o lovitură 
J liberă și GHIOACA trimite 

balonul, eu capul, in eoltul din 
stingă sus al porții luj Alexa. 

După reluare, piteștenii par 
marcați de efortul' depus 
prima 
mult 
două i
geș i 
min. !
vor ajunge la 1—2, 
inteligentă' 
pe care experimentatul MUL- 
ȚESCU o fructifică (min. 59). 
Alarmate de această

Irare din handicap, gazdele fac 
eforturi, Alexa (min. 61) blo
chează inspirat la picioarele

I

o pătrun-

I insistă m urm 
și marchează : 
mul minut al

I consemna o acțiune spe 
loasă inițiată de Cașuba, 
încheiată neinsnirat. Hp t

I
I
I

| F, C. AF
I C.S.M. S

Stadion »1 
timp frumos 
17.000. Șutur 
13—3). Corni 
cat : VOICU 
CA (min. 4! 
ȚES CU (mir

F.C. ARG1 
Voicu 7 (m 
Ștefan 6, St 
Badea 7, Ig: 
D. Zamfir (
II 6 (min. 61

C.S.M.: Al
6, Butnaru 7 
39 I. Popa 
Gafencu 5,
7, Buliga 6,( 
6 (min. 77

A arbitrat 
(Deva); la 
(Ploiești) și

Cartonașe 
IGNAT, E 
MULȚESCU,

La speram

în 
i repriză și jocul este 
mai echilibrat. După 
ocazii ratate de F.C. Ar- 
(min. 52 — D. Zamfir și 
55 — Bănuță), oaspeții

printr-o 
pasă a Iui Buliga,

apectaculozi 
gea sus 1; 
sucevean ii 
moment, c

El

recupe
handicap, gazdele fac

1 ii Radu 
cea mai 
înregistra ................
printr-un reflex de 
se va opune 
nuță. Spre 
sucevenii îlIatlVCVeilAA J 
pe Sfrijan,

II, dar intervenția sa 
spectaculoasă o vom 

în min. 70. cînd. 
excepție, 

șutului lui Bă- 
finalul partidei, 

„aruncă" în joc 
care va avea o 

excelentă ocazie (min. 80), dar 
își închide prea mult unghiul 
și șutează 
Trei minute 
că. printr-o

pe lîngă poartă, 
mai tîrziu, Ghioa- 
execuție de mare

CU CITE
1 (7J 
o

I
Nas.a. tg. mureș 

S. C. BACAU

I „23 August'

6.
78

Stadion _ ____
foarte bun; timp călduros, 
vînt; spectatori — circa :____
Șuturi : 15—6 (pe poartă : 0—^2). 
Cernere : 6—0. A marcat: A.
STOICA (min. 27).

A.S.A. TG. MUREȘ: Varo 7 — 
Szabo 7, Botezan 0,5, Jenei 0,5, 
Fodor 6 — Eros 6, A. Stoica 8, 
Ivan 7 — Ciorceri 5, Fanici 6 
(min. 79 Albu), Craiu 6.

S.C. BACAU: Arvinte 6 
Andrieș 6, Arteni 7, Agachl 
Elisei 5 — Ivanov 6 (min. 
Borcea), Burleanu 7, Viscreanu 
6 — Penoff 5, Andronic 5, Fulga 
5 (min. 60 Scînteie 5).

A arbitrat în general bine V’. 
Titorov (Drobeta Tr. Severin); 
la linie: M. Nesu (Oradea) și 
C. Gheorghe (Suceava).

Cartonașe galbene: BORCEA.
La speranțe: 3—1 (1—0)

« ————  nu

teren 
cu 

10.000.

ITG. MUREȘ. 13 (prin tele
fon). Meci greu pentru echipa 
locală. încă din start tribunele

Iau... tremurat : în min. 2. Ia 
un contraatac declanșat de că
tre Penoff. pe centrarea aces
tuia s-au aflat în careu Fulga 

Iși Andronic, dar amîndoi au 
luftat copilărește la gafa de
fensivei locale și Varo, la fel

Ica spectatorii, a răsuflat ușurat. 
Echipa gazdă și-a impus jocul 
(revenind In treimea adversă si 

și Valentin Pîntea (Steaua) 
115,20 p, Emilian Nicula (Stea
ua) 114,50 p. Adrian Sandu 
(Dinamo) 113,95 p, Marius To
bă (Steaua) 113,65 p. Marian 
Stoican (CSȘ Reșița) 113,20, 
Marian Colăcel (Dinamo) 
112,40 ; primii clasați pe apa
rate, sol — Marius Gherman ; 
cal cu mînere — M. Rizan ; 
inele — E. Nicula și Levente 
Molnar ; sărituri — M. Stoi- 
can, V. Pîntea si M. Colăcel ; 
paralele — M. Rizan ; bară — 
M. Gherman.

Gt
BRAȘOV, 

Cînd se în 
cu cel peni 
joc, dacă 1 
litate înalt 
aprig, de 
Din păcate 
n-a awt n 
s-a < 
realizările 
care, cu p 
pase greșit» 
se.

Echipa 1< 
mal, iniția' 
start. car 
care se pi 
finalizarea 
fără adresi 
rat. In mii 
trare a lu 
luată de 1 
violent, în

EMO.»
dominind , 
marcajul .. 
terenul si 
oaspeți i-a 
pe roș-alb; 
tiv. ei; au 
seze mereu 
ca la ham 
pentru, a g 
ces spre p< 
vinte. în ai 
Si ocaziile 
te rare, d 
(min. 16 și 
minare a i 
materializa 
cînd s-a n 
partidei. A 
dividuală 
care, după 
prin dribli 
a.șutat cu 
ginea care 
elu. Ceva 
38, putea i 
a ghicit su 
ca si a 
corner.

Repriza 
densă în 1 
din nou. c 
tru suporți 
china lor î 
rească ava 
marcat ne 
tită aceasti 
meciului. < 
tuații fo 
47,
cu supe 
faze de 
trimis min 
bară. în n 
lui Szabo, 
cat în lup! 
contraataca 
(min. 53). 
cu piciorul 
(min. 74), 
86. Viscrea 
cu capul, 
„transverse 
dar. si 1—: 
buie spus 
cordantă c 
teren.

Stelia



ROADELE OFENSIVEI CONTINUE
SLATINA, 13 (prin telefon).

Med de bună factură, în care 
echipa locală s-a angajat, din 
start, intr-e permanentă ofen
sivi. Chiar in min. 3 o acțiu
ne prelungită a gazdelor a feet 
Încheiată de Dumitrescu eu 
tm șut puternic, dar fără a* 
dresă. In min. S, Leța, bine 
angajat de Laurențiu, a șutat 
din Întoarcere pe joe, dar Io
nita a fost la nost. O mare o- 
cazie de gol s-a derulat In 
min. 10, eînd Laurențiu a pă
truns frontal și a șutat in 
stîlpul din dreapta porții lui 
Ioniță. Peste două minute, a- 
celași Laurențiu a expediat un 
șut-„bombă“, dar Ioniță a res
pins balonul în corner. Primul 
contraatac hunedorean s-a în
registrat în min. 16. eînd Su- 
ciu a gutat din unghi închis și 
Anghel a scos, trimițînd în 
corner. Atacurile la poarta hu- 
nedoreană au fost din ce în 
ce mai frecvente pînă la pau
ză. dar Dumitrescu (min. 24). 
Laurențiu (min. 31), Pena 
(min. 42) și 'l'urcu (min. 44) 
n-au reușit să puncteze. între 
timp. Cojocaru (min. 27). ple
cat singur de la mijlocul tere- 

' nului, a expediat balonul pe 
lingă poarta echipei gazdă.

La reluare, partida debutea
ză eu o mare ocazie irosită de 
Cojocaru (min. 46). după care 
F. C. Olt se instalează din nou 
în jumătatea de teren adver
să și, în min. 58, scorul este 
deschis.: la • lovitură liberă, 
Laurențiu execută seurt, la 

i min- EFTIMIE, ți mingea șutată sec 
portarul 
ultimul 
golului.

a

3 (2) 
l (0)

n bun ; 
— olrca 
poartă: 

tu mar- 
GHIOA- 

MUL-

u 6 —
on I), 
ard 4 — 
a 8,5 — 
8, Radu

?rlstescu
5 (min. 

>re 5 — 
Mulțescu 

Cașuba

MacaveS 
Popescu 
Oradea).
BADEA, :asuba,
o.

cu

— de kt eirca 20 m — de mij* 
locașul echipei locale intră la 
vinciul porții hunedorene. Ta
bela se modifică din nou in

F. C. OLT
COR VINUL

3 (O)
1 (0}

IERI, IN ETAPA A 3-a A DIVIZIEI B
SERIA 1 ------------------------------------------------------------------------—

Stadion .1 Mai*;Stadion »1 Mai*; teren bun ; 
timp frumos; spectatori — circa 
4 000. Șuturi: S3—o (pe poarta: 
13—4). Cornere: 8—7. Au marcat: 
EITIMIE șmln. 38), TURCU (min. 
00), M. POPESCU (min. 83), res
pectiv PETCU (min, 71).

F.C. OLT: Anghel ( — Dumi
trescu 7, Mihail t, M. Zamfir 6, 
Huiban 8 — M. Popescu 7, Efti- 

— Pena 8, LauVen- 
8 (min. 75 Arge-

mie 1, Leța 3 
țiu 7, Tureu 
șeanu 8).

CORVINUL:
dac 8, Mărginean 6, 
Tîrnoveanu 6 — ,___
75 Burlan 6), Șuciu 5 (min. 82 
Bejenaru), Klein 7, Petcu 6 — 
Cojocaru 6, Văetuș 5.

A arbitrat bine R. Petrescu 
(Brașov); la linie: N. Din eseu 
(Rm, Vîlcea) și A. Morolanu 
(Ploiești).

Cartonașe galbene: BARDAC, 
MIHALI, PETCU.

La speranțe: 8—0 (3—0).• —■

Ioniță 6 — Bar- 
", Strola 6, 

Nicșa 3 (min.

min. SO, când TURCU, bine 
angajat de Leța, pătrunde In 
earen (i șutează plasat: 2—0. 
Din acest moment, hunedorenii 

* devia mai insistent! in ofensi
vă «i. in min. 11, PETCU re
duce dia handicap. Finalul de 
partidă găsește pe F. C. Olt 
intr-o permanentă ofensivă si. 
după ce M. Popescu (min. 73) 
ratează o mare situație. Io 
mia. M o centrare a Ini Lau
rențiu executată de pe partea 
dreaptă este finalizată de 
POPESCU, 
șut plasat.

... ......_____5 M.
care înscrie ea un 
din apropiere.

Gheorqhe NERTEA

POLITEHNICA IAȘI - F.C.M. PROGRESUL BRĂILA 1-1 (1-1)
IAȘI, 13 (prin telefon). Miza 

partidei și-a pus amprenta pe 
desfășurarea jocului. Ambele e- 
chipe au luptat cu dirzenie pen
tru fiecare balon la mijlocul te
renului, însă latura spectaculară 
nu s-a ridicat la cot® prea înal
te. Gazdele au dominat mai 
mult, în unele perioade chiar 
categoric, dar Florean, Dlacones- 
cu și Croitoru ău șutat rareori 
și destul de imprecis. Oaspeții, 
mai ales în primele 45 minute, 
s-au apărat calm și au contra
atacat periculos. De altfel, ei au 
deschis scorul in min. 29, eînd 
Cațaros l-a servit „ca la carte" 
pe TITIRIȘCA și mijlocașul bră- 
ilean, de la 25 metri, a șutat pu
ternic, Ia coiful drept. Cu două 
minute înainte de pauză, Poli
tehnica a reușit să egaleze prii* 
STANCIOIU, după executarea u- 
nel lovituri libere de la 17 metri 
lateral.

în repriza secundă, jocul a 
★

GLORIA BUZĂU — C.S. BO
TOȘANI 4—0 (1—0): Profir (min. 
31), Stoica (min. 52), Mircea 
(min. 76), Ion Viorel (min. 80).

ȘIRETUL PAȘCANI — UNI
REA DINAMO FOCȘANI 3—1 
(1—1): Tănase (min. 31 și 38) 
Roșea (min. 74 — din 11 m), res
pectiv Baba (min. 38).

METALUL PLOPENI — C*FJ8. 
PAȘCANI 8—1 (1—1): Toma (min. 
M din llm și 68), respectiv 
Kereșl (min. 8).

fost mai echilibrat șl s-au cre
at situații de gol la ambele porți. 
Vom aminti mai ales pe cele din 
min 50, oînd Huluță a șutat in por
tar, din min. 55, eînd Văsîi a În
târziat să șuteze și Gheorghiu a 
degajat, și in mod deosebit din 
mim. 58, când Rădulescu, ta ca
reu, avînd doar pe Cîmpeanu în 
față, nu a șutat la poartă, cre- 
zind că este ta ofsaid.

Bun arbitrajul iul T. Badea 
(București).

POLITEHNICA: Cîmpeanu - 
Huluță, GHEORGHIU, Baciu. 
Frincu — Măciucă, FLOREAN, 
Burdujan (min. 36 M. Radu), 
Diaconescu (min. 65 Paveliuc) — 
Croitoru, STANCIOIU.

F.C.M. PROGRESUL: Dinu — 
Oprea, COMAN, DARIE, • Tudose 
— Cataros, TITIRIȘCA, Marin, 
Petrache (min. 78 Chiriță) — Vă. 
sil, Stamate (min. 46 Rădulescu).

Pompilru VINTILA
* ♦

CEAHLĂUL P. 
FEPA ’74 BIRLAD 
Amarghioalei (min. 
m>. Susanu (min.

INTER VASLUI
C.S.U. PLOIEȘTI 6—1 (0—0): Cls. 
mani (min. 77).

F.C. CONSTANȚA — OLIMPIA 
RM. SARAT *—0 (1—0) : Petcu 
(min. M — din M m). Nedelcearu 
(min. 81). '

F.C.M. DELTA DINAMO TUL
CEA — UNIREA SLOBOZIA 0—0.

PETROLUL BRAir.A - STEA
UA MIZIL 2—3 (0—0): Ciobota-
riu (min. 82), Brătianu (min. 
respectiv Galeș (min. 67 și 
A. Ene (min. 72).

Relatări de la: 
Enea, V. Frincu, 
Florea. S. Nace, 
lorga.

#4).
38),

1.
2— 3.
4— 5.

10. 
11.
12.

SERIA A II-a

D. 
C. I;

Soare, 
Rusii, 

Diacon u,

F. C. C-ȚA 
Met. Plopeui 
Ceahlăul P. N. 
Șiretul 
Steaua Mizil 
Prahova PI. 
Gloria Buzău' 
Poli. Iași 
Progresul Br. 
Delta Tulcea 
Unirea Focșani 
Unirea Slobozia

13. C.F.R. Pașcani 
14—15. F.E.P.A. ’74

Inter Vaslui
16. Olimpia Rm. S
17. C. S. Botoșani
18. Petrolul Brăila

2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0

C. 
M. VI.

5
4
4
4
4
4
3
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
1

PARAFEAZA 0 PREȚIOASA REMIZA

NEAMȚ — 
2—0 (1—0): 
14 — din . 11 
75).

— PRAHOVA

(dumiaițcă 20 
Botoșani —

!

SPORTUL MUNCITORESC SUHMA

ETAPA VHTOARE 
septembrie) : C. S. ___ „.....
F. C. Constanta. FEPA ’74 Bir- 
lad — Gloria Buzău. Unirea Foc
șani — Ceahlăul P. Neamț. F.C.M. 
Progresul Brăila — Siietur Paș
cani. Steaua Mizil — Politehnica 
Iași. Prahova 1 C.S.U. Ploiești — 
Petrolul. Brăila. C.F.R. . Pașcani — 
Inter Vaslui. Unirea Sl'obăzia — 

. Metalul Plopenl. Olimoia Rm.
Sărat. .— Ț.C.M. Delta Din/tmo 
Tulcea.

£
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pînă atunci, se limitase la un 
joc de apărare, eu efectivul 
făcut „ghem“ în preajma liniei 
de 16 m, cu rare desfășurări 
pe contraatac, iese mal des și 
mai curajos în largul cîmpului 
de joc. Fiecare dintre echipe 
țintește, clar, golul, dar mij
loacele de exprimare nu le a- 
jută să-l și obțină lesne : gaz
dele, îngrijorate de avantajul 
fragil, vor o desprindere ti- 
gură. Rapidul își dă seama că 
o egalare fericită ar putea fi 
conservată pînă în final. Șvun- 
cul feroviarilor pare mai decis 
și în numai cinci minute (46— 
50) ei au două ocazii imense, 
ratate de Țîră (după ce Bacoș 
driblase trei adversari, punîn- 
du-1 în situație ideală) și Pis
tol (care, demarcat, în interi
orul careului, trage imprecis). 
Brașovenii își adună forțele, 
presează terenul advers. dar 
toate atacurile lor eșuează in
tr-o suită interminabilă de 
cornere sau în suturi fără a- 
dresă. Toată această „campa
nie" de fructificare nu i—« 
cuprins pe cei dei șuteuri cu- 
noscuți, Avădanei și Pistol, 
ambii timizi, cu inexplicabilă 
preferință pentru faza de apă
rare. Pînă ia urmă, cei care

GREU, DAR
GALAȚI, 13 (prin telefon). 

Oțelul a avut nevoie de 71 mi
nute pentru a înscrie prețiosul 
gol al victoriei. Un succes me
ritat, dar atît de muncit, după 
o partidă modestă ca valoare, 
însă cu un final bun, eînd, 
după ce s-au văzut conduși, 
timișorenii au ieșit mai cura
jos la ioc. Scorul putea fi des
chis pînă la pauză, însă, în 
min. 22, balonul s-a lovit de 
piciorul portarului Almăjan, 
complet derutat. Apoi, în min 
32, la șutul puternic al lai 
Antohi, Almăjan a respins, 
Drăgoi a reluat slab, cu capul, 
de la 7 m, si portarul timișo
rean a evitat din nou golul. 
Iar de partea cealaltă, la unul 
din contraatacurile lor, oaspe
ții au fost la cîțiva centimetri 
de gol, eînd Vlătănescu, singur 
în fața porții, la 6 m, a reluat, 
cu capul, pe lingă bară, min
gea centrată de Pascu (min 
25).

După pauză, tot oaspeții a 1 
avut ocazia să înscrie (min. 
50). eînd Bozesan II, din ca
reu, a șutat peste „transversa
lă". în minutul următor. An
tohi a trimis, cu capul, o min
ge de gol spre Hanghiuc, dar 
acesta a ieșit din poziția foar
te bună pe care o avea. La 
poarta timișoreană era un •- 
devărat asediu, golul plutea In 
aer, dar, în min. 57, fundașul 
Varga a scos de pe linia por
ții Ia mingea trimisă, cu capul, 
de Drăgoi, iar în min. 59. Îs 
centrarea de gol a lui Ralea, 
Antohi și Drăgoi nu au putut 
pune..; latul. în mini 60 ;,Poli“

I
F.C.M. BRAȘOV 1 (1) I 
RAPID 1 (0} |

Stadion Municipal; teren bun; 
timp frumos; spectatori — eirca 
18 000. Șuturi: 17—8 (pe poartă: 
4—3). Cornere: 17—8. Au mar
cat: TERHEȘ (min. 31), respec
tiv GOANȚA (min. 87).

F.C.M.: Polgar 8 — Bălan 8, 
Naghi 8 (min. 51 Moldovan 5), 
Ștefănescu 8, Mandoea 8 — An- 
drașl s (min. 46 Șulea 5), Avă
danei 5, Mărgărit 5 — Kramer 
5, Terheș 7, Barbu 6,5.

RAPID : Toader 5 — Mânu H 
5, Matei 6, M. Grigore 6, Bacoș 
8,3 — Drăghicl 5, Pistol 5, Goan. 
ță 7, Șt. Popa 8 (min. 67 Ghl- 
nea 5) — Vameșu 8, Țîră 6.

A arbitrat bine I. Crăciuneseu 
(Rm. Vîlcea); la linie: I. Coț 
(Ploiești) și C. Corocan (Reșița).

Cartonașe galbene: MOLDO
VAN.

La speranțe : 3—0 (2—0).
• . .... ......... ..

reușesc în tentativa lor nnt 
bucureștenii : în min. 87, o 
lovitură liberă de la 17 m este 
„mișcată" 'de Țîră pînă la 
GOANȚA, eare „ghicește" bre
șa în zidul advers, realizind 
un prețios 1—1, In deplasare, 
pentru giuleșteni.

Ion CUPEN

SLATINA, 13 (prin telefon). 
Din start, jucătorii petroșeneni 
au dorit că decidă aoarta parti
dei in favoarea lor și după d- 
teva acțiuni reușite la poarta 
Iul Iliescu, in .min. 22 au des
chis scorul prin LASCONI. in 
urma unei acțiuni frontale. Se 
părea că ex-divlzionara A va 
tranșa in favoarea el disputa, 
dar in min. 36 formația locală 
restabilește egalitatea prin OTI- 
MAN, după o fază rapidă.

La reluare, un joo de foarte 
bună factură, cu faze la ambele 
porți. După cîteva ratări ale 
oaspeților, ta min. 65, RADUȚ, 
la capătul unei frumoase com
binații cu Șt. Leța, a reușit să-1 
Învingă pe Raeolțea. Neimpăcațl 
cu gindul înfringeril, oaspeții se 
dezlănțuie In ofensivă, dar apă
rarea .echipei locale, bine gru
pată, a făcut față tuturor încer
cărilor de pătrundere. Totuși.

★
ELECTROPUTERE CRAIOVA — GAZ METAN MEDIAȘ 4—1 

(2—0>: Luță (min. 4, 54, 14), Bîță 
(min. 43), respectiv Țiglariu 
(min. 83).

CHIMIA RM. VILCEA — 
TRACTORUL BRAȘOV 2—0 
(1—0): Treschin (min. 8 și 47).

A.S. DROBETA TR. SEVERIN 
— ELECTROMUREȘ TG. MUREȘ 
1—0 (1—0). Meciul s-a jucat joi, 
10 septembrie.

I.C.I.M, BRAȘOV

JIUL 2-1 (M)
in penultimul minut de joc Flo- 
reecu s-a aflat ■ foarte aproape 
de țintă. A fost un meci atractiv, 
spectaculos, care l-a satisfăcut 
pe cel peste 3000 de spectatori 
prezenți ta tribună și oare a dat 
cîștig de cauză formației locale, 
condusă de cîteva zile de Ion 
Oblemenco.

Arbitrul T. Cbelu (București) 
a condus bine.

SPORTUL MUNCITORESC : I- 
lieseu — Mihaiu, Vlad (min. 46 
Văraaru), V. Popescu, ASAFTEI
— ȘT. LEȚA. Păun (min. 83 T. 
Pîrvu), DIN, OTIMAN — Plăvl- 
țlu, Răduț.

JIUL : Raeolțea — SEDECAiRU, 
Neagu, V. Popa, B. Popescu —
— ' SZEKELY, Crlstea, Gă- 

46 Moromete) —
(min. 70 Florescu).

(1—0) : Stoian (min. 38) si Ciue* (mini 84).
Relatări de la: V. Popoviei, P. 

Giomoiu, M. Focșan, C. Gruia, 
“ ------ ~ ----- ’ fih. IX»!-R. Petre, G. Octavian, 
eia. V. Dumitru.

C.S.M.

SERIA A IlI-a

MERITAT
I OTELUL GALATI 1 (0)

„POLI" TIMIȘOARA 0 |

Stadion. „Dunărea" ; teren bun; 
timp călduros ; spectatori — circa 
18 000. Șuturi : 13—7 (pe poartă : 
9—1). Cornere : 8—3. A marcat : 
ANTOHI (min. 71).

OȚELUL : Călugăru 6 — BoraM 
6, Angheliniei 7, Agiu 7, G. Popes
cu 6, — M. Stan 7, Burcea 7, 
Chivu 5 (mim. 46 Ralea 7), Han
ghiuc 6 — Drăgoi 6, Antohi 7.

POLITEHNICA : Almăjan 7 - 
Pascu 6, Crăciun 6, Oanoea 6, 
Varga 6 — Neagu 6, Manea 6, 
Vlătănescu 5 (min. 60 Șunda 5), 
Oloșutean 5 (min. 73 Ucu 5) — 
China 6, Bozeșan n 5.

A arbitrat bine G. lonescu ; la 
Mnie : M. Niciilescu și V. Ale
xandru (toți din București).

La speranțe : 1—2 (V—1).

a mai trimis un fundaș in te
ren, pe Sunda, și s-a așezat pe 
o linie-baricadă, cu 8 apă
rători. în min. 66, fundașul 
Varga a ajuns față-n față cu 
Călugăru, dar portarul gălă- 
țean a pus o mină salvatoare 
în fața... golului. în min. 71, 
o excelentă pasă in adinciine 
a lui Stan, Drăgoi a sprintat 
(de unde ofsaid?), a urmat o 
pasă înapoi și ANTOHI a în
scris de la 4 metri. Și, după ce 
Oțelul a fost foarte aproape 
de 2—0 (cipd Ralea a trimis 
balonul, cu capu), în bară), in 
min. 84 stadionul a amutit la" 
voleul-bombă al Iui Cră
ciun, eînd mingea a trecut D< 
lîngă poartă. . .

Constantin ALEXE

Timofte, 
man (min. 
Stoinescu 
LASCONI.

N. GHEORGHE
★

TG. JIU 1—1 a—0): 
10), respectiv L Ma- 
71)..30 DECEMBRIE" 

BUCUREȘTI 
2—0 (0—0): Tănase (min. 65) și 
Margelatu (min. 67).

PROGRESUL VULCAN BUCU
REȘTI — C.S. TIRGOVIȘTE 0—0.

SPORTUL MUNCITORESC CA. 
RACAL — INTER SIBIU 0—0.

METALUL BUCUREȘTI — ME
CANICA FINA BUCUREȘTI 2—0

*
PANDURII
Ficu (min. 
rius (min.

SPORTUL
— AUTOBUZUL

1. A.S. DROBETA 3 2 1 0 7-4 5
2. Electroputere 3 2 0 1 C-3 4

3— 4. Jiul Petroșani 3 2 0 1 4-2 4
Sp. „30 Dec." 3 2 0 1 5-3 4

5— 8. Sp. Muncit. SI. 3 2 0 1 4-4 4
Gaz Metan 3 2 0 1 7-7 4

7— 8. Pandurii Tg. J. 3 1 1 1 7-5 3
Sp. M. Caracal 3 1 1 1 4-2 3

9—11. Metalul Buc. 3 1 1 1 4-3 3
I.C.I.M. Brașov 3 1 1 1 3^2 3
Chimia Rm. V. 3 1 1 1 6-5 3

12. Inter Sibiu 3 1 1 1 1.2 3
13. C. S. Tirgoviste 3 0 2 1 2-3 2
14. Tractorul Bv. 3 1 0 2 2-4 2

15—16. Autobuzul Buc. 3 1 0 2 2-5 2
Electromureș 3 1 0 2 3-6 2

17. Mec. Fină Buc. 3 1 0 2 1-5 2
18. Prog. Vulcan 3 0 1 2 1-4 1

ETAPA VIITOARE 
septembrie) : C.S.M.
Jiu — Sportul Muncitoresc Ca
racal. Electromures Ta. Mures — 
I.C.I.M. Brasov. Inter Sibiu — 
Sportul „30 Decembrie". Tracto
rul Brașov — A. S. Drobeta Tr. 
Severin. Jiul Petroșani — Chimia 
Rm. Vllcea. Gaz Metan Medias — 
Snortul Muncitoresc Slatina. C. S. 
Tirgoviste — Electfoputere Cra
iova. Mecanică Fină București — 
Progresul Vulcan București Au
tobuzul București — Metalul 
București.

(duminică 20 
Pandurii Tg.

<5

TIMIȘOARA. 13 (prin telefon). 
Valoroasa formație din Baia 
Mare și-a onorat eartea de vi
zită Drintr-un joc bun. ordonat, 
cu oase repetate la mijlocul 
terenului si ou pătrunderi fron
tale ale celor două extreme. 
Roatiș și Năprădean. Cum era 
de așteptat, gazdele au Început 
partida timorate. dind ocazia 
băimărenilor să aibă inițiativa 
în joc. De notat ocazia lui Lucaci (min. 3). Treptat, însă, 
partida se echilibrează, ba chiar, animate de T. Nicolaie și Giuchici, 
gazdele trec Ia cîrma jocului si 
inițiază cîteva atacuri foarte tă
ioase. dar aceiași Giuchici (min. 
13. 25 si 38) si T. Nlcolae (min. 
27 — „cap" din apropiere în bară) 
ratează cu ușurință. De partea 
cealaltă, două ocazii foarte 
sînt Irosite de Năprădean 
37) și Ignat (min. 42).

După pauză, echilibrul se
In inter si-

bune 
(min.
men-

tine si locul creste
*

F. C. BIHOR — 
BOCȘA 2—1 (1—0) :
— din 11 m). Kulcear (min. 55), 
resDectiv Ghitas (min. 80).

STICLA ARIEȘUL TURDA — 
ARMATURA ZALAU 3—1 U—0) S 
Raliu (min. 38), Sohica (min. 
53). Ludușan (min. 85 — din
11 m), respectiv Mos (min. 70).

F.C.M. U. T. ARAD — C.S.M. 
REȘIȚA 4—0 (3—0) : Kereșl (min. 
11 si 24). Vînătoru (min. 42) șl 
Țîrban (min. 54).

METALUL
Ile (min. 4

★

4

tate. în asemenea condiții se În
tețesc atacurile la cele două 
porți. dar ratările se țin lanț : 
Giuchici (min. 84). T. Nioolae 
(min. 69). Chifan (min. 78) și 
Mihai (min. 87). respectiv Doro- banțu (min. 60) și D. Moldovan 
(min. 82). Rezultat echitabil, după 
o partidă de mare angajament.

A arbitrat bine D. Vătran (A- 
rad).

A.S.A. 
SKY — 
narciuc. .
(min. 55 Ștefănescu). Mihal. 
NICOLAE. Snătaru _ ____
Rozemblum (min. 55 Chifan).

F. C. MARAMUREȘ : Feher — 
PINTER. BUZGAU. Ignat. Bu- 
ciu — Lais (min. 64 Dorobanțul. 
Mureșan, Lucaci (min. 21 VASC). 
Năprădean — Roatls. D. Mol
dovan.

Șuvagău (min. 2) si Soare 
(min. 70). ‘

A. S. PAROȘENI VULCAN — 
OLIMPIA I.M.U. SATU MARE 
0—0.

Relatări de la : I. Ghișa. Gh. 
Munteanu, Gh. Mornăilă. E. Her
man. A. Crisan. P. Fuchs. 1. 
Toma.

PROGRESUL î SVIEHO- 
Toma. IONESCU. Bct- 

Rotariu — Giuchici 
T. 

DUDAS.

Florin SANDU
★

VICTORIA F.I.U.T. CĂREI 
C.I.L. SIGHET 3—1 (1—1) 
(min. 25 si 90). Pinter II (min. 
50). respectiv Bonta (min. ÎS — 
din 111 m).

MINERUL BAIA SPRIE — CHI
MICA TTRNAVENI 1—0 (1—0) »
Hotlco (min. 27).

GLORIA REȘIȚA — STRUNGUL 
ARAD 2—0 (0—0) : Trifan (min. 
56) și Ir im ia (mim. 83).

GLORIA BISTRIȚA — DACIA 
MECANICA ORAȘTIE 2—0 (1—0) 3

Sele$

1. MIN. B. SPRIE 3 2 1® 3-0 5
2. F. C. Bihor 32104-25

3— 4. U.T.A. 32017-14
Gloria Bistrița 32017-14

5. Victoria Cărei 32014-24
6. C.S.M. Reșița 32012-44
7. A. S, Paroseni 31113-23

8— 9. Progresul Tm. 31113-33
F. C. Maram. 3 1115-53

10—11. Armătura Zalău 3 1112-33
Gloria Reșița 31113-43

12—13. Dacia Orăștie 31024-52
Chimica Tîrn. 31023-42

14. Metalul Bocșa 30212-32
15. Strungul Arad 31023-52
16. Olimpia S. M. 30210-32
17. Sticla Turda 31023-72
18. CJ.L. Sighet 3 0 1 2 2-K 1

(duminică 20 
Si’het — 

Metalul
ETAPA VIITOARE 

septembrie) : C.I.L.
A. S. Paroseni Vulcan.
Bocșa — Victoria FJ.U.T. Cărei.
Chimica Tîrnăveni — F. C. Bihor. Strungul Arad — Mineral 
Baia Scrie. C.S.M. Reșița — Glo
ria Reșița. F. C. Maramureș — 
F.C.M. U. T. Arad. Armătura Za
lău — A.S.A. Progresul Timișoa
ra, Dacia Mecanica Orăstie — 
Sticla Ariesul Turda. Olimpia 
I.M.U. Satu Mare — -Gloria Bis
trița.

ADMINISTRAȚIA DE STAT LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
NUMERELE 
TRAGEREA 
LOTO DIN

FAZA I :
54 67 71 29

EXTRASE la 
excepționala 
13 SEPTEMBRIE 

extragerea I : 39 1 
59 26 45 53 48 89 ;

extragerea a II-a : 62 2 24 31
23 44 80 21 15 40 35 65 ; ex
tragerea a ITI-a : 85 75 36 22 27 
62 80 32 39 25 82 46 : extra
gerea a IV-a : 43 69 18 23 86 
20 14 7 10 70 11 49.

FAZA A il a : extragerea ă

V-a : 35 «4 10 8 11 M ; extra
gerea a Vl-a : 36 «9 *9 M SI 
41 ; extragerea a Vil-a : 13 73 
78 71 5 81.

Fond total de dștiguri : 
1.139.814 lei.
REZULTATELE CONCURSULUI 

PRONOSPORT
DIN 13 SEPTEMBRIE 1987

1. Oțelul Galați — Politehnica 
Timișoara 1 ; 2. F.C.M. Brașov — 
itapld București X ; 3. F.C. Argeș

— C.S.M. Suceava 1 ; 4. F.C, Olt
— Co-rwlnul Hunedoara 1 ; 5.
AJS.A. Tg Mureș — S.C. Bacău 
1 ț 6. Ascoli — Roma x ; 7. Ave- 
llino — Torino 1 1 8. Cesena — 
Napoli 2 ; I. Fiorentina — Ve
rona x 1 10. Intern azionale —
Pescara 2 ; 11. Juventus — Como 
1 ; 12. Pisa — Milan 2 : 13. Samp- 
doria — Empoli 1.

Fond total de cîștiguri : 1.751.373 
lei dim eare 61 933 lei report la 
categoria 1.



MECIURI AMICALE DE VOLEI
ROMÂNIA - R.D. GERMANĂ SPORTUL
TG. MUREȘ, 13 (prin telefon). 

Aflată în pregătire pentru 
Campionatele Europene de vo
lei, care se vor desfășura în 
Belgia, între 25 septembrie și 
4 octombrie, reprezentativa mas
culină a României a susținut în 
ultimele zile patru întîlniri cu 
reprezentativa R.D. Germane.

Echipa oaspete — tînără, a- 
vînd jucători ambițioși, cu ga
barit impresionant — a consti
tuit un excelent partener în 
jocurile susținute, punînd la 
încercare reprezentativa noas
tră. Primele trei întîlniri s-au 
încheiat cu scorul de 3—1 în 
favoarea jucătorilor noștri, 
iar în ultima, oaspeții au cîș- 
tigat cu 3—1. Iată formația de 

CAMPIONATELE MONDIALE
(Urmare din pag. 1)

puțind aspira și la 230 kg. 
Avem convingerea că, odată 
încălzit de concurs, el ar fi ri
dicat această greutate : cel mai 
bun rezultat al său era 237,5 
kg. N-a reușit Nicu Vlad, a iz- 
butit in schimb Kuznețov, care 
a cîștigat astfel titlul la „a- 
runcat" și, la limită, pe cel la 
total. De altfel, după concurs, 
în declarațiile date, Kuznețov 
părea a nu se bucura atît de 
mult de titlul mondial în sine, 
cît de faptul că reușise să-l 
învingă pentru prima dată pe 
Vlad. după nu mai puțin de 
9 confruntări directe! Cît de 
tare a fost disputa lor? Să 
menționăm doar faptul că de

„INTERNAȚIONALELE" DE JUDO
(Urmare din pag 1)

te) primit de Szabo pentru că, 
la un moment dat, a încetinii 
ritmul. Pe locul 3: David Bo- 
găuri și Teodor Pop.

Finală românească și la se- 
mimijlocie (23 concurenți): Iu
lian Rusu — Florin Lascău. în 
ordine, Rusu i-a Învins, la 
puncte saiu înainte de limită, 
pe Adrian Croitoru, _ Claudiu 
Pușa și pe Irinel Pîrvu, iar 
Lascău pe Ianoș Szylagyi (Un
garia), Xavier Bouillon (Fran
ța) și pe Dan Păcuraru. Due
lul lor a început în trombă Și 
Rusu a luat repede conducerea 
cu un yuko. Replica tai Las
cău n-a întîrziat, aceasta reușind 
să egaleze. Cînd mai erau însă 
doar 7 secunde, Rusu, cu o 
uchi-gari, a reușit să obțină 
un avantaj minim (koka), dar 
suficient pentru victorie. Pe 
locul 3: Irinel Pîrvu si Dan 
Păcuraru.

Nu mai puțin de 28 de con
curenți au asaltat locurile 
fruntașe la superușoară. Chiar 
după primele tururi, Dragoș 
Bolbose — după maniera în 
care evoluase — se anunța ca 
un principal pretendent. El a 
cîștigat în fața tai Ede Dvo
rak (Ungaria), Mihai Constan- 
tiu, Virgil Pena și a lui Kama 
Kuraspediani (U.R.S.S.), cali- 
fieîndu-se în finală împreună 
cu francezul Gino Cardinale. 
Abia apucasem să privim par
tida respectivă și Bolbose... o 
și încheiase. Era în secunda a 
8-a. cînd sportivul român, cu 
o fulgerătoare sode-tzuri-ko- 
mi-goshi, a finalizat ipponul! 
Pe locul 3: Florin Băjenaru și

FINALELE LA MOTOCICIISM VITEZA
(Urmare din gag. I)

le" previzibile pentru locurile 
fruntașe dintre tinerii și talen- 
tații O. Vrăjitoru — V. Hara- 
lambie, C. Băjan — C. Kovacs, 
Carmen Dumilrașcu — Niculi- 
ța Frîncu (prima tnlăturînd 
rapid o defecțiune mecanică 
apărută în primul tur). P. Po
pescu + A. Popa — M. Cal- 
boreanu + E. Keul la ataș, O 
Vrăjitoru (a alergat la două 
clase : 125 cmc și 50 cmc) — 
V. Stanca au produs dispute 
pasionante, dar. din păcate, 
practic nimeni nu s-a mai ală
turat protagoniștilor.

învingătorii etapei : D. Arșin 
fProg Timișoara) la 125 cmc. 
C. Kovacs (Electromureș Tg. 
Mureș) la 50 cmc națională, 
I. Viktor (Voința Oradea) la 
250 -mc. Niculița Frîncu (Ener
gia Cîmpina) și O. Vrăjitorii 
(l.M.G. Buc.) la 50 cmc sport.

bază folosită : Căta-Chițiga,
Soica, Dascălu, Pralea, Con
stantin, Pop. (Au mai jucat 
Rotar, Ciontoș, Ferariu, Pen- 
telescu și Teleagă). In final, 
o scurtă declarație a antreno
rului N. Pop : „Verificare foar
te utilă pentru omogenizarea 
formației de bază, de încer
care a eventualilor titulari. 
Remarc jocul bun în apărare, 
atît în linia I, cît și în a Il-a, 
inventivitatea în construirea 
fazelor de atac, creșterea com
bativității tuturor jucătorilor 
folosiți. Pînă la Campionatul 
European ne vom axa pe lu
crul specific în viteză".

C. ALBII — cores©.

ținătorul titlului european, un
gurul Andor Szanyi, a rămas 
cu 12,5 kg in urmă față de 
Vlad, la total!

Ca o primă concluzie la me
nea Întrecere: dacă Vlad n-ar 
fl ratat din prima încercare 
greutăți pe care le-a ridicat 
apoi cu ușurința cu care lua 
un copil în brațe(!), dacă An
drei Socaci ar fi Încercat mai 
puțin la smuls, iar Constantin 
Urdas s-ar fi concentrat mai 
mult la „aruncat", atunci - 
și cantitativ, și calitativ — bi
lanțul degelației noastre ar fi 
însumat mai mult decît eele 
5 medalii cucerite acum (1 aur, 
2 argint, 2 bronz). Bilanțul de 
la Ostrava nu reprezintă, si
gur, un moment de vîrf al 
halterelor noastre, dar arată

Franz Kluge (R.D. Germană).
In finalele „mari" au fost și 

alțl doi reprezentanți ai țării 
noastre, Stănică Olteanu (ușoa
ră) și Stelian Pătrașcu (aemi- 
ușoară). O decizie mai mult 
decît surprinzătoare l-a frus
trat pe Olteanu de victorie în 
inttlnirea cu polonezul Marek 
Krajewski. Olteanu cîștîgase 
seria sa, după ce îi învinsese 
pe Tomas Tuszynski (Polonia) 
Nicu Hasegan, loan Păunică $1 
pe Mike Schulz (R.D. Germa
nă). în min. 1,20 al finalei, Ol
teanu luase un avantaj sub
stanțial (waza-ari) și se în
drepta spre victorie. Dar arbi 
trii (toți oaspeți) au oprit 
meciul cînd Krajewski se ac
cidentase ușor și, nici mal 
mult, nici mai puțin, i-au dai 
tai Olteanu gravul hansoku- 
make, avertismentul descalifi
cării, spre stupefacția genera
lă! Pe locul 3: David Patelauri 
(U.R.S.S.) și Mike Schultz. Se- 
miuișorul Stelică Pătrașcu a 
acces în finală dispunînd de 
Lode Laats (Belgia). Bogdan 
Koczy (Polonia) și de Cris- 
tophe Brunet (Franța). Apoi 
l-a întîlnit pe Hans Gamrade 
(R.D. Germană), care, în ulti
mele 30 secunde, a punctat 
(koka) și a cîștigat la puncte. 
Pe locul 3: Zoltan Teszari 
(România) și Cristophe Brunet.

La categoriile mari, sportivii 
români au ieșit aproape toți 
după primul tur. Doar Dan 
Bujor (semigrea) și Petre O- 
priș (grea) au trecut de acest 
tur, dar nu și de al doilea. In 
final, la<semigrea: 1. Luta 
Goldman (R. D. Germană), 2. 
Mihail Djalabadze (U.R.S.S.)

P. Popescu + A. Popa (Tor
pedo Zărnești) la ataș.

Clasamente generale : 125 cmc 
— 1. D. Arșin 125 p, campion na
țional, 2. O. Vrăjitoru 96 P. 3. 
V. Haralambie (Unirea Drobeta 
Tunnu Severin) 93 p ; 50 ome na
țională — 1. C. Băjan (I.T. Buc.) 
UI p, campion național, 1. C. 
Kovacs 102 p. 3. F. Tic» (Prog. 
Timișoara) Mp: 250 cmc — 1. 
S. Sandu (I.M.G. Buc.) 101 p. 
campion național, 2. I. Viktor 
t<H> p. 3. B. Gabor (Eiectromureș) 
80 p, 4. T. Troia (t.M.G. Buc.)
80 p: 50 cmc sport (F) — 1. Carmen 
Dumilrașcu (Calculatorul Buc.) 
tt< p. campioană național» 2. 
Niculița Frîncu 110 p. 3. Elena 
Rauca (T.M.A.S.A. Sf. Gheorghe) 
107 p ; (1B) — 1. M. Mczincescii 
(T.M.G. Buc.i 105 p, campion na
țional. 2. V. Stanca (Voința Ora
dea) 85 p. 3. O. Vrăjitoru 75 P : 
ataș — 1. P. Popescu + A. Popa 
9« p, campioni naționali, 2. M. 
Bencslk + Gh. Tipei (Vagonul 
Arad) 84 p, 3. C. Gyurka 4- A. 
Pali (T.M.A.S.A. Sf. Gheorghe)
81 p. <

SP0RÎ1H IWiAW |N iMRECOi
Maricica Puica (3000 m) și Vali lonescu (lungime) 
au cîștigat „Marele

BRUXELLES. Vineri seara 
s-a desfășurat pe stadionul 
Heysel concursul contînd ca 
finală pentru „Marele Pre
miu IAAF — Mobil" la atle- 
țism. în cadrul întrecerii la 
proba de o milă, victoria a re
venit la sprint, în aceeași ma
nieră în care obținuse locul III 
la Roma, elvețiencei Sandra 
Gasser, în 4:23,84. Ea a între
cut-o pe Doina Melintc, crono
metrată în 4:24.04. La 3000 m

DE HALTERE
totuși că școala românească 
rămîne o forță, oricînd capa
bilă, în viitor, de noi perfor
manțe, de menținerea în rin- 
dul fruntașelor, dintre care, 
evident, se detașează Bulgaria.

Iată rezultatele la categoria 
100 kg. Total : 1. PAVEL KUZ
NEȚOV (U.R.S.S.) 422,5 kg; 2.
Nlcn Vlad (România) 420 kg ; 3. 
Andor Szanyi (Ungaria) 407.S 
kg ; 4. Ronie Weller (R.D. Ger
mană) 405 kg; 5. Jural Dudas 
(Cehoslovacia) 400 kg; 0. Ianos 
Bokfl (Ungaria) 390 kg. Smuls: 
1. NICU VLAD 192,5 kg; 3. Kuz
nețov 192,5 kg (mal greu cu 200 
de grame decît Vlad); 3. Szanyi 
188 kg. Aruncat: 1. Kuznețov 
230 kg ; 2. Vlad 227,5 kg : 3. We
ller 225 kg.La categoriile 110 kg șl 4-110 
kg, întrecerile nu s-au încheiat 
pînă la ora transmisiei noastre-

3. Francois Latour (Belgia) și 
Thomas Reicher (R.F. Germa
nia), iar la grea: 1. Valeri Pa- 
runas (U.R.S.S.), 2. Dorde Vu- 
klcenie (Iugoslavia), 3. Istvan 
Roza (Ungaria) și Mario Rich
ter (R.D. Germană).

JOCURILE SPORTIVE 
MEDITERANEENE

Pe stadionul central din orașul 
sirian Latakya a avut loo festi
vitatea de deschidere a celei de-a 
10-a ediții a Jocurilor sportive mediteraneene, la care particip» 
concurenți din Franța. Grecia, 
Liban. Turcia. Italia. Libia. Al
geria, Iugoslavia, Siria. In pro
gramul oompetitiel slnt înscrise 
întreceri de atletism. natatie. 
gimnastică, volei, baschiet, tenis, 
yachting etc.

M.T.K. - ÎNVINSĂ, 
G.K.S. KATOWICE 

SCOR EGAL
• Nici în etapa a 6-a a cam

pionatului UNGARIEI. M.T.K. 
n-a reușit să-sl întrerupă seria 
înlrîngerllor. Jucînd sîmbătă. la 
Debrețin, formația gazdă a câș
tigat cu 2—1 si astfel M.T.K. se 
află în continuare pe penultimul loc (15) al clasamentului. De 
notat că în formația Ungariei, 
oare a jucat la Glasgow 
(miercuri seara), cu Scoția, pier- 
zînd cu 2—0, n-a mal fost decît 
un singur jucător de la M.T.K. : 
mijlocașul Bognar. Antrenorul 
Jozset Verebes a anuntat echipa, 
probabilă, care va evolua miercuri 
la București cu Steaua : Gaspar 
— Farkas. Hires. Szalai — Ke- 
kesi, Varga. Szeibert. Bognar, 
Poloskei — Boda. Kiss. De no
tat că. cu acest prilel. în for
mație va Intra Hires, care nu a 
evoluat în ultima vreme din 
cauza celor 5 etape de suspen
dare !
• în campionatul POLONIEI. G.K.S. Katowice a jucat, tot sîm

bătă. Adversara echipei Sportul 
Studențesc în Cuna U E.F A a 
evoluat în deplasare, la Gdynia 
în compania echipei Baltyk. Me
ciul s-a Încheiat la egalitate : 
n—8. Iată formația fol-oiță de 
G.K.S. Katowloe : Dreszer — Na- 
zimek, Piekarezyk. Wijas. Ka- 
pias — Nawrocki, Gresik. Krzyzos 
(min. 7? Blegun) — Furtok. Ko- 
niarek. Kublsztal (min. 83 Het 
n’anski).

ALTE CAMPIONATE
ITALIA (el. ((. Asoo.ll — Roma 

l—1, Avelllno — Torino 2—1, Ce- 
sena — Napoli 0—1, Florentina — 
Verona 0—0. Intarnazkmale — 
Pescara 0—2. Juventus — Como 

J 1—0 Pisa — Milan 1—3. Samp- 
• dorla — Em poli 2—0,

Premium la atletism
a cîștigat alergâloarea sovietică 
Elena Romanova, cu 8:41,15, 
în fața Maricicăi Puică 
(8:42,30). Alte rezultate înregis
trate — MASCULIN: 200 m: Ben 
Johnson (Canada) 20,76, 1500
m : Abdi Bile (Somalia) 3:31,80, 
10 000 m : Kimeli Kimkemboi 
(Kenya) 28:17,20, 110 mg: To
ny Campbell (S.U.A.) 13,35, 
3 000 m obst. : Julius Korir 
(Kenya) 8:10,80. prăjină : Ser- 
ghei Bubka (U.R.S.S.)-5,80 m :

Imagine dintr-un concurs pentru „Marele 
Premiu": conduce americanca Kinsley, ur

mată de Maricica Puică
FEMININ : 100 m : Marlene
Ottey (Jamaica) 11,09, lungime: 
Jackie Joyner-Kersee (S.U.A.) 
7,07 m, înălțime : Stefka Kos- 
tadinova (Bulgaria) 1,99 m.

In clasamentul general al 
competiției, pe probe, la 3 000 
m pe primul loc s-a clasat a- 
tleta română Maricica Puică 
39 p, urmată de Mary Kinsley 
(S.U.A.) 33 p, Elizabeth Lynch 
(Anglia) 27 p, Elena Romanova 
(U.R.S.S.) 27 p. La săritura în 
lungime, pe primul loc a ter
minat Vali lonescu 45 p. ur
mată de Ludmila Ninova (Bul
garia) 42 p. Doina Melinte a 
ocupat locui al doilea la 800 
m cu 44 p, precedată de cuba
neza Ana Quirot 58 p. Paula 
Ivan s-a situat pe locul al trei
lea la 1 milă, cu 26 p. locul în-

R. F. GERMANIA (et. 8). Frank
furt — Mannheim 5—1. Kaisers
lautern — Bochum 4—2. Bremen 
— Dortmund 4—0. Schalke — Le
verkusen 2—2, F. C. KOln — 
Bayern MUnchen 3—1, Monchen- 
gladbaah — Homburg 2—0. Num
bers — Hamburger S.V. 2—2. 
Karlsruhe — Uerdingen l—0. 
Hannover — Stuttgart 3—3. tn 
olasament : Bremen 14 n. F. C. Koln și Monchcngladbach, cite 13 
p, Stuttgart șl Bayern Miinchen. 
cite 10 p.

ANGLIA (et. 7). Liverpool — 
Oxford 2—0. Luton — Everton 
2—1. Manchester United — New
castle 2—2. Norwich — Derby 
County 1—2. Nottingham — Ar
senal 0—1. Portsmouth — Charlton 1—4, Q P. Rangers — Chel
sea S—1. Sheffield Wednesday — 
Watford 2—3 Tottenham — Sout
hampton 2—1. Wimbledon — West 
Ham 1—1. tn clasament : Q. P. Rangers 19 p. Tottenham 14 p. 
Manchester United 13 p Wim
bledon și Chelsea cite 12 p

SCOTIA (et. 7). Aberdeen - 
St. Mirren 2—0. Dundee United — 
Hibernian 1—2 !. Falkirk — celtio 
0—1 Midlothian — Motherwell 
l—o Morton — F. C. Dundee 
4—3. Glasgow Rangers — Dun- 
termline 4—0. tn clasament : Cel
tic 11 p. Midlothian 11 n Aberdeen if p (departajate de gola
veraj).

FRANȚA (et. 10). Monaco — 
Bordeaux 1—0 (a Înscris Hatelev 
in mln. 80). Paris St. Germain — 
LHte 1—3. Toulouse — Brest 2—t. 
Montpellier — Racing Paris 0—1. 
Lens — Nantes I—2 Marseille — 
Nice 2—0. Niorl — Toulon 2—1 
Cannes — Laval I—0. Auxerre - 
Melz 0—1 I.e Havre — St. E- 
tienne 1—1. Clasament : Monaco 
15 n. Montpellier, Lille, Bordeaux 
toate ou cite II p

I'ISIL IlOîU't
tij revenind elvețiencei Sandra 
Gasser 43 p.

în clasamentul general. pe 
locul întîi s-a clasat jamaicana 
Marlene Ottey 63 p. La mas
culin, pe primul loc a terminat 
hurdlerul american Tony 
Campbell 63 p

★
SOFIA, 13 (Agerpres). La 

Pleven se desfășoară întrece
rile Balcaniadei de canotaj. In 
proba de schif 4 fără cîrmaci, 
rezervată juniorilor, pe locul 
întîi s-a clasat echipajul Româ
niei, urmat de cele ale Gre
ciei și Iugoslaviei. La schif 8 
+ 1 (masculin) a cîștigat, de 

asemenea, echipa
jul românesc, ur
mat de cele ale 
Iugoslaviei și Bul
gariei.

★
VARȘOVIA, 13 

(Agerpres). în tur
neul de tenis de 
Ia Sopot, în pro
ba de dublu pere
chea română A- 
drian Popovici — 
Gheorghe Cosac a 
întrecut cu 6—1, 
3—6, 6—4 cuplul 
Greg Newarth 
(S.U.A.). Eduard 
Florisao (Brazilia), 

în proba de 
simplu, polonezul 
Kowalski l-a eli
minat cu 6—3. 6—7, 
6—3 pe italia
nul Capellbni.

★
MOSCOVA, 13 

(Agerpres). Proba 
de înot din cadrul 
concursului de 
pentatlon modern 
al armatelor prie
tene, care se des

fășoară ta Riga, a revenit 
sportivului sovietic Iagorașvili, 
cu 1308 p, urmat de românul 
Corneliu Isae 1268 p.

Pe echipe conduce U.R.S.S. 
cu 9686 puncte, urmată de Un
garia 9604 p, Polonia 9074 n. 
România 9058 p. Cehoslovacia 
8858 p. Bulgaria 8428 p.

★

MOSCOVA, 13 (Agerpres). 
în turneul de rugby de la 
Moscova, prima reprezentativă 
a U.R.S.S. a întrecut cu scorul 
de 7—0 (4—0) selecționata de 
tineret a României. în clasa
mentul final, pe locul întii s-a 
situat U.R.B.S., urmată de Po
lonia si România (tineret)

ECHIPA (I.R.S.S. -

CAMPIOANA ftlROPrANA

LA BASCHET FEMININ
MADRID (Agerpres). Cam

pionatul European feminin de 
baschet s-a încheiat la Cadiz, 
cu victoria echipei U.R.S.S., 
care a întrecut în finală, cu 
scorul de 83—73 (44—33). selec
ționata Iugoslaviei Echipa 
României s-a clasat pe locul 
11, întrecînd, în ultimul său 
meci cu 65—64 (32—27) forma
ția Finlandei

NAVRATILOVA - ÎNVINGĂTOARE 
PENTRU A 4-3 OARĂ 
LA FLUSHING MEADOW

Flushing Meadow. Pentru a 
patra oară, Martina Navrati
lova a cîștigat proba de sim
plu întreeînd-o pe Steffi 
Graf cu 7—6, 6—1, după un 
joc de numai 77 minute. în 
semifinale Navratilova dispu
sese de Helena Sukova, cu 
6—2, 6—2, Iar Graf o între- 
cusc pe Lori McNeil (revela
ția turneului) eu 4—6, 6—2 
6—4. Finala masculină a pro
bei de dublu a revenit pere
chii suedeze Stefan Edberg. 
Anders Jarryd eu 7—6, 6—2, 
4—6, 6—7, 7—6. în fața ame
ricanilor Ken Flach, Robert 
Seguso.

La simplu bărbați, în semi
finale, Mats Willander — Ște
fan Edberg 6-4, 3-G, 6—3, 6- 4 
și Ivan Lendl — Jimmy Co
nnors 6—4, 6—2, 6—2.
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