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SPADASINII DE IA STEAUA - 
ÎNVINGĂTORI LA INDIVIDUAL

Șl PE ECHIPE

Ieri, în Divizia A de fotbal

Nici nu se putea încheia alt
fel ,.maratonul“ de scrimă de 
la Floreasca decit printr-o ar
mă care să ofere, de asemenea, 
o reuniune prelungită. Aceasta 
a fost spada masculină, care a 
avut nevoie, simbâtă, de 13 ore 
pentru a-și desemna, din cei 
100 de înscriși. învingătorul în 
„Cupa României". Patru tururi 
preliminare (in grupe), elimi
nările cu recalificări (primii 
16) și abia apoi finala, in care

vedesc o pregătire ireproșabilă.
Dacă în privința. învingăto

rului lucrurile nu au ieșit din 
matca obișnuitului, nu la fel 
putem spune că s-a întâmplat 
si cu partenerul său din ulti
mul asalt, micuțul (la propriu) 
craiovean (de la C.S.M.) Ni- 
colae Mihăilescu, care i-a eli
minat, pe rînd, dar nu oricum, 
ci hărțuindu-i pur și simplu 
(prin jocul său de picioare 
continuu și ritmat și printr-un

0 ETAPĂ CU MULTE SCORURI MARI

!

dențesc s-au impus in dr

plasare • Bihorenii

punct prețios la Hune

doara • Dinamo, cel mai

mare scor de pinâ acum

al campionatului • Uni

versitatea Craiova și F.C.

Olt

• Victoria și Sportul Stu

primele victorii •

Hagi încheie seria sa de trei goluri, transjormind penaltyul din 
min. 85 (fază c'in meciul Steaua — Ofelul). Foto: Nicolae FROFIR

Patru echipe bucureștene

in fruntea clasamentului

CLASAMENTULREZULTATE TEHNICE
Steaua - Oțelul 5-0 (3-0) 1. DINAMO 4 4 0 0
Flacăra - F.C. Farul 3-0 (1-0) 2. Steaua 4 4 0 0
F.C.M. Brașov - S.C. Bacău 4-0 (2-0) 3. Sportul Stud. 4 3 0 1
Corvinul — F.C. Bihor 0-0 4. Victoria 4 2 1 1
A.S.A. Tg. Mureș - Victoria 0-4 (0-3) 5. „U" Cluj-Napoca 4 2 1 1
Dinamo - F.C. Inter 8-1 (4-0) 6. Corvinul 4 2 1 1
F.C. Olt - F.C. Argeș 1-0 (0-0) 7. F.C. Inter 4 2 1 1
Univ. Craiova - Rapid 5-0 (2-0) 8. F.C. Argeș 4 2 0 2
„U“ Cluj-Napoca - Sportul Studențesc 0-1 (0-0) 9. F.C. Bihor 4 1 2 1
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ETAPA VIITOARE (miercuri 14 septembrie)
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(In pag. 2—3, relatări de la jocurile de ieri)

In Campionatul de rugby pAJJUL DISPUNE 
(după mari eforturi) DE DINAMO 19-18

Ce: cinci autori ai victoriei echipei Steaua în Campionatul Natio
nal de spadă (de la stingă la dreapta) : Felix Nicolae, Radu Mi- 
tiăchiciu, Mikai Pcpa, Sorin Saitoc, Constantin Dumitrescu și 

antrenorul Octavian Zidaru
au pătruns opt spadasini (Pi o- 
nosticați de specialiști) — iată ce 
a fost de urmărit în prima zi. 

în acest an „Cupa 
niei" .
Nicolae (Steaua) după 
cursă... fără obstacole, in 
și-a dominat — tehnic si 
tic — toti adversarii. Nu 
mai victoria sa dară, dar 
ales modul in care a abordat 
acest sportiv fiecare asalt do-

____ _  ____  Româ- 
a fost dștigată de Felix 

o 
care 
tac- 
nu- 
mai

deosebit simt al distantei), pe Anton Pongracz (C.S.U. Tg. 
Mureș, 11—9) si Nicolae Bodoc- 
zi (C.S. Satu Mare, 12—10). 
Numai Felix Nicolae nu s-a 
lăsat impresionat de „armele" 
lui Mihăilescu, Încheind foarte

Doina STANESCU

(Continuare în pag. 2-3)

CAMPIOANA A OBȚINUT
CELE MAI NETE VICTORII

CONSTANȚA, 11 (prin tele
fon). Ca întotdeauna, un meci de 
tradiție se constituie într-un 
autentic punct de atracție. Do
vadă, marele interes pe care 
l-a stirnit partida-derby a e- 
tapei, dintre Farul și Dinamo 
București, urmărită de peste 
8 000 de spectatori. De la bun în
ceput vom preciza că sub as
pectul luptei în teren meciul 
a corespuns. A fost un joc as
pru, în care miza foarte im
portantă — pentru ambele tabere 
— s-a aflat în prim-plan. Spec
tacolul a suferit, firește, deși 
tentative de a deschide jocul 
au existat. Farul s-a prezen
tat fără doi jucători de bază. 
Gh. Dumitru, lider incontesta
bil al înaintării, și Bczușcu, 
„omul de șut", ambii acciden
tați duminică la Buzău. Un 
handicap Important. Totuși, 
Farul a găsit compensații în 
avîntul tinerilor (unii titu
larizați chiar în acest se
zon), care au exercitat un 
pressing necruțător, mai ales în 
repriza secundă, cînd „XV-'-le 
constănțean, dominant în aglo
merări, era condus pe tabela 
de scor și în jocul bun al 
perechii de centri Ținea + 
Istratc, agresivi și penetranti. 
De cealaltă parte, Dinamo a 
răspuns bine, a dominat cate
goric marginea (cu oamenii 
înalți), lăsînd chiar impresia 
că poate cîștiga partida; a fost 
3—12 la un moment dat. Oas
peții au reușit două eseuri la 
unul, ambele rezultatul unor 
acțiuni inteligent concepute.

în min. 8 se deschide sco
rul : Fiorea este oprit prin „cra
vată" și Cumpătescu transfor
mă din l.p. 3—0. Peste 3 mi
nute FI. Ion reface egalitatea 
tot prin l.p., sancționînd un 
ofsaid al „treisferturilor" con-

stănțene. Urmează o fază de 
eseu, realizare personală a lui 
Tutunea, cu intrare-surpriză 
pe partea închisă, după gră
madă. FL Icn transformă și... 
3—9. In min. 26 același 
Ion __ ... _ 2..., ..____
de centru; 3—12. Este rîndul 
lui Cumpătcscu să Înscrie două 
l.p. (ultima cu Ținea în prim-

FI.
reușește o l.p., dincolo

pian) șî 9—12, rezultat la pau
ză. La reluare Farul caută să 
întoarcă rezultatul : _ __
intrare spectaculoasă a lui Lu- 
pu (min. 47), Ținea primește

după o

Dimitrie CALLIMACHI

(Continuare în pag. a 4-a)

Sîmbătă și duminică, în ba
zinul din complexul sportiv al 
clubului Dinamo din Capitală 
s-au disputat meciurile duble 
din cadrul primei etape a Divi
ziei A de polo. Ambele reu
niuni au începu,t cu partidele 
dintre RAPID BUCUREȘTI și 
I.I* TIMIȘOARA, formația 
din Giulești fiind considerată 
favorită. A lipsit, însă, extrem 
de Puțin ca timișorenii să pro
ducă o surpriză chiar în meciul 
de debut al acestui campionat. 
După un început conform 05- 
teptărilor (rapidiștii au condus 
cu 4—1 după primele cinci 
minute), timișorenii au avut 
momente foarte bune, reușind 
să ajungă în avantaj (7—6) la 
jumătatea timpului de joc. Cu ■ 
un minut înaintea fluierului 
final, oaspeții conduceau cu 
9—7 și Puțini mai îndrăzneau 
să spere într-o egalare. Și to
tuși. aceasta s-a produs în se
cunda 59 a ultimului minut ! 
A fost' meritul lui Lupescu,

reușit să-și pună în va-

Un remarcabil succes la „Internaționalele"1 de judo (tineret)

SPORTIVII ROMANI AU CUCERIT 5 DIN CELE 7 TITLURI
aleCampionatele Internationale de 

României — desfășurate sîmbătă 
la Dinamo din Capitală — s-au 
marcabil succes al sportivilor tării noastre: la 5 din 
cele 7 categorii de greutate titlurile au fost cucerite 
de tinerii sportivi români : Ionel Țifra (cat. super- 
ușoară), Stelian Pătrașcu (semiușoară), Adrian Sze- 
kely (ușoară). Florin Lascău (semimijlocie) si Adrian 
Croitoru (mijlocie). Să mai subliniem că alți 12 „tri
colori" s-au situat — după cum se va vedea în cla
samentele finale — pe locurile 2 și 3. Se poate spu
ne. deci, că cea de a XlX-a ediție a tradiționalei 
noastre competiții internaționale — onorată de pre
zenta unor tineri valoroși din Belgia, Cehoslovacia, Fran
ța. R.D. Germană si Spania — a 
fost dominată de sportivii 
români, pregătiți de antreno
rii Constantin Niculae si loan 
Petrof (la lotul de 
de Sorin Arjoca 
Marinescu (la lotul 
ret)

In prima zi a _________
— cînd de-a lungul celor do
uă reuniuni și-au disputat în-

judo (tineret)
si duminică în Sa- 
încheiat cu uri re-

'iniiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiim

seniori), și 
și Nlcolae 
de tine-

întrecerilor

Costin CHIRIAC

(Continuare in pag. a 4-a)

Lascău 
efici- 
ceho-

Florin 
blochează 
ent atacul 
slovacului Jan Pi
lar.

Foto : Eduard
ENEA

Ulllllllllllllllllllllllllllllll.

care a 
loare talentul și să înscrie de 
două ori într-un singur minut! 
Scor final 9—9 (4—3, 2—4, 0—1, 
3-1).

Cu totul 
oel de al 
diștii s-au 
jocului, au 
prima repriză și au terminat 
cu un avantaj substanțial (5—1) 
la jumătatea timpului de joc, 
încheind partida la un scor 
concludent : 10—3 (3—0, 2—1,
3— 0, 2—2). Au marcat : Lu
pescu 5+3, R. Dan 2+1, To- 
tolici 1+2, Petrescu 1+1, Voi- 
cu, Ștefăncscu, Median (pentru 
Rapid), respectiv Grecu 3+1, 
Sterpu 1+1, Lederer 1+1, Toth 
3, Ivănescu. Au arbitrat R. Ti- 
moc și A. Gere.

Intr-o altă partidă dublă, 
campioana țării, DINAMO 
BUCUREȘTI a cîștigat deta
șat în fața echipei VOINȚA 
CLUJ-NAPOCA, elevii antre
norilor Dinu Popescu și Liviu 
Răducanu stabilind scorurile 
etapei inaugurale : 20—4 (6—0, 
2—1 7—1, 5—2) și 18—4 (3-1,
4— 2, 5—0, 6—1). Singurele mo
mente în care partida a avut 
un aspect mai echilibrat le-am 
urmărit duminică dimineața 
cînd, după cele două goluri ale 
lui Hagiu și unul înscris de A. 
Georgescu, clujenii au redus 
Ia un 6ingur gol diferența de 
scor (3—2) prin punctele mar
cate de Colceriu și Cosmatehi. 
Au marcat : Hagiu 5+4, A. 
Georgescu 4+4, Găvruș 3+2, 
S. Popescu 2+2, Ardelean 2+2, 
E. Ioneseu 1+1. L. Rădueanu 
1+1. Olaru 2+1, V. Serban 
(Dinamo), respectiv Colceriu 
2+2, Marc 1 + 1, Katrinet, Cos- 
mațchi. Arbitri: B. Bâjenaru 
și D. Paraschivescu.

Victorii clare a realizat și 
formația STEAUA, întrecînd 
la scoruri categorice tînăra 
echipă VAGONUL ARAD : 
14—5 (3—2, 5—1, 4—0, 2—2) și 
19—7 (3—2. 6—3. 4—1. 6-1).
Prima partidă a început rrc- 
mițător pentru arădeni, care 
au reușit să se mențină la ni
velul partenerilor lor de în
trecere. egalînd (3—3) în min. 
7,22, prin Andrașoni. Apoi e- 
chilibrul s-a rupt pentru că a

avutalt aspect a 
doilea med. Rapi- 
instalat la 
condus cu 3—0 în

cîrma

Mihai TRANCA

(Continuare in pag. 2-3)



Divizia A la handbal feminin MECANICĂ FINĂ ÎNVINGE, Divizia A, etapa

DUPĂ UN JOC EXCELENT, PE TEROM IAȘI 1
Surpriză la Timișoara: Constructorul cîștigă în fața echipei campioane! ’

SUB BAGHETA LUI HAGI DOA

Ieri, în etapa a treia a Divi
ziei feminine A la handbal, s-au 
înregistrat mari surprize, cele 
două promovate obțlnînd (acasă) 
o victorie și un „egal" în fața 
unor formații cu multă experi
ență, in timp ce Constructorul 
Timișoara a învins pe Mureșul.

MECANICA FINA BUCUREȘTI
— TEROM IAȘI 36—23 (15—11).
Cînd îți propui un obiectiv nu-i 
suficient doar să dorești realiza
rea lui: este nevoie de multă 
muncă, de o mare voință, de o 
putere de luptă exemplară. Sînt 
exact calitățile pe care o echipă 
tînără. Mecanică Fină București
— aflată pentru orima oară m 
Divizia A — le-a întrunit, in cel 
mai înalt grad, în foarte dificila 
partidă cu TEROM Iași, dumini
că dimineață, ta Sala Floreasca 
din Capitală. Toți cei prezcnți in 
tribune — poate doar cu excep
ția suporterilor echipei bucureș- 
tene. dar și unii dintre ei avtad. 
In mod cert, oarecari rezerve — 
mizau pe victoria ieșeneclor, 
handbaliste experimentate, cu 
multe valori individuala în echi
pă. Aceasta însă, doar țină a în
ceput jocul. Pentru că, din min. 
9, cînd Mecanică Fină a luat 
partida pe cont propriu, dar mai 
ales din min. 23, cînd. de la 2 
goluri, bucureștencele s-au dis
tanțat la 7, s-a văzut limpede că 
elevele tinerilor și apreciațllor 
antrenori Nicolae Dlaconu și 
Grigore Niță vor obține o vic
torie de prestigiu, ABSOLUT 
MERITATA. Argumente? Un joc 
în mare viteză, cu schimbări de
rutante de posturi și de circu
lație a mingii, cu contraatacuri 
menite să le debusolcze pe ad
versare, cu un portar excepțio
nal, Petruța Oanță, cu Sorina 
Lefter irezistibilă în nenumăra
tele (șl reușitele) el incursiuni 
spre... gol. Ieșencele nu au evo

luat la valoarea reală, au ratat 
enorm și supărător, mai ales 
Valentina Cozma, iar vechea slă
biciune a echipei — poarta — 
nu a căpătat încă o rezolvare. 
La reușita frumosului spectacol 
au contribuit și precizia șl co
rectitudinea arbitrajului brașove
nilor Gr. Bolocan și B. Mahler 
Au înscris: Lefter 11, Ciubotaru 
4, Marin 4, Giura 3, Finaru 2, 
Gavrilă 2, respectiv Covaliuc 7, 
Duca 4, Cozma 4, Chelaru 3, An
ton 2, Alexescu 1, Nisipeanu 1, 
Horga 1.

Ion GAVR1LESCU
RAPID — CONFECȚIA K—17 

(11—8). După desfășurarea jocu
lui, slmbătă după-amiază, In Sa
la Rapid, nu s-a pus nici un 
moment problema Învingătoarei 
Intr-o partidă cu miza. Elevele 
antrenorului Tiberiu Milea s-au 
instalat la cirma jocului din pri
mul minut șl nu au cedat iniția
tiva pină la ultimul fluier al ar
bitrilor T. Curelea și A. Dumi
trescu. Rareori pe parcursul me
ciului tabela de marcaj indica o 
diferență mai mică de trei go
luri în favoarea giuleștencelor, 
care și-au depășit net partene
rele de întrecere, cîștlgînd toate 
duelurile indirecte, pe compar
timente de joc. Semnificativă în 
acest sens este și faza din min. 
49, cînd rapidlstele, ta patru ju
cătoare de cîmp, și-au majorat 
avantajul de la 16—13 la 17—13, 
In urma unul contraatac declan
șat după ce portarul Stela Rupă 
a apărat o aruncare de la 7 m 
expediată de Cristina Berbece, 
indiscutabil cea mai bună dintre 
echipierele Confecției, și în acest 
meci golgeteră. Confecția stră
bate o perioadă ta care, cu miei 
excepții, prospețimea, forța și 
mai ales rezistența, componente
lor formației sînt In evident re-

greș. Marcatoare: Mirea 7, Oprea • 
4, Stanciu 3, Ivan 3, Doiciu 3, 
Ignat 2, Țurcanu 1 pentru Rapid, | 
respectiv Berbece 8, Croitor» 2, I 
Constantinescu 2, Grigoraș 2, 1 
Nuțu, Preoțescu șl Prici cite 
un gol. |

Mihail VESA :

HIDROTEHNICA CONSTANTA I 
— CHIMISTUL KM. V1LCEA IS— I 
13 (9—7). Deși Hidrotehnica «-a ■ 
menținut la conducere cu 1—3 
goluri, ea nu a reușit victoria, | 
Chimistul revenind ta final, est- I 
tel că rezultatul .egal" exprimă " 
cursul jocului. Au Înscris: Raita 
6, Haidău 5, Roșea 3, Iovănescu I 
3, Carapetru L Diacouu 1, res- I 
pectlv Verigeanu 4, Torok S, • 
Romete 5, Nedelcu L Lazăr 1, 
Bloju 1. Au arbitrat J. Mateescu I 
șl V. Dăncescu (București). (Ch. I 
GOLDENBERG — oorctp.).

SPADASINII DE LA
(Urmare din pag. 1) 

repede conturile : 10—4. Sorin 
Saitoc (Steaua), revenit pe 
planșă după o absentă înde
lungată. a urcat Pe treapta a 
treia a podiumului.

în continuare, vă prezentăm 
rezultatele finalei de opt, ln- 
ceoînd din faza sferturilor : 
Nicolae Mihăilescu (C.S.M. 
Craiova) — Anton Pongracz 
(C.S.U. Tg. Mureș) 11—9 : Ni
colae Bodoczi (C.S. Satu Mare) 
— Rudolf Szabo (C.S. Satu 
Mare) 10—5 ; Sorin Saitoc 
(Steaua) — Constantin Dumi
trescu (Steaua) 10—8 ; Felix 
Nicolae (Steaua) — Romeo Ene 
(Farul Constanta) 10—5 ; se
mifinale: Mihăilescu — Bodoczi 
12—10 : Nicolae — Saitoc 10—5; pentru locurile 3—4 : Saitoc — 
Bodoczi 10—5 ; pentru locurile 
1—2 : Nicolae — Mihăilescu
10—4.

Duminică a avut loc întrece
rea pe echipe, opt dintre a- 
cestea luptînd pentru o pozi
ție cit mai bună în clasamen
tul Diviziei A. iar alte patru 
încercînd să evite retrograda
rea.

Atenția »-a îndreptat, firesc, 
spre meciurile tabloului celor 
opt. Se preconiza o finală 
Steaua — C.S. Satu Mare, dar 
aceasta nu a venit. Pentru că 
formația C.S.M. Craiova (an
trenor Dumitru Popescu) a 
surclasat-o într-una din semi
finale, pe cea sătmăreană: 9—1. 
Un scor care vorbește de la 
sine, finalistul individualelor 
din ziua anterioară, Nicolae 
Mihăilescu fiind și acum unul 
din realizatorii principali (3 
victorii, ceilalți fiind Mugurel 
Petcușin 3 v, Liviu Constanti- 
nescu 2 v și Daniel Hondor 
1 v). Pentru C.S. Satu Mare, 
punctul de onoare a fost mar
cat de Nicolae Bodoczi.

De cealaltă parte a tablou
lui. Steaua si-a urmat parcur
sul normal (9—3 cu C.T.A.S. și

STEAUA-ÎNVINGĂTORI
9—6 cu Mecanica Bistrița), ca- 
lificîndu-se în finală. Astfel, 
pentru cucerirea titlului de 
campioană se aflau fată în 
fată o formație omogenă, cu 
individualități rodate în con
fruntări internaționale, cu toti 
componenti ai lotului repre
zentativ — am numit-o pe 
Steaua — si o alta poate la 
fel de omogenă, dar cu si
guranță fără experiență com- 
petițională. Ceea ce s-a văzut, 
și pe planșă, cînd asalturile, 
echilibrate marea mjoritate a 
timpului, erau cîstigate in fi
nal de spadasinii de la Stea
ua (să nu uităm că în întrece
rea pe echipe asaltul este mult 
mai scurt, încheindu-se după 
obținerea a cinci tușe victo
rioase, oeea ce oere o cu totul 
altă tactică decît la individual, 
unde sînt necesare 10 tușe). 
A învins detașat Steaua, cu 
9—2 (cele două puncte au fost 
obținute, bineînțeles, de Mi
hăilescu, aflat. în formă in 
aceste zile). Felieitindu-i, să-i 
enumerăm pe autorii acestei 
victorii frumoase si perfect 
meritate: Felix Nicolae (în
finală: 2 v), Mihai Popa (3v), 
Sorin Saitoc (2 v), Constantin 
Dumitrescu (2 v). Radu Mitră- 
chioiu și antrenorul lor Octa
vian Zidaru.

Rezultatele ultimei etape si 
clasamentul final al Diviziei A: 
1. Steaua (9—3 cu C.T.A. Stea
ua. 9—6 cu Mecanica Bistrița, 
9—2 cu C.S.M. Craiova) — 
campioană națională, 2. C.S.M. 
Craiova (9—5 cu Electroputere 
Craiova, 9—1 cu C.S. Satu 
Mare), 3. Mecanica Bistrița 
(9—7 cu I.E.F.S., 8—5 cu C.S. 
Satu Mare). 4. C.S. Satu Mare 
(9—3 cu C.S.U. Tg. Mureș), 
5. Electroputere Craiova (9—6 
CU I.E.F.S.), 6. I.E.F.S., 7.
C.S.U. Tg. Mureș (9—3 cu 
C.T.A. Steaua), 8. C.T.A. 
Steaua.

Au retrogradat Farul Con
stanta si UNIO Satu Mare.

TEXTILA I.A.S. ZALAU — ȘTI
INȚA BACAU 23—23 (11—3). Joc 
excelent șl rezultat foarte bun 
obținut de formația locală ta 
fața puternicei echipe a studen
telor băcăuane. Au înscris: Bă- 
lănean 12, Morar 3, Fiasi.ru 2, A. 
Bartăș 2, Goarnă 2, respectiv Lu
ca 10, Butnărașu 5, Petrea 3, 
Lunca 2, Darvaș 1, Ciubotaru 1, 
Popa 1. Au arbitrat Tr. Șchiopu 
și A. Pohl (Timișoara). (N. DAN- 
CIU — coresp.).

DOROBANȚUL PLOIEȘTI — 
RULMENTUL BRAȘOV IC—17 
(10—8). Ploieștencele au comis o 
serie de erori ta atac, iar în ul
timele secunde, aflate în posesia 
mingii (la 16—16) au ratat vic
toria. Au înscris: Tudor 0, Dln- 
cescu 2, Bortaș 2, Anton 1, Stoe- 
nescu 1, Petre 1, respectiv De
meter 5, Boriceanu 3, llic 2, Oan- 
cea 2, Ion 1, Mureșan 1, Marian
1, Ștlrbu 1, Biolan 1. Au arbitrat 
C. Crlstea șl Gh. Dumitrescu 
(Constanța). (I. TAnASESCU — 
coresp.).

CONSTRUCTORUL TIMIȘOARA 
— MUREȘUL TG. MUREȘ 29—28 
(15—14). Mare surpriză. Con
structorul a învins campioana 
țării. Repriza secundă a aparți
nut tlmlșorencelor, care s-au 
desprins la 18—14 (52) șl 25—20 
(56). Au înscris: PAlici 17, Tor- 
joc 6, Cojocărlța 3, Stancov 2, 
lonescu 1, respectiv Matefi 12, 
Mozsl 5, Avram 3, Stroia 3, Pardi
2, Z. Biro 1, Mușat 1, Florea 1. 
Au arbitrat P. Sîrbu și E. Flue- 
raș (Arad). (C. CBEȚU — coresp.)

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I

5—0 în compania unei echi
pe care învinsese pe Juventus 
cu numai trei zile în urmă 
pare un rezultat neverosimil, 
cum avea să și exclame re
dactorul de la Corriere, care 
a sunat — pentru Oțelul — la 
cinci minute după revenirea 
noastră în tipografie, dar iată 
că a fost posibil... în primul 
rind pentru că Steaua, dincolo 
de jocul său în mișcare con
tinuă, a avut în Hagi un diri
jor de clasă și care, mai mult 
dedt atit, a lăsat de o Parte 
bagheta și a luat vioara, pen
tru a da nu numai ritmul, ci 
și tonul golurilor. La primul 
(min. 30) ei a trimis în adîn- 
cime lui I. DUMITRESCU o 
pasă-laser care culcă fără să- 
atingă, la cel de-al doilea (min. 
35) HAGI a pătruns fentînd in 
aer. ca handbaliștii, și a mar
cat fixindu-1 (tot ca la hand
bal) pe inimosul Călugăru. a 
urmat golul lui LĂCĂTUȘ, cu 
capul (min. 40), la o frumoa
să învăluire a Iui D. Petrescu, 
pentru ca, după pauză, in timp 
ee gălățenii încercau să ridice 
obstacole, același HAGI (min. 
65) să Pivoteze derutant, prin
tre doi apărători, și să șuteze 
de la 22 de metri, la vinclu, 
gol imparabil. de kinogramă, 
de... retrospectivă. în sfîrsit, 
in min. 85, același HAGI a- 
vea să transforme in forță un 
penalty euforic, după o serie 
de ratări Steaua. (D. Petrescu, 
Balint etc.).

Oțelul a rezistat 30 de mi
nute, timp în care a avut și

STEAUA 
OȚELUL

5 (3) i

L-J
Stadion Steaua ; teren foarte 

bun : timp frumos ; spectatori — 
circa 30 000. Șuturi : 11—5 (pe
poartă : 7—4). Cornere : 6—3. Au 
marcat : I. DUMITRESCU (min. 
30). HAGI (min 35. 65, 35 — ul
timul din penalty), LĂCĂTUȘ 
(min. 40).

STEAUA : Lung 7 — D. Pe
trescu 7, Iovan 7, Belodeddci 7. 
Ungureanu 7 — Stoica 7, Hagi 
8,5, Rotarlu 7. I. Dumitrescu 7 
(min. 60 Balint 6,5) — Lăcătuș 7, 
Pena 7 (min. 66 Măstăcan 6).

OȚELUL: Călugăru 6 — Borall 
6. Anghelined 6. M. Stan 6,5, G, 
Popescu 6 — Oprea 5, profir 7, 
Burcea 5. O. Popescu 7 (min. 
42 Ralea 5) — Drăgoi 6, Anto
ni 6.5.

A arbitrat O. Strong (Oradea) ; 
la linie : A. Gheorghe și I. To
ma (ambii din Piatra Neamț),

La speranțe : 2—0 (1—0).

•

două ocazii (min. 13, șut sen
zațional Profir, de la 35 de 
metri apărat cu greu de Lung, 
și „șerpuire" O. Popescu, 
min. 25, la un pas de gol). 
Victorie fără drept de apel a 
roș-albaștrilor, care i-au asi
milat. intr-un timp scurt, pe 
talentații Pena, I. Dumitrescu, 
D. Petrescu. Gălățenil ar avea 
scuza obiectivă a absenței lui 
Agiu, și pe cea... subiectivă a 
„căderii" lui Burcea, care n-a 
mai rezistat tempoului declan
șat de linia de mijloc a lui 
Hagi.

loan CH1RILÂ

CLUJ-£ 
fon). Co 
fost o 
cu perlo. 
echipe f 
re de a 
acest se 
blic cUy 
partidă i 
ve, un j 
să admil 
fost, inJ 
reșteană. 
to nare, 
schimbă 
primărild 
tuațiile 
mințim 
în min. 
de la 2 
bombă, 
se opunq 
27, Stăn 
14 m, d 
reține, j 
30, șut 
al lui I 
33 o idl 
cleanu d 
capul dd 
repriză I 
alb, conî 
ren, uni 
parcă m 
clujenii 1 
doar piti

La rel| 
ză în si 
ocazii d 
„cap“ pl 
(min. 511 
paradă I 
nea), dai 
chidă scl 
atac con 
foarte bJ 
șutează I 
jenii aci 
precipită] 
ce echid

■CI". WKUJ

GAZDELE, LA PRIMA VICTORIE

„NATIONALELE-BEȘAH I
DUPĂ 6 RUNDE I

Campionatele Naționale de șah, I 
care se desfășoară la Predeal, I 
se apropie de jumătatea în
trecerii. In finala feminină, Ga- | 
briela Stanciu continuă să se I 
distanțeze, după două noi vlcto- ■ 
rii, obținute la Emilia Chiș șl 
Gertrude Baumstark. Lidera cla | 
samentulul are acum scorul ex- | 
cepțional de 5.5 puncte din 6 po
sibile. O urmează Mariana Ou- . 
mlnică șl Otllia Ganț, cu cite I 
4 p (din 5), Eugenia Ghindă 4 p I 
(6). Cristina Bădulescu 3,5 p (6) I 
Iată alte cîteva rezultate, tare- 
gistrate ta rundele de la sflrși 
tul săptămtail: Bădulescu — Ur- I 
suleac 1—0, Mureșan — Dumini- | 
că 0—1 (!). Ganț — Ioniță 1—0. 
.Tieman — Stanca 1—0, Stroz — , 
Bădulescu 0—1. Ursuleac — Mu ; 
reșan 0—1, Ghindă — Radu 1—0, • 
Duminică — Jicman și Kozma — 
Ganț remize. >

La băieți, după 6 runde, trei I 
jucători au acumulat cîte 4 p — F 
Constantin lonescu, Dragoș Du- _ 
mitrache și Mihail Marin. Cite I 
3,5 p (și o partidă mai puțin 1 
jucată) au Adrian Negulescu și 
Bela Takacs. Rezultate : loans- | 
cu — Stanciu 1—0. Dumitrache — I 
Grlinberg 1—0, Marin — Mără- ■ 
șescu 1—0, Takacs — Armaș 
1—0, Stanciu — Ștefanov 1—0, I 
Nicolaide — Stoica 0—1, Griln- I 
berg — Negulescu, Foișor — Io- 8 
nescu, Stoica — Ghindă, Stefa
nov — Takacs și Ghindă — Pav- I 
Iov remize.

SCORNICEȘTI, 11 (prin tele
fon). Obținută greu această pri
mă victorie a echipei gazdă! A 
fost greu și pină la obținerea go
lului care a consfințit-o, dar și 
după aceea, cînd avantajul mi
nim a trebuit să fie apărat „cu 
dinții*. Surprinsă de opoziția 
forte a oaspetei sale, baricadată 
într-o apărare supranumerică. 
disciplinată și dîrză, F. C. Olt 
n-a mizat nici pe învăluirile 
care ar fi putut să o destrame, 
nici pe „un-doi“-urile care ar fi 
putut-o perfora, nici pe devieri
le care ar fi putut-o descumpăni. 
S-a contat, într-un joc de uzu
ră, exclusiv pe angajament fizic, 
cu mingi dirijate pe centru, a- 
runcate „la bătaie* fără mari 
sorți de izbîndă. Apărîndu-se 
acerb, F.C. Argeș s-a mulțumit 
să contraatace, deschizîndu-și 
culoare în special pe aripa stîn- 
gă, unde Grigoriu, intimidat par
că de perspectivele cîmpului li
ber din față, s-a limitat la șu
turi formale, de la distarfță. Su- 
portînd însă o mare presiune 
teritorială, F.C. Argeș n-a putut 
totuși evita cîteva situații criti
ce, cînd Turcu (min. 15 și 31) și 
Pistol (min. 17) au ratat. Echi
librul s-a frînt abia în min. 53, 
cînd M. POPESCU a luat o ac
țiune pe cont propriu, a intrat 
4n careu, a „croșetat* prin dri
bling trei adversari și a șutat 
imparabil, pe sub portarul pl- 
teștean.

Dar iată că F.C. Argeș nu e 
doar o echipă de apărare. Cu un 
gol în spate, poate să demon
streze că știe să și atace, pentru 
a recupera handicapul. Ea se 
răsfiră, acoperă bine spațiul de 
joc, mijlocașii (care păreau re
semnați în postură de apărători),

I F.C. OLT 1 (0)
I F.C. ARGEȘ 0_____

Stadion Viitorul : teren bun ; 
timp frumos ; spectatori — circa 
10 000. Suturi : 16—8 (pe poartă : 
7—4) Cornere : 14—3 A marcat : 
M POPESCU (min. 53).

F. C. OLT: Stîngaciu 8 — M. 
Ene 6 (min. 76 Craiu), Mihali 6. 
Minea I 6. O. Ciobanu 6 — M. 
Popescu 7. Ruse 6. Eftimie 7 — 
Dudan 6. Turcu 6. Pistol 6 (min. 
84 C. Gheorghe).

F.C. ARGEȘ : Speriatu 7 — Voi- 
cu 6. Stancu 7. Pîrvu 6,5, Tăna- 
se 5 — C. Pană 6, Bănuță 7, E- 
duard 7 — Tirchineci 5 (min. 66. D. 
Zamfir 6) Vlădoiu 5. Grigoriu 5 
<min. 54 Badea 6).

A arbitrat . FI. Popescu (Plo
iești) ; la linie : V. Angheloiu 
(București) și Gr. Macavei (De
va).

Cartonase galbene : MIHALI, 
O CIOBANU, C. PANA, BADEA.

La speranțe : 0—0. După» lovi
turi de la 11 m 1—3.

1 , ■■■■■■■■!! ■ IUI

devin acum agresivi (în sensul 
bun al cuvîntului), alimentînd cu 
mingi un atac regăsit brusc. F.C. 
Olt începe să șovăie și nu-și 
află liniștea decît în prestația 
ultimului apărător, portarul Stîn
gaciu, care-și face un debut ex
celent în noua sa echipă, parînd 
cu brio mingi grele, goluri gata 
făcute îp min. 57 și 71, cînd apără 
în stil de mare portar șuturile 
din apropiere ale lui Vlădoiu 
și C. Pană.

Ion CUPEN

START Șl FINAL ÎN FORȚĂ

CAMPIOANA A OBȚINUT CELE MAI NETE VICTORII
(Urmare din pag. I)

urmat o suită de nouă goluri 
înscrise de sportivii' militari, 
fără ca ei să mai Primească 
vreunul... Marcatori : Bala
nov 5+6. Geambașu 3+4, 
Geantă 2+1. Angelescu 1+2, 
Ragea 2+1, Niți 1+1, Nuțu, 
Vamoș. Ducuieț. Fruth și. res
pectiv. Andrasoni 4+3, Huber 
1+1 Iegariu, Popovits. Aron. 
Au arbitrat V. Median si D. 
Ilea

în ambele zile de întreceri, 
ultimele întîlniri au fost deo
sebit de interesante, viu dis
putate șl cu multe momente de 
suspans. Formațiile aflate în 
dispută au fost C.S.U.

T.C.M.U. BUCUREȘTI si CRI- 
ȘUL ORADEA. Elevii lui Gh. 
Zamfirescu au luptat de fie
care dată mult pentru victorie, 
dar aceasta a surîs, în ambele 
meciuri, echipei CRIȘUL O- 
RADEA : 6—3 (2—2, 2—0, 2—1, 
0—0) și 11—8 (2—1, 4—1, 3—2, 
2-4).

începutul Primei partide a- 
nunța un joc spectaculos, al 
cărei rezultat final era greu 
de anticipat, Fejer ia condu
cerea pentru echipa sa, des- 
chizînd scorul în min. 2,30. Tot 
el faultează și Ciobănîuc ega
lează pentru bucureșteni din 
lovitură de la 4 m. Primul 
„sfert" se încheie nedecis : 
2—2. Costrăș, într-o excelentă 
dispoziție de joc (se vede căi-a

folosit participarea la turneul 
final al „Cupei României'), 
înscrie trei goluri Pentru Cri- 
șul (două de o mare frumu
sețe) și orădenii se desprind 
decisiv. La fel de pasionau ă a 
fost evoluția scorului și în 
meciul de duminică. bucuteș- 
tenii reușind să se apropie a- 
menințător (8—10) în ultimele 
minute de joc, prin două 
puncte realizate de Ciobănîuc. 
Dar, plusul de experiență al 
orădenilor își spune cuvîntul. 
Au marcat : Costrăș 3+3. Gor
dan 4+2. Fejer 1 + 1; Bonca 2, 
Raț (pentru Crișul) și Ciobă- 
ninc 2+2. Șiefănescu 3. Stan- 
ciuc, Paulazzo. Popa, Grancea- 
rof. Arbitri : V, Goian și R. 
Nichita.

I
I
I
I
I
I
I
I

CRAIOVA, 11 (prin telefon). 
Primul succes al craiovenilor în 
actualul campionat ! Victorie ob
ținută la sfîrșitul unui meci do
minat cu autoritate, de lâ un ca
păt la altul „ll“-le pregătit a- 
cum de antrenorii Sorin Cîrțu și 
Nicolae Zamfir zburdînd literal
mente pe gazon și realizînd o 
mulțime de faze spectaculoase, 
aplaudate. Prima dintre marile 
ratări a fost cea din min. 1, 
cînd, după două cornere conse
cutive, Săndoi a reluat imprecis 
din apropiere. Au venit însă re
pede și golurile. Primul l-a în
scris BÎCU, care a insistat (cum 
nu-1 știam) la un balon ce pă
rea pierdut, dar pe care l-a re
cuperat și l-a trimis, pe sub 
Toader, în plasă. Era min. 5. 
După alte cinci minute va fi 
2—0 : Irimescu a executat (așa 
cum tl știam) foarte puternic o 
lovitură liberă de la aproximativ 
25 de metri, Toader n-a putut 
reține șl, pe fază, GHIȚA a re
luat In plasă. Așadar, start fur
tunos al craiovenilor, însă conti
nuarea pînă la pauză nu a fost 
pe aceeași măsură, deși din min. 

18 Rapid a rămas în 10 jucători, 
Augustin fiind eliminat pentru 
injurii. în minutele 34 și 43, sco
rul ar fi putut deveni 3—0 și 
4—0, dar N. Zamfir șl șt. Stoica 
au irosit ocazii rarisime.

Faze de mare spectacol în pri
mul minut al reprizei secunde : 
Gică Popescu a avansat perpen
dicular pe poartă, Ghiță și Stoi
ca s-au demarcat. dar „nouarul* 
craiovean a... călcat balonul pen
tru BADEA care, după un 
dribling scurt, a înscris jos, lîngă 
stîlpul din dreapta al porții lui 
Toader. A urmat un reflex ex
traordinar al lui Crișan, la lovi
tura liberă a lui Goanță (min.

| UNIV. CRAIOVA 5 (2) I
! RAPID 0 |

Stadion Central ; teren foarte 
bun ; timp frumos ; spectatori 
— circa 20.000 Șuturi : 20—3 (pe 
poartă : 9—1). Cornere : 10—4. Au 
marcat : BlCU (min. 5), GHIȚĂ 
(min. 10), BADEA (min. 46), I- 
RIMESCU (min 67 — din 11 m), 
GEOLGAU (min. 80).

UNIVERSITATEA CRAIOVA : 
Crișan 7 — Mănăilă 7, N. Zamfir 
7 Ad Popescu 7. Irimescu 7 — 
Clurea 6 (min. 43 P. Badea 7), 
G, Popescu 8. Săndoi 7 — Geol- 
gău 7 5, Bleu 7 (min. S3 Șt. Stoi
ce 6). Ghiță 7.5.

rapid : Toader 5 — Tănase 6, 
Rada 5. Matei 5. Drăghiei 5 —
Augustin 3. Balaur 5, L. The 4, 
Goanță 6 — Damaschta n 9 
(min. 64 Marinescu 5). Drăgan 5 
(min. 58 Vameșu 5).

A arbitrat Ad. Porumboiu 
(Vaslui) : la linie : V. Antohi
(Iasi) si D Buciuman (Timișoa- 
~a).

Cartonașe galbene : G POPES
CU ȘT STOICA.

Cartonașe roșii AUGUSTIN 
(min. 18).

La speranțe : 10—1 (5—0).

60), alte cîteva mari ocazii cra- 
iovene șl golurile din minutele 
67 (fault al lui Balaur asupra 
Iul Ghiță și penalty transformat, 
după repetare, dg IRIMESCU) șl 
min 80 (cursă spectaculoasă a 
Iul Ghiță, centrare impecabilă șl 
reluare imparabilă a Iui GEOL
GAU.

Laurențiu DUMITRESCU
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LIDERUL S-A IMPUS CU UȘURINȚA
7 7

„U" CLUJ-NAPOCA 0 I
SPORTUL STUD. 1 (0) I

Stadion Municipal ; teren bun ; 
timp frumos ; spectatori —- circa 
îs 000 Suturi : 12—13 (pe poartă : 
2—7). Cornere : 7—5. A marcat : 
ȚÎRLEA (min 54).

-U“ CLUJ-NAPOCA : Prunea 5 
— Gherman 5, Neamțu 5. Popi- 
cu 6 Pojar 6 — Teodorescu 5. 
Doboș 6 Bănică 5 (min. 56 ca
da 5). M. Stoica 6 — Cr. Sa va 
6 I. Moldovan 6.

SP. STUDENȚESC : Mânu 6 — 
Ciucă 6. C Pană 7.5. M. Popa 7 
Pologea 6 — Ticleanu 7.5 Mun- 
tean-u ti 6 (min 46 Olteanu 6) 
Lucaci 6 (min. 71 Achim 6). Cris
tea 7 — Țîrlea 7. Stă nici 7.

A arbitrat Gh. Constantin (Rm 
Vilcea) : la linie : I. Velea (Cra
iova) si I. Veres (Sf. Gheorghe)

Cartonașe galbene : CRISTEA. 
POLOGEA POPICU.

La speranțe : 2—1 (0—1).

• ———■
tot mai sigură pe ea. trecind 
chiar pe lîngă majorarea scoru
lui prin Cristea (min. 58 —
mingea șterge ^transversala-) și 
Olteanu (min. 65 — mare rata
re, doar cu portarul In față, șut 
pe lingă bară de ia 8 m). Gaz
dele au avantaj teritorial. dar 
numai cu două firave situații 
M. stoica (min. 77) șl Teodo
rescu (80) nu pot schimba im
presia, dar mai ales... tabela de 
marcaj. Formația bucureșteană 
obține o meritată victorie, fiind 
mai lucidă și mai riguroasă în 
ceea ce a întreprins.

Adrian VASILESCU

AU DOMINAT PARTIDA
V 3
B'-- 
l^de puțin 
[Nițu, prins 
nge in ex- 
ul lui Mi
tt), Victoria 
pede, prin- 
ritate teii- 
nd cu mă- 
orHtaarațiile 
ac/mai în- 
in teren) a 
Lpăianjeu44 
le Coraș la 

(min. 14). 
e, la o altă 

a trimis 
erși. Naște 

CORAȘ a 
ă el: 0—2. 
k ce în ce 
e care va 
[jocul, cînd 
hd greșeala 
puncta. Și 

ine „șnur**, 
ui Culcear- 
nasivul ju- 

plasat cu 
kgă Naște :

U^tut mal

even- 
Bâdei. Au 
Mrta bucu- 
u, pătruns 
|u, trimite 
u respinge 
[pol, la un 
pupă două 
kucureștean 
ki Botezan. 
70, același 
keze, la o

A.S.A. TG. MUREȘ 0 
VICTORIA 4 (3)

Stadion Municipal ; teren foar
te bun ; timp excelent ; specta
tori — circa 5000. Șuturi : 10—9
(pe poartă : 4—6). Cornere : 6—2. 
Au marcat : LAIȘ (min. 14). CO
RAȘ (min. 18 și 36), CULCEAR 
(min. 67).

A.S.A. : Naște 5 — Szabo 6, 
Botezan 6, Jenei 5. Fodor 5 —
— Eros 5 (min. 22 Andrei 5), A. 
Stoica 5,5, Mi nea II 5,5 — L. Mol
dovan 5, Albu 6, Pintea 5 (min. 
58 S. Mihai 5).

VICTORIA : Nițu 8 — Șt. Bă
lan (min. 13 Laiș 7,5), Mirea 7, 
Zare 7. D. Daniel 6 — V. Cojo- 
caru 7. C. Solomon 8, Coraș 8
— Culcear 7, Damaschin I 6,5 
(min. 65 Țîră 6), Ursea 7.

A arbitrat I. Igna (Timișoara) : 
la linie : I. Coț (Ploiești) și V. 
Curt (Constanța).

La speranțe : 4—0 (1—0).• —.......
altă lovitură cu capul, a lui 
Albu, „tăind*4 S 6 * acest elan ofen
siv temporar al gazdelor. Șl, 
pentru ca apele să fie și mal 
limpezi, Victoria va majora sco
rul la unul din rapidele și in
genioasele ei contraatacuri: Coraș, 
ajuns în ,16**-le adversarei, cen
trează și CULCEAR, prin tr-un 
voleu din cădere, marchează 
spectaculos, 0—4 (min. 67). o 
victorie netă — aplaudată sportiv 
de spectatori, către final — a 
unei formații care joacă, iată, 
tot mai sigură pe ea și pe alte 
terenuri.

Stadion Municipal ; teren bun ; 
timp închis ; spectatori — circa 
8.000 Șuturi : 11—3 (pe poartă : 
7—1). Cornere : 4—4. Au marcat : 
CIGAN (min 24). BARBU (min. 
38 si 55) și GHERGU (min. 84).

F.C.M. BRAȘOV ; Șan ta 6 — 
Andrași 7. Naghi 6 (min. 69 E. 
Moldovan 6). Pătru 6. Ghergu 6 
— Caciureac 6 (min. 56 Selimeși 
6). V. Ștefan 6. Drăgan 7. Băr
bi t — Cigan 7 Terheș 6.

S C. BACĂU : Cîmpeanu 6 —
Jercălău 5 (min. 80 Andrieș). Ar- 
tend 6 Vas:lache 6. Penoff 5 — 
Ti^mănaru 6. Borcea 6. Burleanu
6 Ivanov 5 — Șoiman 6, Grigo-

stîlpul drept, la un șut (primul 
pe spațiul porții) al lui Burlea
nu. In -min. 53. Ghergu îl faul
tează pe Șoiman în careu, dar
iregularitatea rămîne nesancțio- 
nată. Gazdele își reiau ofensiva, 
punctată pînă în final de golul
lui GHERGU _(min. 84), ca și de
o mare ratare a lui Terheș, care, 
în min. 90, singur cu toată poar
ta în față, la o minge respinsă
de Cîmpeanu, a reluat cu mult 
peste transversală.

George ROTARU

E JOCUL" SI ÎNSCRIE
7

telefon), 
din prima 

peri £1 lo- 
tribune, au 
fază rcal- 

Majoritatea 
opreau, de 

terenului 
I V. Ștefan, 
tu, greșeau 
Ingile care 

adversă 
de o de- 

ke grupată, 
unei oare- 

fcoriale a 
fdență Ar- 
neiertători 

k supra vir
an. A fost 
[dlții, o in
ia „margi- 
re Fi-a în- 
pentraw» pe 
Lză,

din apro
bi. Desprin- 
I emoțiilor, 
ies în tere- 
hai mult, 

partenera 
fel în urma 

m., puțin 
eac a miș- 
ARBU care 
kus la col- 
le vinclu. 
Imin. 6. de 
1 în trans-

nult de la 
RBU („sa- 
ei locale, 
ttimalizator) 
B—G, înche- 
plasat, din 

I acțiune
Drăgan și 

limp înain- 
de lîngă

I F.C.M. BRASOV
' S.C. BACĂU

* (2)
0

Cartonașe galbene : BORCEA. 
GHERGU. IVANOV, JERCALAU.

raș 5 (mîn. 4€ Fîșic 5)
A arbitrat ■ Adr. Moroianu

(Ploiești) : la linie : Cr. Teodo-
rescu (Buzău)
(București).

Si N Volnea

La speranțe : 2—1 (0—0).

Gheorghe N1COLAESCU

Din nou tribune pline ieri, m 
arena din șoseaua Ștefan cel 
Mare, spectatorii dorind să-i re
vadă pe dinamoviști în compania 
uneia din revelațiile acestui în
ceput de campionat, echipa si- 
biană, la prima ei apariție în 
Capitală după promovarea' în 
„A*4 * *. Desigur, publicul se aștepta 
la o partidă frumoasă și chiar 
echilibrată. Dac dacă jocul a fost 
intr-adevăr de bună cantate, 
cu multe goluri și faze de poartă
— meritele revenind in măsură 
covîrșitoare elevilor lui Luoescu
— ei n-a corespuns anticipărilor 
și sub celălalt aspect, al desfă
șurării sale echilibrate, disputa 
fiind net tranșată în favoarea e- 
chip^ dinamoviste, care — evo- 
luind la înălțimea poziției sale 
de fruntașă a clasamentului — 
s-a impus cu mare ușurință, la 
un scor ce putea C încă și mai 
sever. Este drep*. că oaspeți 
și-au motivat replica lor palidă 
și prin absența unora dintre ti
tulari (Radu n — pentru cumul 
de cartonașe, Alexa șl Majaru — 
accidentați), dar de la Dinamo 
au lipsit Lupv ș: Valșcovici — 
indisponibili.

Gazdele au avut un început de 
partidă fulminant, reușind ca 
după numai 7 minute de joc să 
se desprindă decisiv la 3 roluri 
■Scorul a fost deschis încă din 
minutul 3. cînd — la o greșeală 
colectivă a apărării sibîene, 
foarte vulnerabilă în acest meci
— MATEUȚ. bine lansat, a 
pătruns spre buturile adverse și 
a șutat inteligent, cu boltă, peste 
portarul M. Vaslle, Ieșit in in 
tîmpinare. A venit apoi riadul 
lui MIHAESCU să-și onoreze ani
versarea zilei de naștere prin 
două goluri consecutive (in mi
nutele 6 și 7). primul din pasa 
lui Răducioiu și al doilea din era 
a lui Mateuț. La 3—0 și dună n 
mare ratare a lui Andone (min. 
8). oaspeții încep și el să se vadă 
în atac, B. Popescu (în min. 12), 
fiind stopat în ultima clipă din 
frumoasa lui acțiune. în min. 24 
cade însă al 4-lea gol dinamovîst. 
cel mal aplaudat, după o suită

SCOR ÎN CONFORMITATE CU JOCUL
MORENI, 11 (prin telefon). E- 

chipa locală și-a impus din start 
jocul, atacînd cu dezinvoltură și 
luciditate. Astfel că prima oca
zie a apărut în min. 4, cînd 
fundașul Purdea a avansat, a 
urmat centrarea și Chiriță, în 
6 m, a ratat intercepția. Peste 
trei minute, Movilă a reluat ba
lonul cu capul la vinclu, porta
rul constănțean a respins cu di
ficultate, Dragnea a reluat din 
apropiere, dar faza s-a soldat 
doar cu o lovitură de colț. In 
min. 9, tabela arată 1—0 : Drag
nea a lobat balonul peste por
tarul constănțean și LALA venit 
din spate l-a împins în plasă, 
deschizînd scorul. Fază de mare 
spectacol în min. 13, balonul cir- 
culînd pe traseul Marcu — 
Dragnea — C. Pană, ultimul în
cheind faza cu un șut puternic, 
jos la colț, dar Anton a evitat 
un gol ca și făcut. Alte și alte 
mari ocazii sînt Irosite la poarta 
oaspeților prin Chiriță (min. 29), 
Lala (min. 30 și 31) șl din nou 
Chiriță (min. 37). Constănțenîi, 
supuși unei evidente presiuni, 
reușesc să trimită primul șpt pe 
spațiul porții abia în min. 42, 
cînd Cămui a expediat o lovitu
ră liberă de la 25 m. dar Dohot 
a prins cu siguranță.

La patru minute de la reluare, 
gazdele și-au mărit avantajul, la 
capătul unei combinații foarte 
frumoase. balonul centrat de 
Purdea fiind expediat puternic 
cu capul de LALA, în poartă. 
Tn min. 52, M. Pană pătrunde 
cu dezinvoltură pe latura stîngă, 
intră în careu și expediază pu
ternic balonul, Anton respinge

PORTARUL LĂZĂREANU ÎN FORMĂ
HUNEDOARA, 11 (prin tele

fon). Desfășurat în nota de do
minare a hunedorenilor, meciul 
n-a etalat virtuți tehnice deose- 
bite. A fost o luptă surdă, la 
mijlocul terenului, cu numeroa
se faulturi de o parte și de alta. 
Unele dintre acestea au fost as
pru sancționate de arbitral I. 
Crăciunescu, dar... culoarea gal
benă o puteau vedea și oaspeții! 
Prima mare ocazie avea să fie 
ratată de Bozga, care, în min. T, 
a reluat din colțul careului mic, 
peste poartă, o centrare ideală a 
lui Gabor. Peste numai un mi
nut, Klein este faultat în careu 
de Ciocan, Petcu, insă, execută 
prea încet penaltyul și Lăzărea- 
nu scoate în corner. A fost, poa
te, momentul psihologic al me
ciului, pentru că oaspeții simt 
că greul a trecut și încep să ma
nevreze bine la mijlocul terenu
lui. Cu tot acest joc abil, în care 
a strălucit Mujnai. hunedorenii 
atacă în trombă și își creează 
numeroase situații de gol. Au ra
tat Gabor (min. 12), Bozga, peste 
numai cîteva minute, dar, mai 
ales, Petcu, în finalul reprizei» 
la o centrare a aceluiași Gabor, 
trimițînd balonul, de la numai 
4 m, peste poarta lui LăZăreanu.

Copie identică a primei repri
ze, partea a doua a meciului 
ne-a arătat o echipă, Corvinul, 
care a atacat continuu, dar ha
otic, fără orizont. Atunci cînd 
ea a ajuns în fața porții adverse. 
.,centralii" bihoreni - opreau în 
ultimă instanță fazele construite 
pînă atunci în viteză. Din. suita 
de ocazii, vom consemna ratarea 
aceluiași Petcu, tot spre finalul 
reprizei, în min. 79, cînd, cu 
capul, trimite spre gol centrarea 
lui Ilaș, dar Lăzăreanu, cu un

DINAMO 8 (4) 1
J F.C. INTER 1 (o) ;

Stadion Dinamo ; teren foarte 
bun ; timp frumos : spectatori — 
circa 17 000 ; Șuturi : 24—9 (pe
poartă : 16—4) Cornere : 7—5 
Au marcat : MATEUȚ (min. 3 
și 24) MIHAESCU (min. 6 și î), 
RĂDUCIOIU (min 47 și 60. ulti
mul din penalty), LUPESCU 
(min. 70), DOCHIA (min. 75). 
respectiv CAȘUBA (min. 50).

DINAMO : Stelea 7 — Viscrea- 
nu 7 (min. 67 DochLa 7). Rednic 
8 Andone 7 (min. 59 Tknlș 7). 
Sabou 8 — Lupescu 8. Sabău 8.5. 
Mateut 8 — Răducioiu (. Cămă- 
taru 7 5 Mihăescu 8.

INTER : M. Vasile 4 — Lau- 
rentiu 4 (min. 63 Cotora 5.5). 
Boar 5 Ene 5. Dobrotă' 4 — B. 
Ponescu 4. Stănescu 5, Jurcă 4 
— C Zamfir 7. Văsîl 5, Cașuba 
5 5 fmin. 71 Clobanu 5).

A arbitrat M. Axente (Arad) ; 
la linie : S. Necșulascu (Tîrgo- 
viște) si M. nieș (Odorbei).

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

de faze dramatice la poarta si- 
biană: șut Sabău, respinge M. Va
sile, șut al lui Cămătaru in bară, 
apoi șut fulgerător al iul MA
TEUT, mingea poposind — în 
sfirșit — in plasă. Oaspeții lșl 
creează și ei cea mal mare ocazie 
a lor in mln. SS, cind c. Zamfir 
scapă singur spre poarta dina- 
movlștilor. dar stelea are o In
tervenție de excepție si Împiedică 
golul.

Pe fondul aceleiași evidente su
periorități, dir.amoviștii vor În
scrie și după pauză alte patru 
goluri, prin RĂDUCIOIU (min. 
47 șl 60, a doua oară din penalty 
după un fault în careu asupra 
iul Timiș), LUPESCU (min. 70) 
si DOCHIA (min. 75), treeîndu-și 
de asemenea în cont șl o bară 
(Timiș — min. 61). în timp ce 
șl oaspeții au reușit golul de o- 
noare (In min 50). prin CASUBA.

Constantin F1RANESCU

(FLACĂRA 3 (1)
F.C. FARUL 0____

Stadion Flacăra ; teren foarte 
bun ; timp frumos ; spectatori — 
circa 2.000. Șuturi : 19—6 (pe 
poartă : 11—2). Cornere : 11—3.
Au marcat : LALA (min. 8 șl 
49) MOVILA (min. 72).

FLACARA : Dohot 6 — Purdea 
7 Bu-tufei 7, Movilă 7,5, M. Pană 
7.5 (min. 75 Duimitrașcu 6) —
Beldie 7, Dragnea 8. C. Pană 7, 
Marcu 7 — Chiriță 6 (min. 63 
Văldean 7). Lala 8.

F.C. FARUL : Anton 5 — M. 
Dumitru 5. Tătăran 6.. Popovld 
6, Cămui 6 — Bîrbora 5 (min. 
69 Funda 5). Iovănescu 6. Ne- 
deleearu 5 (min. 26 Dinu 6). T. 
Ivan 6 — Zahlu 5, M. Popa 5.

A arbitrat I. Tărcan (Tg. Mu
reș) ; la Unle : J. Grama (Bucu
rești) șl P. Cațaros (Călărași).La speranțe : 2—1 (1—1).

• 11
eu dificultate și Beldie ratează 
de la 1 m (! I). Conduși cu 2—0, 
oaspeții încearcă să iasă din 
„corzi*4 șl își creează cîteva si
tuații rămase insă fără rezultat 
(Zahiu — min. 58 ; Bîrbora — 
min. 65, șut peste poarta pără
sită de Dohot). Scorul final este 
pecetluit de MOVILA, care, ta 
min. 72, a șutat cu sete de la 
30 m, balonul oprindu-se ta vin
ciul porții lui Anton. Victorie 
clară a echipei locale care a 
controlat jocul de la un capăt 
la altul.

Gheorghe NERTEA

CORVINUL 0
F.C. BIHOR 0

Stadion „Corvinul44 ; teren foar
te bun ; timp excelent ; specta
tori — circa 7000 : șuturi : 8—5 
(pe poartă : 4—0) Cornere : 11—2.

CORVINUL : Ioniță 6 — Bar- 
dac 7, Tîrnoveanu 6. Suclu 6. 
Cocan 6 — Nicșa 6, Petcu 5, 
Klein 6 — Gabor 6. Hanganu 5. 
Bozga 5 (min. 75 Ilaș 5).

F.C. BIHOR : Lăzăreanu I — 
Ciocan 6. Bucico 7. Brukenthal
6. Weissenbacher 5 — Tămaș I. 
Ile 7 (min. 87 Szeneș), Mureșan
7. Mandoca 8 — Ov Lazăr I. 
Mujnai 7.5 (min. 13 C. Geor
gescu).

A arbitrat L Crăciunescu (Rm. 
Vilcea) ; la linie : M. Constanti- 
nescu și M. Nîculescu (ambii din 
București).

Cartonase galbene : BOZGA
NTCSA. SUCIU. KLEIN

La speranțe : 3—0 (0—0).

reflex extraordinar, apără. In a- 
fara acestor ratări, am consem
nat numeroase șuturi ale hune
dorenilor, oprite însă, de o pă
dure de picioare, oaspeții ma- 
sîndu-se în fața propriei porți

Spre deziluzia hunedorenilor 
obișnuiți să își vadă echipa con- 
ducînd la o diferență de cel pu
țin 2—3 goluri, în partida de azi 
ei au gustat din cupa amară a 
unui meci nul. Dar, nu este atît 
vina hunedorenilor, cît meritul 
oaspeților, bine așezați în teren 
și cu un portar care și-a făcut 
din plin datoria.

Victor NI"
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IERI. ÎN ETAPA A 3-a A DIVIZIEI B
SERIA I------------

PETROLUL PLOIEȘTI — POLI
TEHNICA iași 2—1 (»—1) : Ma
nea (min. 82), Cr. Ene (min. 86), 
respectiv Kereszi (mta. 11)

STEAUA MIZIL — CEAHLĂUL 
P. NEAMȚ 2—0 (0—0) : Goia
(min. 56) și I. Gușă (min. 88).

FEPA T4 BlRLAD — C.S. BO
TOȘANI 4—0 (3—0) : Dumitru
(min. 21 din 11 m, min. 52), Mur- 
geanu (min. 36) și Bularda 
(min 39).

UNIREA FOCȘANI — PRAHO
VA C.S.U. PLOIEȘTI 1—0 (0—0) : 
Argeșeanu (min. 86).

METALUL PLOPENI — GLORIA 
BUZĂU 2—0 (1—0) : Ștefănescu 
(min. 3) șl Cringașu (min. 64).

F.C.M. PROGRESUL BRAlLA — 
ȘIRETUL PAȘCANI 2—0 (1—0) : 
Iftode (min. 33) și Stamatc 
(min. 75).

POIANA 
SUCEAVA 
riu (min. 
(min. 20).

C.F.R. PAȘCANI — P.C.M. 
DELTA DINAMO TULCEA 1—1 
(1—0) : D. Rotaru (min. 35). res
pectiv lamandi (min. 70).

ARIPILE BACAU — A.SA. EX
PLORĂRI ClMPULUNG 1—0 (1—0) : 
Bișcă (min. 8).

Relatări de ia O. Bălteanu, R. 
Alexandrescu, C. Burghelea, FL

SERIA A Il-a -—

C1MPINA — C.SJW. 
1—1 (0—1) : Pădura-
47), respectiv Sfrijan

ELECTROPUTERE CRAIOVA — 
TRACTORUL BRAȘOV 3—0 (1—0) : 
Calafeteanu (min. 35 șl 56) șl So- 
rohan (min. 78).

MINERUL MOTRU — META
LUL MIJA 2—1 (0—1) : Suiceanu 
(min. 55), Cojocaru (min. 66 din 
11 m), respectiv Tudor (min. 44).

CHLMIA RM. VILCEA — SPOR
TUL „30 DECEMBRIE44 1—6 (6—0) : 
Lazăr (min. 56)

DACIA PITEȘTI — METALUR
GISTUL SLATINA 1—0 (1—0) :
Voica (min. 19).

F.C.M. CARACAL — C.S. T1B- 
GOVIȘTE 1—6 (0—0) : Gingu
(min. 88).

METALUL MANGALIA — E- 
LECTROMUREȘ TG. MUREȘ 
3—3 (2—2) : Bănică (min. 4), Ca- 
rastoian (min. 12 șl 85), respectiv 
Varga (min. 13). L. Popa (min. 
17) Stoica (min. 57).

I.C.I.M BRAȘOV — GAZ ME
TAN MEDIAȘ 4—0 (1—0) : Chio- 
reanu (min. 36), Gal (min. 60). 
Brașoveanu (min. 75) șl Berteanu 
(min. 77).

DUNĂREA CALARAȘI — JIUL 
PETROȘANI 1—1 (0—1) S Mușat
(min. 73), respectiv Henzel 
(min. 30). ■_

PANDURn TG. JIU — A.S. 
DROB ETA TR, SEVERIN 2—0 
(1—0) : Mihuț (min. 3) și Dună 
min. 61).
Relatări de ta T. Costin, G. Ju-

SERIA A III-a —
U.T. ARAD — F.C. MARAMU

REȘ BAIA MARE 2—1 (0—0) i
V. Popa (min. 64 din 11 m), Bu- 
bela (min. 83) respectiv Vase 
(min. 71).

CHIMICA TIRNAVENI — O- 
LIMPIA SATU MARE 0—3 (0—1): 
Borbidan (min. 37), Erdei (min. 
62) si Bolba (min. 09 din 11 m).

AVINTUL REGHIN — A.S. PA- 
BOȘENI VULCAN 3—1 (0—0) :
Mircea (min. 55), Săndulescu 
(min. 72 din 11 m), Costan (min. 
82), respectiv Stana (min. 89 
din U m).

UNIREA ALBA IULIA — GLO- 
BIA BEȘIȚA 3—1 (2—1) S Mitracu 
(min. 14), Timar (min. 20), N. 
Popa (min. 68 din 11 m), respec
tiv Băleanu (min. 30).

METALUL BOCȘA — DACIA 
MECANICA OBAȘTIE 2—0 (2—0): 
Talpeș (min. 10 și 36).

POLITEHNICA TIMIȘOARA - 
STRUNGUL ARAD 2—0 (0—0) :
Trăistaru (min. 74) șl olosutean 
(min. 86).

MINERUL CAVNIC — A.S.A. 
PROGRESUL TIMIȘOARA 0—1 
(0—1) : Rozemblum (min. 35).

C.S.M. REȘIȚA — GLORIA 
BISTRIȚA 5—0 (3—0) î Mărgi-
neanțu (min. 15 din 11 m, min. 
46), Lupu (min. 28), Plăvițiu 
(min. 44) sl Tann (min. 47).

C.F.B. TIMIȘOARA — ARMA
TURA ZALAu 2—0 fl—•) : Shna 
(min. 44) și Dudaș (min. 82).

IDMIMSTPAT1A DE STAT LOTO PRONOSPORT INFORMEAZĂ

• NUMERELE EXTRASE LA 
TRAGEREA MULTIPLA PRO- 
NOEXPRES OLIMPIC DIN 11 
SEPTEMBRIE 1988. FAZA I. 
Extragerea I: 36 32 37 26 7 27; 
extragerea a II-a: 43 40 17 16 
31 15. FAZA A II-a. Extrage
rea a III-a: 2 1 3 34 27 29 4;
extragerea a IV-a: 9 45 10 28 
40 37; extragerea a V-a: 26 41 
42 10 43 17; extragerea a Vl-a: 
3 29 45 22 23 14; extragerea a 
Vil-a: 8 17 30 33 9 19; extra
gerea a VIII-a: 25 7 31 44 38 
26. Fond total de cîștiguri: 
881.251 lei.

Jecheanu, V. Frîncu, I. Baltag, 
C Virjoghie, C. Enea și F. Fili- 
oreanu.

1. PETROLUL 3 3 0 0 6—2 6
2. Metalul Plop. 3 2 1 0 5—0 5
3. Progr. Brăila 3 2 0 1 4—1 4

1—5. Aripile Bacău 3 2 0 1 5—3 4
Steaua Mizll 3 2 0 1 4—2 4

6. Unirea Focș. 3 2 0 1 4—3 4
7. FEPA ’74 3 1 1 1 6—4 3

3—9 Polit. Iași 3 1 1 1 3—3 3
Poiana Cîmp. 3 1 1 1 3—3 3

10—11. C.F.R. Pașcani 3 1 1 1 3—4 3
C S.M. Sv. 3 1 1 1 4—5 3

12. A SA Explorări 3 1 0 2 3—4 2
13—15. Ceahlăul 3 1 0 2 3—5 2

Șiretul 3 1 0 2 4—6 2
Prahova CSU 3 1 0 2 1—3 2

16. Gloria Buzău 3 1 0 2 2—5 2
17. Delta Tulcea 3 0 1 2 3—5 1
18. CS Botoșani 3 0 1 2 1—6 1

ETAPA VIITOARE (duminică 18 
septembrie) : A.S.A, Explorări 
CîmpuJung — F.C.M. Progresul 
Brăila F.C.M. Delta Dinamo Tul- 
cea — Steaua Mizll. Ceahlăul P. 
Neamț — Aripile Bacău. Șiretul 
Pașcani — Unirea Focșani. Gloria 
Buzău — FEPA ’74 Bîrlad, Pra
hova C.S.U. Ploiești — Metalul 
Plopenl, C.S. Botoșani — Poiana 
Cîmplna, C.S.M. Suceava — Pe
trolul Ploiești. Politehnica Iași — 
C.F.R. Pașcani.

g&i aru, I. Predișor, I. Fețeanu, 
Gh. Donciu, A. Biiț, C. Gruia, N.
Constantinescu și M. BăloL

1. JIUL 3 2 1 0 3—1 5
2—3. Electroputere 3 2 0 1 6—1 4

ICIM Brașov 3 2 0 1 6—1 4
4. Chim. Rm. V. 3 2 0 1 4-1 4

5—6. Dacia Pitești 3 2 0 1 3—1 4
FCM Caracal 3 2 0 1 3—1 4

7. Pandurii 3 2 11 3—3 4
8. Dunărea CI. 3 111 3—3 3

9—10. Eleetromureș 3 111 4—5 3
Met. Mangalia 3 111 6—7 3

11—13. A.S. Drobeta 3 1 0 2 3—4 2
Metalurgistul 3 1 0 2 2—3 2
Sp.' „30 Dec.44 3 1 0 2 2—3 2

14—16 Metalul Mija 3 1 0 2 3—5 2
C.S. T-viște 3 1 0 2 2—4 2
Minerul 3 1 0 2 2—4 2

17—18. Gaz Metan 3 1 0 2 2—6 2
Tractorul Bv. 3 1 0 2 3—7 2

ETAPA VIITOARE (duminică 18
septembrie) : Metalul Mija 
I.C.I M. Brașov, Metalurgistul 
Slatina — Pandurii Tg. Jiu. A.S. 
Drobeta Tr. Severin — Minerul 
Metru Gaz Metan Mediaș — Du
nărea Călărași. C.S. Tîrgoviște - 
Chimia Rm. Vîlcea. Jiul Petro
șani — F.C.M. Caracal, Sportul 
,30 Decembrie44 — Metalul Man

galia. Eleetromureș Tg. Mureș — 
Electroputere Craiova, Tractorul 
Brașov — Dacia Pitești.

Relatări de la O. Berbecaru, 
L Ducan, I. Ormenișan. I. An- 
ghelina, T. Țăranu, C. Crețu, 
M. Palcău P. Fuchs și S. Marton.

1. U.T.A. 3 3 0 0 7—1 6
2. Olimpia SM 3 2 J 0 10—2 5
3. „Poli44 Tim. 3 2 1 0 7—2 5

4—5. A.S.A. Progr. 3 2 1 0 4—0 5
C.F.R. Timiș. 3 2 1 0 5—1 5

6. Unirea A. I. 3 2 0 1 8—7 4
T. CSM Reșița 3 1 1 1 6—4 3
8. Av. Reghin 3 1 1 1 3-3 3
9. Met. Bocșa 3 1 1 1 3—7 3

10. Gloria B-ța 3 1 0 2 6—7 2
11. FC Maram. 3 0 2 1 2—3 2

11—14. Chimica 3 1 0 2 2—4 2
Gloria Reșița 3 1 0 2 4—6 2
Armătura 3 1 0 2 2—4 2

15. Strungul 3 0 2 1 1—3 2
16. As Paroșeni 3 1 0 2 2—7 2
17. Min. Cavnic 3 0 1 2 1—5 1
18. Dacia Orășt. 3 0 0 3 0—7 0

ETAPA VIITOARE (duminică 18 
septembrie) : A.S.A. Progresul Ti
mișoara — Unirea Alba Iulia, 
Gloria Bistrița — ..Poli44 Timișoa
ra, Strungul Arad — Minerul 
Cavnle, Gloria Reșița — Chimica 
Tirnăveni. A.S. Paroșeni Vulcan 
— C.F.R Timișoara. Olimpia Satu 
Mare — Avîntul Reghin. Armătu
ra Zalău — U.T. Arad, F.C. Ma
ramureș Bala Mare — Metalul 
Bocșa. Dacia Mecanica Orăștie — 
C S.M Reșița.

• REZULTATELE CON
CURSULUI PRONOSPORT DIN 
11 SEPTEMBRIE 1988 1. A.S.A. 
Tg. Mureș — Victoria Buc. 2; 
2. F.C. Olt — F.C. Argeș 1; 3. 
„U“ Cluj-Napoca — Sportul 
Stud. 2; 4. Univ. Craiova — 
Rapid București 1; 5. Ancona
— Bari x; 6. Barletta — Cre- 
monese x; 7. Cosenza — Genoa 
x; 8. Licata — Catanzaro x; 9. 
Monza — Empoli x; 10. Padova
— Sambenedettese 1; 11 Par
ma — Messina 1", 12. Piacenza
— Brescia 1; 13. Reggiana — 
Udinese 1. Fond total de cîș
tiguri: 1.040.425 lei



DINAMOVIADA INTERNAȚIONALĂ DE ATLETISM A JUNIORILOR
©Un frumos spectacol sportiv ® Cîteva performanțe remarcabile

în ansamblul competițiilor 
de anvergură ale atletismului 
din unele țări socialiste, Dina- 
moviada internațională ocupa 
un loc important avînd în ve
dere, cu precădere, valoarea 
competitorilor care Iau parte 
la acest concurs internațional. 
Dar a venit vremea ca această 
competiție să fie completată, 
firesc, de o alta, rezervată a- 
tleților juniori, a speranțelor, la 
care au luat parte concurenți 
din 9 cluburi, reprezentînd trei 
continente, s-a desfășurat la
sfirșitul săptămînii trecute pe 
Stadionul „23 August"
București.

In cadrul întrecerilor 
prima zi de concurs, de care 
ne vom ocupa în ediția de as
tăzi a ziarului, am urmărit cu 
plăcere și interes cîteva dispu
te de toată frumusețea șl am 
aplaudat cîteva performanțe 
notabile. în context, ținem să 
subliniem frumoasa evoluție a 
sportivilor români, care, ală
turi de atleții sovietici, au do
minat autoritar concursul c_ 
simbătă.

După opinia noastră, cel mai 
bun rezultat al primei zile a 
fost cel al lui Tudor Bogdan 
(antrenor Dumitru Girleanu), 
care nu de mult, Ia Pitești, cîș- 
tigase și titlul dc campion ra
țional de seniori la săritura în 
lungime. Acum el a obținut un 
rezultat excelent, 7,70 m, la un 
singur centimetru de recordul 
național al juniorilor.

100REZULTATE: BĂIEȚI: 
m: Al. Hlicikov (URSS) 10,52, 
Csaba Zajkovici (Ungaria) 10,96, 
Dim. Andreev (URSS) 11,00 (4. 
M. Oaidă 11,03); 400 in Da
niel Cojocaru (România) 47,96, 
Vitali Golik (URSS) 48,05, Da- 
miao Bambi (Angola) 49,06,

Sevciuk (URSS) 69,28 m, Mar
tin Ruschitzka 66,00 m, Marco 
Badura (ambii RDG) 63,74 m; 
disc: Vitali Sidorov (URSS) 
54,18 m, loan Oprea (România) 
51,74 m, Bernd Dohring (RDG) 
47,68 m; FETE: 100 m: Lau- 
renția Hurmuz (România) 11,91,

de

AGENDA OLIMPICA
BEIJING, 11 (Agerpres). La cea 

de-a 24-a ediție a Jocurilor Olim
pice de vară. R.P. Chineză va fi 
reprezentată de 299 de sportivi 
șl sportive ConcurențU chinezi 
vor participa la 21 din cele 23 
de discipline Însorise în progra
mul Întrecerilor.

ASUNCION (Agerpres). La 
Jocurile Olimpice de vară. Para- 
guayul va participa cu un lot de 
10 sportivi, ce vor lua startul ta 
concursurile de atletism, judo, 
scrimă șl box.

BELGRAD, 11 (Agerpres). în ul
timul meci de verificare Înaintea 
plecării la Jocurile Olimpice de 
vară, selecționata feminină de 
handbal a Iugoslaviei a intll- 
n’t, la Belgrad, formația locală 
Steaua Roșie, pe care a tavins-o 
cu scorul de 26—21 (11—10). prin
cipala realizatoare a selecționatei 
Iugoslave a fost Gordana Pestei, 
care a Înscris 7 goluri.

BERLIN, 11 (Agerpres*. In cadrul 
concursului de atletism de la 
Potsdam, la care participă lotul 
olimpic al R.D. Germane. Heike 
Drechsler a cîștigat proba femi- 
aină de săritură ta lungime, cu 
7 09 m, Ulrike Bruns a trecut 
prima linia de sosire ta cursa de 
3 000 m, ta 8:59,19, iar Gritt 
Breuer a terminat Învingătoare 
la 200 m, ta 23.22. Rezultate în
registrate ta concursul masculin : 
aruncarea suliței : Silvio War- 
sonke — 82,74 m ; aruncarea cio
canului : Ralf Haber — 82.54 m.

Tudor Bogdan a obținut o frumoasă 
valoros, 7,70 m
1500 m: Siegfried Sacher (RDG) 
3:47,18, Michal Bartoszak 3:49,06, 
Grzegorz Basaj (ambii Polonia) 
3:51,96; 110 mg: Mircea Oaidă 
14,51, Iulian Pâcioianu (ambii 
România) 14,97, Viktor Bolkun 
(URSS) 15,53; 10 km marș: Ri- 
șat Savlkov (URSS) 43:25,58, 
Iulian Pantea (România) 44: 
14,32, Andreas Greiner (RDG) 
44:14,34; 3000 m obst.: Andrzej 
Zwolski (Polonia) 9:32,24, Emil 
Rusz 9:32,74, Nic. Cîntăbine 
(ambii România) 9:33,44; lun
gime: Tudor Bogdan (Româ
nia) 7,70 m, Serghel Panfilov 
(URSS) 7,52 m, Cătălin Șonel 
(România) 7,27 m; înălțime: 
Sandor Bicsok (România) 2,04 
m, Josef Belohlavek (Ceho
slovacia) 2,04 m, Lars Schnell 
(RDG) 2,00 m; suliță: Andrei

victorie și un rezultat
Foto : Eduard ENEA

Pliszka (Polonia) 12,00, 
Bulgakova (URSS) 12,01;

(România)
Beata
Nelia _ _ ,
400 m: El. Șolcan 
54,90, Anna Mironova (URSS) 
55,39, Monika Zawal (Polonia) 
55,91; 1500 m: Daniela Antipov 
4:21,56, Simona Staicu (ambele 
România) 4:23,62, Malgorzata 
Kowalewska (Polonia) 4:24,38; 
100 mg: Peggy Beer (RDG) 
14,09, Lenuța Bîrzu 14,25, Flo
rina Neder (ambele România) 
14,26; lungime: Elena Volf 
(URSS) 6,33 m, Anișoara Ghe- 
buță (România) 6,10 m, Katia 
Nedelceva (Bulgaria) 5,95 m; 
greutate: Vita Pouliș (URSS) 
15,90 m, Antje Bomski 15,45 m, 
Dort Watbelow (ambele (RDG) 
15,25 m (5. Manuela Tîrneci 
13,88 m).

Romeo VILARA

s' < w
PE TERENURILE DE TENIS
• VARȘOVIA (Agerpres). în 

proba de dublu din cadrul 
concursului internațional de te
nis de la Sopot, perechea ro
mână Răzvan 
cu a întrecut 
piui Iwanski. 
La simplu, 
(România) l-a
6—2 pe polonezul Malisewski 
iar olandezul Kosters l-a învins 
cu 6—1, 6—3 pe argentinianul 
Orsanik.

Itu, Adrian Mar- 
cu 6—2, 6—2 cu- 
Sydor (Polonia).
George Cosac 

eliminat cu 6—1,

• TURNEUL de la Flushing 
Meadow se apropie de șfîrșit. 
în semifinalele la simplu mas
culin, Ivan Lendl l-a învins 
pe americanul Andre Agasi cu 
4—6, 6—2, 6—3, 6—4 (intr-un 
meci care a durat 2 ore și 33 
de minute), iar suedezul Mats 
Wilander a dispus cu 6—4, 6—4, 
6—2 de australianul Daren 
Cahill. La simplu femei, în fi
nală, Steffi Graf a cîștigat în 
fața Gabrielei Sabatini cu 6—3, 
3—6, 6—1.

PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT
AUTOMOBILISM • Cursa de 

1 0'0 km desfășurată pe circuitul 
de la NUrburgring a revenit pilo
tului franiccz Jean-Louis Schles- 
ser („Mercedes”), secundat de 
englezul Martin Brundle („Ja
guar").

BASCHET • In cadrul turneu
lui masculin de la Katowice, se
lecționata Emiratelor Arabe Uni
te a întrecut cu scorul de 74—57 
(34—18) formația locală Beldon, 
iar Zaglebie Sosnowiec (Polonia) 
a învins cu 87—70 (51—35) echipa 
Videoton (Ungaria). • In parti
da inaugurală a competiției fe
minine de la Popnad (Cehoslova
cia), echipa locală a întrecut cu 
scorul de 92—50 (51—23) formația 
poloneză A.Z.S. Katowlcc.

CICLISM • Etapa a 2-a a Tu
rului R.D. Germane, desfășurată 
pe traseul Frankfurt pe Oder- 
Forst (176 km) a revenit lui Olaf 
Ludwig, în 4 h 06:40. Pe locul al 
doilea a sosit Uwe Raab, care se 
menține lider al clasamentului 
general, urmat de Frank Augus
tin — la 18 secunde. • Cursa 
contracronometru individual de 
la Bruxelles a fost cîștigată de 
rutierul belgian Van Hooydonck, 
înregistrat pe distanta de 57 km 
cu timpul de 1 h 15:44. L-au ur
mat vest-germanul Rolf Golz — 
la 46 s și norvegianul Jan Kuum 
— la 49 s

HOCHEI • în prima zi a „Cu
pei Intercontinentale* la hochei 
pe Iarbă masculin., competiție ce 
se desfășoară In localitatea fran
ceză Vlllenueve d’Ascq, reprezen
tativa Scoției a Învins eu scorul 
de 2—0 (1—0) echipa Austriei, iar 
selecționatele Franței șl Italiei 
au terminat la egalitate : 0—0. • 
Echipa elvețiană de hochei pe 
gheată HC Davos, aflată ta tur
neu în Austria, a jucat cu for
mația GEV Innsbruck. Hocheiș- 
tli elvețieni au obținut victoria 
cu scorul de 6—2 (0—1, 5—1,
1— 0) • La Hradec Kralove, ta
al doilea meci amical de hochei 
pe gheată dintre selecționatele 
Cehoslovaciei și Suediei, gazdele 
au terminat din nou învingătoa
re, de data aceasta cu scorul de
2— 0 (o_o, î—o, î—o). în primul 
joc, desfășurat la Praga, echipa 
cehoslovacă a cîștigat cu 10—1.

ȘAH • în runda a 3-a a su- 
perturneuluâ de la Tilburg, ma
rele maestru sovietic Anatoli 
Karpov a cîștigat. cu piesele ne
gre, la olandezul Țimman. Alte 
rezultate : Niko*lici — Short re
miză ; Portisch — Hjartarson 
1—0 ; Van der Wiel — Huibner 
remiză. în clasament conduce 
Karpov — cu 2.5 p, urmat de 
Short — 2 p. Nikolicl. Hubner șl 
Portisch — cu cîte 1,5 p. Hjar
tarson. Țimman, Van der Wlel. 
fiecare cu cîte 1 p.

UN REMARCABIL SUCCES LA „INTERNAȚIONALELE" DE JUDO
(Urmare din pag. 1)

tiietatea sportivii de la cate
goriile mid — aplauzele pen
tru frumoasele finale cîștigate 
de tinerii noștri judoka n-au 
contenit. Dar, iată cîteva a- 
mănunte si clasamentele fina
ls :

La „superușoară" (16 concu- 
renti), talentatul junior Ionel 
Țifra a fost pus la dificile 
încercări chiar din start, tn- 
tilnindu-1, mai întîi, pe fran
cezul Thierry Sarrazin, in fa
ta căruia a obținut o merita
tă victorie la puncte (ytiko). 
Apoi, alt adversar, , Martin 
Schmidt (R.D. Germana), în
vingător prin ippon In pri-

mele două partide, pe 
însă 
din 
mat 
tuat ___ W________
serie. Meciul a fost echilibrat 
pînă în min. 3,40, cînd Tifra 
s-a detașat net cu waza-ari 
(tzuri-goshi) obtinînd victoria 
la puncte. Pe looul 3 : Martin 
Schmidt si Ciprian Marinescu.

Tinărul Stelîan Pătrașcu, 
„semiușoară" (17) n-a i 
probleme, 
clare pe linie. __ _ . 
între alții, de francezul 
trick Rosso, prin ippon. 
ciul decisiv pentru 
1—2. cu belgianul 
Breyer, a relevat

_______   care
Tifna avea să-l scoată 

cursă prin ippon. A ur- 
fin-ala cu Dan Agapie, si- 
pe primul loc în cealaltă

pregătire a lui Pătrașcu. cu o 
întreagă suită de atacuri co
tate în favoarea sa (de trei 
ori yuko si o dată koka), ne-

o 
Pă- 

Dănuț

CAMPIONATUL DE RUGBY
(Urmare din pag. 1)

o pasă, urmează o suită de 
fente și eseu transformat de 
Cumpătescu : 13—12 I în min 
61, din nou răsturnare de scor, 
prin eseul „lucrat" de Lungu 
și finalizat de Tofan. FI. Ion 
transformă : 13—18 !! în fine, 
în min. 63 Cumpătescu reduce 
din scor prin l.p. (16—18), pen
tru ca apoi, pe fondul domi
nării gazdelor. Toader, șutind 
direct în margine, să fie sanc
ționat cu l.p. și Florea, prin drop, 
a adus victoria Farului, cu IB
IS... în conciuzie, un meci de 
mare luptă si o victorie 
la limită, dar meritată a 
gazdelor. P. Barbu (Bucu
rești, ajutat la margine 
de G. Milcă + N. Cojocaru) 
a condus formațiile : FARUL : 
Trancă — Pllotschi, Ținea, Is- 
trate, Cumpătescu — Florea. 
Foca — Boșog (Galan). Giug- 
lea, Necula — $t. Constantin, 
Brănescu — Cr. Constantin, 
Lupu (Grigore). Opriș. DINA
MO : Toader — C. Popescu. 
Lungu, Tofan, Copil — FI. Ion, 
Tutunea (M Paraschiv» — 
Tuțuianu, Doja, Gurănescu — 
Caragea, Coiocariu — Sălâgea- 
nu, Gh. Ion. Bucan.

GRIVIȚA ROȘIE— ȘTIIN
ȚA CEMIN 24—9 (6—3), după 
un meci-spectacol realizat cu 
concursul ambelor formații- 
Victorie a gazdelor la un scor 
sever, cum nu se întrezărea 
după o oră de joc în care ra
portul de forte (S’ de ocazii) a 
fost sensibil apropiat. Mai in
cisivi, în ultimele 20 de minu
te, mai bine orientat! tactic (e-

vitînd jocul pe grămadă, punc
tul forte al băimărenilor, chiar 
șl după accidentarea lui De- 
mian), grivițenii au... dat dru
mul la joc șl s-au detașat, și 
ca exprimare și in privința 
rezultatului, care treptat a 
luat proporții. Grivița Roșie a 
făcut o partidă bună (să fie o 
promisiune și pentru etapele 
viitoare?) in fața unui adver
sar tenace, matur, deseori im
previzibil în elaborarea unor 
acțiuni ofensive, dar care a ra
tat mult, între altele și două 
situații clare de eseu... Reali
zatori : T. Radu — 3 l.p., 2
drop-uri și o transf., Tudose 
— drop și AL Marin — eseu 
Pentru învingători, respectiv 
Bucșa — 3 l.p. A conduș Va- 
sile Chirondojan — Constan
ța (la margine, S. Chiricencu, 
M. Necula). De remarcat a- 
petitul de joc al Iul Gurăma- 
re Brînză, Dinescu și Al. Ma
rin (Gr. R.) ca și travaliul lui 
Sugar Fulina, Pujină și Cso- 
ma precum și clarviziunea, în 
cîteva frumoase acțiuni, a lui 
Seccleanu (Știința CEMIN).

Tiberiu STAMA

ȘTIINȚA PETROȘANI — 
C.S.M SIBIU 14—9 (3—3) Gaz
dele au dominat mai mult după 
pauză în special în grămezi, 
reușind să se impună înce- 
nind cu minutul 61. Realiza
tori • prin eseuri — Rațiu și 
f.arîe nrln 1 o — Bezărâu (2). 
respectiv Amarle - t 1. p. A 
condus Gbeo—he Prisecaru 
— Iasi (T CORNEA, coresp.).

. t> la
(17) n-a avut 

obtinînd victorii 
El a dispus, 

Pa- 
Me- 

locurile 
Pascal 

excelenta

t
POLITEHNICA AGRONO- I 

MIA IAȘI — RULMENTUL 
BlRLAD 20—22 (11—16). Sur- I
priză în derby-ul moldovean. I 
Gazdele, jucînd neconvingă
tor. au fost depășite de un ad
versar care s-a evidențiat 
printr-o mai bună circulație a 
baloanelor. Au — 
eseuri _______ _
Vasluianu, prin l.p. — 
și Costea ' ' ' 
mat și un __  _______ ____
ricică 2 drop-uri și o l.p., Ște- 
fănică 3 1. p. și Botezatu, e-

’ seu. A arbitrat Stoica Enciu — 
București (Alex. PINTEA, co
resp.).

CONTACTOARE BUZĂU — 
T.C. IND. CONSTANȚA 32—19 
(9—7). Partidă echilibrată nu
mai în prima repriză, la relua
re gazdele impunîndu-se cu 
autoritate. Au înscris : Po- 
dărăscu — eseu, 2 transf. șl 
2 l.p., Filipoiu — eseu. Cioa- 
rec — eseu, Tudor — eseu 
Popișteanu — 1. p. și Dinu — 
drop, respectiv Tudor Gelu — 
eseu, Mirea — eseu și Nicoîae 
— 3 drop-uri și o transf. A 
condus Mircea Vătul — Bucu
rești (N. CONSTANTIN, co
resp.).

lăsîndu-i adversarului nici 
șansă. învingător, deci, _ 
traseu. Pe locul 3 : 
Pop și Patrick Rosso.

La „ușoară", 22 de 
renti, multi dintre ei 
tentii Îndreptățite la 
podiumului de onoare. _
din urmă, Adrian Szekdy 
ieșit victorios, ■ • ■
spectaculos In finală pe Uwe 
Freni (R.D. Germană) : kata- 
guruma (min. 3,33), 
waza-ari. Pe locul 3 : 
Ungvari (România) si 
Spinosa (Franța)

Cunoscutul Judoka, 
Lascău, favoritul nr. 
„semi mijlocie" (18), a 
firmat din plin așteptările, 
punând capăt finalei cu Mar
ko Spittka (R.D. Germană), 
în min. 1,15, printr-un 
fulgerător (ko-uchi-gari).

ooncu- 
cu pre- 
treptele 
In cele 

a 
întrocîndu-1

ootată cu
Apollo 

Karl
Florin
1 la 
con-

locul 3 : Ian Pilar (Ceho
slovacia) si Bogdan Marin.

în ziua a doua. Adrian Cro
itorii — aflat încă la vlrsta 
junioratului — a impresionat 
prin maniera sa sigură de 
concurs, impunindu-se auto
ritar, la „mijlocie" (15). Fina
la sa cu Ion Simion a înche
iat-o in secunda a 52-a prin 
ippon. (soto-makl-komi). Pe 
locul 3 : La Goux Pascal 
(Franța) si Ferenc Szabo 
(România).

La ultimele două categorii 
titlurile au fost obținute de 
oaspeți. Campionul european 
de tineret la „semigrea", 
francezul Eric Faroux, cu 3 
victorii prin ippon si una la 
hanței (finala cu Ștefan Cris- 
tescu) s-a impus și la „In
ternaționalele" noastre. Pe lo
cul 3 : Radu Ivan si Valeria 

_ 1 „greilor^ 
—---- Da-

(Franța), urmat de 
Moller (R.D. Germa- 

Petra Opriș si Ianoș

Pierdivară. Turneul 
a fost câștigat die David 
villet — 
Frank

marcat, prin
Signeanu, Elisei, 

. — ,. ■ Iftode
(ultimul a transfor- 
eseu), respectiv Flo-

★
In clasament conduce Farul 

Constanta cu 13 puncte, urma
tă de Steaua cu 12 p (un meci 
mai puțin iucat. cel cu Uni
versitatea Eltim care va avea 
loc miercuri în orașul ae pe 
Bega) Dinamo cu 12 p. Con 
tactoare Buzău și Grivita Ro 
șle cu cîte H p.

Nasze.

• Scoruri strinse în Franța • Două echipe Ia egalitate în frun
tea campionatului englez • Gol jubiliar, marcat de Frank Mill 

(Borussia Dortmund)I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

ETAPA a 11-a a programat în 
Franța cîteva meciuri importan
te, extrem de echilibrate, 6 din

eu scoruri e- 
jucat la Nisa, 
la egalitate : 
deschis scorul 
marcat cu ca- 
Nisa a egalat 

. Paris St. Ger-

tre ele încheiate 
gale I Monaco a 
unde a terminat 
1—I. Oaspeții au 
prin Hoddie (gol 
pul), după care 
(Bravo, din 11 m)._____________
main a dispus cu 2—1 de Tou
louse (pentru învingători au 
punctat iugoslavul Susicl și ar
gentinianul Calderon). Alte re
zultate : Auxerre — Lille 1—0, 
Bordeaux — Marsilia 0—0, Nan
tes — Strasbourg 2—2, Toulon — 
Montpellier 1—L Caen — So-
chaux 0—0, Metz — Racing Ma
tra Paris 1—1 Lens — Laval 0—2, 
Cannes — St. Etienne 1—0. tn
clasament conduce Auxerre efl 
23 p. urmată de Paris St. Ger
main » p rdln 10 J) 
20 p, Bordeaux șl 
cite "
18 p. 

tN
tana 
0—3, 
1—1.
Manchester 
brough 1—0. 
Rangers 1—0 
day — Coventry 1—2., Southamp-

Marsilia 
Nantes cu 

19 p (din 10 j). Monaco

ANGLIA s-a desfășurat e- 
Charlton — Millwall 
Vina — Liverpool 
— Nottingham l—1, 
United — Mldles- 

Norwlch — Q.P. 
Sheffield Wednes-

a 3-a : 
Aston 

Everton

ton — Luton 2—L Tottenham — 
Arsenal 2—3, Wimbledon — West 
Ham 0—1 ț Derby County — 
Newcastle 2—0. tn clasament, pe 
primele locuri se află Southamp
ton și Norwich cu cite 9 p, 
urmate de Everton, Millwall și 
Liverpool cu cite 7 p, Arsenal 
șl Derby County eu cîte 8 p.

IN B. F. GERMANIA, in etapa 
a 7-a, a fost marcat cel de al 
25.000-lea gol din Istoria primei 
divizii. Autorul acestui punct ju
biliar a fost Frank Mill, de Ia 
Borussia Dortmund, clștlgătoare 
ta deplasare cu 3—0, la Mann
heim. Bayern MUnchen a invlrs 
tot cu 3—0 pe Borussia Mon- 
chengladbach șl a trecut in 
fruntea clasamentului cu 10 p 
(din 0 fl. urmată de Uerdingen 
tot eu 10 p. dar aceasta a sus
ținut 7 meciuri. Werder Bremen, 
în deplasare, scor egal (2—2). cu 
ultima clasată, Hannover ’98. 
Alte rezultate : F.C. Koln — 
Hamburger S.V. I—4, Stuttgar- 
ter Kickers — Leverkusen 1 —8. 
Bochum — Eintracht Frankfurt 
1—4) F.C. NQrnberg — Karlsruhe 
1—8 ; Uerdingen — V.f.B. Ștutt- 
gart 0—0 ; St. Pauli Hamburg — 
Kaiserslautern 1—1. O etapă agi
tată. așadar, eu favorițl În
vinși șl eu outsider! victorioși...
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