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| Luptînd cu o admirabilă dăruire [ 
| pentru culorile patriei, echipa | 
| de baschet (cadete) a reușit | 
| o performanță în premieră în | 
| istoria participării noastre la | 
[ Campionatele Europene: | 
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REPREZENTATIVA ROMÂNIEI, VICECAMPIOANĂ CONTINENTALĂ!
• Baschetbalistele noastre dedică prestigiosul succes marilor evenimente politice ale anului

CINCI SUCCESE 
ALE ATLEȚILOR 
LA BALCANIADĂ

• Calde felicitări admirabilelor sportive, antrenorilor, noi succese in activitatea viitoare

Simbătă seară, in prezența 
unui public entuziast, care a 
umplut pînă la refuz sala O- 
limpia din Timișoara, s-a în
cheiat ediția a VIII-a a Cam
pionatului European de baschet 
pentru cadete. Titlul de cam
pioană a revenit (pentru pri
ma oară) selecționatei Ceho
slovaciei, medaliile de argint 
fiind cucerite de reprezentati
va României (o performanță in 
premieră in istoria participării 
echipelor de baschet din țara 
noastră la campionate europe
ne), iar cele de bronz au fost 
cîștigate de formația U.R.S.S. 
(de asemenea o premieră, spor
tivele sovietice ocupînd locul I 
la toate edițiile anterioare, 
fără să fi pierdut vreun meci). 
Devenind vicecampioană a Eu
ropei, în condițiile creșterii 
impetuoase a valorii sportului 
cu mingea la coș pe plan eu
ropean. și ținînd seama de vic
toria în partida semifinală cu 
echipa U.R.S.S.. performanța 
reprezentativei României are o 
semnificație deosebită și este 
dedicată marilor evenimente 
politice ale anului.

Pentru frumoasa lor compor
tare Ia acest Campionat Euro
pean, pentru faptul că au de
venit vicecampioane ale conti
nentului, adresăm calde felici
tări baschetbalistelor noastre și 
antrenorilor lor, urîndu-le tot
odată noi succese în activita
tea lor viitoare !

Finala dintre echipele Româ
niei și Cehoslovaciei a avut o 
desfășurare de mare atracti- 
vitate. ambele luptînd pînă la 
epuizare pentru victorie, iar 
evoluția scorului a ținut în 
tensiune maximă atît pe jucă
toare, cît și pe spectatori, care 
au încurajat din toată inima

Frumoase și aplaudate intreceri in Sala Sporturilor din Constanfa

DUBLĂ VICTORIE A GIMNASTELOR NOASTRE 
ÎN INTlLNIREA CU ECHIPA CEHOSLOVACIEI

Cristina Bontaș.
CONSTANTA, 13 (prin tele

fon). Simbătă și duminică, în 
Sala Sporturilor din localitate, 
în două reuniuni care au pro
gramat atît exercițiile impuse 
(în prima zi), cît și ode liber 
alese (în ziua a doua), s-a des
fășurat tradiționala întîlnine 
internațională amicală dintre 
reprezentativele feminine de

Loredana Bujor și Adrian Marcu, noii campioni de simplu ai țării. 
Citiți în pag. 2—3 relatări din desfășurarea ultimului act al 

competiției

Vice campioanele Europei — de la stingă la dreapta: dr. Marta Baroga — medicul echipei, Laura 
Nițulescu, Daniela Simion, Daniela Moroșanu, Horia Pop — antrenor principal, Erzsebet Ambrus, 
Ana Burusz. Ioana Cocîrlan, Adriana Niculescu — antrenor secund ; rîndul de jos : Codruța Lascu, 
Ionela Jiros. Nicoleta Ioan Diana Ciupe. Gyongyi Simon, Doina Tocală.

Foto : GH. POPESCU — Timișoara

reprezentativa noastră. La ca
pătul unei dispute în care în- 
vingătoarea a stat sub semnul 
întrebării pînă în ultimele se
cunde. succesul a revenit se
lecționatei Cehoslovaciei (vi- 
cecampioană la ediția prece
dentă) cu 58—57 (26—28), dar, 
cu puțină șansă, succesul putea 
fi și de partea baschetbaliste
lor noastre. Nu este însă mai 
puțin adevărat că echipa ro
mână a contat numai pe cinci 

luvingâioarc la individual xompus
gimnastică ale României și 
Cehoslovaciei. Concursul, care 
s-a constituit într-un test de 
verificare a potențialului com
petitiv al celor două repre
zentative în preajma apropia
telor Campionate Mondiale din 
toamna acestui an, s-a desfă
șurat sub semnul superiorită
ții previzibile a sportivelor 

jucătoare de bază (Diana Clu- 
pe, Laura Nițulescu, Daniela 
Simion, Doina Tocală și Da
niela Moroșanu, a șasea — Ioa
na Cocîrlan — nemaiputînd fi 
folosită din minutul 21 al par
tidei din seria preliminară cu 
Cehoslovacia, cînd s-a acciden-

Dumitru STANCULESCU 
Nicoleta ALDEA

(Continuare în pag. a 4-a)

noastre, care s-au impus în 
final atît la individual (prin 
Cristina Bontaș). cit și pe e- 
chipe, româncele asigurindu-și 
diferente apreciabile atit la 
programul impus, cit si la cei 
liber ales. Organizată la nu
mai o săptămînă distanță de 
„Trofeul Semenicului", care a 
fost — se știe — prima arari- 
ție publică a fetelor noastre 
după o lungă pauză competi- 
țională, întrecerea de aici a 
marcat multe și aplaudate plu
suri în contul gimnastelor 
noastre fruntașe, oferind teh
nicienilor care se ocupă de 
pregătirea lor un bogat „ma
terial de lucru" pentru etapa 
viitoare. Să mai precizăm că, 
fiind vorba de o competiție a- 
micală, în afara sextetului de 
bază, antrenorii români au a- 
liniat în concurs și două gim
naste de rezervă, care au sus
ținut și ele o utilă și bineveni
tă verificare.

Dar. iată cîteva amănunte 
privitoare la derularea compe
tiției. La sărituri impus. e- 
chipa reprezentativă a Româ
niei a debutat cu un punctai 
relativ bun (48,675). cele mai 
mari note aparținind Cristinei 
Bontaș (9.850) și Gabrielei Po- 
torac (9,775). Formația oaspe
te a înregistrat in acest prim 
schimb 48,550 (Dana Eartova 
— 9,775). Au urmat paralelele, 
cu note foarte ridicate pentru 
fetele noastre (Potorac 9.950. 
Maria Neculită 9,850. Nicoleta

Constantin MACOVEI

(Continuare in pag. a 4-a)

ECHIPA DE JUNIORI - 
CAMPIOANĂ BALCANICĂ LA FOTBAL

BACĂU, 13 (prin telefon). 
Duminică la prînz, pe stadio
nul „23 August" din localita
te. s-au încheiat întrecerile 
actualei ediții a Balcaniadei 
de juniori. A fost ziua fina
lelor, punctată de frumoasa 
performantă a primei noastre 
reprezentative (antrenori, Gh. 
Staicu și M. Tițeica), care a 
intrat în posesia titlului de 
campioană balcanică. Clasa
mentul final este următorul: 
1. ROMANIA I. 2. Grecia, 3. 
Bulgaria, 4. Albania. 5. Turcia, 
6, România II. Iată amănunte 
de la meciurile din ultima zi i

ROMANIA I - GRECIA
2-0 (0-0)

Mult așteptata „finală mare" 
a avut un debut precipitat, cu 
acțiuni confuze, construcția fi
ind in suferință. Echipa noas
tră face eforturi să treacă la 
trenă, insă acționează lent, fără - 
orizont, pasele nu au adresă, 
in timp ce cei din linia intîi 
nu se pot descurca în fața unei 
defensive grupate și ordonate, 
cu un marcaj strict. In conse
cință. fazele de poartă apar 
anevoie, pentru că nici junio
rii greci nu se remarcă în 
ofensivă, mizînd doar pe cartea 
contraatacurilor, destul de (Continuare in pag 2-3)

„CUPA VICTORIA" A REVENIT ECHIPEI ORGANIZATOARE 
Fază din „finala mare", cu Cigan (Victoria), golgeterul comve- 
t;ei, în prim-plan. Foto : Eduard •

în pag. 2—3. ct ți cronicile celor dj-ri cuplaje

ATENA, 13 (Agerprcs). In 
cadrul Campionatelor Balcanice 
de atletism ce se desfășoară la
Seres (Grecia), în concursul fe
minin sportivele române au ob
ținut trei victorii: Mihaela Po- 
găceanu — 12,91 la 100 m garduri. 
Cătălina Gheorghiu — 4:15,79 la 
1 500 m și Iulia Negură — 
9:19,68 la 3 000 m.

în concursul masculin. Daniel 
Cojocaru a cîștigat proba de 
400 m plat în’ 47,19, iar Liviu 
Giurgian s-a clasat pe locul în- 
tîi la 110 m garduri cu timpul 
de 13.62

SUCCESE ALE 5

FOTBALIȘTILOR J
s

ROMÂNI

: IN SPANIA $
; (In pag. a 4-a) S

rare. însă. Prima ocazie reală 
de gol este a lui Mikes, în 
min. 12. care trimite cu capul 
pe lingă bară, cînd Cioacă era 
ieșit dintre buturi. O imensă 
situație si pentru Gabor, care, 
în min. 18. bine angajat de Să- 
voiu, pătrunde în careu, dar 
șutează defectuos. în min. 29, 
bara se opune la șutul lui Ka- 
rasavidis. Peste 6 minute no
tăm o intervenție in extremis 
a lui Aleksandridis, el scotînd 
de sub transversală „bomba" 
expediată de Gabor, de la 18 
m. Echipa noastră domină. însă 
superioritatea ei teritorială 
nu-și găsește corespondentul 
scontat pe tabela de marcaj.

Și după pauză, jocul se men
ține la fel de confuz, nemulțu
mirea spectatorilor (și nu nu
mai a lor) privind calitatea 
întîlnirli hind îndreptățită. La 
desele inexactități tehnice si 
frecventele întreruperi datora
te unor intervenții dincolo de 
litera regulamentului, neputin
ța ambelor combatante de a 
ieși din acest tipar, al evolu
ției haotice, la întîmplare, a 
fost evidentă. Abia în min. 60 
notăm q excepție de la regulă

Adrian VASILE5CU



FINALE IN CADRUL MARII COMPETIȚII NAȚIONALE Divizia A

la handbal feminin

NOI PE LISTA CAMPIONILORNUME

NE
Chimistul, Mureșul și Știința - infr

LA LUPTE GRECO-ROMANE
•legi de club, dinamoviștii N. 
Onică și C. Chiriță. In final 
a cîștigat {cu 4—0) la puncte 
Onică. După victoria obținută 
în primul tur în fața colegu
lui său de sală, Gh. Savu (Di
namo), Constantin Uță și-a de
pășit în continuare toți adver
sarii întîlniti. fiind unul din
tre componenții lotului care 
au arătat o formă de concurs 
corespunzătoare. Sorin Herțca 
(82 kg). Ion Irimiciuc (100 kg) 
și Ion Grigoraș (130 kg), deși 
nu s-au arătat într-o prea 
bună dispoziție de luptă, s-au 
detașat destul de clar de par
tenerii de întrecere. Dintre 
ceilalți cîștigători ai concursu
lui. Anton Arghira (74 kg) s-a 
prezentat mai aproape de va
loarea sa, făcînd eforturi nu
mai atît cît să cîștige, de mul
te ori, chiar la limită.

Iată primii trei clasați la 
cele zece categorii — 48 KG : 
1. Ionel Tase (Rapid), 2. D. 
Grosu (C.S.M. Suceava), 3. I. 
Marghianu (Aluminiu Slatina); 
52 KG : 1. Nicolae Onică (Di
namo), 2. C. Chiriță (Dinamo), 
3. L. Jinga (Dacia Pitești) ; 
57 KG : 1. Mihai Cismaș
(Steaua), 2. N. Nițoiu (Steaua), 
3. A. Măriuț (Dinamo); 62 KG : 
1. Constantin Uță (Dinamo), 2. 
Gh. Savu (Dinamo), 3. N. Ma
rinei (Dacia Pitești) ; 68 KG : 
1. Petre Cărare (Dinamo), 2. 
S. Simion (Progresul Brăila), 
3. S. Popescu (Rapid) ; 74 KG : 

Anton Arghira (Muscelul 
C. Trofin 

Răducanu 
82 KG :

PE CEA MAI ÎNALTA TREAPTA A PODIUMULUI
Sîmbâtă seara, în sala Flo- 

rcasea din Capitală au sunai 
din nou acordurile marșului 
sportiv al marii noastre com
petiții naționale Daciada, a- 
nunțmd festivitatea de pre
miere a celor mai buni luptă
tori de la stilul greco-romane.

Așa cum aminteam și în 
cronica primei zile de con
curs, sistemul de desfășurare 
a competiției a făcut ca în 
reuniunea finală să nu asis
tăm la cele zece meciuri care 
ar fi urmat să decidă campio
nii și sportivii clasați pe lo
cul doi, multe dintre partide
le decisive pentru configurația 
superioară a clasamentelor 
consumîndu-se în cadrul ce
lorlalte reuniuni. Așa de pildă, 
meciul care a produs surpri
za actualei ediții a Daciadei. 
cel în care piteșteanul Gheor- 
gho Costin (90 kg) l-a depășit 
la puncte pe fostul multiplu 
campion național Ilie Matei 
(C.S.M./ Suceava), a avut loc 
sîmbâtă dimineața. Gh. Cos
tin, sportiv clasat de mai mul
te ori pe locul secund la ca
tegoria 82 kg, a urcat la o 
categorie superioară și a reu
șit să cucerească tricoul de 
campion. Disputa a fost foarte 
echilibrată, învingătorul reali- 
zînd un singur punct tehnic, 
dar decisiv în obținerea vic
toriei

Așa cum anticipam și In cro
nica primei zile de concurs, 
câștigătorul la categoria 48 kg 
urma să fie stabilit în urma 
partidei dintre Ionel Tase (Ra
pid) și Daniel Grosu (C.S.M. 
Suceava). Cum întâlnirea din
tre ei s-a terminat cu o de
cizie de dublă descalificare, 
comisia tehnică a amînat sta
bilirea învingătorului pînă la 
încheierea concursului, cînd 
specialiștii au fost nevoiți să 
fată apel la regulament pen
tru a realiza departajarea.

Deși urcat și el la o cate
gorie' de greutate superioară 
(57 kg), Mihai Cismaș (Steaua) 
s-a dovedit un concurent mai 
complet. După o dublă desca
lificare cu principalul favorit 
al categoriei. Radu Strubert 
(Dinamo), Cismaș l-a depășit 
și pe colegul său de club N. 
Nitoiu, ca și pe A. Măriut 
(Dinamo), cucerind tricoul de 
campion. La cat. 52 kg, cei 
prezenți au fost martorii unei 
partide extrem de disputate, 
deși pe saltea se aflau doi co-

Campionatele Naționale și ale 
Daciadei la tenis și-au desem
nat — pe moderna bază a B.T.T. 
din Capitală — cîștigătoril pe 
acest an la patru dintre cele 
cinci probe: simplu — Loredana 
Bujor (Progresul IMUC Bucu
rești. antrenor Marinei Bondoc), 
și, respectiv, Adrian Marcu (Stea
ua București, antrenor Dumitru 
Viziru) 1 dublu * *“ 
nicla Pav^J 
mungi (ambele 
blu masculin — 
nu și George 
București, Dinamo Brașov), ur- 
mînd ca în cursul zilei de azi. 
pe aceleași terenuri, de la ora 
IO. să se desfășoare șl ultima fi
nală, cea de dublu mixt, dintre 
cuplurile: Daniela Pavăl, An
drei Dîrzu și Loredana Bujor. 
George Cosac.

Vom începe relatarea meciuri
lor în ordinea desfășurării lor. 
Așadar, sîmbătă 
s-au aflat de o , 
de alta a fileului două 
jucătoarele noastre în care

feminin — Da- 
șj Diane Sa- 

Steaua), du- 
Florln Segărcea- 

Cosac iDinamo

A’

1.
Cîmpulung). 2. 
(Steaua). 3. Gh 
(A.S.A Bacău) ;
1. Sorin Herțca (Dinamo), 2. 
A. Szabo (Dacia Pitești), 3. G. 
Potoreț (C.S. Arad) ; 90 KG : 
1. Gheorghe Costin (Dacia Pi
tești), 2. I. Matei (C.S.M. Su
ceava), 3. T. Pop (Electromu- 
reș Tg. Mureș) ; 100 KG : 1. Ion 
Iriniiciuc '' 
A. Glonț 
duțescu ( 
130 KG : : 
namo), 2. ! 
gidia), 3.
București).

Clasamentul pe județe și mu
nicipiul București se prezintă 
astfel : 1. Municipiul București 
96,5 p, 2. Argeș 33,5 p, 3. Su
ceava 21 p, 4. Olt 14 p, 5. Con
stanța 6 p, 6.—7. Mureș și Bu
zău, cu cite 6 p.

dimineață 
parte șl 

" dintre
,_________ ____ __ _> se
pun mari speranțe, amoele ju
nioare (17 ani) : Loredana Bujor 
șl Isabela Martin. Ambele evo
luaseră bine anterior, Jntreeînd 
senioarele fără drept de replică, 
astfel că se anticipa (și s-a Și 
întâmplat) un meci frumos. Isa
bela Martin a început mai si
gură pe ea, lovind foarte lung 
șl foarte plasat, multe dintre 
„dreptele" și dintre „reverurile" 
sale „căzînd" în colțurile tere
nului. La 2—1 în favoarea sa îți 
mărește avantajul, clștigînd pe 
serviciul Iul Bujor: 3—1. Lore
dana realizează și ea un 
break, reducînd diferența la 
2—3. Asistăm, în continuare, la 
două ghemuri prelungite, ambe
le adjudecate de Martin (5—2), 
urmare a unui joo 
llgent, de siguranță, 
cu atacuri la fileu, 
părea că Martin își 
primul set, a urmat 
inexplicabilă a el. 
prompt de Bujor. Aceasta 
urmă, c ’ ----------
lență, nu 
clipă învinsă,

(C.S.M. Suceava), 2. 
(Dinamo), 3. I. Ră- 

(Aluminiu Slatina) ; 
1. Ion Grigoraș (Di- 
I. Hanu (I.M.U. Med- 
C. Olaru (Progresul

Mihai TRANCA

exact, inte
rn forță și 
Și, cînd se 
apropriase 

o „cădere" 
■exploatată 

_   din 
o luptătoare Drin exce- 

s-a considerat nici o 
__ ________ forțează, echili

brează jocul (3—5, 4—5, 5—5) șl, 
în cele din urmă, trece ja cîrma 
acestuia, dirljind pur șl simplu 
toate mingile, trimise lung, a- 
proape de linia de fund a te
renului. Ea cîștigă setul întîi cu 
7—5. In al doilea, Bulor a con
tinuat în aceeași manieră de joc 
în forță, dominînd clar șl... 
6—2. Astfel, Loredana Bujor, 
la doar 17 ani al săi, obține pri
mul titlu de campioană a tării, 
un titlu care se află în miini bu
ne și de... perspectivă, pentru 
care merită cele mai sincere fe
licitări

Ultimul act al întrecerii mas
culine a adus față în față doi 
vechi adversari, prieteni șl co
legi la echipa națională, repre-

CANOTORII JUNIORI ȘI-AU DESEMNAT CAMPIONII
Finalele Daciadei la canotaj, 

desfășurate timp de trei zile 
pe Lacul Dorobanț din apro
pierea lașului, au reunit la 
start juniorii I și II, practic 
întreaga rezervă a sportului 
cu vîsle și rame, oferind ast
fel un excelent prilej de a ve
rifica potențialul existent 
eșalonului de perspectivă.

Daca la ediția precedentă se 
remarcaseră atît prin partici
pare, cît și prin .victoriile obți
nute cele două puternice cen
tre de canotaj, C.S.Ș. 2 Con
stanța și Marina Orșova, ur
mate de Politehnica Timișoa
ra, de această dată li s-au ală
turat Steaua, U.T.A., Mureșul 
Tg. Mureș. Olimpia București, 
iar dintre secțiile noi, Șiretul 
Pașcani (care a reușit să in
tre în lupta ^pentru intîietate la 
junioare), aceasta dovedind că

al

actuala ediție a fost privită cu 
mai multă atenție și seriozita
te.

In ceea ce privește concur
sul, noii campioni (la ambele 
categorii de vîrstă) s-au im- 
pys autoritar, dintre ei deta- 
sîndu-se Nadia Lung, un ele
ment care confirmă rezultate
le bune obținute pînă acum. 
Cîștigînd titlul la simplu, Mi
hai Făcăianu, component al 
echipajului de 4 rame (meda
liat recent cu argint la C.M.), 
a dovedit la rîndul său că po
sedă reaje _ disponibilități. Pri
vind însă în ansamblu, rezul
tatele sînt modeste, iar 
țiile de canotaj trebuie 
intensifice eforturile atît 
privința pregătirii sportivilor, 
cît și în depistarea și selecțio
narea unor elemente cu certe 
aptitudini pentru canotaj.

man (C.F.R. Timișoara) 8:36,43,
2 vîsle : 1. Marina Orșova I
(Cristian Dan, lulică Ruican)

2. C.S.Ș. 2. Constanța
3. Marina Orșova II 

vîsle : 1. C.S.ș. 2 Con-

sec- 
să-și 

în

7:34,51, 
7 .’42,63, 
7:54,25, 4 visie : i. v.s.9. z con
stanța (Nelu Dima, Viorel Tala- 
pan, Claudlu Marin, Emil Ale
xandru) 6:51,88, 2, Triumf Bucu
rești 6:53,12, 3. Marina Orșova 
7:14,65, 2 rame : 1. C.S.ș. 2 Con
stanța (Emil Alexandru, Viorel 
Talapan) 7:05,41, 2. Marina Or
șova 7:18,94, 3. C.S.ș. 2. Con
stanța II 8:04,69, 4 rame : 1.
C.S.Ș. 2 Constanța I (Ciprian 
Badea, Nelu Dima, Silviu Răs
toacă, Gabriel Sușnea) 6:36,70, 2. 
Triumf București 6:41,41, 3. C.S.Ș. 
2. Constanta II 6:43,88, 2+1 : L 
Marina Orșova I (Mihai Făcă
ianu, George Bube + Gheorghe 
Dinișel) 7:55,49, 2. C.S.ș. Deva
- - - 3. Marina Orșova II

4+1 : 1. C.S.Ș. 2 Con- 
(Eugen Neculau, Claudiu 
Tănase Pintilie, Alexan-

zentînd . cele două cluburi fanion 
ale tării, Steaua șl Dinamo ; 
Adrian Marcu si Florin Segăr
ceanu. A fost un meci su
perb, un meci de zile mari, 
în care cei doi protagoniști au 
făcut tot ce au putut pentru ob
ținerea victoriei, oferind. In cele 
șase ore cît a durat partida 
(cinci ore și jumătate de joc e- 
fectiv), celor peste 1 000 de spec
tatori prezenți duminică, faze 
spectaculoase, subtilități tehnice 
șl tehnico-tactlce de mare va
loare, execuții măiestre.

Finala a început cu un break 
rapid realizat de Segărceanu. 
Marcu egalează Imediat. Era 
clar : fiecare miza pe serviciul 
său. un ghem cîștigat pe servi
ciul adversarului putînd însem
na. in cele din urmă, cîștlgarea 
setului. De aceea. în continuare, 
fiecare si-a apărat cu ardoare 
ghemul în care punea mingea în 
joc, mergindu-se cap la cap. 
astfel, pînă la 6—6. Servicii pu
ternice, atacuri la fileu, schim
buri rapide de mingi, un ritm, 
în general, rapid de joc, „scur
te" puse de amîndol jucătorii, 
dar inițiativa aparține Iul Segăr- 
eeanu, loburi excelente trimise 
uneori din apropierea fileului de 
acesta, dar Marcu este mereu 
la... post, pasinguri 1 O oră șl 
douăzeci de minute de joc efec
tiv, palpitant, atît a durat pri
mul set, pe care l-a cîștigat 
Marcu cu 7—6 (7—5 ja tie-break, 
după ce Segărceanu avusese
5— 21). In setul al doilea, Segăr- 
ceanu reușește un break la 2—1. 
care va fi hotărîtor în înche
ierea acestuia în favoarea sa 
(6—3). Setul trei, 
voluție a scorului 
singura- deosebire 
au fost realizate 
4—4 (Segărceanu. 
a durat aproape 
șl 4—5 (Marcu). La 
Segărceanu cîștigă oarecum 
jer ultimul ghem (a avut 
în cele din urmă încheind 
7—4), deci și setul doi. eu

La reluare. Segărceanu se _ 
bește. risioește orea multe mingi 
și, pentru prima oară de la 
începutul meciului, cedează ini
țiativa. Marcu profită și în a- 
proximativ 30 de minute, cu un...
6— 0, egalează situația la seturi. 
In decisiv. Florin își cîștigă tot 
mai greu serviciul, echilibrul se 
rupe la 3—3. cînd Marcu, mai 
proaspăt și mai decis în inter
venții, realizează break-ul, dls- 
tantîndu-se apoi la 5—3. A ur
mat, firesc, 5—4 și 6—4, pe ser
viciul său. Marcu încheind vic
torios acest meci (primul în 
1985) și cucerind, astfeă, cel de-al 
doilea său titlu de campion na
tional.

Rezultate tehnice, individual, 
feminin, finală : Loredana Bujor 
(Progresul IMUC) — Isabela Mar
tin (Sportul Studențesc) 7—5, 
6—2 : pentru locurile 3—4 : Da
niela Pavai (Steaua) — Teodora 
Tache (Sportul Studențesc) 7—5. 
6—3 ; masculin, finală : Adrian 
Marcu (Steaua) — Florin Segăr
ceanu (Dinamo) 7—6 3—6, 6—7.
6—0, 6—4 : pentru locurile 3—4 : 
Răzvan Itu (Steaua) — Mihai 
Vanță (Dinamo) 7—5, 6—2 : dubiu, 
feminin, finală : Daniela Pavăl, 
Diane Samungi (Steaua) — Teo
dora Tache. Monica Chlrllă 
(Sportul Studențesc, Dinamo) 
6—0, 6—0 : masculin, finală: Flo
rin Segărceanu, George Cosac 
(Dinamo. Dinamo Brașov) — 
Adrian Marcu, Răzvan Itu (Stea
ua) 7—5, 6—7, 3—6, 6—3, 6—2.

Doina STĂNESCU

în favoarea 
Identic ca _ 
cu primul, cu 
că 
la 
un 
20

e-
break-urllc 
scorul de 
ghem care 

de minute) 
6—6, Florin 

le- 
6—0. 

cu 
7—6. 
gră-

Cu excepția jocului de la Pia
tra Neamț. în care handbaliste
le de la C.F.R. Craiova au obți
nut victoria. în celelalte partide 
gazdele s-au impus. De mențio
nat că echiDele de De ^podiu
mul" din ediția precedentă au 
fost întrecute, in corpore. ofe
rind astfel ocazia (fructificată 
promnt) ca Textila Zalău, reve
lația acestui campionat, să se 
instaleze in fruntea clasamentu
lui cu maximum de puncte. In 
continuare, amănunte de la par
tidele etapei n IlI-a a Diviziei 
A feminine de handbal.

mecanica fina bucurești
— TEROM LAȘI 25—24 (11—11)-
Flna] dramatic in partida din 
Sala Floreasca I Cu numai cinci 
minute înainte 
meciului. . /___ _________
dica scorul 22—22. moment 
care TEROM rămîne 
ritate numerică prin 
rea iucătoarei Anton 
nări) si apoi si prin 
de două minute a 
Cozma. Ce a urmat ?
tru gazde 
(Chelaru.
ru. min. ________  ____ .
min. 59). La acest scor, eu nu
mai 17 secunde înainte de flna- 
ul partidei 7"___

din nou sancționată cu elimina
re * ‘ .".7
TEROM cîștigă mingea Si 
nește la atac. O pasă neglijentă 
a conducătoarei de joc Chelaru 
oferă posibilitatea bucurestencei 
Fînaru să intercepteze si. singu
ră ne contraatac, să Înscrie, a- 
ducînd victoria formației sale 
într-un meci în care handbalis
tele din Iasl l-au dus serioase 
probleme în specia] în prima 
parte a meciului. Un rezulta- 
de egalitate ar fi fost poate mai 
aproape de realitățile din teren, 
avînd în vedere si faptul că e- 
chilibrul s-a menținut si în 
ceea ce privește greșelile, unele 
elementare An înscris : Lefter 8 
Fînaru 6. Berbece 5. Ciobotaru 3. 
Marin 2 si Cipăian 1 pentru Me
canică Fină respectiv Duca 7. 
Cozma 7 Chelaru 6. Lupan 3 si 
Anton 1. Au arbitrat : C. Cristea
— Gh. Dumitrescu, ambii din 
Constanta.

de terminarea 
tabela electronică in- 

ln 
în inferio- 
descalifica- 
(trel elimi- 
ăliminarea 

pivotului 
__  23—22 pen- 

(Marin. min. 58). 23—23 
min. 59). 24—23 (Fina- 
59) șl 24—24 (Lupan,

Mecanică Fină este
dp două minute (Ciobotaru). 

por-

Mihail VESA
BRAȘOV —

23—19 (9—9).
RULMENTUl 

ȘTIINȚA BACAU 
Ambele echipe au abordat par
tida cu vădita '
face partenera 
start, pentru a ________ ___
pol de o cursă... liniștită. Drept 
urmare. au abundat si fazele 
frumoase mal ales, dar si greșe
lile neiustlficate ivite din graba 
cu care se dorea înscrierea go
lurilor. Cele care Dăreau a-sl a- 
tince scooul au fost gazdele, 
care în min. 11 conduceau cu 
4—2 avînd si ascendentul psiho
logie al apărării de către Jaka- 
bos a două aruncări de la 7 m. 
Dar. n-a fost asa. pentru că bă- 
căuancele devin mai stăpîne pe 
ele. mai prompte si egalează.

Intentie de a-si 
k.o. încă din 

beneficia mal a-

CLASAMENTE FINALE. Juni
oare 1, simplu : 1. Otilla Doboș 
(Steaua) 8:24,03, 2. Cristina Un
gar (Mureșul Tg. Mureș) 8:26,43, 
3. Daniela Boghiu (Voința Timi
șoara) 8:28,01, 2 vîsle : 1.
Steaua (Luminița Vinearschi, Co
rina Sercdiuc) 7:28,27, 2. U.T.A 
7:44,45, 3. Dinamo 7:55,09. 4 vîs
le : 1. Olimpia București 1 (Ma
ria Breabăn. Viorica Neacșu, Le- 
nuța Dorottei, Constanța Pipotă) 
7:01,80. 2. C.S.ș. 2 Constanța
7:22.92, 3. Olimpia București II 
7:24.00. 2 rame : 1. Steaua (Lu- 

Vinearschi, Corina Sere- 
Constan- 
Constan- 
1. Olim- 
Breabăn, 
Doroftei.

7:54.47.

dluc) 8:27.58. 2. C.S.Ș. 2 
ța I 8:39.50, 3. C.S.Ș. 2 
ța n 8:48.73. 4 rame : 
pia București I (Maria 
Viorica Neacșu, Lenuța 
Constanta Pipotă) 7:54.47. 2.
C.S.M. Iași 8:18,98, 3. Olimpia 
București n 8:22,43, 8+1 7 1. Po
litehnica Timișoara (Erika Co
vaci. Rosita Inholtz. Claudia

Mansu, Cristina 
Gufler, Catl Sllagyi, 
tu. Maria Dabică + 
mon) 8:44,42, 2. C.S.M. Botoșani 
9:03,79 ; junioare II, simplu :
1. Nadia Lung (Mureșul Tg. M.)
9:14,52, 2. Florica Marin (Meta
lul) 9:31,41, 3. Marlcica Airoaie 
(Steaua) 9:40,03, 2 vîsle : 1.
U.T.A. (Elena Crlșan, Veronica 
Vrinceanu) 8:51,36, 2. Șiretul Paș
cani 8:58,74, 3. Voința Timișoara 
3:04,01. 4 vîsle : 1.-U.T.A. (Ada
Vinearschi, Elena Grigoraș, Ana 
Schiopu. Felicia Pintea) 8:10,40,
2. Marina Orșova 8:17,12. 3.
CF.R. Timișoara 8:19,17, 4 rame: 
1. Mureșul Tg. M. (Angela Mol
dovan. Luminița Faun, Gerlinde 
Closs, Ana Miko) 8:39,43, 2. Ceah
lăul P. Neamț 9:07,45, 3. C.S.Ș. 1 
București 10:15,64 ; Juniori I, 
simplu : 1. Mihai Făcăianu (Ma
rina Orșova) 8:16,88, 2. Gheor
ghe Vinuzab (Politehnica Timi
șoara) 8:22,64, 3. Alexandru Lis-

Ilie, Erika 
Angela Bra- 
Plrosca Sl-

8:08,52, 
8:11,07. 
stanța 
Marin, 
dru Chivăran + Minai Manasel 
6:47,80, 2. Triumf București 6:52,68, 
3, Marina Orșova 6:53,03, 8+1 : 
1. C.S.ș. 1 Buc. (George Enache, 
Cătălin Georgescu, Bogdan Tă- 
nase, Viorel Cuțanu, Gică Lăză- 
roaia. Florin Vlădescu, Gabriel 
Roznoyan, Viorel Sîmbotin + 
George Măriuță) 6:49,04, 2. Po
litehnica Timișoara 7:09,97 : ju
niori II, simplu : 1. Mihai Ursa- 
che (C.S.Ș. 2. Const.) 7:56,15, 2. 
Sorin Toc (C.S.ș. Deva) 8:03,10, 
3. Horațiu Oanea (Triumf Bucu
rești) 8:10.36, 2 vîsle : 1. Politeh
nica Timișoara (Gheorghe Fi- 
card. Florin Avrami 7:34.47. 2.
Marina Orșova 7:42,44, 3. C.S.Ș. 3 
Steaua 7 :58,17 4 vîsle : 1. Marina 
Orșova (Costel Mutescu. Dorin 
Nemtoc, Dorin Alupei, Daniel Ie
șean) 6:41.98, 2. C.F.R. Timișoa
ra 6:51.41 3. Triumf București
7:09,24. 4 rame : 1. Marina orșo
va I (Marian Călinescu, Gheor
ghe Rusu. Traian Cojocaru, Bc- 
none Codiță' 7:03,30, 2. Voința
Timisoara 7:28.30. 3. Marina Or
șova II 7:40.29.

Dinu COSTESCU
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Punct linul in „cupa Voințe

RUTIERII NOȘTRI AU DO;
O. Catanâ, la seniori, și G. Poe

primii în clasamentele
PLOIEȘTI. 13 (prin telefon). 

La startul ultimei etape a ..Cu
pei Voința" la ciclism s-au 
prezentat numai 47 de alergă
tori. restul concurenților aban- 
donînd în etapa precedentă, 
foarte graa. S-a parcurs tra
seul Ploiești — Vălenii de 
Munte — Cislău și retur (120 
km). Cum diferențele în clasa-

mentul £ 
practic. n 
ba nimic 
ritm lent 
coechiDiei 
numai la 
pe traseu 
lenii de’ 
venit lui 
Plopeni),

I ÎN ARIA PERFORMAN
Cînd finalele Daciadei ș! ale Campiona

tului Național de tenis și-au avut „cartierul 
general" în Capitală (cu excepția Timișoarei 
și Brașovului), gazde ospitaliero și cu o bo
gată tradiție au fost arenele de la Progresul.

O fericită inspirație, bazată, desigur, pe o 
realitate mai mult decît evidentă — si cînd 
spunem aceasta avem In vedere Complexul 
de Turism și Agrement „Herăstrău" — i-a 
convins pe organizatorii federației noastre de 
specialitate să-și mute aici sediul actualei e- 
ditii. Și nimeni, nici măcar cel mai înde
părtat (cu locuința) cetățean al Capitalei, iu
bitor al acestei discipline, nu a avut ce 
regreta Este, de aceea, inutil să-1 convingem 
pe bucureștean, ca și pe vizitatorul din alte 
orașe de frumusețea renumitului parc, cîn- 
tat de compozitori și imortalizat — în di
ferite ipostaze — pe pînzele a numeroși pic
tori.

încă de la înființarea amintitului Complex 
se cieaseră aici condiții de găzduire a unor 
competiții de anvergură. Pledau calitatea ex
celentă a zgurei, „geografia" așezării și, 
nu in ultimă instanță, condițiile civilizate, 
sub toate aspectele, oferite de organizatori. 
Cînd, cu doi ani în urmă, la Herăstrău a 
a avut loc „Cupa Pionierul" la tenis elogiile 
au umplut, realmente. „Cartea de onoare" 
a unității. Nu ne îndoim că așa va fi ?i

acurn. după ce, la capăt 
întreceri ale finalei Daci 
tului Național, competiție 
lor, iubitorii acestui frum 
rninti de condițiile excepț 
întîmpinat organizatorii 
B.T.T. „Herăstrău" : ter< 
Garros" (aceasta a lost oi 
gărceanu, Hărădă,, • o am 
sești în nici un alt loc d 
că ni se pare cu totul înt 
șefului de complex, Con 
„Organizarea acestei comp, 
de lucru, însă s-a muncit 
tragere de inimă, cu pasim 
de opiniile ce le vom pri 
permită ca și în viitor sâ 
noastră, competiții interne 
anvergură". Opinii la care a
Samur — coordonatorul s 
Gospodăriei B.T.T., Consti 
rector ciiltural-sportiv al 
Voinea. instructor cențral 1 
tita instituție care se nui 
TURISM PENTRU TINER 
al U.T.C. Și care, pe dui 
Național, a devenit — spi 
exagerat joc de cuvinte— 
Tineri... Aceasta ca să 
B.T.T. (Ion GAVRILESCU).



ZALAU LIDERA J „CUPA VICTORIA “ A REVENIT
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DUPĂ TREI ETAPE! I
I

ECHIPEI ORGANIZATOARE

eest moment, 
i echilibrat, 
e echipă a- ntru ca ano) 
jocul, adică ratat în min. 

I., prin Anto- 
s mingea in ol Demeter 
it. din 7 sn. 
>utează cu 1- care dună se distanțea- 
ce brașoveniei din ce În 11 In ambele 
fae o pasio- mărire s 14— 
-13 sl 11—14) 
-14, min. 43 : . 19—16. min. 
lăntui în fl- e în cîștigă- 
■te a renrizel 
s au cedat e capitolele.
s-au remar- 
:iente. conce- 
votilor. cît și mo ce nor- 
ut intervenții 
Ile studente- reșan 4. De- 
tlie 3. Partin 
Boriceanu 2 îspeetlv Dri
ll 5. Luca 5, ’ona si Lunii condus : 
Tban (Bucu-

TANEANU
CONSTAN- RM, VILCEA 

ul etapei, la neste 600 de 
ausub semnul 

•u de forte : 
idus gazdele, 
>asnetele. iar lesseor a in- 
1 ‘•’’a dintre 
> a mai .iele au 
foarte bun. 

i min. 5, vîl- —5. min. 8 — 
anoi, 
i. 15.12—9 
aiul 
a să uare. 
ir Roșea raia 7 m 1 In larmen Mol- 
de excepție, 
f în min. nbeje echipe 

intru ca din enor-uluî Lu- 
ă 
aa 1. 'ă

rămas

gazdele 
Cam pi
și 13— 
primei reducă eazde-

de Hidrotehnica, pe deplin me
ritată. s-a conturat într-o parti
dă desfășurată în deDlln fair- Play la care șl-au adus contri- I 
buția si arbitrii bucureșteni J- I Mateescu șl V. Dăncescu. Mar- ■ catoare : Iovănescu 7. Roșea 5. 
Cămui 4. Carapetru 4. Tudoran 2. Gbeorghe 2 si Raita 1 pentru 
Hidrotehnica, respectiv Matei 6, 
Tîrcă 5. Lazăr 4. Nedelcu 4, Nan3 șl Verigeanu 2, (C. POPA
— coresp.).

TEXTILA ZALĂU — rapid 
27—18 (15—7). Gazdele s-au dis
tanțat încă din debutul partidei, 
scorul fiind 8—1 in min. 14 și 12—2 min. 20. Si dună pauză 
sălăjencele au fost la eîrma jo
cului. obținând o victorie cate
gorică. ne deplin meritată. Au 
înscris : Bălănean 11, Bartăș 7, Pop 3. Sebastian 2. Both. Antal, 
Fiastru sl Chereji cite un gol 
pentru Textila, respectiv Doiciu 
5. Cantoneru 3. Dincă 3. Oprea 2. Turcanu 2. Arvatu. Ivan șl Cio- 
cirlan cite un gol. Au arbitrat :V. Dan — I. Maris (Cluj-Napo- ca). (M.D. CHETA

CONSTRUCTORUL RA — MUREȘUL 22—19 (13—9). Meci __ __  ..
ment. mal ales în prima parte, 
eînd timisorencele au luat un 
avantaj substantial. Dună pauză, 
spectacolul a mai scăzut, lupta 
aprigă pentru goluri fiind nota 
dominantă. Gazdele au obținut 
în final o victorie muncită, bine pregătită. Au marcat : Palici 8. Torjoc 6. Cojocărlta 3 Tomu- 
leac 2. Ștefanovici 2 si Ignea' 1 pentru Constructorul. respectiv Mozsi 4. Stroia 4. Z. Biro 2. A. 
Blro 2. Florea 2. Mușat 2. Mate- fi 2 sl Bărbat 1. Au arbitrat :VI. Cojocaru — V. Ghencea 
(Craiova). (C. CRETU — coresp.).RELONUL SAVINEȘTI — 
C.F.R. CRAIOVA 22—24 (13-13).
Gazdele au dorit mult să obțină prima victorie din acest campi
onat. dar au avut în față o e- 
chipă ere s-a mobilizat mai bine în faza de atac. Victoria era- 
iovencelor este meritată și con
firmă forma bună în care se află handbalistele din Bănie. 
Handbalistele de la Relonul au ratat nepermls de mult, inclusiv4 aruncări de la 7 m I Marca
toare : Hutupan 7. Iosub 5. Tar- 
sichi 3. Atodiresei 3. Tătaru 2, 
Chirica 2 pentru Relonul. res
pectiv Cîtu 8. Ionișcu 5. Mano- 
lescu 4. Vărut 2. Stoeneseu Simion 2 șl Bălăci 1. Au i 
trat bucureștenil Tr. Popescu A. Dumitrescu. (I. ZAHARIA coresp.).

— coresp.).
TIMIȘOA- 
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mai bună Gheorghe 
de joc si 

si : 23-20. t, 25—22 min. 
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ea gazdelor, ă din handi- •ia obținută

CLASAMENTUL

1. TEXTILA 3 3 0 0 88-60 9
2. Chimistul 3 2 0 1 100-78 7
3. C.F.R. Cv. 3 2 0 1 68-63 7
4. Hidrotehnica 3 2 0 1 73-70 7
5. Stiinta 3 2 0 1 73-71 7 l
6. Mcc. Fină 3 2 0 1 71-83 7
7. Mureșul 3 10 2 67-64 5 18. Rulmentul 3 10 2 66-65 59. TEROM 3 10 2 66-69 5 1

10. Ranid 3 10 2 63-73 5
11. Constructorul 3 10 2 70-88 5 112. Relonul 3 0 0 3 68-89 3 1

clism
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(Steaua) și Cr. Ivancea 
(I.M.G.B.). Nimic de semnalat 
pînă la sprintul de la Vălenii 
de Munte (întoarcere). unde 
primul a trecut Al. Ion, secun
dat de D. Irimiaș (Voința Cluj- 
Napoca) si Ov. Mitran. De aici 
insă, profitând de puternicul 
vînt din lateral stânga, pluto
nul s-a înșirat pe latura dreap
tă a șoselei, mărind ritmul de 
alergare. Supraveghind atent 
desfășurarea cursei. D. Catană 
și-a putut etala calitățile care 
l-au consacrat și a cîștigat eta
pa, urmat de M. Kurkumuli 
(Sei. Tin. R.S.S. Gruzină) și 
Ov. Mitran», în acest mod. tâ
nărul si talentatul alergător 
(descoperit și lansat în aria 
marii performanțe de Neculai 
Pienescu la P. Neamț), cu 
două victorii de etapă și cu 
prezența în plutonul fruntaș în 
celelalte, a cucerit absolut me
ritat locul I iii această fru
moasă cursă. La juniori (pen
tru prima dată cu 
separat) s-a impus, 
foarte bună evoluție, 
Gabriel Poenaru.

CLASAMENT GENERAL FI
NAL ; 1. D. Catană 12h 34:18,
2. Ol. Celea (ambii Steaua, an
trenor 1. Stoica) la 1:20, 3. N. 
Aldulea (Metalul Plopeni) la 
3:19, 4. P. Santa (Voința Bucu
rești) la 6:39. 5. M.^ Orosz
(Electromureș Tg. Mureș) la 
11:16. 6. G. Poenaru (Voința 
Ploiești), singurul junior pre
zent în plutonul fruntaș) la 
12:16.

CLASAMENT GENERAL JU
NIORI : 1. G. Poenaru (antre
nor V. Ioncscu), 2. I. Beradze,
3. M. Lorkipanidze (ambii “ 
Tin. R.S.S. Gruzină). 4. 
Stoica (Feroviarul Buzău). 
M. Pîrlog (C.S. Brăila).

La frumoasa festivitate 
premiere, care a pus 
celei de a 33-a 
diționalei competiții, 
torii. care s-au achitat excelent 
de sarcina încredințată. au 
mai premiat pe M. Lorkipanid
ze — cel mai tânăr concurent, 
C. Dumitrache Ologu (Metalul 
Plopeni) — cel mai vîrstnie. 
M. Orosz —' cel mai tehnic.

Horațiu SIMA

clasament 
după o 
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FI.
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Găzduită, sîmbătă și dumi
nică, de stadionul Ciulești, a 
doua ediție a „Cupei Victoria" 
a constituit o reușită. Atît din 
punct de vedere al luptei 
sportive, purtată cu ambiție si 
orgoliu. cît și al interesului 
manifestat de public (în jur 
de 10 000 de spectatori la fie
care cuplaj), competiția a con
firmat așteptările, dovedin- 
du-se o izbutită avanpremieră 
a sezonului oficial. Iacă în 
faza de tatonare, de căutare a 
soluțiilor și formulelor de joc. 
cele 4 echipe participante — 3 
divizionare A (Victoria, F.C.M. 
Brașov, F.C. Farul Constanta) 
și Rapid, aceasta din urmă 
fiind și deținătoarea trofeului 
— au avut posibilitatea de a-și 
verifica toți jucătorii, inclusiv 
noile achiziții, in condițiile 
unei mize concrete.

Conform anticlpărilor, cupa

a revenit formației organiza
toare. Victoria București, 
altfel singura „europeană 
gajată în turneu. A fost, 
permitem să apreciem, un suc
ces meritat, dar obținut nu 
fără emoții, elevii antrenoru
lui FI. Ilalagian trebuind să 
se întrebuințeze serios pentru 
a izbîndi. înainte de a relata, 
in extenso. finalele de dumi
nică, să amintim rezultatele 
consemnate în prima zi a „pa
trulaterului" — Rapid — F.C.M. 
Brașov 5—4 după executarea 
penaltyurilor (1—1 după 90 de 
minute, goluri marcate de Bar
bu din 11 m și Bealcu) și Vic
toria — Farul 1—0 (Cigan) — 
și să notăm și celelalte „pre
mii" ale întrecerii: cel mai bun 
jucător — C. Solomon (Victo
ria), cel mai bun portar 
Barba (Rapid), golgeter — 
gan (Victoria).

VICTORIA - RAPID 2-1 (1-1)
O „finală 

de-a lungul .
baliști ai Rapidului au opus o 
dirză rezistență. Chiar mai 
mult. Impulsionați de supor
teri, ei au început vijelios și, 
după intervențiile inspirate ale 
lui Nițu (la „bolta" lui Beal
cu. min. 30. și la pătrunderea 
lui Dumitrașcu, min. 35). au 
deschis scorul, prin CONSTAN
TINOVICI, care a reluat pre
cis, cu capul, la o lovitură 
colț (min. 36). Mai masivă 
totodată, mai incomodată 
arșiță (meciul s-a jucat de 
ora 11.45). Victoria a reacțio
nat imediat, după numai 4 
minute și după o cursă impe
tuoasă a Iui Țiră, CORAȘ 
a restabilit egalitatea.

în repriza secundă, pe fondul 
schimbărilor (Dinu. Micea. M. 
Pană. Orac și Cigan la Victo
ria, R. Lucescu, Minoiu, N.

■ Cristian, Trandafir, Simion și 
Vameșu la Rapid), partida și-a 
pierdut, un timp, din consis
tență (și din cauza căldurii), 
pentru a fi înviorată însă de 
ratările succesive ale Iui Han
ganu (min. 53), Coraș (min. 62,

mare" disputată, 
căreia tinerii fot-

de
Si, 
de 
Ia

In turneul de la Timișoara

SPORTUL STUDENȚESC A CÎȘTîGAT

rr
TIMIȘOARA, 13 (prin tele

fon). Binevenită ideea acestui 
turneu, desfășurat sîmbătă si 
duminică pe stadionul „1 Mai", 
în organizarea divizionarei B 
Progresul Timișoara. Au parti
cipat Sportul Studențesc și 
F.C. Bihor din primul eșalon.

CUPA PROGRESUL"
luat ceva mai bine decît în 
ajun. U.T.A. nu a ridicat pro
bleme. Arbitru : M. Giuehiel 
(Timișoara)

Ci-

Lu-
68).

lui R,
(min, __
să păstreze

prompt „blocajul" 
cescu) și Hanganu 
Rapid a continuat 
ritmul, reușind multe momente 
aplaudate generos de tribună, 
numai că Victoria, evident mai 
matură și mai calculată 
C. Solomon „libero" 
ru mijlocaș, după ce 
pină la pauză cu AI. 
„libero" și Cojocaru 
dreapta), a știut și a 
apese pe accelerator : 
a înscris, In min. 69, golul de
cisiv. țîșnind la"’ o pasă „servi
tă" de Hanganu. El s-a des
prins astfel în clasamentul gol- 
geterilor.

Arbitrului I. Danciu din Pe
troșani. care a condus corect, 
i s-au aliniat următoarele gar
nituri :

VICTORIA : Nițu — Cojoca
ru, Al. Nicolae, Ștefan, Topo- 
linsehi — Hanganu. C. Solo
mon, Fulga. Ursea 
raș :

RAPID : Barba 
Cîrstea, Mustețea, 
— Constantinovici. 
Sava. Estinca — 
din.

(cu 
și Cojoca- 

evoluase 
Nicolae 
fundaș 

putut să 
CIGAN

. C.
— Țîră, Co-

— Bălan, 
Dumitrașcu 

Goanță, Cr. 
Bealcu, Ro-

Ovidiu IOANIȚOAIA

F.C.M. BRAȘOV - F.C. FARUL 1-0 (0-0)
Programată în deschiderea 

„finalei mari", partida pentru 
locul 3 a adus față în față pe 
F.C. Farul și F.C.M. Brașov, 
merituoasele învinse din ziua 
precedentă. în eciiipa Litora
lului s-au aliniat ta start Gir- 
joabă — Dumitru, Dorobanțu, 
Rădulescu. Băjenaru — Duda, 
Mustacă, Funda, Moiscscu — 
Carastoian și Vintilă. antrenorii^ 
păstrînd doar pe Dorobanțu, 
Funda și Carastoian din for
mula de început a îr.tîlnirii cu 
Victoria. De partea cealaltă, 
brașovenii au optat pentru un 
„11“ apropiat de cel standard: 
Polgar — Andrași II, Lungu, 
Nedelcearu, Nagy — Andrași I. 
Pîrvu, Barbu, Henika — Caciu- 
reac, Mandoca. A decurs de aici, 
logic, o oarecare superioritate 
teritorială (sterilă, insă)' a ele
vilor lui C. Ștefănescu, puncta
tă de bara din min, 10 (An
drași I) și de ocaziile irosite în 
min. 21 și 32 de abilul Barbu 
și, respectiv,. Pîrvu. Rezervele 
constănțene s-au apărat exact 
și au contraatacat foarte peri
culos în mai multe rînduri, 
Carastoian (un atacant labo
rios). Mustacă și Molsescu a-

jungind singuri cu portarul 
Polgar, in situații ideale (min. 
25. 38 și 45). 0—0, așadar, 
pauză. Antohi. în locul 
Henika la F.C.M, — va 
juca și Moldovan — și 
„nou" F.C. Farul pentru 
priza a doua : Anton — Tufan, 
Dinu. Popovici. Cămui — Pave- 
liuc, Mustacă. Mihai, Funda — 
Bănică. M. Popa. Sensul de joc 
se va muta, de data aceasta, 
către buturile brașovene, „gcal- 
keeper“-ul formației de la 
malul mării ieșind, adesea, la 
35—40 m. pentru a urmări a- 
tacurile coechipierilor săi ! 
Constănțenîi nu vor avea. însă, 
„noroc" de gol. chiar dacă în 
minutele 71 și 76, spre exem
plu. mingea va fi 
Polgar. salvator, de pe 
porții sau din imediata 
piere • a acesteia. Lipsa 
eficacitate a Farului avea 
fie sancționată, in min. 72. de 
Antohi, care, primind balonul 
de la un adversar, va înscrie 
nestingherit din Interiorul ca- 

.reului: 1—0 pentru F.C.M. Bra
șov și. implicit, local al treilea 
în „Cupa Victoria1'.

Mugur POPOVICI

ta 
lui 

mai 
un 
re-

•espi-nsă de 
linia 

anro- 
de 
să

F.C. Bihor din primul 
U.T.A. și echipa gazdă.

In prima zi :
SPORTUL STUD. — 

2—0 (1—0). Au marcat : 
(42) și A. Popa (76). ___ _
tind primul sfert de oră. parti
da a fost controlată de stu
denții bucureșteni. Arbitru : I. 
Ferenczî (Timișoara).

PROGRESUL TIM. — F. C. 
BIHOR 0—0 (5—3 dună pe- 
nalty-uri). Divizionara B s-a do
vedit mai activă în fața bihore- 
nilor, foarte nervoși și neinspi- 
rați la construcție. Arbitru: Șt 
Hampu (București)

U.T.A. 
Stanici 
Excep-

In ziua a doua :
în finala mică, F.C. Bihor a 

dispus de U.T.A., cu 3—1 (1—0). 
Au înscris : Baba (2). Weîssen- 
bacher (70 și 77) respectiv 
Țirban (50). Orădenii au evo-

In finala turneului :
SPORTUL STUD. - PRO

GRESUL TIM. 1—1 după 90 
de minute. Au înscris Stanici 
(22). respectiv Vlălăncscu (8), 
7—6 după executarea penalty
urilor. A fost partida cea mai 
frumoasă. Progresul jucînd de 
ia egal la egal. Meci alert, de 
o bună tehnicitate.

Echipa cîștigătoare a folosit 
formația : Mânu (min. 46 Voi- 
cilă) — M. Marian 
Iorgulescu). C. Pană, _____
(mto. 46 Lucaci) M. Popa (22 
Ciucă) — A. Popa (71 Sumu- 
dică), Olteanu, Stanici. Dotare 
(52 Răduță) — S. Răducanu, 
Tirlea (46 Buțerchi).

S-au acordat cupe celui mai 
bun portar al turneului (Boitor), 
celui mai tehnic jucător (Sta
nici). celui mai tînăr (Ungur 
U.T.A.. 16 ani).

(58 V.
Cristea

Steiion TRANDAFIRESCU

ECHIPA DE JUNIORI, CAMPIOANA BALCANICĂ
(Urmare din pag. 1)

o dată cu ea, deschiderea 
primind o pasă de 

drept, 
ca

pe Aleksan- 
de la 12 m. 
în... normal, 
aceleași in 

factură teh-

si, 
scorului 
Ia Gabor pe flancul 
NĂSTASE intră decis în 
reu și îl învinge 
dridis, cu un șut 
Apoi totul reintră 
coordonatele fiind 
această partidă de 
nică și spectaculară modestă. 
In ultimul minut de joc, noul 
intrat. Deaconu, îl servește ex
celent pe GABOR și acesta în
scrie cu un șut plasat, pe lin
gă portarul ieșit în întâmpi
nare. Un gol care mai atenuea
ză din impresia generală, cons
fințind o victorie . meritată_ a 
echipei României, care a făcut 
multă risipă de energie, însă 
jocul ei de ansamblu nu a 
mulțumit. Oricum, performan
ta rămîne.

Arbitrul C. Shkelzen (Alba
nia), ajutat la linie de M. Ni
colau și I. Toma. a condus 
formațiile :

ROMÂNIA : Cioacă — Mol- 
doveanu. Haidiner. ARTIMON, 
Moroșanu — Dicu, Sabo, GA
BOR. Moga — Săvoiu (min. 87 
Ulici). NĂSTASE (min. 89 
Deaconu).

GRECIA : Aleksandridis — 
Georgiadis (min. 86 Kiparisis). 
Pavlopoulos. Pehlivariis (min. 
74 Konstantidinis). Papaiko- 
nomou — Papakostoulis, AE- 
RAKIS. GATSADIS. Dedes — 
Karasavidis. Mikes.

BULGARIA - ALBANIA
3-1 (1-0)

Disputa pentru „bronzul" 
competiției a fost tranșantă 
încă din start, cu un plus de 
insistentă din partea echipei 
Bulgariei, care își trece în cont

A.S.A. TG, MUREȘ 
CLUJ-NAPOCA 2—1 (l 
marcat : Pintea (47, 8" tiv Suciu (34)

Divizionara A a 
mațla : Prunea Neamțu, 
banu.
Dochia. corespj

METALUL BOCȘA — JIUL PE
TROȘANI 3—4 (1—9). Gazdele au condus cu 3—1 pină în min. 82. 
Au marcat : Dogan (20). Despa 
(48), Portic (50), respectiv Las- coni (32). Udrică (82), Bîcu (86 
și 90).

JIUL : zlotea — Negrllă. Șe- 
decaru. Dodu. Cristea — Mihăilă, 
Ilenzel, Bîcu — Morometc, Udri
că. LasConi <T. ȚĂRAN u - 
coresp.)

F,C. MARAMUREȘ — A.S.A. 
TG. MUREȘ 4—0 (2—0). Au mar- 
C’t Vase (21. din 11 m. și 28). 
Frunză (58) sl Muresan (63). La conducerea tehnică a echipei 
băimărene se află un nou cuplu 
de antrenori : Em. Hașoti
Ioan Onciu. (A. CRIȘAN
coresp.)

OTELUL GALATI — F.C. A GEȘ 2—1 (1—0). Au marcat : 
Gigi (3) șl Ralea (75). respectiv Lazăr (50). Meciul s-a disputat 
vineri.

OTELUL
I.UL PLOIEȘTI 2—0 (1—0).
marcat Hanghiuc (25 șl 77).

Petrolul': Catanâ — Pitulice, Ștefan, Mocanu, Panait — Grea
ca, Lazăr, Catinca — Bîscă, Ma
tei. P. Guse (T. SIRIOPOL — coresp.)

MECIURI AMICALE

aliniat for- Gherman, 
Baicea. Bacos — Cîo- 

Suciu, Biro — cadar, 
R. Stan. (C. ALBU -

GALAȚI — PETRO -
---  *........... A

• CONSTRUCTORUL T.C.I-
CRAIOVA — A.S. DROBETA TR. 
SEVERIN 2—2 (0—0). Au înscris’. 
Călin (min. 80) sl Nedelcu (min. 
30 — din penalty). respectiv Gogu

(min. 58) șl Pascu (min. 85). 
(ST. GURGUI-coresp.)• PROGRESUL ODORHEI — 
ELECTROMUREȘ TG. mureș 
2—1 (1—0). Golurile au fost rea
lizate de Jere (min. 7 și* 83).,șl 
respectiv Kallo (min. 
PIALOGA-coresp.)

(amisuiiw spcdaia limitării}

AUTOTURISME .DACIA 1300 
și numeroase cîștiguri în bani

ttȘTIGURI 
SUPLIMENTARI 
OIM-------
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De vînzare, 
la toate agen
țiile 
torii 
din
Loto

și vmza- 
volanți 

rețeaua 
■ Prono- 

© !n-sport
-.emnate sur
prize cu pn- 
’ejul sezonu- 
'ui estival S 
Singura cheie 
a reușitei: par-
ticiparea con-

I

primele ocazii prin Ghergan- 
cev (min. 13) și Aleksandrov 
(min. 17). dar și prima modi
ficare a tabelei de marcaj, in 
min. 23, cînd ALEKSANDROV 
a reluat plasat, cu capul, 
mingea în urma unui corner. 
Golul deschide jocul, replica 
formației albaneze fiind mult 
mai viguroasă, cu o prezentă 
mai frecventă în jumătatea de 
teren adversă. însă unele stân
găcii tehnice la finalizare anu
lează intenția ei de a redresa 
situația. Se opune și portarul 
Petkov. în min. 25, la puter
nicul șut al lui Sadetâni.

Mult mai spectaculoasă avea 
să fie repriza secundă, cu un 
ritm alert și cu o frecventă 
sporită a fazelor de poartă. 
Dese au fost și situațiile de 
gol, mai ales în careul forma
ției Bulgariei, unde bravul por
tar Petkov s-a remarcat în cî- 
teva rînduri prin intervenții 
salutare. El va fi însă depășit, 
în min. 62, cînd MEHILI # 
șutat plasat, jos Ia colț, după 
ce în faza precedentă Tare 
luftase de la numai 10 m. Pină 
în final, ambele echipe alear
gă după golul victoriei, se află 
foarte aproape de el și juniorii 
bulgari, cu acțiuni mult mai 
eficiente, izbutesc să înscrie, în 
min. 68. prin GHERGANCEV 
și, în min. 81, prin ALEKSAN
DROV. care a transformat pe- 
naltyul acordat pentru un 
fault comis asupra sa de Dema.

Arbitrul T. Kcfalis (Grecia), 
ajutat la linie 
și I. Ursachi. a 
țiile :

BULGARIA :
Bislimov. Asparuhov. Todorov, 
Moravov — GHERGANCEV, 
Stoilov. Iliev. ANTONOV — 
ALEKSANDROV. Djanbov (min, 
86 Ceavdarov).

ALBANIA : Grima — Graz- 
dani (min. 52 Kuluci), Dashi, 
Dema. Nolaci — Yhenga (min? 
72 Metani). MEHILI, KOLA, 
Sadetini — Sulia. Tare.
• La Buhusi. în jocul pen

tru locurile 5—6 : Turcia — 
România II 1—0 (1—0). A în
scris Cafer (min. 36).

de M. Nicolai: 
condus foftna-
PETKOV

LOTO PRONOSPORT INFORMEAZĂ
• NUMERELE EXTRASE 

LA TRAGEREA EXCEPȚIO
NALA LOTO DIN 13 AUGUST 
1989. Faza I: Extragerea I : 
78 22 23 ii 66 83 51 29 31 85 
57 67 : extragerea a Il-a : 48 
87 53 75 13 17 7 69 10 1 16 80; 
extragerea a III-a : 54 49 75 6 
17 24 48 50 64 36 55 33; extra
gerea a IV-a : 59 71 79 22 39 
57 89 66 32 43 81 38. Faza a 
H-a : Extragerea a V-a : 1 17 
28 88 1 8 43 : extragerea a 
Vl-a : 64 65 81 12 83 76; extra
gerea a Vil-a: 39 69 77 15 63 
55. Fond totțil de cîșliguri : 
1.136.874 lei.
• Se atrage atenția parlicî- 

pantilor eă depunerea biletelor 
cîștigătoare la tragerea Prono- 
expres din 16 august 1989 se 
poate face oină cel mai tîrziu 
vineri 18 august 1969. ora 13, 
în orașele - reședință de ju
deț și pină cel mai tîrziu io! 
17 august 1pn9. ora 13, în cele
lalte localități.



Recordul mondial al Paulei Ivan - amplu comentat

în paginile ziarului francez „Nice Matin"

NOI ELOGII LA ADRESA SPORTULUI

ROMANESC, A CAMPIONILOR SAI
Demni mesageri ai unui po

por liber și independent, stă- 
pîn pe destinele sale, perfor
merii sportului romanesc con
tinuă să se numere, grație dă
ruirii și talentului demersului 
lor. printre fruntașii arenelor 
internaționale, contribuind ast
fel — prin izbinzi de anvergu
ră. prin recorduri de vis. prin 
medalii de neuitat — la spo
rirea gloriei României socialis- 

listă se in- 
cinste, și atle- 
camp ioană o- 

recent. autoare

<« ATHLtTlSME

Paula Ivan tape dans Ie Mile

PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT

te. Pe această 
scrie, la loc de 
ta Paula Ivan, 
limpică 1988 și, 
a unui record mondial in pro
ba de o milă. 4:15,61. care a- 
meliorează sensibil vechiul re
cord (din 1983) al americancei 
Mary Decker-Slaney (4:16,21) !

După cum am mai anunțat, 
alergătoarea de la clubul O- 
limpia (antrenor Ion Puică) a 
realizat performanta în Fran
ța. la Nisa, participînd la o 
etapă, a 9-a. a „Marelui Pre
miu I.A.A.F. — Mobil*. în 
Parcul Sporturilor „Charles 
Ehrmann* și într-un concurs, 
denumit „Nikaia", ajuns la e- 
diția a 14-a. Desigur că ispra
va Paulei Ivan, una excepțio
nală. n-a scăpat rețelelor de 
radio și televiziune de pretu
tindeni, care au comentat a- 
bundent recordul ei. recurgînd 
la cele mai alese elogii. La fel 
de prompt s-a dovedit — aveți 
aici dovada — mult 
tul ziar „Nice Matin* 
de exemplare), care 
un spațiu neobișnuit 
prestației campioanei 
titrînd peste o întreagă pagină 
„Paula Ivan bate Mila" ! Sub
liniind că toate celelalte ve
dete ale reuniunii, și n-au fost 
puține, kenianul Ondieki și so
vieticul Bubka, cubaneza Anna 
Quiroț și jamaicana Merlene 
Ottey, brazilianul Da Silva șl 
englezul Jackson, au fost puse 
în umbră de Paula Ivan, care 
s-a arătat superbă în alerga
rea ei dezlănțuită (dar atît de 
riguros programată). imbata
bila. încă mai mult. Rezumînd

răspîndi- 
(300 000 

a oferit 
de larg 
române.

competiția din „Parc des 
Sporte“. publicația citată nota, 
cu o semnificațio ușor de de
tectat, că „Al 14-lea concurs 
«Nikaia» a putut să-și închi
dă porțile, el înregistrînd și un 
record mondial, cel al Paulei 
Ivan. Cel dinții doborît de o 
femeie pe Coasta de Azur*.

Toate aceste laude, ca și ce
le prilejuite, cîteva zile mai 
tîrziu, de excelenta evoluție a 
atletelor noastre în cadrul „Cu
pei Europei — Bruno Zauli* 
de la Gateshead, unde a în
vins nu numai Paula Ivan (la 
3 000 m). ci și Doina Melinte 
(Ia 800 și 1 500 m) și Alina As- 
tafei (la săritura în înălțime), 
ne produc, desigur, sentimente 
de satisfacție, de mîndrie. Mai 
ales că noi știm, cu toții, că în 
spatele acestor performante 
pentru istorie și pentru legen
dă stau minunatele condiții a- 
sigurate mișcării sportive din 
România, precum și munca a- 
siduă. fără osteneală, a mari
lor campioni de genul Paulei 
Ivan. Felicitări. Paula, și noi 
izbinzi !

CAMPIONATUL
(Urmare din pao- I)

Ovidiu IOANIȚOAIA

ACTUALITATEA ATLETICA
• Concurs la Malmoe : 100 m: 

Carl Lewis (S.U.A.) 10.13. 1500
m : Klp Cheruiot (Kenya) 
3:35,44, 400 m : Butch Reynolds 
(S.U.A.) 44.32. înălțime : Hollis
Conway (S.U.A.) 2,31 m. suliță : 
Einar Vilhialmsson 
84,50. ciocan : lurl
(U.R.S.S.) 80,78 m e In _____
Americii*. la Bogota : 400 : ig : 
John Graham (Canada) 49.50,
lungime : Jaime Jefferson (Cuba) 
8.29 m. greutate : Gert Well
(Chile) 20.04 m : înălțime F :

(Islanda) 
Sedih 

„Cupa

Silvia Costa (Cuba) 1,95 m • 
La Birmingham. într-un concurs 
de selecție a atletilor englezi : 
100 m : Linford Christie 10.16, 
5000 m : Martin Rowland 13:32,05; 
100 m F : Patricia Dunn 11,32 • 
Innsbruck : 400 m : Walter Mc
Coy (S.U.A.) 46.34. 400 mg S
Davis Regie (S.U.A.) 49.38 ; 100 
mF: Michelle Finn (S.U.A.) 
11,38. lungime : Anke Behmer 
(R.D.G.) 6.86 m. 400 mg t Cathy 
Freeman (S.U.A.) 55.84.

tat), care au resimțit efortul 
intens făcut vineri seară, cind 
au învins marea favorită a „eu- 
ropenelor*, selecționata sovieti
că. Dar, chiar pierzînd, la li
mită. finala cu Cehoslovacia, 
reprezentativa României a pă
răsit terenul cu fruntea sus, 
componentele ei făcînd tot ce 
le-a stat în putință pentru a 
învinge, iar aplauzele publicu
lui au fost o răsplată meritată 
pentru efortul depus. Selecțio
nata Cehoslovaciei, departe de 
a fi o cîștigătoare norocoasă, a 
prezentat un lot omogen, teh
nic. cu talie superioara forma
ției țării noastre, elemente care 
au permis antrenorilor J. Pri
mus și B. Zbirka să facă schim
bări dese și, astfel, „5“-ul din 
finalul întîlnirii să fie mai 
proaspăt. în plus, reprezenta
tiva cehoslovacă a avut în Eva 
Nemcova o jucătoare de ex
cepție în zi de excepție (23 de 
puncte înscrise), ei fiindu-i de
cernat, de altfel, trofeul oferit 
celei mai tehnice baschetbaliste 
a acestui Campionat European.

Cît privește evoluția scorului, 
cîteva secvențe sint edifica
toare — România — Ceho
slovacia : 2—7 (min. 2), 18—13 
si 26—15 (min. 11 și 12, moment 
în care Laura Nițulescu a tre
buit să fie schimbată, pentru

DUBLA VICTOPIE A GIMNASTELOR
(Urmare din pag. I)

Toma 9,825) și cu un total 
(48,700) care i-a permis echi
pei României o detașare netă 
de cea a Cehoslovaciei (46.975). 
La bîrnă. din nou evoluții de 
ridicată tehnicitate a gimnaste
lor române, cu un călduros 
aplaudat 10 al Gabriele! Poto
rac și cu un 9.875 al Cristinei 
Bontaș. Punctajul echipei noas
tre - 48,925. față de 47.700 al 
formației vizitatoare (Poloko
va 9,800, Martina Velickova 
9.750 — cele mai ridicate no
te). Solul, ca de obicei, s-a 
transformat intr-un moment 
emoțional de vîrf al primei zi
le. Un public cald și sensibil 
la frumoasele oresiații ele 
telor a răsplătit nu numai 
generoase aplauze, ci și 
multe... flori aruncate pe 
vor execuțiile gimnastelor 
cele două echipe. în 
rînd pe Cristina Bontaș 
Gabriela Potorac și îveta Polo
kova 9.950. Maria Neculită 
(9.900). Mihaela Toiiban (9.850). 
Cu 
te 
de 
pa 
zi 
în

fe- 
cu 
cu 

co- 
din 

primul 
(10).

. cele 49.525 puncte obtinu- 
în acest ultim schimb (față 
48.725 ale oasoetelcr) echi- 
României a încheiat nrima 

cu un punctai de 195.825. 
timp ce reprezentativa Ce

hoslovaciei îsi trecea în cont 
191.950 d. Prima în întrecerea 
individuală era Gabriela Poto
rac cu 39.675. u-mată de Ma
ria Neculiță (39.200). Cristina

Bon tas ?i Iveta Polokova 
(39.150). Mihaela Iojiban (38,800) 
g! Martina

Duminică 
drul unui 
de atractiv . ___
cu mare interes de o sală a- 
proape plină, cele două forma
ții au prezentat exercițiile li
ber alese, prilej de multe și 
aplaudate evoluții de vîrf ale 
componentelor celor două se
lecționate. îndeosebi a gimnas
telor fruntașe din țara noastră. 
Echipa României a continuat 
să fie în avans la toate apara
tele. după cum se vede și din 
punctaje: sărituri : România 
48,950 — Cehoslovacia 48.475; 
paralele: România 49.050 —
Cehoslovacia 48,250; bîrnă : 
România 49,050 — Cehoslova
cia 48,775 ; sol : România 48,800 
— Cehoslovacia 48.525. In a- 
cest fel. totalul formației noas
tre este de 391.675 față de 
385.975 realizat de sportivele 
oaspete. De reținut că în ulti
mul schimb, la sol. două din
tre gimnastele noastre. Maria 
Neculită șl Cristina Bontaș. au 
ridicat pur șl simplu sala în 
picioare, exercițiile lor fiind 
notate cu 10! Iată și clasamen
tul individual compus după 
cele două zile de concurs : 1.
Cristina Bontaș 78.950, 2. Ma
ria Neculită 78.650. 3. Gabriela 
Potorac 78,300. 4. Tveta Polo
kova 77.950. 5. Mihaela Jojiban 
.7,475. 8. Dana Bartova 77.350.

Velickova (38,575). 
dimineață. în ca- 

spectacol deosebit 
Si urmărit din nou

CICLISM • In Turul Belgiei 
etapa a doua a fost cîștlgată Ia 
sprint de Rudy Petry în 5.33:01 
pe 213 km. Iar etapa a treia a 
revenit lui Ferdo Dierickx, cro
nometrat pe 145 km în 3.23:58. 
Lider al Turului este englezul 
Sean Yates • După 20 de etape 
în Turul Portugaliei, în clasa
mentul general pe primul loc so 
află rutierul portughez Joaquin 
Gomes Miranda urmat la 23 s 
de brazilianul Cassio Freitas.

HANDBAL • In turneul fe
minin de la Bad Urach (R. F. 
Germania) echipa sovietică Egle 
Vilnius a întrecut cu 19—10 
(12—3) formația poloneză Pogon 
Szczecin Iar Lokomotiv Zagreb 
a dispus cu 12—9 (6—4) de echi
pa vest-germană VfL Sindelfin
gen.

HOCHEI PE IARBA • In 
Campionatul Mondial pentru ju
niori care are loc ta Malay ezla. 
la Ipoh : R.F. Germania — Ar
gentina 7—1 (4—0). Australia — 
Malayezla 1—0 (0—0).

SCHI • în cadrul ..Cupei 
Mondiale”, slalomul uriaș de la 
Thredbo (Australia) a fost cîș- 
tlgat de suedezul Lars Borje 
Eriksson, cu 2:29,80. Pe locurile 
următoare s-au clasat Ole-Chris- 
tian Furusteh (Norvegia) 2:30,05 
șl Gilnther Mader (Austria) 
2:30.17. Slalomul special a reve
nit vest-germanului Armin Bitt
ner, cronometrat, in două man
șe. ta 2 3)1.93. A fost urmat de 
norvegianul Furusteh 2 3)2,24 șl

austriacul Bernhard Gstrein 
2:02,35. După două probe, li
der al competiției este Christian 
Furusteh, cu 40 p.

TENIS • Turneul de la Chest
nut Hills (S.U.A.) s-a încheiat 
cu victoria lui Anders Gomez 
(Ecuador) care a întrecut ta fi
nală. cu 6—1, 6—4. pe suedezul
Mats Wllander • La Los Ange
les, turneu feminin ; în sfertu
ri : Gabriela Sabatini — Catari
na Lindquist 6—2. 6—4, Zina Ga
rrison — Nathalie Tauzfat 6—4, 
6—2. Martina Navratilova — 
Hana Mandlikova 7—5, 6—4, Pam 
Shriver — Mary Fernandez 6—3, 
6—4. în semifinale : Navratilova— 
Garrison 6—1. 6—4 și Sabatini — 
Shriver 6—4. 6—2 • Două rezul
tate din sferturi, la Indianapolis: 
Stefan Edberg — Richard 
tusewski 6—4. 4—6. 7—5, 
McEnroe — Todd Witsken 
6—0, semifinale : McEnroe 
Krikstein 6—2. 7—6 și Berger — 
Edberg 6—4. 6—2 ! • Ba Pra-
ga. în sferturi de finală : Horst 
Skoff (Austria) — Marco Ostdia 
(Iugoslavia) 6—L 6—0. Franco 
Davin (Argentina) — Juan Agui- 
Ilera (Spania) 6—t. 6—1.

VOLEI • în cadrul turneului 
feminin de la Bottrop (R.F.G.) : 
Cuba — R.F. Germania 3—1 (11, 

—11. 1. 10), Cuba — Olanda 3—0 
(11. 13, 3). R.D. Germană — R.F. 
Germania 3—0 (6, 2, 5) • 
Kungalev (Suedia), meci 
culln : Suedia — Brazilia 
(2, 8. 10).

EUROPEAN DE BASfHET-CADETE
a se odihni), 28—26 la repriză. 
Oaspetele au egalat în min. 24 
(33—33) și de aici scorul a al
ternat aproape minut cu minut, 
înregistrîndu-se și numeroase 
situații de egalitate : 36—33, 
36—37 (min. 25), 48—47 (min. 
30), 51—53 (min. 35), 57—57
(min. 38) și 57—58, în ultimele 
8 minute jucătoarele noastre 
ratînd 6 aruncări libere, iar în 
ultimele 26 de secunde neizbu
tind să fructifice ultimul lor 
atac, din motivele expuse pe 
parcursul cronicii. Totuși, cu un 
pic de șansă...

Au marcat: Tocală 16. Moro- 
șanu 15, Simion 14. Ciupe 4, Ni
țulescu 8 pentru România, res
pectiv Nemcova 23, Klimentova 
9, Vodickova 6, Pokorna 4, Jar- 
chovska 5, Primusova 4, Dusan- 
kova 2, Gabaniova 3, Sortnova 2 
Arbitri : V. Shalom (Israel) și 
R. Jablonski (Polonia).

In finala „mică*, reprezenta
tiva U.R.S.S. și-a etalat din 
plin valoarea și a întrecut la 
un scor edificator echipa Spa
niei : 95—66. Net superioare la 
toate capitolele (talie, tehnică, 
pregătire fizică, precizie în a- 
runcările la coș), baschetbalis
tele sovietice s-au impus net. 
Pentru echipa Spaniei, clasa
rea pe locul 4 constituie totuși 
un succes, o premieră în pal
maresul participării ei la „eu
ropene*.

Au marcat : Baranova 25, Ni-

SUCCESE ALE JUCĂTORILOR ROMÂNI

IN SPANIA

• steaua a dispus dc Real Madrid • Dinamo a (ițtigat
„Cupa Valencia" și a Învins pc Tottenham Hotspur

Partici otad fa premieră, la
.CUPA TERESA HERRERA*, fa 
orașul spaniol Coruna. Steaua 
București a dispus, vineri seara, 
după miezul nootlt de vestita 
formație Real Madrid, cu 2—1 
(1—1). Punctele formației româ
ne. care au dus la această fru
moasă victorie Internațională. »u 
fost marcate de Ufa Dumitrescu 
(min. 30). care a profitat de o 
greșeală a Iul Schuster, sl de 
Hagi (min. 72). care a șutat im- 
parabll de la marginea careului 
de 16 m. Madrilenii au deschis 
scorul prin Michel. în min. 15. 
Arbitrul partidei a prelungit, 
cu peste 5 minute, timpul regu
lamentar de ioc !

Au evoluat următoarele for
mații : steaua : Lung — Dan 
Petrescu. Bumbescu. Iovan. Un- 
gurea-u — Minea. Hie Dumitres
cu (Balint). Muinai. Rotariu — 
Lăcătuș. Hagi. REAL MADRID : 
Buyo — Chendo Schuster Hi
erro. Gordillo — Solana. Michel. 
Martin Vazquez (Aldana). San- 
chis — Butragueno (Llorente), 
Hugo

tn al doilea 
Munchen a 
Eindhoven, 
marcat : 
Mein ally, 
11 m.

Rezultatul
Bayern.
finala competiției, nu ne-a 
venit oînă la închiderea ediției.

în „CUPA ORAȘULUI MA
DRID". Ia care participă forma
țiile Atletico Madrid. Tottenham 
Hotspur sl Dinamo București, 
formația care ne va reprezenta 
In Cupa Cupelor a realizat ta pri
ma partidă o victorie clară, cu 
3—1, ta fața echipei engleze 
Tottenham.

Dinamo a dominat clar ta- 
tUnlrea. relatează agenția EFE. 
Punctele au fost înscrise de 
Sabău (min. 10). Vaișcovicl 
(min. 44) sl Răduciolu (min. 75) 
din penalty, respectiv Howells 
(min. 22).

Au jucat echipele : DINAMO : 
Stelea — Doboș (Mezaros). Red- 
nic. Andone. Kleln — Sabău, 
Mateut. Lunescu. Lunu — Rădu
ciolu. Vaișcovici (C. Zamfir) ;

Ma- 
John 
6—1.

La 
mas-

3—0

11, Mina-
3, _ Osip
Svinuno-

culina 14, Streimikite 
eva 13, Demianskaia 
ciuk, 6, Skrastinia 11.______
va 2, Zemlianaia 3, Zarinia 5, 
Burmistrova 2 pentru învingă
toare, respectiv Xantal 17, Gon
zales 14, Cabrera 10, Moline 
5, Carrique 2, Castrcjana 2, 
Castilla 3, De La Caldaza 3, 
Ferragut 6, Oted 
P. Brys (Belgia) și 
(Italia).

Rezultatele care 
clasamentul final 
1—2 : Cehoslovacia 
58—57 (26—28), locurile 3—4 :
U.R.S.S. — Spania 95—66 (42— 
30), locurile 5—6 : Italia — R.F. 
Germania 64—36 (34—12), locu
rile 7—8 : Iugoslavia — Franța 
55—47 (34—21), locurile 9—10 : 
Grecia — Polonia 54—52 (37— 
28), locurile 11—12 : Ungaria — 
Olanda 74—47 (29—23).

Premii speciale — coșgeteră: 
Eftimia Vardaki (Grecia) 119 p; 
cele mai multe aruncări de 3 
puncte reușite; Doina Tocală 
14 ; cea mai tehnică jucătoare 
Eva Nemcova (Cehoslovacia) ; 
„Miss Eurobaschet cadete* : 
Svetlana Zemlianaia (U.R.S.S.). 
Comisia tehnică a stabilit cel 
mal bun „5“ 
Diana Ciupe 
— Dubravka 
slavia) — 
(U.R.S.S.) — 
(Spania).

4. 
P.

au

j.
Arbitri : 
Tallone

stabilit 
locurile 

— România

al campionatului: 
— Eva Nemcova 
Savicevici (Iugo- 
Elena Baranova 
Carmen Gonzales

FOTBAL
Tottenham : Thorstvedt 
ters.- Fenwick. Allen 
Bergsson — Mabbutt. 
Gascoigne (Moran). 
(Hendon). Stewart

But" 
(Robson), 
Sedai em, 
Howells 

Walsh.

*
In partida cu Atletico. Dinamo 

a pierdut 
prin golul 
ta min. 10.

tașă cu 0—1 (0—1). 
tascrls de Baltazar, 

din 11 m.

★
Înaintea acestei competiții. Di

namo București a mal participat 
Ia un turneu, tot ta Spania. do
tat cu „CUPA VALENCIA*. In 
urma unul rezultat de esalitate 
(2—2. în compania echipei Le- 
vante. din lisa a doua spaniolă). 
Dinamo a întrecut. ta finala 
competiției, ne Valencia, cu 2—1, 
rezultat cu care bucurestenii au 
ocupat primul loc sl au intrat 
în posesia cupei oferite de orga
nizatori. Golurile învingătorilor 
au fost înscrise de către Rădu- 
ciotu Sl C. Zamfir.

Butragueno
Sanchez (Losada).

meci. Bayern 
întrecut De 

cu 3—1 (3—0).
Wohlfarth, 

respectiv Kieft

P.S.V.
Au

Thon, 
din

tntîlnirii 
desfășurată

Steaua 
aseară. tn 

păr

A PRELIMINARIILE C.M. 
na Africii). Egipt — Malawi 
(1—0). Kenya — Liberia 
(1—0). In această grupă 
conduc echinele Egiptului ^i 
lawi cu cîte 5 d ; Nigeria —__
gola 1—0 (1—0). A înscris Keshl 
în min. 44. Din cauza căldurii 
excesive ne stadionul din Lagos, 
unde a avut Ioc meciul, jucăto
rul nigerian Okwaraii sl 7 spec
tatori si-au pierdut viata I In 
clasament, ne nrimul loc se a- 
flă Nigeria cu 7 n (5 i). urma
tă de Camerun cu 5 n. • CAM
PIONATE : R.D. Germană (dtI- 
ma etapă) : Cottbus — Kart

(ZO-
1—0
1—0
(B) 

Ma- 
An-

Marx Stadt 0—0 Dynamo Dres- 
da — Halle 2—0. Jena — Magde
burg 0—2. Rostock — Branden
burg 1—0. Dynamo Berlin — 
Erfurt 2—2. Eisenhtltenstadt — 
Aue 0—0, Lok. Leipzig — Bis
chofswerda 3—1. Franța (et. 5) 2 
St. Etienne — Paris St. Germain 
1—2. Caen _______ i 1.
silia —• Nisa 1—1. Toulouse 
Nantes 1—1,' 
Mulhouse 2—1. Sochaux 
nes 3—0 Lille
Toulon —. Brest 2—0. 
Bordeaux — 9 p. urmată 
tes. Marsilia. Paris St. 
St Toulon cu ette 7 n.

Monaco 1—1. Mar-

Racing Paris — 
Can- 

Bordeaux o—1. 
Conduce 
de Nan- 
Germain
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