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„Internaționalele" de atletism la a XXXIIIa ediție

REZULTATE MAJORE DOAR LA CÎTEVA PROBE
după 

repu-

„Cupa Capitalelor" la baschet juniori

ECHIPA BUCUREȘTI I
A CÎȘTIGAT TROFEUL

La numai o săptămînă 
desfășurarea Concursului 
blican de primăvară al senio
rilor, pe același stadion bucu- 
restean („23 August") a avut 
loc ediția a XXXIII-a a Cam
pionatelor Internaționale de 
atletism ale României. Prima

cum, ca si la ..primăvară", au 
ieșit în prim-plan cursa de 1500 
m, 400 m și, oarecum, arunca
rea discului la femei, 110 m 
garduri și săritura în înălțime 
la bărbați. Și, cu doar unele 
excepții, tot cu aceiași prota
goniști !

cursa de 110 mg ni s-a părut 
a fi fost de nivelul cel mai ri-, 
dicat. Din nou Liviu Giurgian 
a cîștigat fără emoții, cu o su
time mai bine decît săptămî- 
na trecută (totuși, din nou a 
doborît prea multe garduri : 
șase !), oeea ce dovedește că

Paula Ivan (dreapta imaginii) 
linia de sosire in fața Miticăi 
la 1 500 m Foto: Aurel

zi de concurs, cea de sîmbătă, 
la care ne vom referi în nu
mărul nostru de astăzi, a fost 
parcă o copie la indigo a 
celei de acum opt zile, în care 
„indigoul" a fost însă puțin 
mișcat, astfel că au existat 
totuși unele nepotriviri. Aceste 
nepotriviri se referă însă la 
rezultatele obținute și nu la 
probe, bune sau, pur și simplu, 
mediocre, programate deci în 
această primă zi. Adică, și a-

Cea mai bună 
probă a întreceri
lor de sîmbătă a 
fost cursa femini
nă de 1500 m, în
cheiată cu un duel 
de toată frumuse
țea, aproape umăr 
la umăr) între 
Paula Ivan și Mi
tica Constantin. A 
cîștigat 
4:03,34. 
reușind 
tat cu 
timi mai slab. Re
velația cursei de 
săptămînă trecută, 
Viorica Ghican a 
evoluat curajos, a 
și trecut chiar la 
șefia cursei, la in
trarea în ultimul 
tur, dar n-a avut 
resursele trebuin
cioase ca să rezis
te finișului superb 
și eficace al mai 
puternicelor sale 
adversare. La 400 
m, loîanda Oanță 
a cochetat din nou 
(a cita oară?) cu 
recordul național, 
de care au despăr
țit-o 18 sutimi de 
secundă. într-un 

frumos progres, Camelia Jiann. 
Aruncarea discului a fost sub 
ceea oe ne așteptam, chiar 
dacă Elisabeta Neamțu șl mai 
ales tînăra Cristina Boit au 
evoluat bine. în schimb, Da
niela Costian și Mariana Len
gyel au fost la multi metri de 
rezultatele lor cele mai bune 
din acest sezon !

Dintre

în ziua a doua a com
petiției, 
înălțime, 
Alina 
1,97 ni, i 
junioare 
augur în 
piritelor 
j Umorilor.

la săritura în 
atleta română 

Astafei a sărit 
record mondial de 

egalat. De bun 
i perspectiva apro- 

„mondiale" ale 
la Sudbury.

Turneul internațional de 
baschet juniori dotat cu ..Cupa 
Capitalelor" s-a 
timp de trei zile în 
pia din București 
cheiat cu un fru
mos succes al pri
mei echipe a Bucu- 
reștiului, care a 
cîștigat toate me
ciurile susținute. 
La întrecere au 
participat selecțio
natele orașelor 
Moscova. Varșovia 
și București (două 
formații).

în ultimele două 
zile ale competi
ției, tinerii noștri 
baschetbaliști au 
realizat două pre
țioase victorii care 
le-au adus primul 
loc în clasamentul 
final. Sîmbătă ele
vii antrenorilor Ni- 
colae Danetiu si 
Costel Dirjan au 
întîlnit selecționata 
Varșoviei pe care 
au întrecut-o cu 
79—62 (37—26). A 
fost un meci aprig, 
în 
nu 
nici

cîștigă pe 
Constantin, 
D. NEAGU

prima, în 
învinsa sa 
v.n rezul- 

?3 de su-

probele masculine.

poate aspira la rezultate și mai 
bune. Urmăritorii săi, 
ghe Boroi și juniorul 
Oaidă au alergat și 
14.00 s; acesta fiind în 
mai bun concurs al hurdlerilor 
noștri !

Gheor- 
Mircea 

ei sub 
fapt cel

Romeo VILARA

(Continuare In pag. a 4-a)

care polonezii 
s-au împăcat 
un moment 

cu postura de în
vinși, După un 
start mai ezitant, 
jucătorii noștri au 
început să evolueze 
tot mai bine, să-și 
intre în mină, - iar trio-ul 
Ilălmăgeanu. Rosnofschi. Săftes- 
cu a înscris coș după cos. făcînd 
ca echipa noastră să se distan
țeze dar pe tabela de scor : 
23—13 (min. 14) și 37—26 la 
pauză. în continuare, jocul a 
avut același aspect, cu echipa

desfășurat 
sala Olim- 
Si s-a

noastră la cîrmă. într-un final 
lansat, sportivii români 
realizat o victorie absolut me
ritată. Au înscris: Saftescu 20, 
Ilălmăgeanu 19. Rosnofschi 17,

au

C. Saftescu 
câștigătoarea

se înalță si înscrie pentru 
trofeului Foto: Eduard ENEA

Iacob 7. Laszlo 6, Bărbuică 6, 
Nidelea 4 pentru București I : 
coșgeterii oaspeților : Gawry- 
jopek 13, Dialeczcwski 11. Au ar-

Paul IOVAN

(Continuare in pag a 4-a)

Tradiționala fotografie a campionilor, de la stingă la dreapta : rîndul de sus — antrenorul 
emerit Th. Radulescu, Muntean, Florea, Mehedințeanu, Căinam, Avram, Dumitrescu, Radulescu, col, 
Carol Kramer, vicepreședintele clubului, Oroian, Moțoc, Ciorăseu, Iosef, Vărzaru, Hodorcă, masorul 
Gh. Tufaru, dlr. I. Ludu, antrenorul Ad. Mateeseu ; rind'ill de jos — D. Popescu, Boldor, Codol, Coman, 
Murariu, Alexandru, Ignat, Șerban, David, Moț. Foto : Aurel D. NEAGU

Intr-un toarte Inimos lina! al Diviziei A la nigbij
Ieri, in penultima etapă a Diviziei A la fotbal

MECIURI DISPUTATE, CU MULTE GOLURI
• Victoria clujenilor, la 

Hunedoara, și egalul bă
căuanilor, la Brașov, amină 
„verdictul" retrogradării • 
Pițurcă (34 de goluri) 
de-acum pe „podiumul" 
golgeterilor europeni

Min. 17 : Lăcătuș — in 
drum spre golul doi. 
(Fază din meciul Steaua 

— Rapid, 5—0)

Foto : Eduard ENEA

STEAUA BUCUREȘTI A CUCERIT 
CEL DE AL 18-lea TITLU 

DE CAMPIOANĂ REPUBLICANĂ

REZULTATE TEHNICE CLASAMENTUL
Petrolul — Univ. Craiova 3-2 (2-2)
Flacăra - Victoria 2—1 (0-1)
Corvinul - „U" Cluj-Napoca 0-1 (0-0)
F.C.M. Brașov - S. C. Bacău 1-1 (1-1)
Steaua - Rapid 5-0 (2-0)
Otelul - Dinamo 0-3 (0-1)
F.C. Olt - C.S.M. Suceava 3-2 (3-2)
F. C. Argeș - „Poli" Timișoara 3-0 (0-0)
Sp. Studențesc - A.S.A. Tg. Mureș 6-1 (4-0)

ULTIMA ETAPĂ (miercuri 22 iunie)
Victoria — F.C. Argeș (1-0)
Dinamo - F.C. Olt (0-0)
Univ. Craiova — F.C.M. Brașov (0-4)
C.S.M. Suceava — Petrolul (0-0)
„U" Cluj-Napoca — Oțelul (1-4)
A.S.A. Tg. Mureș — Flacăra (0-2)
Rapid — Corvinul (1-1)
S. C. Bacău — Sportul Stud. (0-4)
„Poli" Timișoara — Steaua (1-4)

1. STEAUA 33 29 4 0 112-18 62
2. Dinamo 33 29 3 1 101-25 61
3. Victoria 33 18 3 12 56-39 39
4. Oțelul 33 18 3 12 48-44 39
5. Univ. Craiova 33 15 4 14 57-50 34
6. Flacăra 33 13 6 14 38-46 32
7. Corvinul 33 13 4 16 53-61 30
8. F.C. Olt 33 13 4 16 41—55 30
9. F.C.M. Brasov 33 11 7 15 46-47 29

10. F.C. Argeș 33 11 6 16 39-45 28
11. A.S.A. Tg. Mureș 33 13 2 18 47-64 28
12. S.C. Bacău 33 10 8 15 36-53 28
13. Sportul Stud. 33 10 7 16 42-49 27
14. „U" Cluj-Napoca 33 10 7 16 37-53 27
15. Rapid 33 9 9 15 34-57 27
16. „Poli" Tim. 33 10 6 17 35-51 26
17. Petrolul 33 10 6 17 25-49 26
18. C.S.M. Suceava 33 8 5 20 32-72 21

Cronicile etapei, in pag 2--3

O nouă victorie ieri, 51—32 
după un mult aplaudat meci cu 
Farul, și un nou succes final, 
al 18-lea la număr, pentru rug- 
byștii Clubului Sportiv al Ar
matei Steaua. Obținută în- 
tr-o manieră autoritară, con
vingătoare, performanța echi
pei antrenate de Theodor Ra
dulescu și Adrian Mateeseu în 
ediția 71 a Campionatului me
rită aprecieri deosebite, așa 
după cum se impun felicitări 
pentru toți cei ce au contribuit 
la realizarea ei. în imediata a- 
propiere a formației care, de 
fapt, și-a apărat titlul cucerit 
anul trecut s-au situat Știința 
CEMIN Baia Mare, pentru 
prima oară în postură de vi- 
cecampioană, și Dinamo Bucu
rești.

Ultima etapă a întrecerii a 
avut în centrul atenției cupla
jul de pe excelentul gazon al 
complexului din Gheneea. Și 
nici că se putea o mai reușită 
încheiere pentru competiția 
fruntașelor rugbyului româ
nesc! Deoarece cuplajul meda
liatelor, al laureatelor din ulti
mii 15 ani, a îneîntat in multe 
momente publicul, fazele de 
autentic spectacol fiind mai 
numeroase decît în marca ma
joritate a partidelor anterioare. 
Astfel. întîlnirea STEAUA — 
FARUL CONSTANȚA s-a în
cheiat cu un rezultat puțin o- 
bișnutt, 51—32 (36—17) în fa
voarea primei echipe, după un 
joc cu 11 eseuri, șapte de o 
parte, patru de caalaltă! Bucu
re? tenii au fopțat de la bun

CLASAMENTUL FINAL
1. STEAUA
2. Șt. CEMIN
3. Dinamo
4. Cont. Buzău
5. Farul
6. Grivița Roșie
7. „U“ Timiș.
8. Polit. iași
9. CSM Sibiu

10. St. Petroșani

22 18 1 3 727-398 5»
22 14 3 5 412-325 53
22 12 2 8 464-330 48
22 10 3 9 364-345 45
22 11 1 10 384-379 45
22 11 1 10 354-367 45
22 11 0 11 416-446 44
22 10 1 11 317-340 43
22 10 0 12 379-394 42
22 7 5 10 288-403 41
22 7 1 14 305-399 37
22 2 0 20 306-590 26

11. CSM Sv.
12. Sp. Stud.

Ultimele două clasate vor ac
tiva in a doua serie valorică a 
Diviziei A.

început și nu trecuseră decît 
cîteva zeci de secunde cînd O- 
roian marca cel dinții eseu, cu 
grămada, iar Alexandru își 
inaugura seria de transformări 
(23 de puncte în final „semna
te" de cunoscutul mijlocaș). 
Menținînd un ritm realmente 
ridicat, militarii au presat în 
continuare spre butul advers, 
ajungînd ca după numai 14 mi
nute să se distanțeze la un ne
așteptat 24—0, grație eseurilor 
lui Murariu. Ignat și siguran
ței amintitului Alexandru — 
drop, lovitură de pedeapsă, 
două transformări. Va fi un 
scor record între două campi
oane? Nu, Farul trece surprin
zător momentul de cumpănă, 
mizează totul pe cartea atacu
lui și izbutește acțiuni de toa
tă frumusețea, în care jucători 
tineri, cvasinecunoscuți, precum 
Zanfir, FI. Popescu sau Trancă

Geo RAEȚCHI

(Continuare in pag 2-3)



tn Divizia A de volei

GAZDELE-17 VICTORII, OASPETELE DOAR DOUĂ
fost 

cadrul 
____r_________ __ _ __ femi
nin) și penultimei (la masculin) 
ale ediției 1987—1988 a Diviziei 
A de volei Cîteva amănunte :

Sîmbătă și duminică au 
programate meciuri din 
antepenultimei etape (la

loase ca evoluție : 0—9, 12—12,
15—14, 15—17 (II) și 2—4, 10—6,
10—15 (IV). Cei ’ • •
ștreang și Codre

buni :mai _____
____ T_ __________ la învingă

tori, Crișan la învinși. Arbitri : 
C. Oprea — E. Niculescu (C. 
GRUIA, coresp.).

E. (C.

MASCULIN 
Grupa I valorică Grupa a ll-a valorică

STEAUA BUCUREȘTI — UNI
VERSITATEA C.F.R. CRAIOVA 
3—0 (12, 10, 8). Sigure pe locu
rile lor în clasament (campionii 
fiind deja în posesia unui nou 
titlu, iar craiovenii pe treapta a 
treia a podiumului), cele două 
fruntașe au preferat un joc li
niștit, în ritm lent (influențat și 
de căldură), cu acțiuni în gene
ral simple în atac și cu con
centrare mai scăzută la execu
ția serviciului și preluării, pre
cum șl în apărarea din ” ’ 
doua. Lidera autoritară 
pionatului, Steaua, s-a 
firește, fără prea mare 
tate, în numai o oră_ _____
Arbitrii O. Manițiu și V. Dumi
tru au condus foarte bine echi
pele : Steaua — Ionescu z (Pa- 
durețu), Mina (Spînu). Pentcles
eu, Pițigoi. Dascălu, Constantin ; 
Universitatea C.F.R. — Mătușoiu 
(Popescu), Stoian, Iuhasz, Sc’ho- 
berl, Pascu, Văsuică (Horfaș). 
Al doilea meci dintre cele două 
echipe este programat azi (ora 
10,30). în sala Agronomia (A.B.)-.

DINAMO BUCUREȘTI - ----
TORUL DINAMO BACAU 
(6, —11, 5, 6). De ambele părți, 
joc lent, de nivel tehnic medi
ocru, cu greșeli la serviciu și 
în atac, cu dese atingeri de fi
leu. După ce au cîștigat ușor 
primul set, bucureștenii s-au 
relaxat prematur, iar oaspeții 
au luat avans mare (10—3) și 
apoi au egalat situația la seturi. 
In continuare, însă, fără să 
forțeze, bucureștenii s-au im
pus clar. S-au remarcat : Că- 
ta-Chițiga, Pop și parțial (în a- 
tac) Mader, la învingători, A. 
Ion și Pralea. la învinși. Corect 
arbitrajul : V. Tilcă “
ma. Azi (ora 10), 
Dinamo, meciul 
MATEESCU).

TRACTORUL BRAȘOV • 
COND DINAMO ZALĂU 
(13, —15, —2, —10). o partidă a- 
tractivă, în care victoria a re
venit echipei mai decise și mai 
atente. Două seturi spectacu-

linia a 
a cam- 

impus, 
dificul- 
de joc.

— Gh. 
tot în 

al doilea

STEAUA,

TG.A.S.A. ELECTROMUREȘ 
MUREȘ — RELONUL SAVI- 
NEȘTI 3—1 (—10, 6, 7, 14) și 
3—1 (—9, 4, 11, 8). Jocuri fru
moase, victorii meritate. Evi
dential : Pop, Țerbea, Mășcă- 
șan, respectiv Buruș și Vițela- 
ru. Arbitri : N. Găleșeanu — 
Gh. Vișan (C. ALBU, coresp.) ; 
C.S.M.U SUCEAVA — EXPLO
RĂRI MOTORUL C.S.Ș. 2 BAIA 
MARE 3—1 (—9, 7, 3, 12) și 1—3 
(12, —9, —9, —9). Victorii împărți

te, echitabil, în meciuri frumoase. 
Cei mai buni : Mîndru, 
nean, Cazacu, respectiv 
tru, Arbuzov, Ignișka. 
V. Ranghel - 
MÎNDRESCU, 
SANATATEA 
LITEHNICA
(0, 13, , . ...
tîlnirile codașelor nu au 
decît 120 de minute în 
Arbitri : Ov. Florea — C- 
toi (I. GHIȘA, coresp.).

Mărgi-
Dumi-

_ _____  Arbitri : 
M. loanovlci (I. 

coresp.) ; c.S.U.
ORADEA — PO- 

TIMIȘOARA 3—0 
11) și 3—0 (13, 11, 14). In- 

-■ durat 
total.

BU-

VII-
3—1

To- 
sala 
(N.

EL-
1—3

FEMININ 
Grupa I valorica 

UNIVERSITATEA C.F.R. 
IOVA — DINAMO 
3—1 (4, 5, —12, 9) și 3—0 (8, 5, 
10). Meciuri de orgoliu, cu mi
ză, combinații frumoase, Gazde
le au jucat foarte ’ ‘ 
setul cîștigat de dinamoviste 
fost 
du-și _____
plătesc tributul unui 
restrîns (8 jucătoare, dintre ca
re una, Coșoveanu, s-a acciden
tat la începutul partidei a doua). 
S-au remarcat : Tanța Drăgoi,
Monica Șușman, Liliana Po
pescu, respectiv Mirela Popa și 
Cristina Pirv. Arbitri : S. Po
pescu — C. Malaxia (Șt. GUR
GUI, coresp.).

DACIA PITEȘTI — C.S.U. RA
PID GALAȚI 3—2 (—13, 4, —7,
7, 10) și 3—1 (10, 9, —7, 7). Par
tide viu disputate si, în majo
ritatea timpului, echilibrate. S-a 
făcut multă risipă de energie. 
Au cîștigat gazdele, mai sigure 
pe preluare și superioare la blo-

_____ CRA-
BUCUKEȘTI 

9) șl 3—0 (8, "

bine (doar 
. _ . a

echilibrat), demonstrin-
superioritatea. Oaspetele 

lot prea

caj. S-au evidențiat : Mihaela
Marian, Cristina Buznosu, Mari
ana Miron. respectiv Ileana 
Berdilă, Carmen Costache și 
Lucia Cazacu. Au arbitrat G. 
Simulescu și C. Gogoașe (I. PO
PESCU, coresp.).

FLACARA ROȘIE BUCUREȘTI
— FARUL CONSTANTA 3—0 
(13, 5, 6) și 3—1 (8, 9, —8, 10). 
Bucureștencele au obținut vic
toriile ca urmare a omogenității 
superioare a sextetului lor, a 
mobilității fn teren și tenacită
ții în joc. In schimb, oaspetele 
ni s-au părut obosite, blazate. 
Ele au alternat momente de joc 
bun cu lungi perioade de scă
dere. De la învingătoare, ală
turi de Niculina Bujor, Cornelia 
Colda și Viorica 
impresie deosebită 
ela Butuc. Cea 
de la oaspete a
Neacșu, secundată de Nata
lia Grigoraș : Arbitri : N. Mar
tin — S. Ferencz, respectiv N. 
Dobre — L. Mihalache (M. FR.).

Grupa a ll-a valorica 
LIBERTATEA

— CHIMIA RM. VILCEA
(15. 13, —9, 8) și 3—0 (8, 7, 
Angajate într-o disperată 
pentru salvare, ambele 
au luptat pînă la epuizare 
prima partidă (două ore), 
meciul al doilea, J’’*
fost mai proaspete, 
le evident marcate 
Sibiencele, care au 
tul : Anca Ni stor, 
ban, Mirela Nistor, 
colae (Carmen 
Markus), Ottilia 
Anca Mocanu, Sr-au 
astfel la un punct de adversare, 
la care am remarcat jocul bun 
prestat de Marilena Dubinciuc 
și Dorina Pavel. Arbitri : V. 
Chioreanu și I. Armeanu 
(I. ionescu, coresp.) ; rapid 
BUCUREȘTI — PENICILINA 
IAȘI 3—0 (6, 7, 8) și 3—0 (0, 13, 
6). Partide dominate autoritar 
de giuleștence, în rîndul cărora 
o ascensiune remarcabilă dove
dește tînăra Dumitra Dima. Re
plică palidă a ieșencelor, de la 
care am reținut pentru joc bun 
pe Aurelia Preda. Fără proble
me arbitrajele : N. Dobre 
Voicu, respectiv I. Martin — G. 
Opaiț (Gheorghe LAZAR)

Dubla întîlnire Știința
— Oltcit Craiova a fost amînată 
pentru miercuri și joi.

C.S.M.

CAMPIOANA LA RUGBY
(Urmare din pag I)

sînt la fel de aplaudați ca in
ternaționalii Necula, Grigore 
sau Șt. Constantin. Așa se fa
ce că rezultatul se stringe, 24— 
14 în min. 25, prin eseurile Iul 
Neeula, Arghir (oprit într-o 
fază următoare la o palmă de 
țintă) și din nou Necula, plus 
o transformare Bezușcu. A re
venit apoi Steaua, ignat reu
șind o splendidă cursă. ple
cată din propriul „22,‘ pînă în... 
eseu, Codoi culcînd și el balo
nul în but, iar Alexandru 
transformind în ambele situații. 
Din lovitură de pedeapsă de 
la centru, Bczușcu a fixat sco
rul (36—17) unei reprize cum 
foarte rar se poate vedea. 
După pauză, căldura și-a mai 
spus cuvîntul, protagoniștii de- 
punînd totuși zel in continuare 
și desfășurînd alte acțiuni in
cisive. Boldor, Dumitrescu — 
eseuri, Alexandru — l.p. + 2 
transformări, respectiv Șt. Con
stantin — eseu, Bezușcu — 3 
l.p. + transformare au fost 
semnatarii punctelor înscrise, 
dar mai puteau fi încă altele 
(spre pildă, Arghir a fost pla
cat din nou în ultimă Instanță). 
A condus autoritar brigada di
vizionară FI. Dudu — N. Chi- 
ciu, A. Briceag.

In deschidere, DINAMO — 
ȘTIINȚA CEMIN 17—13 (10— 
13), o partidă cu rezultatul 
Sub semnul incertitudinii pînă 
în final. Maramureșenii au în
ceput, cum avea să facă și 
Steaua, în iureș, vrînd (decla
rat!) să-și demonstreze remar
cabila ascensiune din acest 
campionat. Extrem de inspirat

V. Ion a găsit un 
în minutul 2, ur- 
timp de spectacu- 
al lui Florescu, 

de Ion, care

13, cu Pascale culcînd balonul 
în spațiul de țintă advers și... 
13—0 pentru băimăreni! Ame
nințați de. o înfrîngere ce le 
putea periclita locul al treilea, 
dinamoviștii și-au strîns rîn- 
durile, au echilibrat treptat 
disputa, construind tot mai si
gur, insistent. Gurăncscu a iz
butit un eseu, transfoimat de 
FI. Ion, apoi a continuat vi
guros acțiunea inițiată de pro
mițătorul Țuțuianu, încheiată 
în but de Toader. Insă mara
mureșenii au mai avut o zvîc- 
nire, atacul V. Ion — Secelea- 
nu — Florescu fiind de puțin 
irosit. în repriza secundă, pe 
fondul scăderii de ritm a oas
peților, Franciuc a întors re
zultatul. 14—13 pentru Dinamo, 
care a mai trecut o dată prin 
emoții, la dropul foarte aproa
pe de țintă executat de V. Ion. 
Pentru ca FI. Ion să aibă un 
plus de precizie, din același 
procedeu, la puține momente 
înaintea ultimului fluier al ar
bitrului I. Vasilică.

C.S.M. SIBIU — CONTAC- 
TOARE BUZĂU 19—12 (12—6). 
Meci frumos, cu multe acțiuni 
la mină, în limitele sportivită
ții. Au marcat Bechcș 2 ese
uri, Amariei l.p. + transfor
mare, Ivanciuc, Roșu — drop 
(CSM), Capmare eseu, Gomo-

10MIIISIMIIA Ol SUI
• NUMERELE EXTRASE LA 
TRAGEREA MULTIPLA PRO- 
NOEXPRES „OLIMPIC" DIN 

19 IUNIE 1988
la uvertură, 
„drop“ încă 
mat la puțin 
losul eseu 
transformat 
aflat la originea fazei din

s-a 
mln.

FAZA I : EXTRAGEREA I : 
28 19 13 7 25 27 ; EXTRAGE
REA a Il-a : 2 26 8 34 23 42.

FAZA a II-a. EXTRAGE
REA a IlI-a : 28 22 13 1 32 23 ;

3 •••••••••• • • • •••••••••••• '4

•

ANUNȚ
l.D.M.S. BUCUREȘTI aduce la cunoștință celor interesați că 

pînă la data de 30 iunie a.c., prin magazinul auto l.D.M.S. PI
TEȘTI. se livrează autoturisme DACIA 1310 tuturor cumpărăto
rilor care au depus banii la CEC în cont pentru autoturism 
șl s-au înscris pînă la data de 30 iunie 1983 indiferent de ma
gazinul de înscriere.

Cumpărătorii care s-au înscris după 1 ianuarie 1983, la ridi
carea autoturismului, tn afara celorlalte documente de livrare 
trebuie să prezinte și comunicarea cu numărul de ordine pe 
tară.

Totodată se face cunoscut că prin magazinele auto l.D.M.S. 
din Bacău, Baia Mare, Brașov, Cluj, Craiova, Iași, Pitești, Re
șița și Timișoara, cu excepția magazinelor auto București și 
Brăila, se livrează autoturisme noi cu an de fabricație anterior 
anului 1987 persoanelor Înscrise la magazinele I.d.m.s. care au 
depus bani în cont pentru autoturism pînă la data de 31 de
cembrie 1985.

Informații suplimentare se pot obține la toate magazinele 
auto l.D.M.S. și la telefon 11.39.50 — lnt. 121, 179, 176. *

FOST TOADERDACA N-AR Fi

STEA! 
RĂPII

I
I
I
I

Mazilescu, o 
a lăsat Miha- 

mai bună 
fost Marinela 

de
N.

SIBIU 
3—1 

, 2). 
cursă 

echipe 
în 
In 

gazdele au 
iar oaspete- 
de oboseală, 

aliniat sexte- 
Liliana ș-er- 
Carmen Ni- 

Vlad, Renate 
Szentkovics, 

apropiat

— G.

Bacău

c-
eseu drop 4- transformare, Po- 
pișteanu drop. A condus M. 
Paraschivescu. (I. IONESCU, 
coresp.).

UNIVERSITATEA TIMIȘOA
RA GRIVIȚA ROȘIE 30—25 
(21—6). Joc aprig disputat, dar 
în limite de fair-play. Gazdele 
au dominat prima repriză, oas
peții au revenit după pauză. 
Realizatori: Mitocani, Fiat, Țc- 

eseuri, Do- 
transf(U), 

— eseuri, 
transf. A 

(C. CREȚU,

purică, Răcean — 
mocoș 2 drop + 4 
Vlad, Calafeteanu 
Radu 4 l.p., drop, 
condus Gh. Huștiu. 
coresp.).

POLITEHNICA IAȘI — CSM 
SUCEAVA 10—9 (1—3). Partidă 
echilibrată, victorie totuși me
ritată a localnicilor. Au r. arcat 
Leuciuc, Vasiliu 
tode '— transf. (P) 
Livadaru l.p. + 
trat P. Soare, 
coresp.).

— eseuri, If- 
, Fodor eseu, 

transf. A arbi- 
(Al. PINTEA,

studențesc 
ȘTIINȚA PE- 

■15 (9—6). Deși
fără miză, meci 1 a fost dîrz 
disputat, interesant prin evolu
ția scorului. Bucurcștenii au 
reușit a doua victoiie, prin 
Năstasc 3 drop + transf, Muti- 
lică, Radu — eseuri, Bucur 
transf, respectiv Bczărău 3 
drop + 2 l.p. A arbitrat V. 
Chirondojan. (N. TOKACEK, 
coresp.).

SPORTUL 
T.M.U.C.B. — 
TROȘANI 21—!

lOIO-PROMSPOni INfOIIMIAZA
EXTRAGEREA a IV-a : 35 15 
18 14 31 2 ; EXTRAGEREA a 
V-a : 18 3 30 29 7 23 ; EXTRA
GEREA a Vl-a: 26 8 22 33 42 II; 
EXTRAGEREA a Vil-a : 39 29 
9 30 8 35 ; EXTRAGEREA a 
VIII-a : 32 18 21 1 28 31.
FOND DE CÎȘTIGURI : 975.556
I,EI.

Petrolul —
2. Flacăra

6 REZULTATELE CON
CURSULUI PRONOSPORT DIN 
19 IUNIE 1988. 1.
Univ. Craiova 1 ;
Moreni — Victoria 1 ; 3. Cor- 
vinul — „U“ Cluj-Napoca 2 ;
4. Arezzo — Brescia x ; 5. Ata- 
lanta — Messina 1 ; 6. Barletta 
— Bologna x ; 7. Lazio — Ta
ranto 1 ; 8. Lec.ce — Parma 1 ;
9. Moden? — Genoa 2 ; 10. Pa
dova — Bari 1 ; 11. Piacen
za — Catanzaro 2 ; 12. Sam- 
benedettese — Udinese 2 ; 13. 
Triestina — Cremonese 1.
FOND TOTAL DE CÎȘTIGURI : I 
1.122.334 LEI.

I
I
I
I
I
I

Nici nu se putea să fie altfel 
în „fief“-ul campioanei. Aceasta 
s-a instalat din start în treimea 
rapidistă (aproape cu tot efecti
vul) , acolo unde a combinat de
rutant și în viteză, așa cum știu 
„roș-albaștrii“. In min. 2, la cen
trarea impecabilă a lui Iovan, 
mingea s-a „plimbat*4 prin fața 
porții adverse și deschiderea 
scorului s-a amînat. Rapid a 
răspuns (în min. 5) cu un tăios 
contraatac al lui Țîră -mereu 
lansat excelent de Dumitru, cu 
pasa sa lungă), dar L. Ilie a 
venit tîrziu la... întîlnire, în ca
reul Stelei. Inevitabilul s-a pro
dus, totuși, în min. 15: în urma 
unei faze prelungite de atac, 
Hagi l-a „servit44 pe ROTARIU, 
șut năpraznic, de Ia circa 22 m, 
și gol de zile mari: 1—0. Două 
minute mai tîrziu, Lacoș a pier
dut o minge la Belodedici, la 
mijlocul terenului, „libero“-ul 
gazdelor l-a lansat pe LĂCĂTUȘ 
și acesta a șutat, cu dreptul, în 
stâlpul porții lui Toader, de uncie 
balonul a ricoșat în plasă: 2—0. 
Jocul este la discreția liderului, 
Toader apără mingi foarte grele 

" 30, 35), iar Pi-(min. 21, 23, 27,

UN „EGAL“

țurcă nu-și poate regla tirul in 
cîteva rînduri. Scăpați din 
mentele de presiune, 
șarjează iar pe 
Țîră, care trece 
Ungureanu. Așa 
plat în min. 33, 
a fluierat ofsaid , ...
te tușlerul V. Alexandrul

Lă reluare, din nou o fază in
candescentă cu Țîră în prim-plan 
și... Liliac salvează în corner. 
Greu să reziști' însă la țesătura 
de pase a steliștilor (superiori 
pe toate planurile), la acțiunile 
lor de atac fanteziste. Rapid se 
apără cu îndîrjire, încearcă să 
echilibreze jocul, dar fazele de 
gol se succed, tot la poarta lui 
Toader. steaua forțează... socrul, 
Hagi este foarte nervos (l-a 
faultat in două rînduri pe Goan- 
ță, apoi șl pe Rada fără ca ar
bitrul să-i arate ceea ce meri
tai). Pițurcă se „încurcă", în 
careu, în min. 60; Toader apără 
senzațional în min. CI— la ac
țiunea finalizată de „nouarul" 
Stelei; ratează Hagi („cap" pe 
lingă Toader, dar și pe lingă 
țintă — min. 66), pentru ca. în 
sfirșit, tabela să se modifice

mo- 
feroviarii 

contraatac prin 
cam ușor de 

cum s-a întîm- 
dar „centralul44 

(de unde?), pes-

Stadion 
bun ; tin 
— circa 
poartă : 
Au marc; 
LACATUi 
(min. 70 
I . UI (Iii

STEAG/

80 Stan),
— Lăcătu

RAPID
6, Cîrstea
— Drâghi 

Dama 
Ilie 6

(min. 75 1 
A arBlti 

dorescu ; 
cu (atnbi 
lexandru

La sper

80 
L.

conform 
min. 70, 1 
CA, in c 
mal de 
min. 80 - 
cilul, PIȚ 
HAGI, di 
sub „Iran

Ste

PREȚIOS PENTRU 0
(prin telefon)BRAȘOV, 19

Partida a început cu o îndelun
gată perioadă de studiu, timp de 
peste un sfert de oră jocul des- 
fășurîndu-se mai mult la cen
trul terenului. Treptat, însă, bra
șovenii încep să-și impună punc
tul de vedere și ei sînt primii 
care beneficiază de o reală o- 
cazle de gol în min. 20, cînd — 
la centrarea lui Andrași — Ar- 

‘ vinte culege balonul... de pe 
fruntea lui Cigan. După 3 minu
te, înregistrăm și primul atac 
periculos al băcăuanilor, dar 
Polgar respinge în corner șutul 
din 6 m al lui șoiman. In conti
nuare, domină brașovenii șl, în 
min. 27, ei își văd răsplătită su
perioritatea teritorială: Cigan
centrează de pe stingă și BARBU 
reia puternic, dintr-o bucată, ca
tapultând balonul sub bară: 1—0. 
După 5 minute, Selimeși are o- 
cazia să majoreze scorul, dar 
șutează pe lingă poartă. Spre fi
nalul primei părți S.C. Bacău 
joacă mai energic în atac și 
după ratarea lui Penoff (min. 35 
— șut puțin peste bară) survine 
egalarea : Cr. Sava fi pasează

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
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lui ȘOIMAN la 17 metri de poar
tă și acesta șutează plasat cu 
stângul făcind inutil plonjonul 
lui Polgar : 1—1 (min. 42).

După pauză, S.C. Bacău joacă 
mai mult în apărare, propunin- 
du-și să mențină rezultatul de 
pe tabelă, care însemna pentru 
echipa lui N. Vătafu un punct 
deosebit de prețios. Băcăuanii 
contraatacă totuși din cînd în 
cînd și în min. 53 Burleanu își 
putea aduce echipa în avantaj 
cînd, scăpat singur, și-a prelun
git prea mult balonul și Polgar 
a reținut. Pînă la sfîrșitul jocu
lui cei care periclitează poarta 
adversă sînt brașovenii, impul
sionați mai ales de Barbu care 
a fost azi (n.r. ieri) deosebit de 
activ. In min. 55 el a șutat fru
mos, de la circa 30 m, dar min
gea a lovit bana, tn min. 60, gaz
dele ratează prin Drăgan, iar în 
min. 74 Arvinte se remarcă de
viind în corner o minge șutată 
de Selimeși. In ultimele 10 mi
nute, oaspeții renunță aproape 
total la ofensivă, preocupați să 
Închidă cit mal bine culoarele 
spre poartă si tactica lor le adu-

DOUĂ PUNCTE IMENSE
HUNEDOARA, 19 (prin tele

fon). Dacă pentru Corvlmul apro
pierea de linia de sosire era lip
sită de griji, nu același lucru 
se putea spune de echipa clu
jeană, care, in tentativa sa de a 
reface terenul, de a prinde plu
tonul, trebuia să puncteze la „a- 
devăr", și nu oricum, ci prin 
sprinturi fără replică, ceea ce a 
și reușit, obținînd o muncită și 
meritată victorie. La datele teh
nice (șuturi și cornere), primii 
au punctat hunedorenli. echili
brul menținindu-se la „impresia 
artistică", ambele combatante 
construind acțiuni cursive, cu 
grad de periculozitate, treeîn- 
du-Se rapid de la etapa „pozi
țional" la aceea de contraatac. 
Petcu a deschis seria... ocaziilor 
(mln. 7), mingea șterglnd parcă 
„transversala". Apare pe listă și 
Biro (min. 14), scăpat singur, 
care șutează în plasa laterală. 
Peste un minut, la fel de impre
cis șutează și Cimpeanu n. 11

imită și Doboș (mln. 21). Caval 
este la post, reținând prompt 
mingile expediate de Hanganu 
(min. 24) șl Petcu (min. 27 și 35). 
O „bombă" a lui I. Moldovan 
trece de puțin pe lingă vinelu 
(min. 38), iar reluarea iul Biro 
din min. 42 are precizie, nu insă 
și forța necesară.
După pauză, echipa clujeană se 

va dovedi mult mai ambițioasă, 
mal motivată evident. In min. 48, 
Ion iță reține cu siguranță șutul 
lui Muntean, dar in min. 54 por
tarul hunedoreaai, deși s-a dus 
Pe minge, nu a putut interveni 
la „ghiuleaua" expediată cu pre
cizie, jos la colț, de MUJNAI. 
de la 20 m și... 0—1. Surprinși 
de aceste sprinturi clujene, jucă
torii Corvinului accelerează în 
ofensivă, irosind, în min. 
prin Klein, o bună ocazie.

81, 
r_____ ____ _ _ ___ tn
min. 68, echipa locală rămîne în 
10 oameni, Dubinciuc fiind elimi
nat pentru fault dur asu.pra lui 
Muntean, ceea ce va cin țări extrem

F.C.M.
S.C. I

Stadion 
foarte bui 
tatori — < 
(ne poart 
4—6. Au r

Barbu 7,J.
S.C. Ari 

Vasilache 
6 — Bur.lt 
mănaru 6 
6 (min. 8

A arbitr 
ma ; la 1 
(ambii 
Gheorghe

La spera
• 

ce pînă 1 
ține^ un

CORVI
„u*

GREU PiNA LA PENALTY

S Iad ion 
te bun ; t 
spectatori 
10—14 (pe 
nere : 4—2 
(min. 54).

CORVINI 
dac 6, Mă 
3, Tîrnove 

N 
Petcu 6, I 
Hanganu ( 
Suciufl^

5 lwroș W^N- 
jar 6 — 1 
Muntean 6 
dovan 7, 
nu II 6, B 

A arbi 
Ghergheli 
nie : V. 1 
Severin) 
Neamț).

Cartonașe 
Cartonașe 
La sper;

•
d-e greu în 
țiile gazde 
tuația.

xandru

PITEȘTI, 19 (prin telefon;. 
Disputat uin primul minut sub 
semnul unei explicabile crispări 
de ambele părți, meciul a fost 
timp de peste o repriză lipsit 
de cursivitate, fragmentat de 
faulturi și mingi trimise in a- 
fara terenului, cu pase impre
cise, cu puține faze de poartă. 
Piteștenii — deși au dominat a- 
proape fără răgaz — nu au reu
șit sa desfacă o apărare în ge
neral bine grupată și supranu- 
merică (Oancea al... treilea „cen- 
tral“). Aflată într-o permanentă 
defensivă, echipa timișoreană a 
fost, totuși, în dificultate de? trei 
ori în prima parte a jocului, de 
fiecare dată portarul Almășan, 
la post și inspirat, respingînd in 
extremis : în min. 13, la șutul 
de la circa io m al lui Ignat, 
în min, 20, la un „drept'4 puter
nic al lui Eduard din afara ca
reului mare și mai ales în min. 
44, la un alt șut trimis de D. 
Zamfir din marginea careului 
mic în unghiul scurt.

Accidentarea lui Ignat (încă 
înainte de pauză), a slăbit și mai 
mult forța de atac a gazdelor, 
lipsite de un dispecer la con
strucție, ceea Ce ușura sarcina 
studenților, preocupați doar să 
nu primească gol. O greșeală, 
comisă in min. 68 de Pascu 
(care a jucat mingea cu mina 
în careu, deși avea și alte so
luții), le va dejuca tactica și va 
decide soarta partidei. Penalty- 
ul acordat a fost executat de 
EDUARD, ceea ce va duce la 
deschiderea scorului, cu toată 
opoziția lui Almășan, care a a- 
tins mingea înainte de a se duce 
în plasă : 1—0. Un senzațional 
șut al lui BANUȚA de Ia peste 
20 m se duce drept în vinciul 
porții timișorene în min. 73 și,

| F.C. ARGEȘ 3 (0) |
1 „POLI” TIMIȘOARA 0

Stadion „1 Mai44 ; teren foarte 
bun ; tâmp călduros ; spectatori
— circa 18.000. Șuturi : 10—2 (pe
poartă : 6—1). Cornere : 9—0.
Au marcat : EDUARD (min. 68
— din 11 m), BANUȚA (min. 
73), VLADOIU (min. 75).

F.C. ARGEȘ : Speriatu 6 —
Voicu 6, Pîrvu 6, Stancu 6,5, 
Tănase 6 (min. 56 D. Ionescu 6),
— C. Pană 6, Badea 5,5, Eduard 
7 — D. Zamfir 6, Ignat 6 (min. 
46 Vlădoiu 7), Bănuță 7.

„POLI44 TIMIȘOARA : Almășan 
7 — Pascu 4, Crăciun 6, Ionuț 
6, C. Varga 6 — Neagu 5,5 (min. 
80 Bobaru), Oancea 6, Manea 6
— Oloșutean 5 (min. 60 Vlaicu 
5), Banu 5, Bozeșan II 5.

A arbitrat foarte bine Gh. 
Constantin ; la linie : I. Dogaru 
(ambii din Rm. Vilcea) și Gr. 
Macavei (Deva).

Cartonașe galbene : BOZEȘAN 
II, NEAGU, VOICU, OANCEA. 
VLADOIU, BANUȚA.

La speranțe : 7—0 (3—0).

la 2—0, piteștenii se dezlănțuie. 
VLADOIU, peste alte două mi
nute, intră ca un „vitezist44 în 
careu și, după o spectaculoasă 
întoarcere pe lingă un adversar, 
mărește scorul •» 3—0. Cu doar 
două șuturi spre poartă — unul 
singur periculos — scos de Spe- 
riatu de sub „transversală44 în 
min. 81, ,.Poli“ nu putea obține 
mâi mult, decît cu șansă, și, poa
te, fără flagranta greșeală de la 
penalty, care â descătușat o e- 
chipă pînă atunci ea șl parali
zată de eventualitatea unui egal 
pe teren propriu.

George ROTARII

Dii
SERIA

C.F.R. P.
STANȚA0 

STEAUA 
RM. SARA 
(min. 13 ș 
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U.S. bot 
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(min. 32), 
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(0 
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ș

F.C.M. 
— F.C.M. 
CEA 1—2 
respectiv 
11 m) și



5 (2) 
O

JOC COMBINATIV, OFENSIV
43 La un șut al lud Lupescu, de

teren foarte 
os ; spectatori 
luri : 30—6 (p^ 
o mere : 16—2.
lRIU (min. 15), 
17), PIȚURCA 
ty și min. 80),

7 — Iovan 7, 
ici 7y (min. 65 
Ur^jf-eanu 6,5 
>pescu 7 (min.

6,5, Rotariu 8 
ircă 8.
7 — Marinescu 
i 6. Bacoș 6,5 
mitru 7 (min.
, Goanță 6,5, 
7, M. Stoica 5

eșeli Cr. Teo- 
: N. Georges- 
zău) și V. A- 
i).
0 (1-0).

jocului: în
tea la PIȚUR- 
ialt.7 transfor- 
icâtor: 3—0;
, pasă cu căl- 
—0 și min. 83 
fixă, „bombă"

5—0.
■ NDAFIRESCU

GALAȚI, 13 (prin telefon;. A- 
fluență mare și justificată de 
public la acest meci, adevărat 
derby al etapei, care a opus 
două din echipele ce vor repre
zenta la toamnă fotbalul româ
nesc în cupele europene. Iar a- 
ceastă masivă prezență a spec
tatorilor la stadion â fost răs
plătită printr-un joc frumos, 
sportiv, de bună calitate, la care 
formația bucureșteană și-a adus 
principala contribuție. Angajată 
încă în lupta pentru titlu, deci 
avînd o motivație mai mare decît 
partenera ei, care avea asigurat 
locul 4 și deci participarea în 
Cupa U.E.F.A., Dinamo a pre
luat încă de la început inițiati
va, a dominat teritorial și a 
atacat susținut, pe un front larg, 
punînd în pericol poarta apăra
tă de Călugăru. După ce în mi
nutul 1<5 Lupescu nu îl poate 
învinge pe portarul gălățean, cu 
lovitura sa do cap, de la numai 
cîțiva metri, bucurcștenii reu
șesc să deschidă scorul în mi
nutul 20, prin MATEUT, bine 
lansat in careu de Lupu. în con
tinuare, tot oaspeții își mai cre
ează ocazii bune de gol pe care, 
insă. Ie ratează Vaișcovici (min. 
25) și Andone (min. 29). în min.

)a peste 20 m., mingea deviază 
dintr-un apărător gălățean in 
stilpul porții lui Călugăru. Spre 
deosebire de acțiunile ofensive 
ale oaspeților, cele ale gazdelor 
au fost în prima repriză mai 
puțin viguroase și penetrante, 
fiind relativ ușor anihilate de 
defensiva adversă.

începutul reprizei secunde ii 
arată pe gălățeni ceva mai agre
sivi, Burcea trimițînd mingea in 
bară (min. 48). N-a fost, insă, 
decît un foc de paie, căci dina- 
moviștii își reiau jocul lor com- 
blnativ și ofensiv, dominînd din 
ce în ce mai autoritar partida, 
în minutul 52, oaspeții își măresc 
avantajul: centrează Lupescu,
preia CAMĂTARU, Călugăru ra
tează intervenția și vîrful de 
atac al bucureștenilor trimite în 
poarta goală, înscriind golul nu
mărul 100 al echipei sale. După 
o suită de alte ocazii în careul 
gălățenilor, scorul ia proporții în 
min. 80 cînd VAIȘCOVICI mar
chează printr-un surprinzător 
șut din întoarcere. în ultimul 
minut de joc, Dinamo e la un 
pas de 4—0, însă Andone reia 
mingea în „transversală", la cen
trarea lui Lupescu. Victorie. așa-
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j OTEEUL
J DINAMO 3 (1) |

Stadion Dunărea ; teren foarte 
bun ; timp favorabil : spectatori
— circa 2\000. Șuturi : 7—15 (pe
poartă : 3—8). Cornere : 2—5.
Au marcat t MATEUT (min. 20), 
CAMĂTARU (min. 52) și VAIȘ- 
COVICI (min 80).

OȚELUL : Călugăru 5 — C.
Stan 5, Anghelinel 6, Agiu 7. G. 
Popescu 6 — Măstăcan 6 (min. 
83 chivu), M. Stan 7, Burcea 8
— Ral ea 5. Antohi 6 (min. 46 
Irăgoi 6), Oprea 5.

DINAMO : Moraru 7 — Mihă- 
escu 7. Rednic 8. Andone 8. 
Varga 7 — Lupu 7 (min. 60 Sa
boți 7), Lupescu 8. Mateuț 7 — 
Vaiscovici 8, Cămătaru 7 (min. 
69 Răducioiu 7), Orac 8.

A arbitrat foarte bine C. CO- 
rocan (Reșița) : la linie : I. Ve- 
lea (Craiova) și A. Nicolescu 
Pitești).
Cartonase galbene : G. PO

PESCU, CAMĂTARU.
La speranțe : 2—0 (1—0).

e ii. i i ..........
dar. clară și meritată a echipei 
lui Mircea Lucescu, care rămîne 
astfel în cursă pentru tHlu.

Constantin RRĂNESCU

VICTORIE LA LIMITA, DAR MERITATĂ
MOKENI, 19 (prin telefon). 

Meci echilibrat, cu faze 
numeroase la cele două 
porți. disputat fără miză 
și fără griji, dar care a plăcut 
spectatorilor. Pînă la urmă, 
victoria a revenit la limită 
echipei locale, ceva maj insis
tentă în atac. Prima mare o- 
cazie s-a derulat în min. 5, 
cînd C. Pană l-a găsit cu o 
minge în adîncime pe Marcu, 
acesta a pătruns în careu, dar 
șutul lui nu a nimerit ținta, 
în min. 12, C. Pană a expe
diat balonul din unghi, dar a- 
cesta a trecut peste „transver
sală". La. poarta cealaltă, 
Victoria, are o bună ocazie în 
min. 20, cînd Cojocaru a cen
trat de pe partea dreaptă ,și 
Comănesgu a expediat balonul 
din voie, dar Dohot. cu un re
flex. l-a trimis în corner, 
în min. 27, Nițu se eviden
țiază la șutul-bombă expediat 
de Marcu, pentru ca peste un 
minut centrarea lui Au
gustin să fie reluată, cu capul, 
din plonjon, de Uleșan. dar

Dohot evită un gol ca și 
făcut. în min. 32, o pătrun
dere a lui Văidean este sto
pată cu prețul unui fault, co
mis de Balaur I. în suprafața 
de pedeapsă, Dragnea e- 
xecută penaltyul și balonul 
izbește stilpul din stingă 
porții lui Nițu. Pînă la pauză, 
alte cîteva bune situații de 
ambele părți, ratate de Zare 
(min. 35), Văidean (min. 37). 
Augustin (min. 39) și Dican 
(min. 40). Tabela va arăta 
0—1 în min. 41, cînd, după un 
reușit „un-doi“ între Dican și 
ZARE, ultimul înscrie cu un 
șut plasat.

La reluare, după ce C. Pană 
(min. 47) ratează posibilitatea 
egalării, VAlDEAN, în min. 
55, cu un șut prin surprinde
re de la marginea careului de 
16 m, va restabili egalitatea. 
Gazdele insistă și, după ce 
Dragnea ratează din 6 m în 
min. 62 și Marcu irosește, la 
rîndul său. o bună situație in 
min. 65, Flacăra obține golul 
victorie; în min. 76 : C. Pană

(
FLACĂRA MORENI 2 (0) I
VICTORIA 1 (1} I

Stadion „Flacăra" ; teren foar
te bun ; timp frumos ; specta
tori — circa 2500. Șuturi : 16—13 
(pe poartă : 7—7). Cornere :
13—2. Au marcat : VAlDEAN
(min. 55). DRAGNEA (min. 76), 
respectiv ZARE (min. 41).

FLACARA : Dohot 6 — Vis-
creanu 6, I. Ene 6, Butufei 7, 
Stănescu 7 — Beldie 7 (min. 76 
Purdea). Dragnea 7,5, C. Pană 
7,5 — Văidean 8, Lala 6 (min. 
77 M. Pană), Marcu 7.

VICTORIA : Nițu 6 — Comă- 
nescu 6, Zare 7, Mirea 7, Balaur 
I 6 (min. 74 Ursu 6) — C. Solo
mon 7 (min. 60 V. Ene 6), Au
gustin 7, Cojocaru 7, Laiș 6 — 
Uleșan 6. Dican 6.

A arbitrat bine Fl. Popescu ; 
la linie : I. Coț (ambii din Plo
iești) șl A. Comănescu (Bacău).

La speranțe : 1—2 (1—1).
• —————- 

îi transmite un balon frontal 
lui DRAGNEA. Nițu iese în 
întimpinare și căpitanul lo
calnicilor împinge balonul 
în poarta goală.

Gheorghe NERTEA

CÎND APĂRAREA... ATACĂ
Sportul Studențesc a ținut, 

parcă, să demonstreze că gol
averajul final in campionat o 
va reprezenta mai bine decît 
numărul de puncte, a accele
rat încă din start, în minutul 
9 scorul era 2—0, ceea ce a 
determinat și „căderea" tine
rei echipe mureșene, care nu 
s-a regăsit decît în scurte pe
rioade după pauză. Primul gol 
al. studenților („boltă" CORAȘ 
min. 2, după un luft mureșan 
care a permis procedeul) a 
fest urmat de al doilea (min. 
9, STANICI, „bombă" impara- 
bilă de la 27—28 de metri). 
Studenții insistă, animați me
reu de Iorgulescu și Pană, ast
fel că mureșenii rezistă cu greu 
în fața acestei superiorități nu
merice la mijlocul terenului. 
Al treilea gol (min. 31) va fi 
opera Iui CIUCA. reluare cu 
capul de aproape, la o cen
trare a lui Iorgulescu, un gol 
eare ilustrează — prin creator 
și executant — mișcările largi 
ale echipei bucureștene. Mu
reșenii încearcă reducerea sco
rului, Albu execută un voleu 
frumos, dar mingea trece pes
te bară. în penultimul minut 
al reprizei, MUNTEANU II, în 
vervă, șutează puternic, după 
o pasă rafinată a lui Coraș și... 
4—0. La reluare, cînd așteptam 
replica^ oaspeților, asistăm la 
o mică ..lovitură de teatru" : 
SZABO înscrie în proprie poar
tă — în situație deloc peri
culoasă — ratind intrarea por
tarului Vodă. Mureșenii vor 
executa primul șut pe poartă 
în min. 53 (L. Moldovan). După 
această fază, în min. 65, crai
nicul stadionului anunță de
butul în prima divizie a lui 
R. Lucescu. Studenții reduc 
„strocul" și, astfel în min. 67, 
EROS. liber, înscrie cu capul,

SPORTUL STUD. 6 (4)
A.S.A. ț (oj

Stadion Spirtul Studențesc ; 
teren bun ; timp canicular ; 
spectatori — circa 2 000. Șuturi : 
19—11 (pe poartă : 12—1) cor
nere : 6—4. Au marcat : CORAȘ 
(min. 6), STANICI (min. 9), 
CIUCA (min. 31), MUNTEANU 
II (min. 44). SZABO (min. 46, 
în proprie poartă), S. RADUCA- 
NU (min. 83), respectiv EROS 
(min. 67).

SPORTUL STUD. : Cristian 7 
(min. 65 R. Lucescu 7) 
— M. Marian 7. Pană 8, 
Iorgulescu 8, Ciută 7 — Pologca 
6, Stănlci 7,5, Cristea 6 (min. 
62 Aehim 3), Munteanu n 7,5 — 
S. Răducanu 7, Coraș 7.

A.S.A. : Varo 5 (min. 46 Vodă 
5) — Szabo 5, Jenei 6, Botezau 
5, Fodor 5 — Dorobanțu 5, Cr. 
Moldovan 5 (min. 71 Ciorceri 
5), Eros 6, L. Moldovan 5, Ivan 
5 Albu 5.

A arbitrat foarte bine S. Nec- 
șulescu (Tirgoviște) ; la linie : 
V. Curt și M. Georgescu (ambii 
din Constanța).

La sperat*tc : 4- 0 (1—0)

• ...... .........................

imparabil. Bucureștenii revin, 
Coraș șutează în Vodă (min. 
67), atacurile gazdelor se suc
ced, Coraș șutează din nou în 
portar si mingea, respinsă, este 
reluată în plasă de S. RĂDU- 
CANU (min. 83). A fost o par
tidă cu multe faze de fotbal, 
în care „bătrînli". in frunte 
cu Pană și_ Iorgulescu, au vrut 
parcă să se împace cu supor
terii cărora le-au oferit des
tule momente grele pe par
cursul campionatului, etalînd o 
valoare mai apropiată de ni
velul echipei, veritabil doping 
psihic înaintea meciului de la 
Bacău, din ultima etapă,

loan CHIRILĂ

PLOIEȘTENII MAI SPERĂ...

O REPRIZĂ CU CINCI GOLURI, ALTA...
SLATINA, 19 (prin telefon). 

Puțini spectatori la ultima apa
riție a Oltului pe teren propriu. 
C.S.M. Suceava i-a lăsat din nou 
acasă pe Cașuba, Alexa, Buliga 
și Ungureanu și gazdele aveau 
să ia jocul pe cont propriu, din 
plecare, dar deschiderea scoru
lui s-a aminat pentru că în min. 
4, 7 șl 12 C. Gheorghe. Turcu 
și Mibali ratează ocazii favora- 
hile. Dar primul gol avea să 
vină in min. 14 cînd C. Gheor
ghe a centrat și TURCU a în
scris spectaculos cu capul Ia 
„păianjen". A mai ratat Pena 
(min. 15), după care oaspeții au 
îndrăznit mai mult și în min. 
25 tabela arăta 1—1 : SFRIJAN 
a scăpat de trei apărători, apoi 
de faultul Iui Minca, a trecut 
șl de Citirea și a înscris in poar
ta goală, după care, în minutul 
următor, Șumulanschi a trimis 
balonul cu capul la cîțiva cen
timetri de bară. In min. 27, deci, 
imediat, de la 7 m, Pena a șu
tat din voleu direct în Buca II 
șl astfel un joc ce părea ușor 
pentru gazde avea să devină 
greu. în min. 39 a ratat Efti- 
mie, dar din cornerul rezultat, 
executat tot de el, a inserts

TURCU. Bucuria din tabăra gaz
delor avea să dureze extrem de 
puțin pentru că în minutul ur
mător apărarea Oltului s-a în
trecut în gafe, Păluș a centrat 
și SFRIJAN, complet liber, a 
marcat. Deci, 2—2. Seria golu
rilor avea să fie continuată de 
M. POPESCU, în min. 43, care, 
profitînd tie greșeala lui Bre- 
niuc, a înscris de la 7 m.

După pauză, văzind cele două 
echipe cu „garda jos" credeam 
că vom consemna și alte goluri, 
dar n-a fost așa pentru că în 
două minute Huiban, Eftimie șl 
Pena au ratat, Turcu a șutat în 
bară (min. 50), M. Popescu, du
pă o cursă frumoasă s-a încurcat 
în careu (min. 64), Turcu, sin
gur cu portarul, a șutat în a- 
cesta (min. 70), iar peste două 
minute Laurențiu nu a reușit să 
înscrie din apropierea careului 
mic. Apoi gazdele aveau să trea
că prin momente dificile, cînd 
C.S.M. a atacat destul de peri
culos. în min. 80, singur eu por
tarul, Sfrijan a șutat în Clurea. 
ieșit în întîmpinare, în min. 82 
Gafencu a expediat balonul In 
transversală, iar în min. 87 Ciu- 
rea a scos, de la „vinclu", balonul

| F.C. OLT 3 (3) I
J C.S.M. SUCEAVA 2 (2) I

Stadion „1 Mai" ; teren bun ; 
timp călduros ; spectatori — cir
ca 1 500. Șuturi : 24—10 (pe poar
tă : 11—7). Cornere : 8—4. Au
marcat : TURCU (min. 14 șl 39), 
M. popescu (min. 43), respec
tiv SFRIJAN (min. 25 și 40).

F.C. OLT : Clurea 7 — Dumi
trescu 7, Mihail 6, Minea 6, Hui
ban 6 (min. 67 Laurențiu 6) —
M. Popescu 7, M. Ene 6, Eftimie 
7. C. Gheorghe 6 (min. 73 Bog- 
daniuc 6) — Pena 7, Turcu 7.

C.S.M. SUCEAVA : BUCU n « 
— Morariu 6. Crlsteseu 7, Găluș- 
eă 6 (min. 76 Bălan), Butnaru 
6 — Șumulanschi 6, Breniuc 6, 
Golan 6, Gafencu 6 — Păluș 7, 
Sfrijan 7 (min. 89 loja).

A arbitrat foarte bine M. Stoe- 
nescu (București) : la linie : O. 
Ștreng (Oradea) și Gh. Pîrvu 
(Constanța).

La speranțe : 1—1 (1—0).

expediat de Breniuc din lovitură 
liberă de la 30 m.

Constantin ALEXE

PLOIEȘTI, 19 (prin telefon).
Pentru a putea spera pînă în 
ceasul al 12-lea, este, credem, 
inutil să subliniem cît de Impor
tantă era pentru gazde victoria 
în partida cu ,,ll“-le craiovean. 
In dorința unei desprinderi cît 
mal rapide, formația ploieșteană 
a pornit de la primul fluier al 
arbitrului cu motcarele în plin 
șl pînă în min. 20 avea să șu- 
teze de 12 ori spre buturile Iul 
Lung. Chiar în min. 1, ultimul 
apărător craiovean plonjează în 
picioarele lui Ursea, scăpat per
pendicular pe poartă. In min. 5, 
Manea trimite, eu capul, la vin
clu, dar Lung are un excelent 
reflex. In contul oaspeților, no
tăm o bună ocazie de gol în 
min. 12, atunci cînd Bîcu a pă
truns singur, dar Dîrjan a blo
cat. Primul gol cade în min. 23, 
atunci cînd URSEA primește de 
la Mocanu o pasă, preia scurt și 
șutează puternic la scmiînălțime;
1— 0. Peste 4 minute, gazdele își
măresc avantajul: Caciureac
centrează de pe stingă și CR. 
ENE, pe fază, reia în plasă :
2— 0. Din acest moment, craiove- 
nii se văd mai mult în atac, 
urcă uneori șl cu fundașii (în 
special Negrilă) și în min. 37 re
duc diferența: Biță întoarce ba
lonul cu capul pentru IRTMES- 
CU, care, de Ia 25 m, șutează 
năpraznic Ia vinclu: 2—1. Egali
tatea va fi restabilită contrar 
cursului jocului — am spune noi 
— cu 3 minute înainte de fina
lul primei reprize: combinație 
Bicu — BIȚA, pătrundere a ul
timului și șut pe sub Dirjan: 
2—2.

La reluare, Petrolul reia ase
diul spre buturile lui — de a- 
ceastă dată — Mateescu, dar pri
ma ocazie de gol aparține lui

r
PETROLUL PLOIEȘTI 3 (2J 

UNIV. CRAIOVA 2 (2)

Stadion Petrolul ; teren bum ; 
timp frumos ; spectatori — cir
ca 14 000. Șuturi : 33—13 file
poartă: 14—6). Cornere: 14—5. 
Au marcat : URSEA (min. 23), 
CR. ENE (min. 27), CATINCA 
(min. 61) IRIMESCU (min, 37), 
BIȚA (min. 42).

PETROLUL : Dîrjan 6 — D. 
Popa 6, Pitulice 6, ștefan 7, Pa- 
nait 6 — Mocanu 6,5, O. Grigore 
5 (min. 57 Catlnca 6), Ursea 7, 
Manea 6 (min. 65 I. Gușe 5) — 
Cr. Ene 6, Caciiuireac 7.

UNIV. CRAIOVA : Lung «
finiți. 46 Mateescu 7) — Negrilă 
6, E. Săndoi 6, Irlmescu 3, Mă- 
năilă 5 — Șt. Stoica 6, Ciuraa 6 
(min. 83 P. Badea), Geolgă*u 6, 
Ad. Popescu 7 — Bleu 6, Blță 6.

A arbitrat foarte bine St. Ro- 
tărescu ; la linie : M. stănescu 
(ambii din Iași) și N. Dinescu 
(Rm. Vîlcea).

La speranțe : 2—1 (0—0).

Clurea în min. 52. în min. 55, 
D. Popa centrează, Manea reia 
afară, în min. 60 Cr. Ene pătrun
de pe stingă șl șutează milime
tric pe lingă stilpul sting al 
porții. Pentru ca in minutul 61 
CATINCA să preia Ia colțul ca
reului de 6 metri și să șuteze 
cu sete, fără speranțe pentru 
Mateescu: 3—2. Pînă în final șu
turile la poartă și cornerele se 
adună unul cîte unul în easeta 
tehnică pentru formația ploieș- 
teauă, dar interesul se mutesc 
întrucîtva către celelalte punct* 
fierbinți ale etapei.

Mihoî CIUCA

B, etapa a 33-a: F.C. CONSTANȚA, INTER SIBIU Șl F.C. BIHOR - VIRTUAL PROMOVATE ÎN „A“

- F.C. CON-

— OLIMPIA 
—1) ; Greaca 
stimul din 11 
19), respectiv

[ — META- 
i (0—0) : c. 
opescu (min.

— INTER 
)) ; Spirea 
in. 78 — din 
du (min. 76). 
A NEAMȚ — 
6—0 (2—0) : 
Bîrcă (min. 
), Aximia 
lei (min. 80)
— din 11 m). 
PLOIEȘTI —

2—0 (1—0): 
inache (min.

PETROLUL 
) : Zaharia 

(min. 6, 25 
lâ m), res-

- POLITEH- 
!—0) ; Ursa 
lin. 35), Ni- 
asiliu (min. 
i (min. 81). 
L BRAlLA 
UMO TUL- 
cu (min. 88), 
n. 37 — din 
. 79).

Relatări de la • C. Enea, R. 
Alcxandrescu, V. Manoliti, C. 
Burghelea, C. Rusu, I. Tănăscs- 
cu, T. Ungureanu, D. Soare. N. 
Costin.

1. F. C. C-ȚA 33 19 10 4 62-26 48
2, Progr, Br. 33 16 7 10 61-42 39
3. Polit. Iași 33 15 8 10 59-35 38
4. Un. Focș. 33 16 5 12 42-47 37
5. CFR Pașc. 33 16 3 14 60-42 35
6. Prahova PI, 33 M 7 12 42-36 38
7. Gloria Bz. 33 13 8 12 59-42 34
8. Steaua Mizll 33 16 2 15 53-54 34
9. Șiretul 33 16 2 15 44-48 34

10. Ceahl, P.N. 33 14 5 14 53-41 33
11. CS Botoșani 33 14 5 14 52-48 33
12. Delta Tulcea 33 14 4 15 40-48 32
13. Met. Plopeni 33 14 4 15 43-52 32
14. FEPA *74 33 12 7 14 44-42 31
15, Inter Vaslui 33 13 5 15 30-42 31
16. Unirea Slob. 33 12 5 16 42-50 29
17. Olimpia 33 13 2 18 33-58 28
18. Petrolul 33 3 5 25 30-96 11

ULTIMA ETAPA (duminică 26
iunie) ; Unirea Slobozia —
C.F.R. Pașcani (0--6), F.C. Con-
stanța — Ceahlăul p Neamț
(2—0), Șiretul Pașcani — Gloria
Buzău (0—4), Politehnica Iași — 
C.S. Botoșani (0—0), Petrolul 
Brăila — ’ F.E.P.A. ’74 Bîrlad 
(0—3), Inter Vaslui — Unirea 
Focșani (0—2), Metalul Plopeni 
— F.C.M. Progresul Brăila (0—5), 
F.cTM. Delta Dinamo Tulcea — 
Steaua Mizll (2—5), Olimpia Rm. 
Sărat — Prahova C.S.U. Ploiești 
(0-5).

SERIA A Il-a —
F.C. INTER SIBIU — A.S. DRO- 

BETA Tr. SEVERIN 2—0 (0—0): 
Stănescu (min. 87) și C. Zamfir 
(min. 89).
JIUL PETROȘANI — SPARTUL 

„30 DECEMBRIE" 2—1 (1—0) î
Ceacusta (min. 10), Baltaru (min. 
63), respectiv Vișinoiu (min. 55).

MECANICA FINA BUCUREȘTI 
— ELECTROMUREȘ TG. MUREȘ 
1—0 (0—0) : Constantinovici (min. 
78).

TRACTORUL BRAȘOV — ME
TALUL BUCUREȘTI 6—1 (2—1): 
Beleaua (min. 37 și 71), FI. Va- 
sile (min. 45 — din lil m și 89), 
Goran (min. 64), Glăvan (min. 
84), respectiv C. Nica (min. 15).

C.S. TÎRGOVIȘTE — I.C.I.M. 
BRAȘOV 2—0 (1—0) : D. Du=-
mitrescu (min. 35) și Pușcaș 
(min. 66).

SPORTUL MUNCITORESC SLA
TINA — ELECTROPUTERE CRA
IOVA 2—1 (2—0) : Asaftei (min. 
8), Țîțu (min. 45), respectiv Pe- 
trișor (min. 70).

AUTOBUZUL BUCUREȘTI — 
Q.M.M. PANDURII TG. JIU 2—1 
(2—1) : Pîrvu (min. 31), Nicolae 
(min. 34), respectiv Gherghe 
(min. 28).

GAZ METAN MEDIAȘ — SPOR
TUL MUNCITORESC CARACAL 
0—3 (0—0) : Bărbulescu (min. 47 
și 50) și Anton (min. 90).

CHIMIA RM. VÎLCEA — PRO
GRESUL VOINȚA BUCUREȘTI 
3—0 (1—0) ; Popa (min. 22 ■—

autogol) și Tudorache (min. 55 
și 78).

Relatări de la : M. Tiberiu, I. 
Zamora, A. Soare, V. Secăreanu, 
M. Avanu, M. Dumitru, C. Bar- 
tales, M. Țacăl, D. Roșianu.
1. INTER SIBIU 33 23 5 5 61-25 51
2. Jiul 33 20 2 11 57-35 42
3. Pandurii 33 16 6 11 51-37 38
4. Electro putere 33 18 1 14 70-41 37
5. Tractorul 33 16 3 14 47-37 35
6. C.S. T-viște 33 15 5 13 47-41 35
7. Sp. „30 Dec." 33 16 3 14 34-34 35
8. Chim. Rm. V. 33 14 6 13 46-39 34
9, Gaz Metan 33 16 2 15 49-49 34

10. Sp. M. SI. 33 14 5 14 37-39 33
11. I.C.I.M, Bv. 33 13 6 14 39-41 32
12. Autobuzul 33 12 8 13 35-41 32
13. A.S. Drobeta 33 12 7 14 40-50 31
14 Electromureș 33 12 7 14 40-50 31
15? Sp. M. Car. 33 13 5 15 42-54 31
16. Mec. Fină 33 12 6 15 34-52 30
17. Met. Buc. 33 6 6 21 32-61 18
18. Progr. Buc. 33 5 4 24 23-58 14

ULTIMA ETAPA (duminică 26 
iunie) : A.S. Dr. Tr. Severin — 
Sportul Muncitoresc Slatina 
(0—2), Electro putere Craiova — 
Chimia Rm. Vîlcea (1—2), Pro
gresul Voința București Trac
torul Brașov (0—4), Metalul Bucu
rești — Jiul (0—1), I.C.I.M. Bra
șov — Mecanică Fină București 
(0—3), Sportul ,,30 Decembrie" — 
Gaz Metan Mediaș (0—2), Sportul 
Muncitoresc Caracal — C.S. Tir- 
goviște (0—2), Electromureș Tg. 
Mureș — Autobuzul București 
(1—3), C.M.M. Pandurii j^-'Hiu 
— Inter Sibiu (0—2).

SERIA A III-a —
armatura ZALAU — A.S. 

PAROȘENI 2—0 (0—0) : Naghi
(min. 72) și Moș (min. 82).

C.I.L. SIGHET — U.T. ARAD 
2—1 (2—0) : Drăgulescu (min. 5), 
Cheresteși (min. 24 — din 11 m), 
respectiv Iova (min. 70).

STRUNGUL ARAD — GLORIA 
BISTRIȚA 1—0 (0—0) : Petrescu 
(min. 68).

CHIMICA TÎRNAVENI — STI
CLA ARIEȘUL TURDA 2—1 
(0—1); Oprișor (min. 55), Nistor 
(min. 70). respectiv șonică (min. 
21).

VICTORIA F.l.U.T. CĂREI — 
GLORIA REȘIȚA 1—2 (0—2) :
Gcrstenmej’er (min. 68). respec
tiv Irimia (min. 16 — din 16 m 
și 33).

C.S.M. REȘIȚA — OLIMPIA 
I.U.M. SATU MARE 2—0 (1—0) : 
Alexandru (min. 39) șl Uțiu 
(min. 50).

F.C. MARAMUREȘ BAI A MARE 
— DACIA MECANICA ORAȘTIE 
2—0 (2—0) : Dorobanțu (min. 4)
șl Mirăuță (min. 20).

METALUL BOCȘA — A.S.A. 
PROGRESUL TIMIȘOARA 4—2 
(3—0) : Sandu (min. 5), Piăvițiu 
(min. 31, 33 și 78), respectiv Tri
toni (mlos 53) Șl Roteriu II (min. 
so — din 11 m).
F.C. BIHOR — MINERUL BA

IA SPRIE 8—1 (5—0) : Kulesar
(min. îl, 29 și 58), Georgescu 
(min. 83 și 85), Ile (min. 31),

Borza (min. 43), șl Ciocan (min. 
44), respectiv Tulici (min. 74).

Relatări de Ia : N. Danciu, I. 
Mibnea, Gh. Mornăilă, I. Ducan, 
E. Herman, P. Fuehs, O. Nemeș, 
T. Țăranu, I. Ghișa.

1. F.C. BIHOR 33 21 8 4 85-27 50
2. Gloria B-ta 33 20 6 7 74-23 «5
3. U.T.A. 33 18 5 10 56-29 41
4. F.C. Maram. 33 15 6 12 43-28 36
5. C.S.M. R-ța 33 16 4 13 34-37 36
6. Strungul 33 14 5 14 40-40 33
7. Met. Bocșa 33 13 7 13 40-42 33
8. Armătura 33 13 7 13 35-43 33
9. Olimpia S.M. 33 13 6 14 53-41 32

10. Chimica 33 14 4 15 43-65 32
11. A.S. Paroșeni 33 14 3 16 50-48 31
12. Progr, Tim. 33 13 5 15 45-50 31
13. Dacia Orășt. 33 13 5 15 39-48 31
14. Gloria R-ța 33 13 4 16 43-53 30
15. Sticla Turda 33 13 2 18 40-60 28
16. CIL Sighet 33 11 5 17 37-57 27
17. Vict. Cărei 33 9 4 20 24-50 22
18. Min B. Sprie 33 9 4 20 30-70 ;22

ULTIMA ETAPA (duminică 26 
iunie) : Gloria Bistrița — C.S.M. 
Reșița (0—2), Olimpia I.U.M. Sa- 
tu Mare — F.C. Maramureș Baia 
Mare (1—2), Dacia Mecanică Oră- 
știe — Armătura Zalău (1—4), 
A.S. Paroșeni — F.C. Bihor (1—3), 
Minerul Bala Sprie — Victoria 
F.l.U.T. Cărei (1—1), Gloria Re
șița — C.I.L. Shiget (0—4), U.T. 
Arad — Metalul Bocșa (1—0), 
A.S.A. Pro-gresuil Timișoara — 
Chimica Tîrnăveni (0—3), Sticla 
Arleșul Turda — Strungul Arad 
(0-5).



actualitatea 
LA TENIS

© Finala turneului feminin 
de la Eastbourne (Anglia) se 
va disputa între Natalia Zve
reva si Martina Navratilova. în 
semifinale Natalia Zvereva a 
învins-o cu 6—1. 2—6. 6—2 pe 
Pascale Paradis, iar Martina 
Navratilova a dispus cu 6—2, 
6—3 de Mary Fernandez.

• în turneul de la Atena, 
contînd pentru „Marele Pre
miu". iucătorul spaniol Tomas 
Carbonell l-a învins cu 7—5. 
5—6 pe argentinianul Guillermo 
Vilas. Pablo Arraya (Peru) a 
dispus cu 6—4. 6—2 de Eduardo 
Osta (Spania), iar Paul Voijti- 
sek (Cehoslovacia) l-a eliminat 
cu 7—5. 6—2 pe Giorgios Kalo- 
velonis (Grecia).

kiUUiHU

SPORTIVI ROMÂNI IN iNTRTCIIII IKTERNAJtONAlE

PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT

„CUPA MONDIALA" 
LA TENIS DE MASĂ

BEIJING. 19 (Agerpres). — 
La Wuhan (R. P. Chineză) au 
început întrecerile pentru „Cupa 
Mondială" la tenis de masă 
masculin. Iată principalele re
zultate Înregistrate în prima zi 
de concurs : Xu Zengcai (R. P. 
Chineză) — Waldner (Suedia) 
2—0 (21—17, 21—11) : Kucharski 
(Polonia) — Bengtsson (Suedia) 
2—1 (16—21 22—20, 21—19) ;
Grubba (Polonia) — Saito (Ja
ponia) 2—0 (21—14, 21—11) ,

BERLIN. 19 (Agerpres). — 
Participînd în R. D. Germană, 
la competiția internațională de 
canotaj „Regata Griinau". spor
tivii români s-au afirmat ob- 
tinînd victorii de prestigiu. în 
concursul feminin echipajul de 
schif 4 + 1 al României s-a 
clasat pe primul loc în 7:15,19, 
urmat de R. D. Germană 
7:22,09 și Polonia 7:26.75. La 
schif dublu fără cîrmaci, vîs- 
lașele române Rodica Arba și 
Olga Homeghi au terminat, de 
asemenea. învingătoare cu tim
pul de 7:51,56. urmate de R. D. 
Germană 7:56,74 și U.R.S.S. 8:18, 
58. La schif simplu a cîștigat 
Jutta Behrendt (R.D.G.), mina
tă de Anne Marden (S.U.A.) și 
Marioara Popescu (România).

în concursul masculin, proba, 
de schif 2 + 1 a fost cîstigată 
de echipajul României (Tomo- 
iagă, Neagu + Gheorghe) în 
7:29.31, urmat de R. D. Ger
mană 7:34.94 si Bulgaria 7:37,66.

MOSCOVA (Agerpres). —în 
prima rundă a turneului de 
șah de la Leningrad, maestra 
română Ligia Jicman a cîști
gat la Elena Ahmîlovskaia 
(U.R.S.S.). Iată și rezultatele 
celorlalte partide : Suzana Ma- 
ximovici — Camelia Baginskai- 
te 1—0 ; Nina Sitnikova — 
Zorica Nikolin 1—0 : Marina

Makropoulos — Elena Bistrova 
1—0 ; Marina Aseeva — Evan
ghelia Kondou 1—0 : Irina Le
vitina — Tatiana Rubțova 1—0.

VARȘOVIA, 19 (Agerpres). — 
în runda a 8-a a turneului 
feminin de șah de la Piotrkow 
Tribunalski (Polonia), maestra 
română Gabriela Olărașu-Stan- 
ciu a cîștigat la poloneza Eva 
Kaczmarek, iar Elisabeta Po- 
lihroniade a remizat cu Lud
mila Zaiteva. Alte rezultate : 
Lechner — Lelciuk 0—1 ; Sos- 
nowska — Szmacinska remiză; 
Kaczerowska — Cellușkina 0—1; 
Brustman — Wiese remiză. în 
clasament conduce Irina Celiuș- 
kina (U.R.S.S.) cu 6 puncte. 
Gabriela Olărașu-Stanciu se 
află pe locul 6. cu 4 puncte.

ATLETISM • Campionatele 
S.U.A., la Tampa, în Florida, 
100 m : Emmitt King 10,04, 110
mg : Roger Kingdom 13,13, lun
gime : Eric Metcalf 8,44 m.

BASCHET Turneul preollm- 
pic feminin de la Kuala Lumpur: 
U.R.S.S. — Italia 99—75 (52—38),
Bulgaria — Olanda 91—58 (45—30), 
R.P. Chineză — Australia 68—54 
(34—33), Iugoslavia — Cehoslova
cia 71—56 (37—33).

CICLISM • Cea de-a 44-a edi
ție a Turului Iugoslaviei a reve
nit rutierului iugoslav Sandi 
Papez, care a purtat tricoul gal
ben din prima plnă în ultima 
etapă.

FOTBAL • După cum anunță 
agențiile de presă, Federația en
gleză și-a retras apelul prin care 
se solicită reintegrarea echipelor 
engleze în cupele europene, a- 
ceasta ca urmare a numeroaselor 
incidente provocate de suporterii 
britanici la meciurile Campiona
tului European ce se dispută ac
tualmente în R.F. Germania. U- 
ni'Unea europeană de fotbal și-a 
dat acordul să amine, sine die, 
examinarea acestei probleme.

Așa cum se cunoaște, echipele 
engleze au fost excluse din cu
pele europene intercluburi după 
dramaticele incidente ce au sur
venit pe stadionul Hcyscl dia 
Bruxelles, în timpul finalei „Cu
pei Campionilor Europeni" din 
anul 1985, între F.C. Liverpool și 
Juventus Torino.

HANDBAL * Turneul mascu
lin de la Gdansk : Iugoslavia — 
Franța 27—22 (14—11), Bulgaria — 
Olanda 32—25 (17—9), Polonia — 
Elveția 20—20 (l'F—10). Conduce 
Iugoslavia cu 6 p * In turneu 
în Cehoslovacia, echipa mascu
lină a R.P. Chineze a evoluat la 
Zelezny Brod, eu reprezentativa 
Cehoslovaciei. Gazdele au cîștigat 
cu 33—17 (16—10).

RUGBY • La Buenos Aires, 
în meci test : Argentina — Fran
ța 15—18, după ce gazdele con
duseseră, la pauză, eu 15—12. Au 
asistat 40 000 spectatori.

VOLEI • în cadrul turneului 
peste Ocean, selecționata U.R.S.S. 
a jucat, la Springfield, cu repre
zentativa S.U.A. Gazdele au în
vins cu 3—0 (7, 8, 12).

R.F. GERMANIA - OLANDA Șl U.R.S.S. - ITALIA
ITALIA - DANEMARCA 2-0 (0-0) Arbitrul elvețian Galler a con

dus formațiile :

„CUPA CAPITALELOR" LA BASCHET
'Urmare din nao I)

bitrat foarte bine- G. Hașin 
(U.R.S.S.) și B. Bădilă.

Duminică tinerii noștri bas- 
chetbaliști au 'ntîlnit selcțio- 
nata orașului Moscova. Jucînd 
din nou bine sportivii români 
au cîștigat cu 92—84 (55—40).
De data aceasta ei s-au concen
trat chiar din primele secunde 
ale partidei și. datorită unor 
contraatacuri eficace s-a ajuns 
ca în min. 5 echipa noastră 
să conducă cu 18—0 ! Baschet- 
baliștii sovietici au făcut efor
turi evidente pentru a contra
cara jocul eficace și spectacu
los al românilor, dar scorul a 
fost permanent în favoarea se
lecționatei Bucureștiului. care 
nu a lăsat nici o speranță e- 
chipei oaspete. Alături de 
sportivii remarcați în partida 
anterioară, s-au mai eviden
țiat Iacob, Păun, Bărbuică și 
Cerbu. Pentru echipa noastră 
au marcat: Rosnofschi 32. Hăl- 
măgeanu 21. Săftesou 14. Cer

bu 8, Bărbuică 6. Păun 4, Ia
cob 4. Laszlo 3, coșgeterii oas
peților: Dimitriev 19 și Condra- 
tov 17.

Au condus foarte bine M. 
Skoropski (Polonia) și B. Bă
dilă.

Selecționata secundă a Bucu
reștiului a fost întrecută sîm- 
bătă de echipa Moscovei cu 
120—109 (55—52). dar trebuie 
să precizăm că tinerii sportivi 
români s-au aflat multă vreme 
la conducere pe tabela de scor. 
Coșgeteri: Condratov 37, Dimi
triev 30. respectiv Stoian 25, 
Lazăr 18. Au arbitrat M. Sko
ropski șl L. Badea.

Duminică, Varșovia — Bucu
rești II 89—73 (47—36).

Clasament final : 1. Bucu
rești I. cîștigătoarea trofeului 
oferit de către C.M.B.E.F.S., 
2. Varșovia. 3. Moscova, 4. 
București II.

Titlul de coșgeter al compe
tiției a revenit jucătorului nos
tru Bruno Rosnofschi, care a 
înscris 79 de puncte.

Vineri, seara, la Koln, în fața 
a peste 60.000 de spectatori, s-a 
disputat, la „concurență" cu R.F. 
Germania — Spania, partida Ita
lia — Danemarca. Numeroșii 
spectatori n-au părut foarte sur
prinși de absența marilor vede
te daneze Elkjaer și Lerby, care 
au avut o „contribuție" certă la 
jocul submediocru al echipei lui 
Plontek în primele două „runde". 
„Squadra azzurra" a avut cîștig 
de cauză, în compania unei echi
pe daneze care a jucat cu mai 
multă vigoare decît în partidele 
anterioare, jucătorii încercând să 
demonstreze că înțeleg să se în
cadreze în efortul de refacere. 
Italienii au dominat jocul, prin 
abilitate tehnică și printr-o pru
dență tactică explicabilă, de alt
fel, in această ultimă par
tidă a grupei. In prima 
parte, „albaștrii" au atacat 
mai mult, au și ratat cel 
puțin două mari ocazii prin 
Mancini (min. 37 și 43). Duipă 
pauză, la „adăpostul" scorului 
egal — față de știrile care ve
neau de la meciul R.F.G. — Spa
nia, antrenorul -Vicini a făcut 
două schimbări care s-au dove
dit a fi de o mare inspirație. In 
min. 65, veteranul ULTOBELLI 
a intrat în locul Iul Mancini și, 
după mai puțin de un minut, a

deschis scorul, cu o execuție ra
finată în urma unei impetuoase 
acțiuni — Vialli. Spre finalul 
partidei, în min. 81, o nouă intu
iție a antrenorului (DE AGOS
TINI în locul lui Dcnadoni) a fă
cut ca noul introdus să marche
ze al doilea gol (min. 83), pe
cetluind o victorie care nu a 
fost pusă deloc la îndoială.

ITALIA: Zcnga — Bergomi,
Ferri, Baresi, Maldini — Dona- 
doni (min. 81 De Agostini), An
celotti, Giannini, De Napoli — 
Mancini (min. 65 Altobelli), 
Vialli.

DANEMARCA : Schmeichel — 
Nielsen, L. Olsen, Kristensen, 
Jensen — Laudrup, Frimann 
(Vilfort), M. Olsen, Heintze — 
Poulsen, Eriksen (Berggreen).

R. F. GERMANIA - SPANIA 2-0 (1-0)

ATLETISM
(Urmare din nao I)

La înălțime, același Sorin 
Matei a strălucit din nou. Deși 
el a sărit „doar" 2,30 m. tre
buie avut însă în vedere fap
tul că prezenta în concurs a 
15 săritori (proba începînd la 
ora 19). a dus la o apreciabilă 
întîrziere, astfel că. practic. So
rin și-a efectuat încercările 
cele mai înalte, aproape în 
noapte (a sărit, din prima, la 
2.10 m, 2,20 m și 2,30 m).
A încercat și un nou record, 
la 2,38 m. dar cele trei tenta
tive au 
inie si 
chiar si 
cări (a 
aproape_ ____„__

Rezultate tehnice : BARBAȚI : 
..................... ' Goremikin 

Stanciu 
Chiriac
Florea 

Gilkens 
m : Do- 
47.96, I- 

48,47, Ma-
Roșie) 
(Stea- 
(CSM 

Coroja 
lorgu 
Ilfov)

avut loc. cu puțin îna- 
după. ora... 21 ! Dar 
așa una dintre încer- 

doua) a fost destul de 
de reușită.

100 m : 
(U.R.S.S.) 
(Dlnamo) ____
(Dinamo) 10,74, 
(Construct. Arad) 10,75, 
Colins (IEFS) 10,78 : 400 
rin ------- —
oan 
rius 
48.54 
ua) 
Pitești) 3:45,13, 
(CSM Pitești) 
Lemnaru (CS 
3:45.46, D-tru Pop (Dinamoj 
3 :46,58 : 10.000 m : Gh. Tomoioa- 
gă (Steaua) 29:30,18. lorgu Cos- 
tea (CSM Pitești) 29:32,12, Gali
on Popa (Tîrnavele Bla1) 
19:51,26 ; 110 mg: Liviu Giurgi- 
an (Dinamo) 13,52, George Bo- 
roi (Steaua) 13,93. Mircea Oaidă 
(Dinamo) 13.98 — record națio
nal de juniori, Ion Păcioianu 
(IEFS) 14.47, Cristian Zarcu 
(Steaua) 14,53, Laurențiu Vlad 
(Farul c-ta) 14.77 : înălțime : 
Sorin Matei (CSM Universitatea 
Craiova) 2.30 m. Eugen Popescu 
(Steaua) 2,20 m, Panaiotls Kon- 
taxakli (Grecia) 2.20 m. __ ...
Militaru (Steaua) 2,15 m, Daniel 
Gheorghe (IEFS) 2.10 m : prăji
nă : Răzvan Enescu ‘
4,80 m. Nicolae Răduca (steaua) 
4.40 m. Romeo UrduC 
4.20 m ; greutate : Paul 
(Cuba) 19,48 m. Boue ____
(Cuba) 18,42 m, Gheorghe Gușet 
(Steaua) 18,00 m. Costel Grasu

Aleksandr 
- 10.54, Paul 
10,73. Valentin 

Florin

Mureșan (Dinamo) 
Bărbos (Steaua) ‘ 

Beberechi (FI. 
: 1500 m : Iile Elena 
3 :44,87, C-tin Gavrilă 

Valentin 
3 :45,39, 
Sătesc

c-tln

(Steaua)
(Steaua)
1 Bulz
Narciso

Vineri seara, la Mllnchen, pe 
Stadionul Olimpic, în fața a pes
te 70 000 de spectatori, echipa 
R.F. Germania, marc inel un net 
progres față de întîlnirile anteri
oare, a învins Spania, duipă un 
joc de bun nivel tehnic. Spanio
lii au demonstrat aceeași abilita
te tehnică, dar, de astă dată, 
marcajul foarte strîns și plusul 
de forță al echipei lui Becken
bauer a fost cel care a decis, 
mai ales după primele 30 de 
minute, adică după deschiderea 
scorului (min. 29), cînd VOLLER 
a primit o pasă excelentă de la 
Klinsmann, „printre", și a mar
cat la colț, cu un șut plasat. 
Pînă atunci, spaniolii s-au dove
dit mal mobili, au și ratat prin 
Vasquez (min. 12), care a fost 
aproape de gol în urma unei 
frumoase pase cu capul (Michel). 
După pauză, vest-germanii vor 
majora rapid scorul (min. 50), 
prin același VOLLER, dar auto
rul moral al golului va fi mijlo

U.R.S.S. — ANGLIA

cașul Matthăus, inițiatorul unei 
curse de 40 de metri, care a 
„culcat" tot ce a întâlnit in cale, 
pentru a „călca", în finalul cursei, 
mingea de gol, pentru Voller. 
Jocul a continuat, viu, și după 
2—0, spaniolii nu au renunțat, o- 
cazile au alternat (Voller. Ba- 
queiro, Then, victor). Acesta din 
urmă a fost faultat în careu 
(Min. 77, în situație clară de a 
înscrie). Spania ar fi avut drep
tul la golul de onoare. Victoria 
formației lui Beckenbauer, însă, 
nu poate fi pusă la îndoială.

Arbitrul francez Vautrot a con
dus formațiile:

R.F. GERMANIA: Immel — 
Brehme, Kohler, Herget, Borow- 
ka — Matthăus, Rolff, Thon, 
Littbarski (tniin. 65 Wuttke) — 
Voller, Klinsmann (min. 85 Mill).

SPANIA: Zubizaretta — To
mas, Sanchls, Andrinua, Cama
cho — Michel, Victor, Vasquez, 
Gordillo — Butragueno (min. 51 
Salinas), Baquero.
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RECOMPENSA
insigna C.I.O. 

spectatorilor :
Au
Iolanda

înaintea începerii 
cursului, medaliatelor 
limpice ale 
lui românesc 

primit distincția 
Balaș-Șoter 
Lia Manoliu

con- 
o- 

atletismu- 
le-a fost 

C.I.O. și 
(campioa- 

(campioană

înmînată 
aplauzele . _______
nă olimpică la înălțime — 1960 și 1964), ____________ ,___ F_____
olimpică la disc — 1968, bronz — 1960 și 1964), Mihaela Peneș (cam
pioană olimpică la suliță — 1964, argint — 1968), Viorica Vlscopolea- 
nu (campioană olimpică la lungime — 1968), Doina Melinte (campi
oană olimpică la 800 m — 1984), Mâricica Puică (campioană olimpi
că la 3000 m — 1984), Anișoara Stanciu (campioană olimpică la lun
gime — 1984), Vali Ionescu (argint la lungime — 1984), Mihaela Lo- 
ghin (argint la greutate — 1984), Cristieana Matei (bronz la 400 mg — 
1984), Florența Crăciunescu (bronz la disc — 1984).

Sint autoarele unor pagini de mare glorie a atletismului româ
nesc. Felicitări !

(Dinamo) 17,96 m ; suliță : Vla
dimir Ovcinikov (U.R.S.S.) 78,80
m, C-tin Miclea (IEFS) 76,16 m, 
Dumitru Negoiță (Petrolul Plo
iești) 74,32 m, C-tin Chiriac 
(CFR Craiova) 70.98 m, Valentin 
Jula (Steaua) 70,50 m, Jan Un- 
gureanu (Dinamo) 70,10 m ; 
FEMEI : 100 m : Mirela Dulghe
rii (Prahova Ploiești) 11,77, Ra
mona Steici (Steaua) 11,91. Orit 
Kolodny (Israel) 11.93 : 400 m :
Daniela Gămălie (Rapid) 53,58, 
Mihaela Ene (Steaua) 54.07, E- 
lena Șolcan (CSȘ Suceava) 
54,17 ; 1500 m : Paula Ivan
(România) 4:03.34. Mitica Con
stantin (România) 4:03,58. Viori
ca Ghican (Voința Tg. Jiu) 
4:05,48, Elena Fidatov (Delta 
Tulcea) 4:07,72, Violeta Beclea 
(CSM Suceava) 4:07,94, Lenuța 
Prescură (CSȘ Unirea Focșani) 
4:10.58... 12 Natalia Betentina
(RSFSR) 4:14.76.... 14. Tatiana
Tokina (RSFSR) 4:15.60 : 100 mg î 
Marina Aziabina (URSS) 13.26, 
Elisabeta Anghel (Steagul Roșu 
Brașov) 13,48. Gabriela Zaharla 
(Voința) 13,78, Jana Gurbanova

(URSS) 13,82. Daniela Neaga (O- 
limpia) 14,06 ; disc : Daniela
Costian (România) 67,02 m, Eli
sabeta Neamțu (IEFS) 65,10 m, 
Mariana Lengyel (România) 
64,46 m, Cristina Bolț (Dinamo) 
61,82 m, Floarea Vieru (CSM 
Universit. Craiova) 58,80 m... 8. 
Galina Kujel (RSFSR) 47.76 m... 
10. Svetlana Kriveliova (RSFSR) 
42,98 m. Probe ale meciului 
România — RSFSR : 100 m : Ve
ra Siciugova (RSFSR) 11.43, Co
rina Roșioru (R) 11.60, Daniela
Pleșcan (R) 11,64. Lidla Elaghlna 
(RSFSR) 11,89 : 400 m ; Iolanda
Oanță (R) 51,38. Camelia Jianu
(R) 51,84, Elena Moskvina
(RSFSR) 52,46, Ulla Nurudinova 
(RSFSR) 54,42 ; 100 mg î Mihaela 
Pogăceanu (R) 12.93. Natalia To- 
cilova (RSFSR) 13,10. Galina 
Haustova (RSFSR) 13.55, Lenuța 
Bîrzu . (R) 13.68 : 4X100 m :
RSFSR (Elaghina. Sîclugova, 
Tocilova, Ruzina) 44.10, Româ
nia (Popa, Melu. Bîrzu, Pleș
can) .

După, prima zl de concurs : 
România — RSFSR 37—25 p.

Sîmbătă după-amlază, la 
Frankfurt pe Main, pe Waldsta- 
dion, în fața a 62 001 de specta
tori, echipa Uniunii Sovietice a 
obținut o victorie meritată în 
dauna Angliei, care a rămas 
„lanterna" grupei B, după ce la 
start fusese una din favoritele la 
titlu. Fotbaliștii sovietici au în
ceput în trombă, reușind să des
chidă scorul în chiar minutul 
doi, prin ALEINIKOV, care l-a 
driblat foarte ușor pe rigidul 
Adams și a înscris nestingherit. 
Imediat după gol. echipa lui 
Belanov a avut o serie de mari 
ocazii (Protasov, min. 10, Bela
nov min. 12, singur cu Woods, și 
din nou Protasov, bară!, mingea 
prelingîndu-se apoi de-a lungul 
liniei de poartă). Și așa ct:m se 
întîmplă deseori, cînd „ocaziile se 
răzbună", in min, 15, ADAMS e- 
galează, gol britanic, cu capul. 
E rîndul englezilor să rateze o 
ocazie imensă (Steven, cu capul, 
min. 23); pentru ca echilibrul ta
belei să se rupă în min. 26, cînd 
MIHAILICENKO, nemarcat, în

OLANDA - IRLANDA
Sîmbătă după-amiază, pe sta

dionul din Gelsenkirchen, în fa
ța a peste 70 000 de spectatori, 
Olanda a obținut o victorie la li
mită în dauna generoasei echipe 
a Irlandei, care a fost la un pas 
de califiicarne — o calificare care 
nu ar fi mirat pe nimeni, față de 
valoarea jocului prestat de e- 
chipa lui Jackie Charlton. în- 
tr-adevăr, în ciuda unei superio
rități ofensive remarcabile, olan
dezii aveau să înscrie golul vic
toriei abia în minutul 82, un gol 
marcat cu destulă șansă, mingea 
șutată de R. Koeman, poposind, 
din deviere, pe capul lui KIEFT 
acesta reluînd-o, la rîndul său, 
în colțul din stingă al portarului 
Bonner, surprins prea în față. 
Pe de altă parte, echipa lui Ri- 
nus Michels, deși învingătoare 
doar in extremis, a obținut o 
victorie meritată, chiar dacă ir
landezul McGrath a avut meciul 
„în mînă", în min. 17, cînd min
gea trimisă de el a „șters" inte
riorul barei olandeze. întîlnind, 
miraculos, pe linia porții, capul 
lui Van Aerle, pentru ca un nou

scrie spectaculos, tot cu... capul. 
După pauză, sprinturi ale fotba
liștilor sovietici, pase greșite ale 
englezilor și opacitate deplină în 
atac. In min. 63, Protasov se 
„prezintă" singur în fața lui 
Woods, dar e blocat, pentru ca 
în min. 71 PASULKO să înscrie 
de aproape, la o centrare șutată. 
O victorie indiscutabilă a echipei 
mai rapide, mai tehnice și cu un 
joc mal variat, în sprijinul aces
tei ultime idei fiind ș.i evoluția 
plină de fantezie a mijlocașulal- 
înaintaș Raț, trecut în 1‘nia de
fensivă, în locul lui Demianenko.

Arbitrul portughez Dos Santos 
a condus formațiile:

U.R.S.S.: Dasaev — Bessonov, 
Hidiatulin, Kuznețov, Raț — 
Aleinikov, Litovcenko. Mihaili- 
cenko, Zavarov (min. 84 Gotma- 
nov) — Belanov (min. 45 Pasul- 
ko), Protasov.

ANGLIA: Woods — Stevens,
Watson, Adams, Sansom — Ste
ven, Robson, McMahon (min. 53 
Webb), Hoddie — Lineker (min. 
68 Hateley), Barnes.
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șut la poartă să fie blocat de 
portarul Van Breukelen tot pe 
linia porții! Amintind această 
imensă ocazie ratată, să spunem 
că Gullit a fost singur cu porta
rul în min. 37, pentru ca, peste 
numai două minute, Van Basten, 
mai puțin inspirat ca în meciul 
cu Anglia, să rateze de la trei 
metri. Am enumerat doar situa- 
țiile-limită, dar trebuie subliniat 
că olandezii au mai avut și alte 
acțiuni ofensive periculoase, con
tracarate, însă, de o apărare mo
bilizată impecabil de fundașul 
central McCarthy.

Arbitrul Brummeier (Austria) 
a condus formațiile:

OLANDA: Van Breukelen — 
Van Aerle, R. Koeman, Rijkaard, 
Van Tiggelen — Vanenburg, A. 
Mtihren (min. 80 Bosman), Wou- 
ters, E. Koeman (min. 46 Kieft) 
— Gullit, Van Basten.

IRLANDA: Bonner -- Morris 
(min. 46 Sheedy), McCarthy. Mo
ran, C. Houghton — R. Hough
ton, Whelan, McGrath. Galvin — 
Aldridge, Stapleton (min. 82 Cas- 
carino).
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