
Punct final in Campionatele Naționale 

de gimnastică feminină

SEMNE ÎNCURAJATOARE 
ÎNAINTEA „MONDIALELOR1

9 Titlul de campioană absolută și cinci note de 10 
pentru Daniela Silivaș 0 Întrecerea pe echipe a fost 
cîștigată de C.S.Ș. nr. 2 Steaua București © Fără ex

cepție, componentele lotului — protagoniste
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DEVA. 20 (prin telefon). — 
Oprit vineri, după „impuse1*, 
filmul Campionatelor Naționa
le feminine de gimnastică s-a 
reluat sîmbătă, un public si 
mai numeros venind să urmă
rească exercițiile liber alese 
si să afle răspuns la întrebă
rile fundamentale ale compe
tiției : cine va fi noua campi
oană absolută a țării și cine 
va cîștiga pe echipe? Cum 
după prima zi Daniela Silivaș 
și Ecaterina Szabo, ambele de 
la „Cetate" Deva, o secondau 
în clasament pe bucureșteanca 
Aurelia Dobre la una si. res
pectiv, trei zecimi, spectatorii 
locali nutreau speranța că „o 
fată de-a lor“ își va adjude
ca titlul la individual, iar Ce
tate va reface handicapul (1,55 
p) față de CSS nr. 2 Steaua 
si va termina „en fanfare".

Pînă la urmă, nădejdile lor 
s-au împlinit numai pe ju
mătate, dar asta nu i-a îm
piedicat pe deveni să pără
sească sala zîmbitori, după 
ce vor fi fost martorii, cînd 
muți, cînd entuziasmați, ai 
unei lupte sportive pe alocuri 

captivantă și fără excepție 
tensionantă. Reuniunea de 
sîmbătă a început sub sem
nul perfecțiunii. între barele 
paralelelor^ Daniela Silivaș a 
desăvîrșit un exercițiu pe cît 
de dificil pe atît de „legat", 
obligîndu-le pe arbitre să afi
șeze nota maximă, făcînd în
că din start dovada că se gă
sește, la propriu și la figurat, 
într-o zi de grație. Replica 
Aureliei Dobre nu s-a lăsat 
însă așteptată și, după ce ea 
a primit 9,90, cele două ma
estre au ajuns la egalitate, 
concursul pornind de la... ze
ro. A urmat bîrna. Tradițio
nala „punte a suspinelor" s-a 
arătat așa numai pentru mai 
puțin experimentata Aurelia 
Dobre. Nerezistînd tensiunii 
extraordinare, mărită (din 
punctul ei de vedere) de un 
nou 10 reușit de Daniela Sili
vaș. bucureșteanca a căzut, 
ratarea ei și nota mică. 9.40 
simplificind datele bătăliei

Ovidiu IOANIȚOAIA

(Continuare în vag 2-3)

Etapa a 5-a a Diviziei A de fotbal

PATRU „EUROPENE“ IN FRUNTEA CLASAMENTULUI
• Steaua și Dinamo iși conți- 
nuâ cursa „în doi" • Victoria - 
învingătoare la Suceava • S.C. 
Bacău pierde cu 5-0 la Timi
șoara I • Rapid - incă un 
punct in minus „la adevăr" ’ • 
Corvinul — din nou sub semnul 
eficacității (5-2) • Flacăra - 
remiză prețioasă la Cluj-Napoca

Mijlocașul giuleștean 
Pistol se pregătește să 
șuteze la poarta oaspeți
lor (fază din meciul Ra
pid — Sportul Studențesc 
1-1)

Foto : Gabriel MIRON

A XVI-a ediție a Balcaniadei de marș P.T.T.

REPREZENTANT!! NOȘTRI, ÎNVINGĂTORI

LA INDIVIDUAL
Este binecunoscut faptul că o 

organizare cît mai bună repre- 
zintă o premisă esențială a 
reușitei oricărei competiții. 
Astfel au stat lucrurile șl în 
cazul celei de-a XVI-a ediții a 
Balcaniadei de marș P.T.T., 
care a avut loc duminică, pe 
un timp superb, în stațiunea 
Breaza, pentru prima dată 
gazdă a unei asemenea între- (Continuare in pag a 1-a)

Cursa poștașilor in plină desfășurare.. Foto : G. MIRON

DHiiia a ia nananai RULMENTUL BRAȘOV, NEÎNVINSĂ- 
LIDER In întrecerea FEMININA

Etapa a V-a a Diviziei A la 
handbal masculin s-a caracte
rizat prin rezultate, în gene
ral, scontate, o singură sur
priză fiind oferită de studen
ții băcăuani, victorioși la Tg. 
Mureș. Derbyul feminin - al e- 
tapei a VII-a a revenit vîl- 
cencelor, în meciul disputat cu 
Mureșul; Rulmentul, prin vic
toria obținută la Constanța, 
devine lider. De notat victoria 
ieșencelor în partida cu Rapid, 
egalitatea din partida promo
vatelor și prima victorie a 
handbalistelor sibience în ac
tualul campionat.

MASCULIN

STEAUA — METALUL BIS
TRIȚA 31—24 (16-12). Parti
dă de bună factură tehnică și 
spectaculară, meritul revenind 
ambelor formații. Campionii, 
în jocul cărora se simte acce
lerarea pregătirilor dinaintea 
debutului în actuala ediție a 
Cupei Campionilor Europeni, 
de duminica viitoare, au luat 
jocul în serios si și-au etalat

Șl PE ECHIPE
ceri sportive internaționale. 
Iar brezehii s-au dovedit a fi 
excelente gazde, asigurînd com
petiției un cadru ideal de des
fășurare. Ei au oferit un foar
te bun sprijin organizatorilor 
(Direcția Generală a Poștelor

Paul ZAHARIA

în repetate rînduri clasa su
perioară în fața unui adversar 
incomod. care a sancționat 
prompt orice neglijență a gaz
delor. Egalitatea pe tabela de 
scor a fost consemnată doar 
în min. 2 (2—2), după care 
bucureștenii se desprind — 
6—2 (min. 10) prin golurile 
lui Marian Dumitru și Vasile 
Stingă (3), ultimul în triplă 
postură de vîrf de contraatac! 
Oaspeții revin, poate și pen
tru faptul că steliștii se joa
că cu ocaziile sau expediază 
mingea in bare (de opt ori în 
tot meciul, în prima repriză 
de șase ori), si scorul se re
duce 10—9 (min. 22), pentru 
ca, în finalul reprizei, din nou 
bucureștenii să ia un avantaj 
substanțial. După reluare. 
Steaua joacă atent în apărare 
(numeroase aruncări au fost 
blocate) și scorul ia proporții: 
30—20 (min. 56). în finalul 
partidei, din nou oaspeții re
duc din handicap. Victorie 
meritată a campionilor, dar Să 
nu uităm numărul prea mare 
de goluri primite. Frumoasă.

REZULTATE TEHNICE
Oțelul Galaț* - F.C. OM 1-0 10-0)
Corvinul — Petrolul Ploiești 5-2 (2-1)
„Poli" Tim. — S.C. Bacău 5-0 (1-0)
Steaua - F.C.M. Brașov 3-1 (1-0)
Rapid - Sportul Studențesc 1-1 (0-0)
„U" Cluj-Napoca — Flacăra Moreni 2-2 (1-D
Dinamo - F.C. Argeș 4-0 (2-0)

-C.S.M. Suceava Victoria 0-2 (0-1)
Univ. Craiova * A.S.A. Tg, Mureș 5-1 (0-0)

ETAPA VIITOARE (23 ți 27 septembrie)
Sportul Studențesc -- Steaua
S. C. Bacău - Univ. Craiovo
Victoria - Dinamo
A.S.A. Tg. Mureș -- C.S.M. Suceava
F.C. Argeș - „U" Cluj-Napoca
Petrolul - Oțelul
Flacăra Moreni - Rapid
F.C. Olt — „Poli” Timișoara
F.C.M. Brașov — Corvinul

CLASAMENTUL
1. STEAUA 5 5 0 0 18- 2 10
2. Dinamo 5 5 0 0 14- 1 10
3. Univ. Craiova 5 4 0 1 10- 4 8
4. Victoria 5 3 1 1 6- 3 7
5. Corvinul 5 3 0 2 11-10 6
6. F.C. Argeș 5 3 0 2 8- 9 6
7. „U“ Cluj-Napoca 5 2 2 1 5- 6 6
8. Flacăra Moreni 5 1 3 1 6- 5 5
9. Oțelul Galați S 2 1 2 4- 6 5

10. „Poli" Timișoara 5 1 2 2 8- 5 4
11. C.S.M. Suceava 5 1 2 2 6- 7 4
12. F.C. Olt 5 2 0 3 5- 8 4
13. Petrolul 5 2 0 3 6-14 4
14. Rapid 5 0 3 2 3- 6 3
15. A.S.A. Tg. Mureș 5 1 1 3 5-10 3
16. Sportul Stud. 5 0 2 3 5- 9 2
17. F.C.M. Brașov 5 0 2 3 4-10 2
18. S.C. Bacău 5 0 1 4 4-13 1

GOLGETERII

• 6 GOLURI: Pițurcă. Hagi
— 1 din 11 m;

• 4 GOLURI: Ghioagă, Că- 
mătaru — 1 din 11 m. Ciurea
— 2 din 11 m;

• 3 GOLURI; Tismânaru, 
Cașuba. A. Stoica. Vancea, Pet- 
cu, I. Cojocaru:

• 2 GOLURI: Lupu. Mirea. 
Coraș, Mocanu, Terhcș, Lala. 
I. Varga, Augustin, .China. Q- 
loșutean, M. Popescu — 1 din 
11 m.

v\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
Cronicile meciurilor, in pag. 2-3 

in ansamblu, evoluția forma
ției bistrițene. cu multe ele
mente tinere, de perspectivă. 
Marcatori: Dumitru 11, Stin
gă 10, Berbece 3, Drăgăniță 2, 
Ghimeș, Ștot, Marc, Ionescu și 
Cicu cite 1 gol pentru Steaua, 
respectiv Irimieș 5, Țcțcu 5, 
Bcjan 3, Țermure 3, Cojocaru 
3, Giurgiucă 3, Lochner 2. Au 
condus bine: Ad. Simion — V. 
Ivanciu, ambii din Ploiești.

RELONUL SAVINESTI — 
DINAMO BUCUREȘTI 16—20 
(3—13). Sală neincăpătoa.e 
pentru iubitorii handbalului 
din Piatra Neamț. Dinamoviștii 
s-au impus după 7—7 (mim. 
13). Relonu'l a luptat mult 
pentru un rezultat bun. dar 
nu a reușit, fie din cauza ra
tărilor, fie din cauza agresivi- 
tății excesive a bucureștenilor 
(7 eliminări). Au marcat : St. 
Bursuc 6 Cr. Bursuc 5, Zam
fir 1 și Iurca 1 pentru gazde, 
respectiv Ștefan 5, Mocanu 5. 
Flangea 4, Dogărescu 2, Du
rau, Simion, Jianu si Anto
nescu cite 1 gol. Au arbitrat : 
R. Antochi — I. Boschner din 
Brasov. (I. Zaharia, coresp.).

POLITEHNICA TIMIȘOAR \ 
— UNIVERSITATEA C.U.G.

U mo: STEAUA Șl CRIȘUL - PROCENTAJ MAXIM
In cazul celei de a doua sec

vențe din șirul etapelor duble 
la polo, se anticipau, pe bună 
dreptate, cuplaje de atracție, 
sîmbătă și duminică, în bazi
nul Dinamo. Pentru ca o sin
gură partidă să împlinească 
așteptările iar o alta să aibă 
o istorie cu totul aparte...

Primul meci din program. 
STEAUA — VOINȚA CLUJ- 
NAPOCA, a avut în tînăra 
formație bucureșteană o pro
tagonistă ce a reușit, sîmbătă 
după-amiază, două reprize — 
cel puțin — entuziasmante 
pentru suporterii săi: joc în

CLUJ-NAPOCA 31—27 (15—11). 
Victorie meritată a studenților 
timișoreni, care au prezentat 
o formație cu multe elemente 
tinere. Au înscris: Dobrescu 11, 
Janto 4, Naghi 4, Săftescu 4, 
Ionescu 3, Gal 2, Ignat 2 și 
Popescu 1 pentru „Poli". res
pectiv Botorce 8, Crainic 6, S. 
Pop 5, Kiss 3, Simboan 3, Vă- 
lean 2. Au condus: VI. Cojo- 
caru — I. Mihăilescu, ambii 
din Craiova. (C. Crețu-coresp.).

H.C. MINAUR BAIA MARE 
— UNIVERSITATEA CRAIO
VA 27—24 (12—11). în prima 
repriză nici una dintre echipe 
nu a reușit desprinderea deci
sivă. După reluare, băimărenii 
au condus majoritatea timpu
lui. uneori chiar cu cinci go
luri diferență, obținînd o vic
torie meritată. Au înscris: 
Marta 5, Cojocar 5, Andronic 
4, Stamate 4, Cuc 2. lacob 2. 
Halmagy 2, Ponovici 2 și Pa
vel 1 pentru Minaur. respectiv 
Ionică 5, Neagu 3, Răclută 3. 
Leștaru 3, Prîcă 3. Gh. Dumi
tru 3, Marian 2. Barcan șl 
Giurgiu cite 1 gol. Arbitri: D. 
Dordea — A. Kentzel din Si
biu. (A. Crișan-coresp.l.

Mihail VESA
(Continuare tn pao 2-3)

permanentă mișcare, combina
ții eficiente, marcaj strict, 
astfel incit 14 minute poarta 
lui Gică Popescu a rămas... 
închisă, echipa militară fruc- 
tificînd nouă dintre acțiunile 
viguroase. La o asemenea re
marcabilă evoluție, replica a 
fost palidă, clujenii arătîndu-se 
departe de prestațiile din eta
pa inaugurală. Steaua s-a 
impus cu 13—5 (6—0, 3—0,
I— 2, 3—3), deci la opt goluri
O diferență... respectată Și 
ieri, 15—7 (3—1, 4—1, 4—2,
4—3), la capătul unei întîlniri 
care a confirmat sporitele am
biții ale „bronzului" ediției 
anterioare, actualul lider al 
campionatului. Au marcat Ra
gea 2 13; Balanov 1+3, Fruth 
2+2, Geantă 2+1, Stemate 1+2, 
Grancerof 1+1, Nuțu 1+1, Va- 
moș 2, Angclescu, Duculeț, 
Chețan, respectiv Colceriu 3+5, 
Mujnai 1+1. Marc, Farcaș. Ar
bitraj fără probleme: B. Bă- 
jenaru și V. Văleanu.

Partida cea mal disputată, 
amintită la început, s-a con
sumat ieri dimineață, cînd DI
NAMO a întrecut pe CSU 
CONSTRUCȚII-TMUCB cu
II— 9 (3—1, 1—1, 4—3, 3—4).
Superioritatea de ansamblu a 
primei echipe era limpede 
pentru oricine ea a și fost 
concretizată intr-o desprinde
re sigură — cinci goluri avans 
în min. 16,45 (7—2) dar
Geambașu și colegii săi au 
meritul de a nu se fi dat bă
tuți nici la acest scor. Mobili
zată de antrenorul Gh. Zam- 
firescu (căruia îi trebuie a- 
dresat însă un apel la sporti
vitate). CSU s-a apărat ferm 
înspre final. „strîngînd" re
zultatul pînă la 10—8. avînd 
și șansa apropierii amenință
toare la un singur gol. A iro- 
sit-o, și dinamoviștii s-au de
tașat în învingători, totuși, de 
iustete. Au înscris Hagiu 5

Geo RAEȚCHI

(Continuare in pag a 4-a)



IN PRIMUL EȘALON R'JGBYSTIC. CAMPIOANA SE MENȚINE NEÎNVINSĂ
în cadrul celei de a cincea 

etape a campionatului Diviziei 
A — sena I valorică — la rugby 
au avut loc cinci jocuri:

POLITEHNICA IAȘI — 
STEAUA 19—27 (9—9). Meci 
foarte disputat, în care gaz
dele au avut la început iniția
tiva și au deschis scorul. Cam
pionii au revenit treptat, au 
egalat și s-au impus în repri
za secundă. Au marcat LEU- 
CIUC, BAIETU — eseuri, COS- 
TEA — drop, l.p. transforma
re, PARANICI — drop pentru 
gazde, C. FLOREA, DUMI
TRESCU — eseuri, CODOI — 
3 1. p., drop 2 transf., IGNAT 
— drop. A arbitrat Al. Pavlo- 
vici. (Al. PÎNTEA, coresp.)

CONTACȚOARE BUZĂU — 
R.C. GRI VIȚA ROȘIE 21—16 
(12—3). Pe Stadionul Gloria, 
spectatorii au asistat la o parti
dă interesantă, încheiată cu 
aplaudata victorie a gazdelor

CAMPIONATHE DE GIMNASTICA fEMIMNA
(Urmare din pag. 1)

pentru titlu în favoarea Dani
elei Silivaș. Soiul, la care a 
ineîntat Camelia Voinea, $1 ea 
onorată cu 10, și săriturile 
n-au mai avut darul să schim
be ordinea din fată decît în 
măsura în care, beneficiind de 
cea mai ridicată medie la să
rituri (9,90), Aurelia Do bre a 
egalat-o pe Ecaterina Szabo, 
constantă, dar și ușor supra
ponderală, ambele avînd să 
împartă, ex-aequo, locul doi în 
clasamentul general. Configu
rația acestuia a fost: 1. DA
NIELA SILIVAȘ (CSS „Ceta
te" Deva) 79,275,, campioană 
absolută a României, campioa
nă a Daciadei pe 1987, 2. Au
relia Dobre (Dinamo București) 
si Ecaterina Szabo (CSS „Ce
tate" Deva) 78,650 p, 4. Came
lia Voinea (Farul Constanța) 
78,500 p, 5. Celestina Popa 
(Petrolul) 78.075 p, 6. Augusti- 
na Badea (CSS nr. 2 Steaua) 
77,900 p.

în rest, în condițiile in care, 
înaintînd frumoase promisiuni 
în perspectiva apropiateloi 
campionate mondiale, mem
brele lotului lărgit (11 la nu
măr) au dominat cu autoritate 
clasamentele, trebuie să re
marcăm că podiumul de pre
miere al acestor campionate 
naționale s-a prezentat abso
lut strălucitor, aureolat de o 
campioană mondială si aua- 
druplă campioană europeană, 
Daniela Silivaș, de o multiplă 
campioană olimpică. Ecaterina 
Szabo și, în premieră. de 
dubla campioană europeană 
de junioare — 1986, Aurelia 
Dobre. Observînd, semn îmbu
curător. că primele 8 clasate 
la individual compus provin 
din 7 cluburi, ceea ce vine să 
probeze că aria performantei 
în gimnastica noastră femini

DIVIZIA A LA HANDBAL
(Urmare din pag. 1) 

în fața uneia din fruntașele 
rugbyului nostru Realizatori; 
GOMOESCU — eseu POPIȘ- 
TEANU — 2 l.p., drop, PODA- 
RESCU — 2 l.p., transform tre 
pentru localnici, CALAFEȚEA- 
NU — eseu, RADU — 4 l.p. A 
condus Fl. Dudu. (D. SOARE, 
coresp.).

C S.M. SUCEAVA — DINA
MO 9—10 (3—10). Joc de mare 
luptă în care sucevenii au ra
tat din poziții clare, mareînd 
doar prin VASILIU — 2 drop 
și LIVADARU — l.p. Punctele 
bucurestenilor au fost realizate 
de COPIL — eseu, FI. ION — 
l.p. si drop. Arbitru: P. Bar- 
bu. (I. MtNDRESCU coresp.).

FARUL — UNIVERSITATEA 
TIMIȘOARA 14—12 (8—3). Con
stan tenii au condus cu 8--0, 
după care au slăbit ritmul, 
permițînd oaspeților să preia 
inițiativa și conducerea. Qp 
două minute înainte de final, 

nă s-a lărgit considerabil, să 
spunem cîteva cuvinte despre 
întrecerea pe echipe. în pofi
da izbînzilor Danielei Silivaș 
și Ecaterinei Szabo, mai omo
gena garnitură a CSȘ nr. 2 
Steaua, alcătuită din Augusti- 
na Badea, Eugenia Golea. Me
lania Rus si Cornelia Crctu, 
și-a fructificat avantajul do- 
bîndit după „impuse", intrînd 
în posesia titlului: 1. CSȘ NR. 
2 STEAUA 232,850 p, campioa
nă națională si a Daciadei pe 
1987, 2. CSS „Cetate" Deva 
231,400 p, 3. CSS Triumf Bucu
rești 226,225 p, 4. Petrolul Plo
iești 225,225 p, 6. CSS Onești 
223,500 p.

Duminică, finalele pe apa
rate, s-au deschis cu sărituri
le, sub semnul unor și mai 
mari ambiții. Creditată cel 
mai bine, Aurelia Dobre a 
fost notată cu 9,925 și a intrat 
astfel, pentru prima oară, în 
posesia unui titlu de campi
oană de senioare. Nu atît evo
luția ei, sigură și elegantă, a 
impresionat, cit faptul că după 
„căderea" din ajun ea a părut 
remontată psihic, senină, apă- 
rindu-și cu îndîrjire șansa pî- 
nă la capăt. Clasament: AU
RELIA DOBRE 19,862 p, Euge
nia Golea 19,674 p, Daniela Si- 
livaș 19,637 p.

Ce a urmat la paralele, blr- 
nă si sol a însemnat o demon
strație de virtuozitate, aplau
dată frenetic, a Danielei Sili
vaș. Primind de fiecare dată 
nota maximă, ea n-a lăsat 
nici o șansă adversarelor, 
transformînd fiecare probă în- 
tr-o luptă „fără istoric". La 
paralele, intrată cu cea mai 
bună „zestre", Silivaș a adus 
sala foarte aproape de... punc
tul de fierbere și: nota maxi
mă. Bîrna a reprezentat, ca 
de obicei, un examen sever, 
căruia i-au căzut victime Ca

BS

laru 3, Lunca 3 și Popa 1 pen
tru învingătoare, respectiv 
Grigoraș 6, Preoțescu 4, S. Ar- 
vatu 3, Murărașu 3, Mincu 2, 
G. Constantinescu și Hăvîrnca- 
nu cîte 1 gol. Au condus: M. 
Fleșeriu — B. Amancea, ambii 
din P. Neamț. (FI. Filioreanu
— coresp.).

CHIMISTUL RM. VlLCEA
— MUREȘUL TG. MUREȘ 26-
22 (13—10). Partidă de un ri
dicat nivel tehnic și spectacu
lar, care a meritat pe deplin 
titlul de derby al etapei. în 
prima repriză jocul a fost mai 
echilibrat, echipa vîlceană des- 
prinzîndu-se abia spre sfîrșit. 
După reluare, gazdele s-au 
distanțat treptat la diferențe 
apreciabile: 15—10 (min. 33), 
17—11 (min. 38), 25—19 (min. 
53), cîștigînd o partidă în care 
au condus tot timpul. Marca
toare: Verigeanu 9, Torok 5,
Lazăr 4, Romele 4, Pestrea 3
și Bloju 1 pentru Chimistul, 
respectiv Matefy 9, Stroia 4,
Bărbat 3, Kozma 3, Florea 3.
Arbitri: M. Marin — Șt. Șer- 
ban, din București. (S. Geor- 
noiu — coresp.).

HIDROTEHNICA CONSTAN
TA — RULMENTUL BRAȘOV 
21—24 (7—13). Programată în
tr-o sală mult prea mică față 
de numărul amatorilor de 
handbal din Constanța, parti
da la care ne referim s-a des
fășurat de la un capăt la al
tui cu deosebită dăruire și 
dîrzenie ale ambelor echipe. 
Au fost construite faze de 
atac foarte rapide și precise, 
finalizate cu goluri din poziții 
aproape incredibile. Oaspete

Farul a obținut victoria. Au 
înscris POPESCU, TINCA — 
eseuri, TRIFESCU — 2 l.p., A- 
CHIMOV — eseu DOMOCOS 
l.p., transformare, GRIGORAȘ
— drop. A condus P. Soare. 
(C. POPA coresp).

C.S.M. SIBIU — SPORTUL 
STUDENȚESC TMUCB 23—9 
(10—9). Succes clar al sibieni- 
lor în acest meci care a avui 
loc la Alba Iiilia. (I IONESCU 
coresp.).

întîlnirea Știința Petroșani
— Știința CEMIN Baia Mare 
a fost amînată.

în clasament conduce STEA
UA, cu 15 p, urmată de Dina
mo 14 p, R.C. Grivița Roșie 
13 p.

★
în numărul viitor al ziarului 

nostru vom publica relatări de 
la partidele din cadrul seriei a 
doua a Diviziei A la rugby.
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melia Voinea (9,15) și Augus- 
tina Badea (9,25). Naturală, cu 
un registru amplu, precisă ca 
un., ceasornic, Silivaș nu doar 
că ’ a confirmat media de in
trare, cea mai înaltă (9,975), 
dar a mai adăugat o notă dțj 
10, a patra, absolut meritată, 
la capătul unei evoluții parcă 
așezată la jumătatea distanței 
dintre realitate și vis. Deși s-a 
reabilitat după ratarea din 
ajun (9,80), Aurelia Dobre n-a 
putut „prinde" podiumul de 
premiere. Finala la sol a în
cheiat in crescendo cele trei 
Zile de luptă sportivă și fru
musețe. Virtuozitatea și fante
zia gimnastelor s-au dezlănțuit 
în aplauzele spectatorilor și, 
cu totul justificat, arbitrele au 
acordat o dată nota 10 și de 
cinci ori 9,90. Pornită ca fa
vorită, Camelia Voinea n-a iz
butit să-și păstreze avantajul 
din ajun, părînd resemnată în 
fața acrobaticii neobișnuite, cu 
o precizie și o suplețe extra
ordinare, asumată de Daniela 
Silivaș. Din nou notată cu 10, 
Silivaș s-a arătat cu adevărat 
cea mai bună, într-o formă și 
la o valoare care pot constitui, 
chiar păstrînd măsura, semne 
de optimism înaintea Rotter- 
damului.

Urmînd să revenim asupra 
competiției de la Deva, iată 
celelalte clasamente pe apara
te: paralele . —. SILIVAȘ 19,950 
p, Szabo 19,675 p, Dobre 19,600 
p; bîrnă: SILIVAȘ 19,975 p, 
Szabo 19,775 p, Celestina Popa 
19,650 p; sol: SILIVAȘ 19,900 
p, C. Voinea 19.825 p. A. Do
bre 19,750 p.

Se cuvine să încheiem a- 
ceastă corespondență sublini
ind cu elogiu organizarea și 
arbitrajul competente, atmos
fera de deplin fair play și, 
pină la urmă, de lucru intens, 
de muncă, de seriozitate, care 
au caracterizat actuala ediție a 
Daciadei maestrelor, din toate 
punctele de vedere — o de
plină reușită.
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le, cu o apărare mai bună 
decît a gazdelor, nu au putut 
fi oprite nici de această dată 
din seria victoriilor. Marcatoa
re: Cămui 9, Cazacu 4, E. Ca- 
rapetru 2, Matarangă 2, Pîrî- 
ianu, Motoșcă, Alexandru și 
Roșea cite 1 gol pentru Hidro
tehnica, respectiv Tache 10, 
Marian 5, Ilie 4, Demeter 2, 
Boriceanu, Ion și Bălă cîte 1 
gol. Au arbitrat: T. Cureiea 
— I. Păunescu, ambii din 
București. (Ch. Goldenberg — 
coresp.).

OȚELUL GALAȚI — CON
STRUCTORUL TIMIȘOARA 
19—19 (9—11). Partidă de un 
slab nivel tehnic și spectacu
lar, în care gazdele au evoluat 
sub așteptări. Timișorencele, 
cu o apărare fermă și atacuri 
combinative, au condus pină 
în ultimele secunde de joc, 
Ivan aducînd o nesperată ega
litate pentru echipa Oțelul. Au 
înscris: Oprea 6, Antoneanu 
4, Ivan 4, Stan 3, Calmuc șl 
Ungureanu cîte 1 gol pentru 
gazde, respectiv Stancov 6, 
Palici 6, Truca 3, Ghcorghe- 
Ștefanoviei 2, Simion și Neu- 
ror cîte 1 gol. Au arbitrat pi
teștenii Al. Isop — M. Tănă- 
scscu. (T. Siriopol-coresp.).

C.S.M. INDEPENDENȚA SI
BIU — DOROBANȚUL PLO
IEȘTI 13—11 (5—3). Handbalis
tele sibience au realizat prima 
lor victorie din acest campio
nat, predînd „lanterna" parte
nerelor de întrecere. Marcatoa
re: Paștiu 5, Brănuț 3, Moha- 
nu 3, Enescu 2 pentru învin
gătoare, respectiv Curea 4, 
State 4, Anton 2 și Marineac. 
Au arbitrat: Tr. Apostol și R. 
Mahler, din Brașov. (I. Iones- 
cu — coresp.).

RAPID — TEROM IAȘI 21— 
27 (16—11).
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JOC FRUMOS, VICTORIE CLARA
Steaua și F.C.M. Brașov 

oferit ieri, 
mos, alert, .
loase, mult gustate de public, 
și, cu deosebire în prima re
priză, mai echilibrat decît era 
de așteptat, nu numai sub as
pectul scorului, ci mai ales ca 
desfășurare în cîmp (exceptînd, 
însă, raportul ocaziilor de gol, 
net în favoarea campionilor), 
încă de la început, acțiunile 
de atac au alternat spre am
bele porți, Majaru (min. 1) și 
Kramer (min. 2) încercînd bu
turile adverse. în min. 5, Hagi 
— din lovitură liberă — îl pu
ne în dificultate pe Șanta, dar 
și Stîngaciu va fi nevoit, în 
min. 10, să iasă la marginea ca
reului, pentru a degaja mingea 
spre care se îndrepta și Kra
mer. După o ratare a lui Pi- 
țurcă în urma unei excelente 
acțiuni întreprinse ’ de Hagi 
(min. 12), Steaua reușește 
deschidă scorul în min. 16: 
Lăcătuș este faultat în careu 
și HAGI transformă impecabil 

, iovitura de la 11 metri. Gaz
dele își vor crea în continuare 

' bune situații de a-și mări a- 
vantajul, dar Bumbescu (min.

I 24 — șut pe lîngă poartă), Lă- 
I cătuș (min. 36 — scăpat singur 

în careul advers nu-1 poate în, 
Ivinge pe Șanta) și Plțurcă 

(min. 38 — șut în bară), nu 
reușesc să le fructifice. în 

Ice-i privește, brașovenii produc 
o bună impresie,' prin modul 
cum ies din apărare la atac, 
prin jocul lor combinativ, dar 

I acțiunile ofensive întreprinse 
| de ei sînt stopate de regulă în 

fața careului advers, unde măi 
ales Belodedici și Bumbescu, 
au intervenții de mare efect. 
Astfel că Stîngaciu trece prin 
oarecari emoții doar la puter
nicele șuturi expediate de Avă-

------------------  f
" f au 

un joc foarte fru- 
cu faze spectacu-
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MULTE OCAZII,
GALAȚI, 20 (prin telefon). 

F.C. Olt a încercat să joace 
deschis, pe poarta adversă. Ie
șirea ei din șablonul preferat 
de echipele în deplasare (a- 
glomerare în defensivă si con
traatacuri rare, în momentele 
sigure) a asigurat și variația, 
si culoarea, chiar și o tentă 
de echilibru (pînă Ia pauză), 
după care prospețimea fizică a 
Oltului s-a terminat. Maniera 
de joc a adversarei s-a dove
dit convenabilă Oțelului, care, 
putîndu-se desfășura pe spații 
largi, a valorificat calitățile 
de dispecer și spiritul de anti
cipație ale lui Burcea, pre
cum și predilecția pentru com
binații ale lui Ralea și Antohi. 
Indiscutabil, „vioara întîi" a 
întîlnirii a fost echipa gazdă, 
superioară în primul rînd pe 
plan fizic, atuul mai convin
gător pe măsură ce meciul 
curgea spre final și în condi
țiile avantajului numeric (în 
min. 72 Turcu a fost eliminat 
de pe teren).

Apetitul la finalizare al Oțe
lului, pronunțat, s-a convertit 
într-o suită de șuturi expedi
ate la poarta apărată excelent 
de către Anghel. El a creat 
impresia netă că scorul minim 
reprezintă o realizare minoră: 
frecvența loviturilor la poartă 
a fost deosebită; iar atunci 
cînd portarul oaspeților era și 
el depășit, între șut si gol s-a

DESPRINDERE ÎN FINAL
HUNEDOARA, 20 (prin te

lefon). Timp de o oră, meciul 
Corvinul — Petrolul a fost 
unul de „contre", cu multă 
risipă de energie și, din păca
te, , puțin fotbal. Deși a domi
nat mai mult, Corvinul s-a 
eliberat greu din marcajul 
„om la om" al Petrolului, cre- 
indu-și rareori ocaziile de gol 
dorite de tribune. Vădit in
comodați de „armonica" oaspe
ților, de modul lor rapid si al
truist de a acoperi centrul te
renului și de a susține omul 
cu mingea, hunedorenii n-au 
reușit să construiască după 
obicei, poate și pentru faptul 
că dispecerul de altădată, l-am 
numit pe Klein, a părut în 
multe situații depășit de ra
piditatea fazelor. în condițiile 
în care Petrolul a însemnat., 
în acest interval, o plăcută 
surpriză, tabela de marcaj s-a 
conformat realităților din te
ren: a deschis scorul SUCIU, 
în min. 8, la centrarea lui Bar- 
dac, a egalat URSEA (min. 
21), cu un „sting" necruțător, 
PETCU (min. 30) a preluat 
conducerea pentru Corvinul, 
transformînd în gol o pasă a 
lui Cojocaru, după care PAN- 
CU (min. 48) a restabilit ega
litatea. A fost suficient ca, in 
min. 58, COJOCARU să rea
ducă gazdele în avantaj, pen
tru ca aspectul jocului să se 
schimbe complet și echilibrul 
lui să se frîngă definitiv. Ba
ra aceluiași Cojocaru (min. 66) 
a prefațat celelalte două go
luri ale gazdelor, pe fondul 
unei superiorități crescute cu

I STEAUA
I F.C.M. BRAȘOV

3 (1)
1 (0)

63 Ro’tariu
— Lăcătuș

Stadion Steaua ; teren foarte 
iun : timp frumos si călduros; 
spectatori — circa 18.000. Șuturi : 
23—13 (pe poartă : 10—9). Corne
te : .11—3 Au marcat : HAGI
(min. 10, din penalty, și min. 60), 
BOLONI (min. 59), respectiv 
KRAMER (mill. 76).

STEAUA : Stîngaciu 7 — Iovan 
6, Bumbescu 7 (min. 70 Balint 6), 
Belodedrci 8, Ungureanu 6 — Stoi
ca 7, Majaru 6 (min. "" 
5), Boloni 7 Hagi 8,5
6. Piturcâ 5.5.

F.C.M. BRAȘOV :
Bălan 5 (min. 68 Mărgărit 6), Ște- 
fănescu 7,5 Moldovan 6, Mandoca 
6 — Pătru 7, Avădanei 7, Andrași
5, Barbu 6 (min. 75 Kiss) — Terheș
6, Kramer 6.5.

A arbitrat bine A. Moroianu 
(Ploiești) ; la linie. A. Porumbo- 
iu (Vaslui) și D. Bucluman (Ti
mișoara).

La speranțe : 4—0 (1—0).
0 ni-

(min. 19 și 30).
puțin timp după pauză 
48), oaspeții trec pe 

egalare, cînd Terheș 
Aver- 

campioana

danei 
La

(min. 
lingă 
trimite mingea în bară, 
tizată, de pericol, 
forțează o desprindere mai cla
ră, pe care o va reuși în mi. 
nutele 59 și 60, prin două șu
turi excepționale expediate din 
afara careului, cam în același 
stil, de BOLONI și, respectiv, 
HAGI. Steaua slăbește apoi alu
ra ofensivă, deși din cînd în 
cînd își va mai crea situații 
deosebit de favorabile, irosite 
însă, îndeosebi, de Rotarlu 
(min. 74 și 79). Avînd meritul 
de a fi jucat deschis, 'brașove
nii au izbutit, la rîndul lor, 
să înscrie golul de onoare în 
min. 76 prin KRAMER.

Constantin FiRĂNESCU

UN SINGUR GOL
OȚELUL î (0)
F.C. OLT 0

Stadion Dunărea ; teren bun ; 
timp frumos ; spectatori — circa 
1'8.060. Șuturi : 23—5 (pe poartă : 
8—2). Cornere : 12—3. A marcat 
RALEA (min. 56).

OȚELUL : Călugăru 6 — Borali 
6, Anglielinei 7- Agiu 7, G. Po
pescu 6 — M. Stan 7, Hanghiuc 
5,5 — Burcea 6,5 — Drăgoi 6 
(min. 65 I. Gigi 7). Antohi 7. Ra
lea 7.

F. C. OI.T : Anghel 7 — Dumi
trescu 6, Bungărdean 6,5 Zamfir 
6, Huiiban 6. M. Popescu 6, Leța 
6 (min. 72 Dudan 5), Eftimie 5,5 
— Pena 6, Laurențiu 5. Turcu 3.

A arbitrat bine V. Antohi (Iași); 
la linie : M. Stoeneseu și V. An- 
gheloiu (ambii București).

Cartonase galbene : G. POPES
CU, DRAGOI, PENA.

Cartonașe roșii : TURCU.
La speranțe : 1—1 (1—1).
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opus bara porții sale (min. 11 
Borali, min. 31 Antohi); să 
mai amintim si cele cîteva 
erori de câțiva centimetri pe 
traseul balonului (min. 28 Ra
lea, ■ min. 78 Burcea).

Golul meritatei victorii gă- 
lățenc a fost inserts în min. 
56 de RALEA, după ce G. Po
pescu a executat o lovitură li
beră, Agiu a reluat cu capul, 
iar Anghel a respins in ex
tremis.

Ion CUPEN

CORVINUL 
PETROLUL

Stadion Corvinul : teren ex
cedent ; timp călduros ; specta
tori — circa 8.000. Șuturi : 17—14 
(pe poarrtă : 12—6). Cornere : 4—2. 
Au marcat : SUCIU (min. 8), PET
CU (min. 30), COJOCARU (min. 
58), BURLAN (min. 76), VĂETUȘ 
(min, 84), respec v URSEA (min. 
21), PANOU (min. 48).

CORVINUL : loniță 6 — Bardac 
7, Mărginean 7, Stroia 6 (min. 55 
Dubinciuc 7), Bejenaru 7 — Pet- 
cu 7, Nicșa 6, Klein 6 — Suciu 6 
(>min. 69 Burlan 7). Cojocaru 1, 
Văetus 6.

PETROLUL : Jipa 6 — Hîncu 6. 
Pancu 7, ștefan 6. Panait 6, I. 
Gușe 6 (min. 76 Ștefănescu) — 
Ruse 6, Ursea 7, Purcăreață 6 
(min. 63 C. Solomon 6) — Cr. Eno 
6. Drăian 6.

A arbitrat bine .V. Alexandru ; 
la linie : M. Constantinescu (am
bii din Bucureștii și A. Gheorghe 
(P. Neamț).

Cartonașe galbene : MĂRGI
NEAN, COJOCARU. I. GUȘE.

L- speranțe : 1—1 (1—1).
0 .......... ... .........

fiecare moment. în timp ce 
Petrolul s-a prăbușit literal
mente, Corvinul s-a îndreptat, 
stăpîn pe situație, combinînd 
mult și derutant, spre o victo
rie devenită, astfel, pe deplin 
meritată. In min. 76, „evada
rea" lui Bejenaru, pe stingă, 
a fost fructificată de BURLAN, 
pentru ca în min. 84, VĂETUȘ 
să reia imparabil centrarea 
lui Nicșa.
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DINAMO BRAȘOV — DA
CIA PITEȘTI 28—23 (13—11).
Victorie meritată a brașoveni
lor, obținută însă destul de 
greu, după un meci deosebit 
de interesant. Piteștenii s-au
apărat foarte bine, mai ales 
la începutul partidei, cînd au 
și condus cu 2 și 3 goluri. 
Marcatori: Roșea 11, Donca 4, 
Hosu 4, Streinu 3, Donosa 2, 
Cian, Miele, Moldovan și Fielk 
cite 1 goi pentru învingători, 
respectiv Grabovschi 7, Oprea
4, Cozma 4, Paraschiv 3, Nea- 
gu 2, Mihăilă 2 și Gîdea 1. Au 
arbitrat bucureștenii M. Dumi
trescu și E. Niță, (C. Gruia — 
coresp.).

A.S.A. ELECTROMUREȘ TG. 
MUREȘ — ȘTIINȚA BACĂU 
25—26 (13—12). Joc de mare 
luptă și angajament total. 
Studenții au cîștigat prin 
transformarea unei aruheări 
de la 7 m cînd mai erau doar 
două secunde(l) de joc. Au în
scris: Mureșan 6, I. Moldovan
5, Bădău 5, R. Moldovan 3, 
Adespi 3, Furnea 2 și Cioba- 
nu 1 pentru gazde, respectiv 
Chirilă 9, Bondar 7, Berbeca- 
ru 3, Gîrlescu 3, Vlad 2, Va- 
siîca și Rotaru cîte 1 gol. Ar
bitri : R. Iamandi — Tr. Ene, 
din Buzău. (A. Szabo, coresp.).

FEMININ
ȘTIINȚA BACĂU — CON

FECȚIA 34—20 (16—10). Prac- 
ticînd un joc în viteză, cu 
combinații spectaculoase la 
semicerc, campioanele au cîș
tigat meritat un meci pe care 
l-au controlat tot timpul. Au 
marcat: Tîrcă 13, Cerveneiuc
6, Petrca 4, Danilof 4, Ciubo-
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DINAMO 
F.C. ARGEȘ

Stadion Dinamo ;
timp călduros ; spectatori — cir
ca 15.000. Șuturi : 21—0 (pe poar
tă : 10—0). Cornere : 13—3. Au
marcat : STOICA (mln. 26), MI- 
HĂESCU (mir. 41), CĂMATA.RU 
(mln. 60 — din penalty), VARGA 
(min. 87).

DIXAMo : Moraru 6,5 — Mihă- 
escu 7, Lupescu 7, Nicolae 6, Du- 
mitrașcu 6 — Varga 7, Lupu 7, M. 
Stoica 7 — Cămătaru 7, Damas- 
chin I 5 (min. 46 Timiș 6,5), Orac 
5 (min. 46 Balac ").

F. C. AEGEȘ : Speriatu 5 —
Si-mion 5, Stancu 6, Pîrvu 5 (min. 
72 Șerban 5,5). Tănase 5 — Pană 
5,5. Ștefan 6, Bănuță 6 — D. Zam
fir 4 (min. 46 Băluță 5), Ghioacă 
5, Radu n 5.

A arbitrat cu greșeli V. Titorov 
(Drobeta Tr. Severin) la linie : 
I. Velea (Craiova) si M. Axente 
(Arad).

Cartonașe galbene : NICOLAE 
La speranțe : 4—1 (3—0).

• i ...

După pauză, cu vîrfuri de 
atac Cămătaru-Timiș, gazdele 
iși continuă ofensiva. Cel de 
ai treilea gol al dinamoviști- 
lor a fost urmarea unui pe
nalty executat de CAMATA- 
RU în min. 60 : 3—0. Scorul 
final — pe deplin meritat, pi- 
teștenii dînd o replică foarte 
palidă în atac — este stabi
lit de VARGA (min 87), care 
a surprins pe toată lumea (dar 
mai ales pe Speriatu). cu un 
șut de la aproximativ 30 m: 
4—0.

P«- SlAVESCU

E EVIDENTĂ, SUCCES LOGIC

CLUJ-NAPOCA, 20 (prin te
lefon). __  ‘ / ____
natului trecut Flacăra Moreni 
nu era o echipă 
acum, iată, are un cuvînt greu 
de spus în fața oricărui ad" 
versar. A demonstrat-o și la 
Cluj-Napoca. unde a abordat 
partida de o manieră care a 
pus probleme partenerei de în
trecere : un joc organizat în 
apărare, cu o bună circulație a 
balonului în mijlocul terenului, 
fără a neglija însă contraatacul, 
în min. 21, morenarii au și 
reușit să deschidă scorul : în 
plină ofensivă clujeană, Ia un 
contraatac rapid, Văidcan s-a 
infiltrat pe partea dreaptă, a 
urmat centrarea și DRAGNEA, 
oportun, a reluat, cu capul, în 
plasă. Replica clujenilor a 
fost promptă, dar Cîmpeanu II 
(min. 24), din 6 m, a trimis 
pe lîngă poartă. In min. 27, 
Neamțu a expediat balonul cu 
capul în 
gea a 
Bucur 
roartă. .. ____...
electrizant : un reflex al lui 
Dohot. la capul lui Boeru (min. 
41), după care, în min. 43, la 
centrarea lui Meszaroș, CÎM
PEANU II a reluat, din a- 
propiere, în plasă : 1—1.

Mai bună avea să fie repriza 
a II-a cînd gazdele au alergat 
după victorie, instalîndu-se mai 
tot timpul în jumătatea de 
teren adversă. A venit, însă, 
minutul 62, cînd Cavai a res
pins defectuos un balon care 
a ajuns pe partea dreaptă la 
Văidcan, a urmat o centrare 
lungă și NICA a trimis, cu 
capul, în plasă. Minute de foc 
la poarta oaspeților, dintre 
care amintim lovitura cu capul 
(min. 67) a lui Boeru pe care

Dacă în turul campio-

de temut,

..transversală" 
revenit în teren 
a șutat oe
Final de

min- 
Si 

lingă 
repriză

•>»

„U“ CLUJ-NAPOCA 2 (1)
FLACĂRA 2 (1)

Stadion Municipal ; teren bun; 
timp frumos ; spectatori — circa 
15.000. Șuturi : 15—8 
6—4). Cornere : 10—6. 
DRAGNEĂ (min 21), 
II <min. 44). NICA 
BOERU (min

„U“ CLUJ-NAPOCA : Cu.„: 7 
Meszaroș 6 Ciocan 7, Neamțu 6, 
Dobrot'. 6 — Mujnai 7. Bucur 6 
(min. 79 I. Moldovan), L. Moldo
van 6 - Cadar 6 Cîmpeanu II 6,
Boeru 7.

FLACĂRA: Dohot 7 —G.‘Radu 
6, E.nc 6. Butufei 6. Nistor 6 —
Beldie 6 Dragr.ea 7, D. Sava 6 
(min. 58 Nica 8) — C. Pană 6 
(min. 84 Săndoi). Văidean 7, Lala 
6.

A arbitrat bine C. Corocan 
(Reșița' ; la linie : M. Neșu (O- 
radea) și I. Coț (Ploiești).

Cartonase galbene : CIOCAN, 
BOERU, VĂIDEAN. BUTUFEI.

La speranțe : 1—3 (1—1).

90).

(oe poartă : 
Au marcat: 
CÎMPEANU 

(mln. 62).

Cavai 7 —

reținut-o cu dificulta- 
șutul lui Dobrotă (min. 
balonul a trecut ra- 
„transversala" si. din

Dohot a 
te; apoi

76). cînd 
zant cu 
nou. Dobrotă (min. 83). la cen
trarea lui Mujnai, a expediat 
balonul afară. Instalată în 
jumătatea de teren adversă, 
formația clujeană insistă în 
atac și, după ce Nica (min. 88) 
a șutat puternic și Cavai a 
respins în corner, a urmat, la 
poarta cealaltă un luft al lui 
Mujnai din 6 m (!). In sfîrșît, 
în min. 90 BOERU a înscris 
jos, la colț, aducind egalitatea 
pe tabelă, rezultat firesc după 
desfășurarea jocului.

Gheorghe NERTEA

IERI, IN ETAPA A 4-a A DIVIZIEI B
— GLORIA 

Bejenaru 
și Dumitra-

O. Bălteau u, I. Matei, R, Ale- 
xandrescu T. Ungureanu, T. Bu- 

Baltag și

SERIA I —
FEPA ’71 BlRLAD

BUZĂU 2—0 (0—0):
(min. 52 din 11 m) 
che (min. 76).

PRAHOVA C.S.U. PLOIEȘTI — 
PETROLUL BllAlLA 4—0 (3—0) :
Libfu (min. 25 șl 30), Cismaru 
(min 40) și Vlad (min. 70 din 
11 m).

UNIREA SLOBOZIA — META
LUL PLOPENI 2—0 (1—0) : Con
stantin (min. 4 șl 59).

STEAUA MIZIL — POLITEH
NICA IAȘI 4—0 (2—0): Goia
(min. 13) Cosma (min. 29), Gri
gore (min. 77 și 89).

C.S. BOTOȘANI — F.C. CON
STANȚA 1—0 (0—0): Rusu (min. 
73).

OLIMPIA RM. SĂRAT — F.C.M. 
DELTA DINAMO TULCEA 0—2 
(0—2): lamandi (min. 29) șl Ro
taru (min. 34).

UNIREA FOCȘANI — CEAHLĂUL 
P. NEAMȚ 3—0 (1—0) 
(min. 44) și Fl. Sandu (min. 60 
și 62).

F.CJW. PROGRESUL 
— ȘIRETUL PAȘCANI 
Marin (min. 75 din 11 
trache (min. 85).

C.F.R. PAȘCANI — INTER 
VASLUI 1—0 (0—0): Keresi (min. 
60 din 11 m).

Relatări de la

11

descu, Fi. Jecbeanu, I. 
C. Enea.

9-

1 SIEAU.a Mizil 4 3 0 1 9*4 6
2, Prahova PI. 4 3 0 1 7- 4 6
3. F.C Constanța 4 2 11 6-15
4. Prog Brăila 4 2 11 7-4 5

5—6. Delta Tulcea 4 2 11 5-3 5
Unirea Fo^s. 4 2 11 6-4 5

7. Unirea Sub 4 2 11 4-4 5
8. C.F.R. Pașcani 4 2 0 2 6-4 4

)—10 Metalul - :p. 4 2 0 2 5-5 4
FEPA ’74 4 2 0 2 4-4 4

—12. Ceahlău. P.N. 4 2 0 2 6-7 4
Șiretul Pașcani 4 2 0 2 4-5 4

13. C. S Botoșani 4 2 0 2 3-6 4
14. Gloria Buzău 4 112 6-5 3
15. Poli. Iași 4 112 3-6 3
16. Inter Vaslui 4 10 3 1-4 2
17. Olimpia Rm. S. 4 10 3 2-7 2
18. Petrolul Br. 4 0 13 5-12 1

(duminică 
Ceahlă al

Chiriță

BRAILA 
2—0 (0—0): 
m) și Pe-

C. Burghelea,

ETAPA VIITOARE
27 septembrie) : Ceahlăul P. 
Neamț — F.C.M. Progresul Bră
ila. Metalul Ploneni — Olimpia 
Rm. Sărat. Șiretul Pașcani — 
Steaua Mizil Gloria Buzău — 
Unirea Focsani. C.S. Botoșani — 
FEPA ’74 Birlad. F.C. Constanta 
— F.C.M. Delta Dinamo Tulcea, 
Politehnica Iași — Prahova C.S.U. 
Ploiești. Petrolul Brăila — C.F.R. 
Pașcani. Inter Vaslui - Unirea 
Slobozia.

■’ 'on) — 
două 

i— cel 
vînd as- 
umosului 
e „acce- 
îilor, te- 

antici. 
rei. Un 

însă e- 
absențe 

formații.
«ohipa 

icient în 
ij strîns, 
1 care a 

ofensiv 
;i au de- 
Tioritate 
perile de 
• conduc 
rțe, prin 
egistrăm 

de gol, 
iar. Cele 
in. 5 — 
pămînt), 
reluare 

la 8 m), 
topat o- 
aișcovici

Alcxa, 
-ă ce în 
respinge 
ată de 
Victoria 

scorul, 
sl (cel 

bucu- 
de Vaiș- 
, din a- 
tJ.
! lansea- 
tiandica- 
ir se va

C.S.M. SUCEAVA 
VICTORIA

Stadion Areni ; teren bun; timp 
Înnorat ; spectatori — circa 15.000. 
Șuturi : 13—12 (pe poartă: 4—6). 
Cornere : 11—1. A marcat AU
GUSTIN (mln. 43 și 50).

C.SJVI. SUCEAVA : Alexa 6 — 
Cristescu 6 (min. 44 I. Popa 5), 
Gălușcă 6, Ungurean 6, P. Grigore 
6 — Mucileanu 5 (min. 76 Sto-ica), 
Buiîiga 6. Gafencu 5 — Păiuș 6. 
Sfrijan 5, State 6.

VICTORIA BUCUREȘTI : Rotă- 
rescu 7 — Comănescu 6. Ursu 7, 
Mirea 7. Topollnschl 6 — Cojoca- 
ru 7. Augustin 7,5 (min. 80 Balaur), 
V. Ene 7 — Vaișcovicl 7. Nuță 8. 
Henzcl 8 (min. 87 Țălnar).

A arbitrat bine M. Salomir 
(Cluj-Napoca) • la linie N. Di- 
nesou (Rm. Vîlcea) șl V. Curt 
(Constanța). -

Cartonașe galbene : ALEXA 
GAFENCU.

La speranțe : o——1 (0—0).
• i i ■

(prin tele-
primă repriză

DEZLĂNȚUIRE CRAIOVEANĂ DUPĂ PAUZĂ
CRAIOVA. 20 

fon). După o
..albă". în care cruda formație 
craioveană a arătat că resim
te. psihic, din plin, efectele e- 
ouizantului meci de miercuri, 
iar tîrg-mureșenii se blocau 
destul de bine în apărare, răs- 

contra- 
se as- 
minute 
„actul"

UNIV. CRAIOVA 5 (0) I
I A.S.A. TG. MUREȘ 1 (0) |

MPUS
n tele- 
;ero“ ne 
sare in
tre din-
i trans- 
A reu-

rt'it din 
cu iu- 
funda- 

indu-se. 
. ne cit 
, pe a- 
e ofen-
ii stinf. 
tturi din 
arte ou-

nreci- 
lui Bo- 
;at deș
ii. 13). 
n adîn- 

acesta 
eiț si a

Aarta- 
u. Olo- 
at. oină 
moi. în 
Fulga a 
re. Dină 
ut con-

apărut 
ui Vlă- 
ransfor- 
11 fiind 

gazdă, 
-a dez- 
mcea a 
fluierul 
:it însă 
rmătoa- 
e a lui 
lovitu-

îngreuna și mal mult pentru 
că în min. 50 bucureștenii reu
șesc al doilea gol, prin același 
AUGUSTIN, care fructifică cu 
precizie Centrarea lui Vaișco- 
viei. Acum echipa locală for
țează cu toate liniile. Are două 
imense ocazii prin State (mln. 
61) și Păiuș (min. 62), dar nu 
reușește să înscrie, in primul 
rînd datorită propriilor ei slă
biciuni. Să nu uităm Insă, că 
ea a avut în față un adversar 
matur, care a știut să-și men
țină avantajul, obținînd o me
ritată victorie.

Adrian VASILESCU

Dunzind prin cîteva 
atacuri tăioase, putini 
tentau ca. după 45 de 
fără gol. să vadă 6 în
al II-lea. Din prima parte, do
minată teritorial de craioveni, 
vom retine atacurile lor din 
min. 6 cînd. la canatul unei 
combinații Weissenbacher — 
Vancea — Weissenbacher. uiți- 
mul sutează nuternic. Varo res
pinge. Geolgău reia spre... gol. 
dar Fodor scoate de pe linia 
porții. Anoi. înregistrăm o în
viorare a iocului oaspeților, 
care au o bună ocazie (min. 29) 
prin Ciorceri — sut puternic, 
blocat de defensiva craioveană. 
dar mai cu seamă în min. 31. 
cînd Fanici. primind o minge 
bună de la Craiu. sutează pu
ternic. Lung boxează. Ciorceri 
reia spre poarta craioveană si 
Gh. Popescu înlătură pericolul.

Va veni repriza golurilor. La 
numai 10 minute de Ia reluare, 
Badea pătrunde decis. Varo il 
faultează si CIUREA transfor
mă penaltyul : 1—0. Jocul este 
rapid, se ioacă 
pozitivă nentru 
in min. 61 va 
craioveni. după

Stadion „Central" ; teren bun; 
timp călduros ; spectatori — cir
ca 12.000. Șuturi : 23—11 (pe poar
tă : 16—6). Cornere : M—2. 
marcat : CIUREA (min. 55 
— ambele din penalty, și 
V.-NCEA (min. 61), BADEA 
89), respectiv PANICI fmin.

UNIVERSITATEA : Lung 7 —
Negrilă 7, N. Zamfir 6, Gh. Po
peseu 7. Weissenbacher 7 (min. 71 
Ad Popeseu 6) — Ciurea 8, E. 
Săndoi 7, Badea 6 — Geolgău 7,5, 
Vancea 7. Ghlță 6 (min. 76 Șt. 
Stoica).

A.S.A. i Varo 6 — Szabo 7, Je
nei 5, Botezan 5, Fodor 6 — Erjjs 
5, Ivan S, A. Stoica 6 (mln. 70 
Albu 6) — Ciorceri 6, Fanici 6,5, 
Craiu 5.5.

A arbitrat bine D. Petrescu ; la 
linie : G. Ionescu sl M. Nicu- 
lescu (toți din București).

Cartonașe galbene : NEGRILA, 
SZABO. VARO JENEI.

La speranțe : î—1 (1—1).
•

AU 
și S3 

69), 
(min.

52).

SERIA A H-a —
GAZ METAN MEDIAȘ — SPOR

TUL MUNCITORESC SLATINA 
2—0 (1—0) : Ologu (min. 4 din 11 
m) și Țiglariu (min. 47).

INTER SIBIU — SPORTUL 
„30 DECEMBRIE" 2—0 (I—0) 1
Birsan (min. 43 si 71).

C.S. TIRGOVISTE — ELECTRO- 
PUTERE CRAIOVA 2—1 (1—0) :
Ghergu (min. 15), Chiriță (min.
65) , respectiv Luțâ (min. 46).

AUTOBUZUL BUCUREȘTI — 
METALUL BUCUREȘTI 1—0 (0—0): 
Petruț (min. 87).

JIUL PETROȘANI — CHIMIA 
RM. VtLCEA 4—1 (1—0): V. Popa 
(min. 22), Moromete (min. 53 și
66) , Lasconi (min. 65), respectiv 
Stancu (min. 50).

C.S.M. PANDURII TG. JIU — 
SPORTUL MUNCITORESC CA
RACAL 2—0 (1—0): Gașpar (min. 
7) și Andronachc (min. 56).

TRACTORUL BRAȘOV — A. S. 
DROBETA TH. SEVERIN * " 
(2—0): Ghioane (min. 8), 
(min. 39), respectiv 
78).

ELECTROMUREȘ
— I.C.I.M. BRAȘOV

MECANICA FINA BUCUREȘTI — 
PROGRESUL VULCAN BUCU
REȘTI 2—1 (1—1) : P. Dumitru
(min. 39 din 11 m), Zamflrescu 
(min. 50). respectiv Dună (min. 
14).

Relatări de la M. Țacăl, T. Ma. 
niu, M. Avanii, G. Octavian, I. 
Zamora, M. Băloi, C. Gruia, Gh. 
Botezan și C. Bartales.

1. JIUL 4 3 0 1
2. Gaz Metan 4 3 0 1
3. Pandurii Tg. J. 4 2 11
4. A.3. Drobeta 4 2 11
5. Inter Sibiu 4 2 11
8. Electroputere 4 2 0 2
7. I.C.I.M. Bv. 4 12 1
8. ~D. „30 Dec". 4 2 0 2
9. C.S. Tîrgoviște 4 12 1

10. Tractorul Bv. 4 2 0 2
11—12. Sp. Munc. Si. 4 2 0 2

Autobuze' Buc. 4 2 0 2
13. Mecanică Fină 4 2 0 2

14—15. Sp. Munc. Car. 4 112

2—1
Aldea 

Palea (min.

TG. MUREȘ 
0—0.

Metalul Buc.
16. Chimia Rm. V.
17. Electromureș 
16. Pros. Vul-can

ETAPA VIITOARE 
27 septembrie) s Â. S.

4
4
4
4

1 
1 
1 
1

1 
1 
1 
0 
(duminică 

Drobeta Tr. 
Severin — I.C.I.M. Brasov Spor
tul „30 Decembrie" — C.S.M. 
Pandurii Tg. Jiu. Sportul Mun
citoresc Caracal — Electromureș 
Tg. Mureș Metalul București — 
Inter Sibiu. Progresul Vulcan 
București — Autobuzul București, 
Electroputere Craiova — Meca
nică Fină București. Tractorul 
Brasov — Jiul Petroșani. Sportul 
Muncitoresc Slatina — C.S. Tîrgo- 
viste. Chimia Rm. Vileea — Gaz 
Metan Mediaș,

DE BOZEȘAN II
j „POLI" TIMIȘOARA 5 (1) I 
I S.C. BACĂU 0 I

Stadion 1 Mai ; teren foarte 
bun ; timp călduros ; spectatori 
— circa 15.000 șuturi : 20—11 (pe 
poartă : 11—1). cornere : 7—5. Au 
marcat : OLOȘUTEAN (min. 13), 
VARGA (min 52 — din 11 m),
CHINA (min. 57), BOBARU (min. 
66) șl MANEA (min. 89).

POLITEHNICA : Almășan 6 — 
Șunda 6, Oancea 7, Crăciun 7, 
Varga 8 — Fascu 7 (min. 78 Ma
nea), Neagu 6. Vlătănescu 5 (min. 
46 Bozeșa.n II 8) — China 7, Olo- 
șu-tean 7, Bobaru 7.

S. C. BACAțl : Arvinte 5 — Pe- 
noff 5, Agachl 5 (min. 60 Borcea 
5), Arteni s ciudin 5 — Burleanu 
5, Viscreanu 6, Tismănaru 5 —
Șoiman 5, Andronic 5 (min. 46 
Sdnteie 6' Fulga 5.

A arbitrat bine Fl. Popeseu 
(Ploiești) ; la linie : Cr. Teodo- 
rescu (Buzău) și J. Grama (Bucu
rești) .

Cartonașe galbene : CIUDIN. 
La speranțe : 1—1 (1—0).

• i ■■ ■■■

ră de la 11 m. A executat 
VARGA și... 2—0. Din acest 
moment. ..Poli" a iucat dezin
volt pînă în final, reușind încă 
trei goluri, unul mai frumos 
ca altul, din faze rapide, de
rutante: CHINA, cu capul, din 
centrarea lui Varga (min. 57), 
BOBARU, din centrarea lui 
Oloșutean (min. 66) si MANEA, 
cu un sut din afara careului, 
care l-a surprins pe Arvinte 
(min. 89).

Laurențiu DUMITRESCU

deschis, o notă 
ros-albastrii și 
fi 2—0 pentru 

____________ __ o spectaculoasă 
acțiune Ciurea-Ghiță-VANCEA 
șutind plasat. La nici un minut 
după acest gol oaspeții reu
șesc o acțiune spectaculoasă, 
cursă insistentă Szabo pe aripa 
dreaptă, centrare clară si voleu 
FANICI, fără replică pentru 
Lung : 2—1. în min. 63, după 
ce prinsese balonul, portarul 
Varo îl faultează pe Gh. Po
peseu. primește eartonas

ben si se acordă lovitură de la 
11 m nentru Universitatea Cra
iova transformată de „specia- 
listul" CIUREA : 3—1. La 6 mi
nute după aceea. Geolgău ini
țiază o acțiune ranidă sl ii Da- 
sează lui CIUREA. care șutează 
puternic, pe jos. din afara ca
reului. și... 4—1. în min. 77. 
Lung intervine la timp în fata 
lui Ivan, asa cum o va face în 
min. 82 Varo in fata Iui Badea. 
Scorul final va fi stabilit în 
ultimul minut de .ioc. cînd A. 
Popeseu dejoacă 
lăsare in ofsaid 
adverse, scapă 
poarta lui Varo 
Iui BADEA, complet demarcat. 
care îndeplinește formalitatea 
înscrierii golului nr. 5.

o tentativă de 
a devensivei 
singur spre 

si ii pasează

SERIA A HI-a
STRUNGUL 

BAIA SPRIB 
(min. 66 și 80) și Sucsz (min. 67).

OLIMPIA I.U.M. SATU MARE
— GLORIA BISTRIȚA 2—1 (0—1): 
Borhidan (min. 71), Steinbinder 
(min. 75), respectiv Soare (min. 
38).

CHIMICA TÎRNAVENI — F.C. 
BIHOR 1—4 (1—1) : Cenan (min. 
40), respectiv Georgescu (min. 39 
și 64), Culcear (min. 55) ‘
maș (min. 87).

ARMATURA ZALAU — 
PROGRESUL TIMIȘOARA 
(1—0): Colesniuc (min. 31) 
(min. 87).

C.S.M. REȘIȚA — GLORIA RE
ȘIȚA 2—1 (1—0): Alexandru (min. 
40), Hodină (mln. 68 din 11 m), 
respectiv Sirian (mln. 60).

METALUL BOCȘA — VICTO. 
RIA F.I.U.T. CĂREI 1—0 (1—0) S 
E. Marian (min. 28).

F.C. MARAMUREȘ BAIA MARE
— C.S. U.T. ARAD 0—0.

DACIA MECANICA ORAȘTIE— 
STICLA ARIEȘUL TURDA 2—0 
(1—0): Dobrău (min. 34) și Vesa 
(min. 65).

ARAD — MINERUL
3—0 (0—0) : Iancu

— A.S. PARO-
2—6 (1—0): Po-

și Bonte (min.

și Tă.

A.S.A.
2—0 

și Moș

ffal- Eftimîe IONESCU

REMIZĂ DE MARE LUPTĂ
echi-*Meci aprig, între două 

pe avide de puncte, la capătul 
căruia Rapid s-a salvat — pen
tru a doua oară consecutiv — 
în min. 89, „smulgînd" un egal 
la care avea, de altfel, dreptul, 
judecind după desfășurarea ce
lor 90 de minute. Studenții au 
realizat din nou o foarte reu
șită partidă de contraatac, ca 
și pe Dinamo, mareînd un plus 
de „cultură" fotbalistică prin 
Stănici și Coraș. care au tăiat 
deseori atacurile precipitate 
ale feroviarilor, „filtrînd" apoi 
mingile cu evidentul lor plus 
de tehnicitate. Așa se face că 
în prima parte (min. 7) Coraș 
a fost la un pas de gol, fiind 
blocat în extremis, pentru ca 
20 de minute mai tîrziu, Pană 
să rateze o ocazie și mai mare, 
după un contraatac simplu, la 
centrarea lui Bozeșan. In toată 
această repriză Rapid a „păti
mit" mult, chiar și în atac, 
ultimul minut, 45, fiind o sinte
ză a jocului său, cînd golul s-a 
aflat pe muchie de cuțit în fața 
lui Voicilă, în urma unor clin- 
ciuri în „ceață", salvatoare

pentru portarul alb-negrilor. 
După pauză, studenții se retrag 
în jumătatea proprie. Intrarea 
lui S. Răducanu în locul lui 
Bozeșan (accidentat) reduce 
mult cota de tehnicitate a e- 
chipei. Rapid insistă, ratează b 
mare ocazie prin Ghinea (min. 
55), cînd pe ultima baricadă 
s-a aflat Stănici, apoi ratează 
St. Popa (min. 55). sutează vio
lent și Pistol (min. 65), „ju
mătatea" Rapidului e pustie, 
Sorin Răducanu se pomenește 
singur-singurel, dar se încurcă 
jn pasul său de stoper... Se a- 
nunță un 0—0, în pofida pre
siunii feroviare, dar Zeul Fot
balului vrea altfel : MUNTEA- 
NU II, rămas ca o iscoadă in 
terenul Rapidului, reușește un 
presing neașteptat la Tănase, 
preia, sprintează și marchează 
nestingherit de Toader, care 
ar fi putut avea alte variante. 
Din acest moment, rapidiștii a- 
tacă și mai insistent, cu spec
trul unei înfrîngeri demola
toare în față, și astfel. în min. 
89, BACOȘ șutează puternic de 
la 20 de metri, egalînd. A

RAPID 
SPORTUL STUD.

1 (0)
1 (0)

C.I.L. S1GHET 
ȘENI VULCAN 
deanu (mln. 39) 
83 din 11 m).

Relatări de la . ,
Kovacs, I. Ducan, N. Danciu, 
Fuchs, T. Țăranu, O. *” 
Siminie și I. Mihnea.

1. F.C. BIHOR
2. C. JM. Reșița
3. U.T.A
4. Armătur 

Minerul B. S. 
Gloria B-ța 
Victoria Cărei 
Dacia Orăștie 
Strungul Arad 
F.C. Maramureș 
Metalul Bocșa

12. Olimpi. 3.M.
13. A.S. Paroșeni 

14—16. Progresul Tim.
Gloria Reșița 
C.I.L Sighet 

17. Chimic? Tlrn. 
18 Sticla Turda

ETAPA VIITOARE
27 septembrie) : F.C. 
dea — Strungul Arad, 
greșul Timișoara — Dacia Meca
nica Orăstie. Sticla Ariesul Tur
da — Olimpia I.U.M. Satu Mare. 
Victoria F.I.U.T. Cărei — Chimi
ca Tîrnăveni. C.I.L. Sighet — 
Metalul Bocșa A.S. Paroșeni Vul
can — Gloria Bistrița. Minerul 
Bala Sprie — C.S.M. Reșița. Glo
ria Reșița — F.C. Maramureș Baia 
Mare. U.T. Arad — Armătura 
Zalău.

N. Străjan, Z.
----  ~ ’ P.

Nemeș, I.

7—

10—11.

7
6
5
S
5
4
4
4
4
4
4
4
3

4 3 1 0 8-3 
4 3 0 1 4-5 
42117-1 
4 2 114-3 
4 2 113-3 
4 2 0 2 8-3 
4 2 0 2 4-3 
4 2 0 2 6-5 
42026-5 
4 12 15-5 
4 12 1 3-3 
4 12 12-4 
4 112 3-4 
4 112 3-5 
4 112 4-6 
4 112 4-6 
4 1 6 3 4-8 
4 1 0 3 3-9

(duminică 
Bihor Ora- 
A.S.A. Pro-

Stadion Giuleștl ; teren buh ; 
timp frumos ; spectatori — circa 
18.000. Șuturi : 14—7 (pe poartă : 
5—4). Cornere: 9—2. Au marcat: 
BACOS (min. 89). respectiv MUN- 
TEANTT H (min. 78).

RAPID : Toader 5 — Marinescu 
6, M. Grigore 6 (min. 46 Tănase 
5) Mate! 6,5, Bacoș 7 — Goanță 
6, Drăghici S Pistol 6, Șt. Popa 
6.5 — Tîră 6 Ghinea 6 (min. 55 
Vame.a 6).

SPORTUL STUD. : Voicilă 6 — 
M. Marian 8, M Popa 6. Bucico 
6 5, Munteanu II 6,5 — Țicleanu 
fmin. 5 Pană 7), Cristea 7, Boze- 
șa” 5 (mln 46 S. Răducanu 4), 
Coraș 7 — Țîrlea 5, Stănici 7.

A arbitrat bine Gh. Constantin 
iRm. Vîlcea) ; la linie : Al. Mus- 
tătea (Pitești) si N. Voir.ea 
(București)

CarUna.se galbene : BACOȘ, 
MATF’.

La speranțe : 4—i (1—1).
• 'mi

fost o remiză de mare luptă 
în care tandemul Coraș — Stă- 
nici a controlat, cu un plus de 
finețe, elanul superior al fe
roviarilor.

loan CHIRiLĂ

• REZULTATELE 
CONCURSULUI PRONOSPORT 

DIN 20 SEPTEMBRIE 1987 
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.

Otelul Galati — F. C. Olt 
Corvlnul — Petrolul 
Poli. Tim. — S. C. Bacău 
Dinamo Buc. — F. C. Argeș 
CSM Suceava — Vict. Buc. 
Como — Internazionale 
Empoli — Juventus 
Milan — Fiorentina 
Napoli — Ascoli 
Pescara — Pisa 
Roma — Cesena 
Torino — Samodoria 
Verona — Avellino

FOND TOTAL DE CÎȘTI 
GURI : 1.452.575 LEI.

• NUMERELE EXTRASE 
LA TRAGEREA LOTO 2 

DIN 20 SEPTEMBRIE 1987 
Extragerea I: 
Extragerea a II-a: 
Extragerea a IlI-a: 72 
FOND TOTAL DE

GURI : 439.748 LEI.

58
64

1
1
1 
1
2
2
1
2
1
1
1
1
1

42 11 16
3 22 32

49 7 15 
CIȘTI-

C%25c4%2582MATA.RU
CarUna.se


Campionalele Balcanice de ciclism - juniori

SUCCES ROMANESC Șl
TÎRGU MUREȘ. 20 (prin te

lefon). Proba de fond a Cam
pionatelor Balcanice de ciclism 
pentru iuniori. desfășurată pe 
traseul Tg. Mures — Rîciu — 
Fărăgău — Rechin si retur (110 
km), a beneficiat de o organi
zare foarte bună, asigurată de 
clubul Electromures si F.R.C. 
Startul tehnic a fost dat din 
comuna Voiniceni. ducă care, 
la numai cîtiva kilometri pe 
primele porțiuni de urcuș, plu
tonul s-a fragmentat, resruoîn- 
du-se după coborîre : Pe dealul 
Fărăgăului reprezentantul nos
tru Costel Crăciun a reușit să 
se detașeze, dar pe coborîre a 

Tost prins. După o oră de la 
plecare se parcurseseră 39 km. 
din plutonul masiv rămînind 
doar doi cicliști bulgari. Reghi
nul (km 55). unde plutonul a 
întors compact, a fost ultimul 
punct în care acalmia a mai 
domnit parțial în pluton, ten
tativele de desprindere supee- 
dîndu-se non-stop. Sore satis
facția noastră cicliștii români 
au fost printre cei care au 
natnizat permanent cursa.
cătărarea de la Fărăgău. 
înapoiere, si-a încercat

di- 
La 
la

sansa •
Atilla Balasz dar eforturile re-

unite ale rutierilor greci. sirbi 
si turci au făcut ca si el să 
fie .prins". Si alte încercări au 
fost anihilate prompt astfel că 
la sprintul final s-a prezentat 
uri grup masiv din care. cu 
prețul unor eforturi deosebite 
Dănut Catană (pregătit la Pia
tra Neamț de Neculal Pienescu) 
si ploieșteanul Marian Tîrlea 
(antrenor Vasile Ionescu) au 
reușit să ocupe două locuri pe 
podium. Un succes care, coro
borat cu cel din proba de con
tratimp op echipe, este dătător 
de speranțe pentru viitorul ci
clismului nostru : în afara spor
tivilor (D. Catană. M. Tîrlea. 
C. Crăciun. W. Gross. A. Ba- 
lasz. Al. Popovici. D. Trif și 
M. Făgăraș — o frumoasă si 
plăcută surpriză în proba de 
fond) si-au adus contribuția Va
sile Seleian. antrenorul lotului. 
Marsilian Florescu, mecanic și 
Dumitru' Mihai Moreșan, asis
tent medical.

Clasament final : 1. Dănut 
Catană (România) 2h 56:20, me
die orară 37,700 km — campion 
balcanic 2. D. Chios (Grecia); 
3. M. Tîrlea (România).

ACTUALITATEA ȘAHISTA

Horațiu SIMA

0 Turneul internațional de la 
Iurmala s-a .încheiat cu victoria 
a 4 concurenți, marii maeștri so
vietici Tal Gipslts, Psahis și 
Razuvaev — c 7,5 puncte fiecare 
din 13 partide, urmați la o jumă
tate de punct de islandezul Ar- 
nasson și’ cehoslovacul Prybil.
• După 10 runde în turneul de

l-a Voronej conduce maestrul so
vietic Eduard Rozentalis — 7
puncte, secundat de Iuri Bala- 
șov -- cu 6 puncte.
• în runda a doua a turneului 

de la Pancevo (Iugoslavia), Todor- 
cevici a cîștigat la Orlov, în timp 
ce partidele Bronstein — Tringov, 
Sokolov — Nikolic! și Marianovici 
— Rodriguez s-au încheiat remiză, 
în clasament conduce Todorcevicl 
cu 2 p, urmat de Bronstein și 
Rodrigu-’ cu 1 p.

TURNEU DE BOX LA OSTRAVA MARELE PREMIE Al PORTUGALIEI IA AUTOMOBILISM

Campionatele Mondiale de gimnastică ritmică

FLORENTINA BUTARU-PE LOCUL 4
LA EXERCIȚIUL CU PANGLICA

PRAG A (Agerpres). — In ca
drul turneului internațional do 
box de la Ostrava, în limitele ca
tegoriei pană cubanezul Sollet 
l-a învins la puncte pe japonezul 
Yamanaka, la categoria semimij- 
locie Ostrovski (U.R.S.S.) a cîș
tigat la bunele în fata belgianului 
Gardin, iar Ia categoria mijlocie 
Quintana (Cuba) l-a întrecut prin 
k.o. pc- finlandezul Nikkanen.

. Marele Premiu al Portugali
ei la automobilism, Formula 1, 
disputat ieri pe circuitul de 
la Estoril, a fost cîștigat de 
francezul Alain Prost (McLa- 
ren-Porsche). Pe cei 304,3 km 
ai cursei. învingătorul a reali
zat lh37:03,906, adică o medie 
orară de 187,96 km. Pe poziți-

ile următoare s-au clasat Ger
hardt Berger (Austria), pe Fe- 
rnari, la 20 s și brazilianul 
Nelson Piquet, pe Williams- 
Honda, la 1:03.

VARNA, 20 (prin telefon, de 
la trimisul nostru special). în 
ultimele două zile ale Campio
natelor Mondiale de gimnasti
că ritmică s-au conturat cla
samentele finale în toate pro
bele, sîmbătă 
desfășurîndu-se ultima parte a 
competiției la individual com
pus, iar duminică după-amia- 
ză și seara cele mai bune 8 
gimnaste la fiecare obiect și 
cele mai bune ansambluri 
participînd la întrecerile fina
le. La ultimele lor evoluții în 
această a XIII-a ediție a „mon
dialelor" de ritmică Florenti
na Butaru și Adriana Stoenes- 
cu au avut evoluții destul de 
bune, astfel că la individual 
compus Florentina a ocupat un 
meritoriu 
final cu 
exercițiul 
cerc, 9,55 
panglică) 
cu 88,700 
cerc —! 
panglică — 9 65), s-a 
locul 11: Petruța Dumitrescu a 
ocupat locul 27 cu 37,850 p.

Așa cum anticipau toți spe
cialiștii, lupta pentru supre
mația mondială s-a dat între 
sportivele bulgare și sovietice, 
gazdele dominînd cu mare au
toritate întrecerea, mai ales 
prin noua campioană a lumii, 
tînăra sportivă bulgară Bianka 
Panova, ale cărei exerciții la 
toate obiectele au impresionat 
prin precizie, siguranță, înaltă 
măiestrie și virtuozitate. Bian
ka a stabilit un record unic în 
istoria „mondialelor", toate 
exercițiile sale, atît din con-

după-amiazâ

loc 7 în clasamentul 
38,850 
cu coardă 

la măciuci i 
în timp ce 
p (coardă

p (9.80 la
9.70 la 

și 9,80 la 
Adriana

> ț. — 9,70,
9,65, măciuci — 9,70 și 

situat pe

cursul general cit și din finale 
fiind notate cu 10!

Rezultate tehnice individual 
compus: Bianka Panova (Bul
garia) . 40,00 p, Adriana Du- 
navska și Elisabeta Koleva 
(ambele Bulgaria) 39,800 p, Ana 
Kocineva si Mariiia Lobaci 
(ambele U.R.S.S.) 39,650 p, Ta
tiana Drucinina (U.R.S S.) 39,550 
p, Florentina Butaru (Româ
nia) 38,850 p, Milena Reljin (Iu
goslavia) 38,800 p; celelalte 
două sportive române s-au si
tuat pe următoarele locuri: A- 
driana Stoenescu — locul 11 cu 
38,800 p, Petruța Dumitrescu 
pe locul 27 cu 37,850 p; primele 
clasate în finalele pe obiecte: 
cerc — Bianka Panova și Ma
rina Lobaci — 20,00 p, Ana 
Kocineva 19,90 p (Florentina 
Butaru s-a situat pe locul 5, 
la egalitate cu Andreea Sinku — 
Ungaria, ambele cu 19,500 p); 
coardă — B. Panova și A. Du- 
navska — 20,00 p. M. Lobaci și 
A. Kocineva 19,800 p (pe locul 
5 s-a clasat Florentina Butaru 
cu 19,700 p); măciuci: B. Pa
nova și A. Kocineva 20,00 p, 
M. Lobaci — 19,950 p (Adriana 
Stoenescu a ocupat locul 5, la 
egalitate cu Milena Reljin și 
A. Sinku toate trei cu 19,400 
p); panglică: B. Panova și T. 
Drucinina 20,00 p, Elisabeta Ko
leva 19,900 p (Florentina Bu
taru s-a clasat pe locul 4; lg 
egalitate de puncte cu Marina 
Lobaci, 19,600 p); ansambluri: 
Bulgaria 40,00 p U.RiS.S. 39 00, 
R.P. Chineză și Spania 38 650 
p, Japonia 38,050 p. Italia 
37,850 p.

Elena DOBINCA

ALERGARE PENTRL TOTI...
SOFIA (Agerpres). — In Bul

garia există în prezent 150 de 
cluburi pentru practicarea aler
gării în timpul liber, ai căror 
membrii participă cu regulari
tate la diverse concursuri. Ast
fel, la ultimul cros de masă au 
fost prezenți 36 000 de concu. 
renți, care au alergat pe dis
tanța de 5 km. Tot atunci s-a 
disputat și o probă de maraton, 
la startul căreia, s-’au aliniat 
482 de sportivi z

HOCHEI PE GHEAȚA
LA KIEV

DIVIZIA DE POLO
(Urmare din pag. I)

KIEV (Agerpres). — Turneul 
internațional de hochei pe 
gheață pentru premiul ziarului 
„Soviețski Sport" s-a încheiat 
la Kiev cu victoria formației 
locale „Sokoi" cu 7 puncte. Pe 
locul al doilea, cu 6 puncte, 
s-a clasat echipa cehoslovacă 
VSJ Kosice, care în 
partidă a competiției a 
cut cu 3—0 (2—0, 1—0, 
formația Automobilist 
lovsk.

ultima 
între.

0—0)
Sverd-

BALCANIADA DE MARȘ P.T.T
(Urmare din pag l)

și Telecomunicațiilor și Direc. 
ția Județeană de Poștă și Te
lecomunicații Prahova). Nemai- 
vorbind de faptul că locuitorii 
orașului, înșirați de-a lungul 
celor 10 kilometri ai traseului, 
i-au înconjurat cu căldură pe 
cei 23 de concurenți din Bul
garia, Grecia, Iugoslavia, Tur
cia și România (fiecare echi- 
pă a prezentat la start cîte 5 
concurenți, excepție făcînd- 
Grecia, cu 3 mărșăluitori), în- 
curajîndu-i în permanență, a- 
plaudîndu-le frumosul efort, 
în tradiționala uniformă a poș
tașilor.

In ceea ce privește întrece-' 
rea propriu-zisă, ea a fost do
minată cu autoritate de repre-

zentanții noștri. Aceștia au 
avut o comportare remarcabilă, 
cucerind titlul atît la indivi. 
dual prin Costel Șofran, cît și 
pe echipe, obținînd și o me. 
dalie de argint la individual, 
prin Gheorghe Frecățeanu. încă 
din start, mărșăluitorii români 
au imprimat 6 trenă deosebit 
de rapidă, au impus o tactică 
adecvată, convenabilă lor, a- 
flîndu-se în permanență în 
fruntea plutonului. Persoana 
cîșțigătorului s-a, conturat chiar 
după primul kilometru parcurs, 
Costel Șofran (26 ani) instalîn. 
du-se în poziția de lider, luînd 
cursa pe cont propriu, avansul 
său față de urmăritori mărin- 
du-se kilometru după kilome
tru. Problema locului secund 
s-a rezolvat și ea de timpuriu. 
Gheorghe Frecățeanu (24 ani) 
făcînd, la rîndul său, o cursă

solitară contracronofnetru. în 
schimb pentru locul 3 s-a dat 
o luptă aspră între 4 concu- 
renți, care s-au menținut in 
grup compact 7,5 km. Din a- 
cest moment, s-a desprins A- 
ristidis Karaghiorghios (Gre
cia), ceilalți 3 concurenți sosind 
în decursul a numai 9 secun
de. Din păcate, Ion Erciu. can
didat la un loc pe podium, a 
slăbit ritmul după amintitul 
moment al desprinderii concu
rentului grec, reprezentantul 
nostru clasîndu-se, în final, pe 
locui 5. Ceilalți 2 concurenți 
români s-au situat ' pe locul 12 
(Gheorghe Jugănaru) si 14 
(Vasile Varga).

Clasamente finale: individual: 
î. Coste! Șofran (România) 
38:35, 2. Gheorghe Frecățeanu 
(România) '39:17, " —
Karaghiorghios (Grecia) 40:46’; 
echipe 1. România 8 p, 2. Tur
cia 23 p 3. Bulgaria și Grecia 
— cite 36 p, 5. Iugoslavia 11 p.

(România)

3 Aristidis

(el a „semnat" cîteva execuții 
măiestre). E. Ionescu 2, Dan, 
Aredean, Moiceanu, Găvruș 
(D), Geairibașu 4. Ciobăniuc 
2, Paoiazzo, Popa, Hath. Au 
condus autoritar B. Băjenaru 
— R. Timoc. Am lăsat la ur
mă (nu întîmplător) prima „e- 
diție" a acestei întîlniri. Ea 
nu a durat nici două minute, 
adică pînă în momentul cînd, 
la scorul de 1—1, secretariatul 
a observat pe raportul de ar
bitraj, în formația Dinamo 
la numărul 8 apărea Moicea
nu — deși casca respectivă o 
purta Răducanu —, iar la nu
mărul " '
șeală, 
înțeles 
movist 
dar ea 
vată, mai cu scamă că în cau
ză se aflau doi dintre cei mai 
cunoșcuți poloiști români, iar 
sîmbăta trecută își făcuse loc 
(tot la numărul 8) o altă eroa
re în raport. Or. obligația de 
a verifica revine. conform 
statutului arbitrilor, cel ce a 
efectuat operațiunea fiind 
Median. Vom reveni.

RAPID — VAGONUL ARAD 
13-6 (2-2, 3-2, 4-1, 4-1) și 
13—5 (3—1, 4—2, 4—0, 2—2),
prin golurile înscrise de Lu-, 
pescu 4+3, Florincescu 4+3, 
Ilie 3 13. Median 2. Bărbules- 
eu, R. Tufan, Ștefănescu, Voi- 
cu (R), Ghițan ' ' 2 22__  2.
Hpber, Popovîts, Iegariu, Urs, 
Brînzei, Filipaș. Au _.'_L_ i
V. Goian și D. Paraschivescu. 
(Gh. NISTOK, coresp.). CRI- 
$UL ORADEA — I.L. TIMI
ȘOARA 16—6 (5—0 5—2, 2—2, 
4—2) și 20—11 (2—4, 5—2, 7—2, 
6—3), Au marcat Costrăs 4+5, 
Gordan 3+5. Illes 1+5 Făreu- 
țs 2+1. Pantea 112. Kiss 2+2. 
Fejer 2, G. Indig 1 (C). Tăta- 
ru 1+3. Ivănescu 2+2. Măhă- 
lean 1+1. Friedman 2. Toth, 
Dobre, Lederer Deșliu, Grecu. 
Au condus G. Chirculete — A. 
Czegeni. (I. GIIIȘA, coresp.).

tot Moiceanu. Gre-11...
pur și simplu, de ne- 

a
la
putea, trebuia fi obser-

antrenorului dina- 
completarea foii.

V.

1+2 Marc 2.

arbitrat

JOCURILE MEDITERANEENE
DAMASC, 20 /Agerpres). — 

Concursul masculin de tenis de 
masă din cadrul Jocurilor medite
raneene de la Latakia (Siria), s-a 
încheiat cu victoria jucătorului 
iugoslav Zoran Primorac, urmat 
de italianul Lorenzo Nannonl.

In competiția de înot, Elli Rous- 
sâki (Grecia) a cîștigat proba fe
minină de 200 m fluture în 2:1-5,65. 
Lorenza Vigarani (Italia) s-a si
tuat pe primiri loc la 200 m spate 
cu timpul de 2:1-5,17, iar compa
triotul său Lue Pelegrini a obți
nu- victoria ir proba de I 500 m 
cu 15:26,26

Turneul fcsmini de baschet a 
fost, cîștigat de echipa Albaniei.

urmată de Turcia, Siria și Liban. 
Rezultate din ulltima zi a turneu
lui : Albania — Liban 119—70 : 
Turcia — Siria 57—47.

In turneul de fotbal, selecț onata 
Siriei a întrecut cu. scorul de' 
1—0 (0—0) formația Turelei. iar 
echipele Franței și Marocului au 
terminat la egalitate : 0—0

Rezultate înregistrate la 
discipline : volei ((feminin) : Al
bania — Liban 3—0 ; Turcia — I- 
talia 3—1 ; Grecia — Siria 3—0 ; 
handbal (masculin) : spania — 
Siria 23—12 : Grecia — Liban 
47—20 ; baschet (masculin) : Gre
cia — Tunisia 98—80; Turcia — Li
ban 102—52

Z

...Șl CELE ALE ASIEI DE SUD EST
JAKARTA, 20 (Agerpres). — In 

concurau, do atletism din cadrul 
Jocurilor Asiei de sud-est, ce se 
desfășoară la Jakarta, Lydia de 
Vega (Filipine) a obținut a două 
medalie de aur, cîștigînd proba 
de săritură în lungime cu 6,27 m, 
după ce terminase învingătoare la 
100 m In 11,28. Proba de arunca
rea suliței a revenit sportivei in ■

ATLETISM • In concursul de 
la Cagliari. Ben Johnson a cîști-, 
găt 100 m în 10.10. Iar Stefka 
Kostadinova după ce a " ' —
m. a 'obor it, de puțin, 
înălțime. Alte rezultate 
13,70, lungime : Myricks 
Mai apoi, la Monaco : 
Johnson 10.16 800 m : 
(M.' Brit.) 1:45,74. o oră : 
Thacker; — - •
110 mg ■: ______ _ ____  ___
13,38, lungime : Myricks 8,10 
prăjină: Vigneron si Beli 5.72 m, 
100 m feme. : Merlene Ottey 10.99 
100 mg : Ginka Zagorceva 12,67.

AUTOMOBILISM « Raliu! 
Hong Kong — Beijing (3 875 km) 
cu 22 probe speciale, a revenit 
suedezului Bidrn Waldegard 
(..Toyota") urmat de kenianul 
Mike Mirkland (..Nissan").

sărit 2,07
2,10 m la 
: McKoy
8,46 m •
100 m :
McKean 

Cari 
• (M. Brit.) 20,075 km, 
McKoy 13.25. Campbell. .... _ ..

alte

donezlene Tai Ratnaningsiti — 
51,10 m.

Turneul feminin de bowling s-a 
încheiat cu succesul concurentei 
filtpineze Crystal Soberano, care a 
totalizat 3 015 p.

în meciul final al competiției 
masculine d hochei pe iarbă, se - 
lecționati Malayezi-el a învins cu 
2—0 (0—0) formația Indoneziei.

CAMPIONATE
ITALIA (et. 2) : Como — Inter- 

nazionale 1—2 ; Em-poli — -Juven
tus 1—0: Milan — Fiorentina 0—2; 
Napoli — Ascoll 2—1 ; Pescara — 
Pisa 2—1 ; Roma — Cesena 2—0 ; 
Torino — Sampdoria 4—1 ; Vero
na — Avelliao 4—1. Napoli și 
Pescara au cite 4 puncte, urmate 
de Roma și Fiorentina cu cite. 3.

R.F.G. (et. 9) : 
Frankfurt 5—2 ; 
Kaiserslautern 3—1 ;
— Schalke 04 4—1 ;
— Hanovra 2—0 ; 
Karlsruhe 2—2 ; 
Monchengladbach 
Munchen — Bremen 2—1 ; Ham
burger S.V. — Bochum 2—2. Wer
der Bremen, cu 14 n. precede oe 
Koln, (care are același punctaj) 
'i pc Monchengladbach, cu 13 p.

ANGLIA (et 8) : Arsenal — 
Wimbledon 3—0 ; Charlton — Lu
ton 1—0 ; Chelsea — Norwich 
1—0 ; Coventry — Nottingham 
0—3 : Derby County — Sheffield 
W. 2—2 ; Everton — Manchester

Hombirg —
Uerdingen — 

Dortmund 
Leverkusen 

Stuttgart — 
NUmberg — 

3—0 ; Bayern

U. 2—1 ; Oxford hangers
2—0 ; Wattord — Portsmouth 0—0; 
West Ham — Tottenham o—1. A- 
șadar, liderul (neașteptat după 
poziția de anul trecut în ie.arhia 
engleză !) pierde prima partidă, 
chiar dacă în deplasare, la o for
mație din a doua jumătate a cla
samentului. dar păstrează șefia cu 
19 p. Este urmat de Tottenham, 
cu 17 o si de Chelsea, cu 15 p.

AUSTRIA (et. 12) : Rapid Vie- 
na continuă să rămină neînvinsă, 
reușind un egal (1—1) la Linz, 
după ce a fost condusă ; are a- 
cum 22 de puncte (31—16 golave
raj), fiind urmată de Austria Vie- 
na, cu 16 :p (31—16); care a în
vins clar, cu 2—0.
LASK. Alte meciuri : Klagenfurt 
— Vienna 0—5 : Wr. Sportclub — 
Modling 2—1 ; F. C. Tirol — GAK 
2—2 ; Graz — Admira Waker 3—1.
• La Tokio, în meci retur pen

tru preliminariile turneului olim
pic' de fotbal, echipa Japonie: a 
întrecut cu scorul de 9—o (7—0) 
selecționata Nepa'.ului. Matsuura 
si Hara au înscris cite 3 goluri.

acasă. pe
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BASCHET • In turneul de Ia 

Szczecin, formați i feminină Vo- 
:nța București a învins cu 67—41 
pe Czarnj (Polonia) • în cadrul 
..Cupei Intercontinentale", la Ml ■ ' 
lano : Trae r — F. C. Barcelona 
91—102, Cibona Zagreb — Monte 
Liban □ (Brazilia) 97 —87 • în
.Cupa Dunării- : Wels (Austria) 

- Zalaeger-z (Ungaria) 79—110.
CICLISM a Cu prilejul unui 

concurs la Seul, sportivul sovie
tic Kintautas Umaras a realizat 
un nou record mondial la 4 000 
m. cu rezultatul de 4:31.160, 
Proba de 1 000 m a revenit lui 
tons Gluckl.ah (ft.D.G.) 1 :03,590
urmat d trancezul Fabrice Colas

cu 1:04,150. 9 Turul Cataloniei 
fost cîștigat de spaniolul Alvaro 
Pino, urmat în clasamentul ge
nera: de. coechipierii săi Angel 
Arroyo — la 2:43 inakl Gaston — 
la 3:26. columbianul Edfar Corre- 
dor — la 3:43. 
Kelly — la 3:44 
rent Flgnon — 
etapă a revenit 
Claude Bagot.
distanta de 116 .............. .----------

TENTS. • în finala turneului 
de la Geneva jucătorul ecuado- 
rian Andres Gomez l-a întrecut 
cu 7—6 4—’ 6—0 pe cehoslovacul 
Tomas Smld duipă ce In s’mifi- 
-ale îl eliminare cu 7—6, 6—4 pe

a

irlandezul Sean 
și francezul Lau- 
1a 3-:53. ultima 
francezului Jean 

cronometrat pe 
krn în ,2.36:45.

francezul Tutasne. O Finala tur. 
noului feminin de la Tokio se va 
disputa între Gabriela Sabatini 
(Argentina) și Manuela Maleeva 
(Bulgaria). în semifinale. Sabatini 
a învins-o cu 7—6, 6—4 pe Ecate- 
rina Maleeva iar Manuela a cîș
tigat cu 6—3 3—6, 6—4 la suedeza 
Katarina Lindquist.

TENIS DE MASA ® Turneul de 
la Londra s-a încheiat cu victoria 
sportivului po onez Andrzej 
Gruba care l-a întrecut în fina
lă cu 2—0 (21—18 21—18) pe engle
zul Desmond Douglas.

TIR * Ir. cad-il concursului de 
la Tianjin sportivul chinez Lin 
Jlbao a cîștigat proba de pistol 
liber .cu 674 puncte, performahță 
superioară recordului mandial 
ofi-ial

Relmis <> 4lirur.i.T..-»tii »a 1977» București ra e kw» 16 uf P T I H < tei sentrs « 11 I» n 11.5c 5» -ore»t io H M interurban t'l -ez-s 10 15C comic Telefax: (80: Nr- 11 60.S3 
Ttoarui l.P Informația* Pentru «trâlnătate abonament? prin Romprestli»te!ia lectorul -xcort-ioiport ore»S P O.B 12-?0> telex 10376 ortfir Bu'-ureștJ Caisa Grtvi;el nr 34-66 10 36i


