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Strâlucită comportare a echipajelor românești

la Campionatele Mondiale de canotaj, de la Bled

In întrecerile „Cupei Mondiale"

O FRUMOASA VICTORIE
A PAULEI IVAN

Doina Hclintc $i Alina Astafci au obținui medalii de bronz

Tomoiagt, M. Gheorghe uos) Elisabeta LipăNăstase, D. Popescu, V. Robu

Anca TănaseDoina Bălan

'nintmimimiiimiinmn

Viorica IltcaAdriana Bazon

BLED, 10 (prin telefon, de la 
trimisul nostru special). Am aș
teptat cu multă încredere fi
nalele Campionatelor Mondiale 
de canotaj, desfășurate, simbătă 
și duminică, pe apele Lacului 
Blejosko, sentiment care ne-a 
fost insuflat atit de rezultatele 
excelente ale semifinalelor, cit și 
de 
rată 
tre. 
nale 
s-au 
lucit 
colore, 
nine 7 cucerind medalii, între 
care 3 de aur, 3 de argint și una 
de bronz. Trebuie precizat, de 
asemenea, că toți cei 18 sportivi 
ai lotului, absolut toți, au intrat 
In posesia cel puțin a unei me
dalii, fapt care vorbește de la 
sme de ridieata valoare a școlii 
românești’ de canotaj. -

Simbătă. în prima finală Ja 
care au luat startul reprezen
tanții noștri, s-a cucerit șl pri
ma medalie de aur. Dorel Nâs- 
tase, Valentin Robu, Dimitrie 
Popescu, Vasile Tomoiagă și 
Marin Gheorghe au pornit bine 

în proba de 4-1-1, au. funcționat 
in continuare ca „un motor în 
patru timpi" excelent pus la 
punct, reușind „patru sferturi” 
de eiirsă aproximativ egale ca 
timpi, iar această constanță for
midabilă- Ie-a asigurat o superio
ritate clară, ei terminind învin
gători cu o diferență de aproape 
3 sec. fată de scliifurile R. D. 
Germane și Angliei, clasate In 
ordine pe locurile următoare.

Tn proba feminină de simplu. 
Elisabeta Lipă a confirmat an
ticipările noastre de după semi
finala pe care o cîștigase deta
șat, lmpunind ' Încă din plecare 
un ritm uluitor. La 1000 m ea o 
devansa 
Peter 
1500 m 
proape 
50 m. i_.
exclama entuziasmat crainicul 
concursului în clipa cind ex
celenta noastră canotoare termi
na victorioasă, intr-adevăr ..la 
pas”, cu o superioritate rar tn-

atmosfera optimistă instru
ia mijlocul delegației noas- 
Și, îritr-adevăr, cele 14 fi- 
ale senioarelor și seniorilor 
încheiat cu. un bilanț stră- 
pentru ambarcațiunile tri- 

din cele 8 echipaje aJi- 
7 cucerind

i cu 6 sec. pe Brigitte 
(R.D.G.), pentru ca la 
avansul să crească la a- 
8 sec. — aproximativ 

„Promenadă incredibilă !“ 
entuziasmat 

în clipa

Marioara curetea

Livla Leonte ArmășescuMihaela Ecaterîna Oancea

fost tnttlnltă 
simplu a u-

tîlnită (daci a mal 
cîndva în proba de 
nui Campionat Mondial). Pentru . 
noi. nu a fost cu nimic surprin
zătoare această izbîndă catego
rică, Elisabeta Lipă probîndu-și 
valoarea în mai multe regate ale

cel mal recent suc- 
(vă reamintiți ?) la 
“ ‘ Universitare

acestui an, 
ces fiind 
Jocurile Mondiale 
de la Duisburg.

Sorin SATMARI

UN DERBY SPECTACULOS
Derbyul campionatului, dis

putat simbăiă, a confirmat 
ceea ce devenise clar chiar și 
numai după consumarea pri
melor două etape : stariul 
foarte bun al echipei Dlnamo 
(rod al creșterii ei valorice, 
dar și al unei pregătiri temei
nice, bine gîndite și gradate) 
și acela mai ezitant al forma
ției campioane (datorat atit 
unor cauze obiective, cit și su
biective). După mai mulți ani 
de dispute echilibrate și sco
ruri strînse în întîlnirile <K- 
rec’.e dintre cele două fruntașe 
ale fotbalului nostru, de aceas
tă dată derbyul a avut o în
vingătoare detașată. Dinamo
viștii și-au demonstrat si fruc
tificat superioritatea în acest 
meci, începînd de la mai buna 
organizare a jocului pînă la ran
damentul colectiv și individual 
al celor 11 jucători din leren. 
In frunte cu portarul Stelea, 
care s-a dovedit în această par
tidă cu adevărat de neînvins, 
avi n<1 cîteva reflexe de-a drep
tul excepționale. cu fundașii 
centrali care au dominat real
mente careul prin iniervențiile

lor sigure și eficiente, cu acest 
excelent om de efort care este 
Klein.
rat cu fermitate cind a fost 
nevoie, 
culoarele de pătrundere 
poarta lor, dar totodată au ie
șit deseori frumos la atac, au 
combinat foarte bine In cîmp 
și au știut să profite de spa
țiile lăsate libere, de nesin- 
cronizarea și nesiguranța apă
rătorilor adverși. Steliștii, în 
schimb, cu tot meritul lor de 
a fi menținut multă vreme e- 
chilibrul partidei și incertitu
dinea asupra rezultatului, de 
a fi creat momente de joc 
bun și ocazii de gol, au plă
tit un preț mare pentru fisu
rile din propriul sistem defen
siv, au pierdut in bună parte 
si lupta de la mijlocul terenu
lui, unde 
îndeosebi, 
așteptări, 
și-au mai putut pune suficient 
in valoare obișnuitele lor ar- 
țiuni explozive, tn viteză, din 
cauza mai ales a formei sur
prinzător de glabe a lui Lăcă
tuș și randamentului mai scă-

dinamoviștii s-au apă-

închlzînd bine toate 
spie

Ilie Dumitrescu, 
a evoluat sub 

iar In atac nu

Stadionul Montjuich din Bar
celona, orașul Jocurilor Olim
pice ’92, a fost inaugurat la 
sfîrșitul săptămînii trecute cu 
o competiție atletică de am
ploare, «Cupa Mondială”, afla
tă acum la cea de a V-a edi
ție. La întreceri, purtînd tri
coul alb al reprezentativei Eu
ropei, au luat parte și patru 
atlete române, care au evoluat 
la un nivel bun.

In cursa de 1 500 m. intre 
cele nouă participante, s-a a- 
flat și Paula Ivan, campioana 
olimpică -a probei, .câștigătoare 
în 1988 și 1989 a „Marelui 
Premiu I.A.A.F.-Mobil", în mod 
cert cea mai bună semifondis- 
tă a lumii la această oră. 
Cursa s-a desfășurat vineri 
seara, pe o ploaie torențială. 
Cu atit ea curse grele în pi
cioare. in acest sezon. Paria 
Ivan a adoptat o tactică de aș
teptare, plasindu-se. deliberat, 
undeva prin mijlocul plutonu
lui, condus o bună bucată de 
timp de marocanca Fa’ima 
Aouam. Cind mai rămăsese 
însă ceva mai puțin de 300 m. 
Paula a țîșnit, pur si simplii. 
Sovietica Ekaterina Podkopae- 
va și Yvonne May (R.D.G.) 
t-au luat urma, dar finișul să_i 
a fost fără putință de replică 
(ultimii 300 m parcurși în 
42,46 s !). în acest fel, Paula 
Ivan a obținut o nouă și 
splendidă victorie internațio
nală. prinia realizată de vreun 
atlet român la „Cupa Mondia
lă". Rezultate : 1. Paula Ivan 
(Europa — România) 4:18,60, 
2. Ekaterina Podkopaeva 
(U.R.S.S.) 4:19.44, 3. Yvonne
May (R. D. Germană) 4:20,36.

Simbătă în condiții atmo
sferice bune (o explicație și 
pentru marele număr de spec
tatori prezenți. de astă dată, 
in tribunele frumosului sta
dion), care au și favorizat jb-

ținerea de rezullate. in ansam
blu, superioare celor din ajun, 
s-a desfășurat cursa de 800 m. 
la startul căreia a fost pre
zentă și Doina Melinte. A fost 
o dispută de înaltă valoare, de 
cel mai ridicat nivel în acest 
sezon, cîștigată cu un finiș 
impetuos de cubaneza Ana Fi
delia Quirot (America). cu 
1:54,45. cel mai bun rezultat 
mondial al sezonului, a treia 
performanță din istoria probei. 
Campioana mondială și olim
pică Siegrun Wodars (R. D. 
Germană) a obținut 1:55.70. la 
0,34 s de cea mai bună perfor
manță a sa. iar a treia a sosit 
campioana noastră Doina He- 
linte, în 1:56,55. cel mai bun 
timp al ei în ultimii trei ani, 
al treilea din lume în acest 
sezon.

La săritura în înălțime, cu
baneza Silvia Costa (America), 
cu 2.04 m. al treilea rezultat 
mondial din istoria probei, a 
obținut o victorie netă. Pe lo
cul doi, cu 1.97 m. s-a clasat 
sovietica Tamara Bikova 
(U.R.S.S.), fostă recordmană 
mondială a probei, iar pe trei 
campioana noastră. Alina As- 
tafeî, cu 1,94 m. Ea a învins-o 
pe Balck (R.D.G.). actuala re
cordmană mondială de junioa
re a probei (2.01 m în ’89).

întrecerile din cea de a treia 
zi a competiției, desfășurate 
duminică seara, au programat 
și- săritura in lungime, la car- 
a fost înscrisă și atleta noas
tră Marieta Ucu. Rezultatul nu 
ne-a parvenit însă pînă la în
chiderea ediției.

După două zile de concurs, 
în clasamentul general femi
nin situația era următoarea : 
1. R. D. Germană 86 p, 2. 
U.R.S.S. 71 p, 3. America 67 p, 
4. Europa 66 p. 5. S.U.A. 57,5 p, 
6. Asia 44,5 p. etc.

Divizia A de fotbal, etapa a 3-a

DINAMO ȘI PETROLUL
PUNCTAJ MAXIM

REZULTATE TEHNICE
9 Liderul, învin
gător în derbyul 
sezonului © Uni
versitatea Craiova, 
două puncte pre
țioase in deplasare 
• Meciuri strînse 
la Brașov, Bacău, 
Petroșani
nedoara O F- C. 
Argeș - singura 
echipă fără nici 
un punct © In e- 
tapa viitoare, la 
București, echipele 
de 
două
afla față in față

și Hu-

pe primele 
locuri se vor

mniin.'i'n.'nninii/niiiii
(Continuare tn pag a 4-a)

C. Zamfir înscrie cel de al treilea qol al dinamoviștilor
Foto : Aurel D. NEAGU

zut al lui Hagi, deși Mujnai 
s-a arătat foarte activ și pă

trunzător. venind mereu in 
sprijinul coechipierilor din li
nia de înaintare.

Ca desfășurare, jocul a avut 
un început dinamic și echili
brat. Steaua a fost prima cate 
a încercat să forțeze deschi
derea scorului, dar Klein a 
scos in corner o minge oe pu-

Constantin FIRANESCU

(Continuare în pag. 2-3)

MIERCURI,

SIMBATA 
Steaua 
Victoria 
DUMINICA

Jiul
S. C. Bacău 
F. C. Inter 
Petrolul 
Corvinul 
F.C.M. Brașov 

Meciul „P 
MORENI (0-0) 
septembrie.

— Dinamo
- Univ. Craiova

0-3
0-1

2—1

(0-1)
(0-0)

- F. C. Bihor
- Sportul Studențesc 2-1
- F. C. Argeș
- „U" Cluj-Napoca
- F. C. Olt
- F. C. Farul 

POLI“ TIMIȘOARA -
s-a disputat

CLASAMENT
3 3
3 3
3 2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

1. DINAMO
2. Petrolul
3. Univ. Craiova
4. F.C.M. Brașov
5. F. C. Bihor
6. F. C. Inter
7. Corvinul
8. F. C. Farul
9. Steaua

10. S. C. Bacău
11. Jiul
12. Sportul Stud.
13. F. C. Olt

14-15. Victoria
„Poli" Timișoara

16. Flacăra ,
17. ,,U" Cluj-Napoca
18. F. C. Argeș

ETAPA VIITOARE
F. C. Argeș
Univ. Craiova
F. C. Farul
Dinamo
Flacăra

’ ,,U“ Cluj-Napoca
F. C. Olt
F. C. Bihor
Sportul Studențesc

2 
2 
2
2
1
1
1
1 
1
1 
0
0 
0 
o 
o

(1-0) 
(0-0) 
(1-0) 
(3-0)

.3-0
3-0
1-0 (1-0) 
3-2 (2-1) 
FLACĂRA 

miercuri 6

o 
o
1
1 
o 
o 
o
1
1 
1 
1 
o 
o
1
1
1
1
o

o 
o 
o 
o
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
3

17

11-1
6-0
5- 2
4-2
7- 3
8- 7
3- 5
6- 5
4- 4
3-4
3- 5
5- 4
4- 5
1- 3
4-6
0-5
2- 8
1-8

6
6
5
5
4
4
4
3
3
3
3
2
2
1
1
1
1
0

sept.)(duminică
— Steaua
— F.C.M. Brașov
- F. C. Inter
— Petrolul
— Corvinul
- „Poli" Timisoara
- Jiul
— S. C. Bacău
— Victoria

START IN CUPELE EUROPENE
Am intrat in 

pelor europene
Miercuri, cele 

zent.inte ale fotbalului nostru 
în importantele întreceri vor 
susține partidele tur din pri
ma etapă a ediției 1989 1990. 
La București, Steaua va întîlni 
pe campioana Islandci, Fram 
Reykjawik, care și-a anunțat 
sosirea in Capitală pentru mîi- 
ne.

săptămîna cu
la fotbal.

patru repre-

Cupelor. Dinamu 
evolua la Tirana, 
formației locale

In Cupa 
București va 

in compania 
Dinamo. Dinamoviștii vor pleca 
mîine la Tirana. Tn Cupa 
U.E.F.A., Victoria București 
întîlnește. la Valencia, echipa 
cu același nume, iar Flacăra 
Moroni, tot în deplasare, pe 

F, C. Porto, tn vederea acestor 
intilniri, cele două echipe vor 
părăsi astăzi Capitala.



Ieri, in Divizia A la rugby —- prima grupa valorlcâ I

C0NSTÂNȚEN1I Șl TIMIȘORENII AU CÎȘTIGAT IN DEPLASARE I
PREȚUL RATĂRILOR...

. Dintre cele patru partide ale 
etapei a patra disputate ieri. în 
Întrecerea primei grupe valorice 
a rugbyului nostru, două s-au 
încheiat cu victoria oaspeților — 
acelea din Parcul CoDilului. din 
Capitală si de la Petroșani. Llm- 
oede a fost 
succesul constăntenilor oe 
noscutul ____ _____ ______
GRI VIȚA ROȘIE — FARUL. 12—28 
(9—8), Dar. se vede si după sco
rul reprizelor locul a avut peri
oade distincte Mai mult. ceea 
ce nu se observă la simpla ci
tire a rezultatului, grivlțenii au
părut la început, hotărîti să for
țeze izbînda. 3—0 în min. 5. gra
tie execuției sigure a lui T. RADU 
din lovitură de pedeapsă, 9—0 în 
min. 21. prin eseul lui A. ION 
transformat de același RADU. Au 
știut ei să folosească acest a- 
vantal, moral si... material ? 
Nicidecum ! In vreme ce dobro
genii au legat din ce în ce mai 
bine locul, imounîndu-se. încet 
dar sigur pe grămadă, bucureș- 
tenii au cedat vizibil „pasul**, 
mal cu seamă în partea a doua, 
eomitînd nu puține greșeli. Asa 
Incit anticipatul echilibru a-a 
frînt net după pauză, scorul la 
eseuri, si ea elocvent, devenind 
5—1. Au fost, mal tntîi. gruparea 
rapidă a oaspeților, urmată de 
pase, de pătrunderea In but » 
lui TINCA (min 24) sl Inspirația 
lui Trancă — acesta judnd la 
mină o lovitură de pedeapsă din 
poziție ideală sl-a surprins ad
versarii. iar SASU a Îndeplinit, 
practic o formalitate fmln. S3), 
în repriza secundă constănțenll 
au întors rezultatul la un blocal 
reușit pe sutui lui Carp — altfel 
activ — TRANCA semnînd ese
ul transformat de BEZARAU 
(min 44) apoi FOCA a speculai 
o bîlbîială a partenerilor, alt 
eseu. în min. 52. urmat de un 
drop — BEZARAU min. 72. Pen
tru ca ZANFIR să pornească în 
min. 76 într-o cursă în care sl-a... 
înșirat ne drum adversarii, fnche- 
lnd-o în but, Iar BRICI, pînă a- 
tund imprecis, să izbutească. 1- 
mediat dună aceea, transforma
rea unei l.p. de ia centru. Gri- 
vitenii nu au mai punctat decît 
O dată fm1n. 73) prin T. RADU 
din 1. p. Cu toate că au mal in
tervenit o inexactitate-două. ie
șeanul Gh Prisăcaru a arătat, 
mai ales în aprecierea „avanta
jului**. că se numără printre cei 
mal buni arbitri ai momentului.

Geo RAEJCHI

în cele din urmă,
CU-

teren bucureștean :

de
Ciștigat de înaintarea eonstănțenilor, balonul este pasat dezinvolt 

Ținea (Fază din meciul Grivița Roșie — Farul) 
Foto : Eduard ENEA

Cealaltă
Știința _______„____ ___
VERSITATEA ELTIM TIMIȘOARA 
10—15 (4—3). Meci frumos, echi
librat oină in minutul 75. dnd. 
la scorul de 10—9 pentru gazde, 
arbltrui P Barbu a acordat do
uă lovituri de pedeapsă timișore
nilor. prin care aceștia au clstt- 
gat. Au marcat MEDRAGONTU. 
IVANUS — eseuri. Cr. GHF.OR- 
GHE tr (S) DOMOCOS 3 1. P, 
+ tr., GHERGHE eseu. (T. COR
NEA -coresp.)

victorie tn deplasare 
PETROȘANI — UNI-

Sansa ei a fost tastai rația 
FI. ION. autor al două 1. p..

I
lui 

..._ ... _____ _______ tot
el transformînd cele două eseuri 
ale Învingătorilor (nrlmul înscris 
de FRANCIUC. dună o frumoasă 
„plecare** a lui Neaga). în pofi
da eșecului. Rulmentul a făcut o 
partidă curalo-asă. avînd deseori 
inițiativa șl fără cele 7 1. p. rata
te (din care una a 
transversală) poate 
con semnat o surpriză 
CHEPTEA din 1. D.

Tiberiu

lovit bara 
■-ar fl 

A Înscris

STĂM A

I
I
I

DINAMO — RULMENTUL BIR- 
LAD 18—6 (6—6). Rezultatul nu 
exprimă raportul de forte din 
teren. De altfel, oaspeții contestă 
valabilitatea eseului Iul MANO- 
LACHE din min. 78. înscris du
nă o grămadă între buturile bîr- 
lădenîlor. Cum arbitrul V. Ma
rinescu s-a aflat mal anroane de 
fază, trebuie să-i acordăm cre
dit, din tribună neobservtndu-se 
pretinsul „înainte" al dinamovis- 
tului. Cert e că Dlnamo a fost 
departe de potențialul real, des- 
eureîndu-se cu dificultate în fata 
unul adversar Incomod, puternic; 
jucătorii săi au scos lent mingile 
din grămadă dună cum au abu- 
xat d* baloane „telefonate**.

CONTACTOARE BUZĂU — RA
PID METROU BUCUREȘTI 18—12 
(9—6). Joc viu disputat. în care 
au marcat POPISTEANU 3 1. D.
+ tr., FTT.TPOIU eseu. DINU 1. P 
(O. DRAGOMTR eseu. STANCITJ 
S 1. o. + tr. A arbitrat Gh. Stoi
ca .00. SOARE-coresp.).

Meciul Steaua — C.S.M. Su
ceava s-a disputat anticipat 
(44—22). iar întilnirea C.S.M. Si
biu — C.S M Mlnaur a fost a- 
mtaată. tn clasament : Universi
tatea Eitim 11 p. Steaua Farul 
10 d Mlnaur 9 n (3 1 ). Rulmen
tul. Rapid. Contactoare I p. 
C.S.M. Sibiu 7 (3 J.), Dlnamo. 
SL Petroșani 6 o. Grlvlta Roșie 
I n. C.S.M Suceava 4 o.

Divizia A la handbal feminin, etapa a VII-a

I
I
I
I
I
I
I
I

TEROM DEPĂȘITĂ ACASĂ DE CHIMISTUL |
Cu excepția jocului de la Iași, 

in care Chimistul Rm. Vileea a 
obținut o prețioasă victorie ta 
deplasare In partida eu TEROM, 
ta celelalte meciuri ale etapei 
a Vil-a din Divizia feminină de 
handbal gazdele s-au impus în 
linie. Iată însă amănunte de Ia 
Jocurile disputate.

TEROM IAȘI — CHIMISTUL 
RM. V1LCEA 23—24 (11—17). Orl- 
cîtâ bunăvoința ar avea, TEROM 
nu ar mai fi în stare să repete 
„recordul** ratărilor rarisime 
consemnate ta meciul de sîmbătă 
după-amiază. Ieșencele au ratat, 
tatr-o degringoladă totală (rlsi- 
Sind eu o nonșalanță puțin o- 

ișnuită la o echipă de Divizia 
A) 16 atacuri clare. între care 
două aruncări de la 7 metri 1 
Aproape fiecărei mingi aflate ta 
mîlnlle handbalistelor de la 
TEROM îl era Imprimată de că
tre posesoare o direcție... preci
să : îa adversare (care porneau 
pe contraatac șl înscriau cu re
gularitate), ta brațele portăriței 
de la Chimistul, Carmen Moldo
van (în formă foarte bună), in 
bare sau in aut I Și tot așa, ra- 
tînd minut după minut, TEROM 
■-a văzut condusă ta mal multe 
rînduri : cu 7 goluri (15—8 în 
min. 23; 18—11 tn min. 32; 20—13 
In min. 36). Abia ta final, cînd 
Stela Rupă și-a „zăvorit** real
mente poarta (ceea ce nu-1 reu
șise în prima repriză), TEROM 
a redevenit formația de temut 
pentru oricare adversară, refă-
----------- iimiry—sxesrariXZZ-------

ctad handicapul ptaă la diferen
ța minimă de un gol. Mai mult, 
insă, nu i-a mal putut. Chi
mistul s-a apărat foarte precis, 
a acționat ta atac de o manieră 
proprie unei echipe de primă 
mărime, avînd în Marla Verl- 
geanu o coordonatoare de Joc 
foarte lucidă. Au înscris : Anton 
5, Chelaru 5 (1 din 7 m). Duca 
5 (4), Nlsipeanu 4, Cozma 3, 
Tomuleac 1 pentru gazde, res
pectiv Verigeanu 6, Lazăr 5, 
Nan L Petruș 3, Tircă 3, Matei 
2, Țopea 1. Arbitri : L Șerban 
șl V. Dobre (București).

ion GAVRIlESCU

De astăzi, la Clmpulung Muscel
ÎN ÎNTRECERE

CEI «Al TINERI'CICLIȘTI
seLa Ctaibuluna Muscel se vor 

desfășura. înceoînd de astăzi, fi
nalele Dacîadel ‘ “
șosea. pentru . ____ ___ ____
cursul a 5 zile de întreceri. Iată 
programul : ia 11 septembrie, 
probele de contratimp echipe 
(70 si 4o km) ; 13 septembrie,
fond- (100 — 50 km) : 14 septem
brie, contratimpul Individual 
(30 — 20 km) ; 15 septembrie, se- 
mifondul cu adttiune de puncte 
(30 — 20 km), primele cifre din 
paranteză reprezintă distantele la 
Juniori mari. Iar celelalte te 
Juniori mici.

Ia ciclism fond- 
iunlorl. ne par

D

„TILOFEOL BRĂILA" LA BOI
Incepind de astăzi va avea loc 

• nouă ediție a ..Trofeului Bră
ila**. La această Întrecere (l-au 
anunțat participarea eoortivl 
din peste so de secții din Întrea
ga tară (vor fl prezent! numai 
pugilist! de cat. I sau maeștri 
■* sportului). Galele preliminare 
vor avea loc zilnic de la ora 
16.30 iar semifinalele al finalele 
«e M ora K

L

RULMENTUL BRAȘOV — BE- 
LONUL SAVINEȘTI 23—16 (11—5). 
A fost o partidă frumoasă, mal 
ales în cea de a doua sa parte, 
cînd au dispărut neslncronlză- 
rlle și pasele greșite înregistrate 
pe alocuri în prima repriză, la 
ambele echipe. Gazdele s-au 
desprins în cîștlgătoare după 
cele 4 goluri consecutive (de la 
6—4 la 10—4) înscrise Intre mi
nutele 19 șl 28 șl au condus a- 
pol permanent, la diferente între 
5 șl 9 goluri (17—8 In min. 46). 
A fost o zi fastă pentru brașo- 
vence. în pofida Jocului „tare-, 
agresiv (cu unele momente de 
regretabilă duritate) al partene
relor de întrecere, foarte ambi
țioase de altfel. Olga Iakabos ■ 
apărat (din nou 1) excelent poar
ta Rulmentului, Iar Manuela 
Iile, Maria Tohoneanu șl Nico- 
leta Borlceanu au evoluat bine, 
atent, cu greșeli puține. Trebuie 
să remarcăm însă prestațiile de 
excepție ale colegelor Rodica 
Marian, care a făcut ce a vrut 
cu mingea, șl Ribana Oancea. 
Aceasta din urmă, tehnică, ra
pidă și Incisivă, a etalat in re
priza secundă un joc eficient și 
de mare spectacol. De partea 
cealaltă. Relonul (care a condus 
o singură dată, cu 2—1, în min. 
11) a practicat, cum spuneam, 
un handbal în forță (Elena Hu- 
țupan — 3 eliminări), doar Ga- ... . Camclta Ta_ 

cînd în cînd, 
șl altfel. Au 

8, Oancea S, 
7 m), llie 3, 
Boriceanu 1

bucureștencele nu ratau două 
aruncări de la 7 m (Lefter ta 
min. 41 șl Finaru în min. 44 — 
bară). Si craiovencele au ratat 
o aruncare de 7 m (Citu, ta 
min. 16. la scorul 6—6). dar ceea 
ce a ieșit mai pregnant ta evi
dentă a fost lipsa aruncărilor în 
forță de la distanță, unde, prac
tic, numai Floarea Ionișcu a con
tat. C.F.R. Craiova a etalat o 
bună pregătire fizică, dar a ra
tat prea mult, uneori din situații 
favorabile. Mecanică Fină, cu 
experiența unul an In plus ta 
prima divizie, s-a impus clar, 
trio-ul Cristina Berbece — Sori
na 
contribuind 
victoriei.
Fînaru 6, 
Ciubotaru
1 pentru 
Ionișcu 9, 
enescu 3, ~Stan 2, Văruț 1 și Ma- 
nolescu 1. Au arbitrat : V. Dan 
— L. Mariș (Cluj-Napoca).

Mihail VESA

Lefter — Marilena 
decisiv la 

Marcatoare : 
Berbece 5, 

3, Cipăian 3 
învingătoare, 
Citu 6, Simlon 3,

Finaru 
obținerea 
Lefter 9, 
Glura 4, 
31 Dobre 
respectiv 

3, Sto-

TEXTILA ZALAU
TG. MUREȘ 29—22 
in care echilibrul 
doar pînă in min. 
rul a fost 3—3. In 

permanent 
lejer cu 6—7 goluri.

— MUREȘUL 
(16—13). Meci 
s-a menținut 
9. cînd sco- 
rest, gazdele 

inițiativa,

I
I
I
I
I
I
I
I

briela Tarsichi și 
taru arătînd, din 
că se poate juca 
înscris : Marian 
Demeter 4 (2 din
Tohoneanu 2 (1), _______
pentru gazde, respectiv Huțupan 
7 (4). Brănut 5 Tarsichi 2. Chi- 

rlca 1. Atodiresel L Arbitri I M. 
Tănăsescu (Pitești) șl SL «U- 
ghescu (București).

P. MUGUR

MECANICA FINA BUCUREȘTI 
— C.F.R. CRAIOVA 31—U 
(15—11). Bucureștencele mi tn- 
eeput bine Jocul, condudnd ta 
min. 10 cu 6—3. Treptat. oaspe
tele echllibreazâ partida și ega
lează de patru ori : 6—6 (min. 
16), 7—7 (min. 18), »—0 (min. 10) 
01 0—0 (min. 22), olngurele mo
mente Insă cînd ele an fost mal 
aproape de partenerele de În
trecere. Finalul primei părți a 
jocului a aparținut handbaliste
lor de la Mecanica rina, care 
s-an impus și după reluare, vic
toria lor fiind absolut logica. Ar 
fi foot fi mai detașată daca

au avut
conducted . ______
O mențiune pentru pivotul Ma
riana rop și portărița Magdalena 
Albert de la formația locală. Au 
înscris : Pop 13, Antal 5, Bălă- 
ncan 4, B art aș 3, Cenan 2 și 
Sebestian 2 pentru Textila, res
pectiv Matefi 11, Mozsi 6, Ra- 
duly 3, Bărbat 1 și Z. Biro 1. 
Au condu3 : VI. Cojocaru — I. 
Mihăiiescu din Craiova. (N. DAN- 
CIU — coresp.).

ȘTIINȚA BACAU — RAPID 
BUCUREȘTI 33—17 (15—8). Peste
2000 de spectatori au aplaudat 
echipa favorită, revenită Ia va
loarea care a consacrat-o. Cel 
doi portari ai Științei (Vasllca, 
in prima parte, și Jitaru, într-a 
doua) au apărat numeroase 
mingi de gol. Rapid s-a străduit 
să reziste, dar a avut ta fată- o 
echipă dezlănțuită, în continuă 
mișcare. In acest meci • debu
tat la Ștlinta junioara Izabela 
Paxaschiv, care a șl înscris un 
gol. Marcatoare : Luca 12, Anto- 
neanu 6, Drăgănescu 5, Cerven- 
cluc 5, Popa 2, Ciubotaru 1, Da- 
nllof 1, Paraschlv 1 pentru Ști
ința. respectiv Doiciu 6, Ivan 3, 
Oprea 2. Grlgore 2, Stanciu 3, 
Duca 3. Au arbitrat: V. Erhan 
fi D. Purică din Ploiești. (L. 
MANDLER — coresp.).

In devans, Hidrotehnica Con- 
stanța — Constructorul 
ra

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

LL
1.
9.
». «.
1.». 
».

10. 
ÎL 
M.

31—20.
CLASAMENTUL

Timișoa-

Chimistul 7 6 0 1 335*183 19
Hidrotehnica 7 5 1 1 156-147 18
Textila 1 S 0 2 180-163 17
Știința 7 4 0 3 181-161 15
TEROM 7 4 0 3 174-168 15
Mureșul 7 3 4 4 158-158 13
Rulmentul 7 3 0 4 153-153 13
C.F.R 7 3 0 4 161-166 13
Rapid 1 3 • 4 162-176 13
Mec, Fini T 3 • 4 188-215 13
Raionul 7 1 1 5 140-170 10
Constructorul 1 1 • 151-190 9

I
I
I
I

Daci Victoria m: fi urmArit, 
■imbălă, numai • repetiție ge
nerală înaintea Volanci*^. ea 
ar fi trebuit să s« declare mul
țumită. Pragmatic, adversarul 
i-a dat o replică excelentă, 
drept pentru care, cum și Vic
toria s-a angajat fără mena
jamente (doar C. Solomon a 
fost protejat, accidentarea lu! 
D. Daniel fiind de mai hmgă 
durată), a rezultat un med de 
calitate, frumos, bărbătesc (așa 
sînt de explicat fi avertis
mentele). Cum Insă ea a vizat, 
logic, și oele două puncte, are 
motive să fie dezamăgită, fie 
și numai tn virtutea unei ca
sete tehnice care i-a fost, pri
viți, net favorabilă. Cu o sin
gură excepție — cînd Ciurea, 
singur cu Moraru, a preferat 
o „boltă** unui șut plasat (min. 
30) — prima repriză a aparți
nut, uneori cu autoritate, Vic
toriei, numai că Fulga (min. 5). 
Ursea (min. 11) și, mai ales, 
Mirea (min. 24) au ratat, ulti
mul Intîrziind Intercepția în 
fața... porții goale! In tot acest 
răstimp, mobilă, bine grupată 
în jurul unui dezinvolt și ins
pirat Gh. Popescu, „păzindu-l* 
cu strășnicie pe Coraș (prin 
Bica), Universitatea s-a „des
făcut** cu repeziciune, contra
atacurile ei arătîndu-se pri
mejdioase.

După pauză, eu Culcear ta 
locul lui Coraș, dar păstrîn- 
du-1 pe Mirea (care nu va e- 
volua în turul I din Cupa 
U.E.F.A., fiind suspendat), Vic
toria a apăsat pe accelerator, 
iăsînd impresia că își va su
foca partenerul. Craiova a fă
cut pasul inapoi, dar nu și-a 
pierdut luciditatea. A venit 
rindul lui Culcear »ă eșueze 
(min. 60, min. 61, min. 66. la 
fazele din urmă Boldici avînd 
intervenții 
verși tatea 
mai ales 
nilul alb. 
mentă și

miraculoase), Uni- 
părînd preocupată 

de menținerea sco- 
Atactnd cu vehe- 

cu toate liniile, iro-

GREU,
HUNEDOARA, 10 (prin tele

fon). Cu amintirea „încărcată** 
de cele trei puncte pierdute pe 
teren propriu în „directele- 
cu F. C. Olt din ultimele două 
campionate, Corvinul «-a te
mut justificat de acest meci. 
Gazdele au avut, acum, un 
prim sfert de oră în care 
și-au surprins de cîteva ori 
partenerii prin alternarea pa
selor de tatonare cu eele de 
angajare, fără a și concretiza 
pe tabelă. Astfel, In min. 5, 
I. Petcu l-a găsit pe Gabor 
dezlipit de adversar, în careu, 
dar, la șutul „cangurului**, 
Gherasim și-a probat clasa, 
blocînd spectaculos. In min. 9, 
același Gherasim a intervenit 
salvator la „bomba** lui I. Co- 
jocaru. Corvinul și-a compli
cat, apoi, jocul, intrînd lesne 
în „plasa** defensivei adverse. 
Doar cornerul pe... bară din 
min. 32 și reluarea mult „pes
te** din min. 40, în ambele si
tuații cu Gabor în prim-plan, 
au fost mai periculoase. Go
lul era cît pe-acl să tntre în 
cealaltă poartă, loniță sco- 
tînd aproape incredibil, în 
min. 43. „bolta** scurtă pe care 
Dudan a preferat-o unei lo
vituri în forță. în minutul 
următor va fi 1—0, , după 
o frumoasă și rapidă execu
ție a Iui BĂNICĂ, stop pe 
piept și voleu în coltul din 
stingă. Jos, al porții lui Ghe
rasim.

In repriza secundă, hunedo- 
renii au încercat desprinderea, 
fiind la un pas de intenție în 
min. 55, la țutul-centrare de 
pe dreapta, cu care Gabor l-a... 
evidențiat din nou pe portarul

CUM

| VICTORIA
lUNIV. CRAIOVA 1 KB 1

Stadion Victoria : teren moale I 
timp frumos ; spectatori — Cir
ca 6 000 ; Șuturi : 14—8 (pe poar
tă :' 6—4). Cornere : 14—2. A 
marcat St STOICA (min. 76).

VICTORIA : Moram 7 — Cojo 
earn 7 Al. Nlcolae 6. Ștefan 6,3. 
Topolinschi 7 —. Fulfia 7. Mlrea 
7 (min. 65 C. Solomon 7). Han- 
ganu 7 Ursea 7 — Tîră 6. Co
ras 6 (min 46 Culcear 6).

UNIVERSITATEA : Boldid > 
— Mănăilă 7 (min. 86 Cristescu). 
Gh. Popescu 8. Săndoi 7. Zam
fir 7 — Bica 7 Olaru 7. Ad. Po- 
nescu 7. Badea 7 — Ciurea l 
St. Stoica 7.5.

A arbitrat O. Streng (Oradea) ; 
la linie : S. Neesulescu (Scornl- 
cesti) sl C. Soreseu (Pitești).

Cartonașe galbene: MANAILA, 
TOPOLINSCHI, ZAMFIR, OLA
RU, ȘTEFAN, HANGANU, CIU
REA.

La snerante : 2—1 (1—0)

sind alte și alte ocazii (Țiră 
în min. 72. Ursea în min. 73), 
Victoria și-a lăsat însă „băr
bia" descoperită și Universi
tatea a folosit momentul : 
Ciurea i-a pasat lui Șt. STOI
CA, Ursea a tratat situația cu 
superficialitate, craioveanul a 
pătruns în careu și, pe jos, a 
trimis la colțul scurt, tn min. 
76 : 0—1. Chiar survenit îm
potriva cursului jocului, un gol 
rămîne un gol, eforturile din 
final ale gazdelor neizbutind 
să aducă nici măcar meritata 
egalitate. Un succes, ca să re
zumăm, al dăruirii și al vite
zei de joc. realizat în compa
nia unei formații care, deși 
infrîntă, ni s-a părut într-o 
oarecare creștere față de evo
luțiile anterioare. Mai deter
minată, dar și fără șansă, ea 
primind — ca și în partidele 
cu Farul și F.C M. Brașov — 
gol spre final, dnd nimic nu 
s-a mai putut îndrepta. Prețul 
ratărilor a început să devină 
pentru Victoria prea mare.

Ovidiu IOANIȚOAIA

SE ANTICIPA
I CORVINUL 1 (1)1
I F. C. OLT ’ 1

Stadion .Corvinul** : teren bun. 
dar umed ; timp noros ; specta
tori — circa 7 ooo : Șuturi : 13—8 
(pe poartă : 6—3). Cornere î 9—3. 
A marcat BĂNICĂ (min. 44).

CORVINUL : ionită 7 — Beje- 
nariu 6 (min. 75 Ulesan 6), Nic- 
sa 6. Stroia 7.5. Ciocan 6 — Che- 
zan 8 I. Prtcu 6. Bănică 
Postolache 6 (min 60 Bozga 
I. Cojocaru 7. Gabor 7.

F.C, OLT : Gherasim 7.5 — 
se 5.5. Mihall 7 Cireașă 7,

7.5 -
6).

Ru- 
__ .... _____  .. ____ __ .. D
Munteanu 6 — V Popa 6. Eftlmie 
7 Pistol 6 (min. 58 Ov. Cioba- 
nu 5) — Dudan 5.5. Pena 6. Ad. 
Georgescu 6 (min. 71 Tulba 7).

A arbitrat 
Napoca) ;
(Brașov) 
Jiu)

Cartonase galbene : I. COJOCA
RII. CIREAȘĂ. COCAN.

La speranțe : 3—0 (0—0). 
® ...... .... .

„oltean**. Mai echilibrată, în 
continuare, cu F. C. Olt mai 
activă decit pînă atunci, par
tida a ținut „tribunele** cu 
sufletul la gură, avantajul mi
nim fiind pus sub semnul în
trebării îndeosebi după intra
rea lui Tulba, care, în min. 
82, lansat în careu, a țintit 
colțul lung, mingea ocolind de 
puțin bara. O și mai mare 
ocazie la cealaltă poartă, în 
min. 85. cînd Cocan, de la 10 
m central, a tras tare, „să rupă 
plasa**, dar „afară** 1 A fost 
un meci greu pentru Corvinul, 
care a cîștigat la 
vingîndu-sf, poate, 
plex F. C Olt'*.

M Salomir (Cluj- 
la linie : R. Petrescu 
si M Stefănoiu (Tg.

limită. In- 
un „com-

Georpe ROTARU

MAI ERAU CÎTEVA MINUTE...
BRAȘOV, 10 (prin telefon).

Meci foarte greu pentru for
mația brașoveană, Încheiat cu 
victoria in extremis a acesteia, 
după o aprigă dispută, tn vre
me ce gazdele au avut în Pol- 
gar un portar inspirat șl atent. 
Farul s-a prezentat cu un 
goal-keeper (Anton) total Ieșit 
din formă, coautor la toate 
cele trei goluri primite de echi
pa sa. După tatonarea de Înce
put. întîiul gol al F.C.M.-uiui 
vine in min. 13 : Barbu ti gă
sește excelent pe ANDRAȘI 
în careu, iar acesta înscrie fru
mos, din voleu, pa lingă Că-

* mui și Anton, rămași specia - 
tori. Farul Iese ca convingere 
la atac, domină aproape 20 de 
minute și, firesc, egalează in 
min, 31, atunci cînd MUST AC A 
șutează cu precizie din apro
piere, după o pasă exactă de 
la ăi. Popa. E rindul gazdelor 
să insiste, nu fără roade, pen
tru că in min 36 PÎRVU reia 
în plasă mingea defectuos res
pinsă de Anton la șutul tui 
Ghergu, în rest, prima repriză 
a oferit numeroase mari oca-

zii de ambele părți. Caciureac 
(minutele 3, 37 și 45). Ghergu 
(min. 11) și Pîrvu (bară, min. 
39). respectiv M. Popa (de 
două ori, singur, cu portarul, 
in min. 10 
(min. 25).

In partea 
braț, rapid, 
de ritm și 
egalează în 
careu! mic, 
lungit atac 
ce tot el ratase o bună ocazie 
tn min. 47. Brașovenii se _a- 
runcă** acum cu disperare In 
ofensivă, irosind situații de 
gol în min. 74 (Naghi) și 78 
(Barbu). Cînd mai erau doai 

trei minute, mingea circu
lă pe traseul Nedelcearu- 
Barbu-MANDOCA, baloniil lo
vit cu capul de acesta din ur
mă intră in poartă, pe lingă 
on Anton fără reacție, para» 
fîndu-se astfel o victorie 
ritată a gazdelor, dacă 
gîndim câ au dominat 
sferturi din partidă. Ar 
fi de subliniat jocul dur al lui 
Selimeșl (merita cel puțin un

Si 15) si G. Mihai

a doua, 
cu dese 
direcție, 
min. 68, 
in urma 
constănțean,

joc echili- 
schimbări 
M. POPA 
șutind din 
unui pre- 

după

iu e- 
ne 

trei 
mai

MX 
V4 li 
taibun 
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V MINUTUL 35! SCORUL SPUNE TOTUL...
îa telefon), 
ituțiasm 1b 
ii* stadion 
st al Hm' 
pe prima 
eu o vio-

lormațial 
-idea ei C. 
i așteptări, 
golaverajul. 
. eu -U* 
•enea după 
•trollștli a- 
turîle după 

intr-o re- 
joc curat.
pase me- 
ruperi de 

unul mal 
trolul a tn- 
în atac si. 
lentă com-
o lovitură 
Lazăr a 

i la poarta
14 avea să 
o pasă di- 
a ajuns la 
lu.ieană a 
said), een- 
ost reluată 
jos, la colț: 
aca a exe- 
ră, de lin- 
sr, ți Bî$- 
c si epec- 
iscriind eu 
unea, care 
isă. tn re- 
că suturi 
tnță. dar in 
a fine, tn 
secutat ra- 
nsiva elu- 
tisă nepre- 
mult calm, 
-0.
în min. 4*T.

-j PETROLUL 3 (3) I
|,U* CLUJ-NAPOCA 0

Stadion Petrolul : teren exce
lent ; timp călduros ; spectatori 
— circa 17 000. Suturi : 10—o rpe 
poartă : 4—3). Cornere t 11—10 
Au marcat t B1SCA (min. 14 ai 
18). MATEI (mln. 35)

PETROLUL : Liliac 7 — D. Po
pa 7. Pitulice 7 ștefan 7. Pa- 
nalt 7 — Mocanu 4. Matei 7,5, 
C. Lazăr 7 — Greaca 7.5 (min. 87 
Hlncu). Catlnca 7. Blscă 8 (mln. 
73 Mitici 8).

,.U* CLUJ-NAPOCA t Prunes 
8 — Gherman 8, Neamtu 6. Mo
vilă 7. Polar 8 — Bacos 8 (mln 
S2 Ciobanu 8). Suciu 8. Zâne 8. 
Biro X 8 — Cadar 8. Dochla 8 
(min. 74 Blris 8)

A arbitrat I. Velea (Craiova) : 
la linie : C. Gheorghe (Suceava) 
Si A. Huzu (Sibiu)

La speranțe t 4—0 n—0).

• "
scorul putea fi 4—0, Insă min
gea trimisă cu capul de Bîșcă 
a trecut milimetric pe Ungă 
bară. Petrolul putea totuși În
scrie din nou. în min. 63. eind. 
la cornerul executat de Moca
nu. Greaca a reluat cu capul 
balonul a lovit bara ți Gher
man a scos de pe linia porții. 
Apoi. .V“ nu s-a lăsat prea 
mult invitată, simțind automul- 
țumirea partenerei $1 a atacat 
mai mult, dar Suciu si Biro I 
au irosit o bună situație (min. 
66), apoi șutul lui Biro I ni
merește stîlpul porții lui Li
liac (min. 81), pentru ca în fi
nal, la centrarea lui Catinca, 
Lazăr (min. 88) să reia peste 
poartă doar de la trei metri !

Constantin ALEXE

MULTE EMOȚII

SIBIU. 10 (prin telefon). 
Primii care s-au înscris „ia 
cuvin!" au fost jucătorii echi
pei locale, ei impunindu-ți 
punctul de vedere prin linia 
mediană, laborioasă și insis
tentă, cu Jurcă si Majearu 
in prim-plan, care imping 
permanent jocul spre buturile 
lui Speriatu. Constrînși să ră- 
mină pe „baricade**, piteștenii 
nu prea au momente do 
respiro. Timp de aproape o 
.jumătate de oră ei nu reușesc 
să temporizeze „mijlocul**, 
precipitîndu-se, iar in tați 
doar debutantul Daniel 
Zamfir incercind ceva. Firesc, 
rubrica „ocazii** este a gazde
lor. In min. 7, la cornerul 
executat de Majearu de pe 
dreapta, Văsîi reia balonul exact 
In încheietura barelor; in min. 
12, șutul lui Jurcă, de la 8 m, 
întîlnește piciorul lui Eduard, 
același jucător respingind tn 
min. 28, de pe linia porții, 
mingea trimisă de Cotora. 
Treptat, sibienii pierd din tu
rație. oferind posibilitatea 
argeșenilor să se vadă mal 
mult în jumătatea adversă, 
notabile fiind șuturile lui Gri- 
goriu (min. 30) și C. Pană 
(min. 41). Cînd se scurgeau 
ultimele secunde ale reprizei, 
Cotora centrează din nou (i, 
de astă dată, VASlI, de la 10 
m, nu mai greșește ținta, tri- 
mițind, eu eapul, mingea tn 
plasă.

La reluare, cînd nici nu se 
scurseseră toate secundele 
primului minut, același VĂSÎI 
înscrie, eu un șut violent, sub 
„transversală*. Un gol rapid, 
tn fapt al desprinderii, pentru 
că gazdele urcă iarăși viguros 
la rampă. în mln. 49, o altă,

| F. C INTER 3 (t) I
j F. G ARGEȘ •

stadion Municipal : teren bun ; 
timp înnorat; spectatori — drca 
17.000 : Suturi : 27—7 (pe poartă : 
14—3) : Cornere : 7—4. Au mar
cat t VAStI (min. 45 si 46). SZE- 
NBS (mln. 82).

F.C. INTER : M. Vaslle 4 —
Cotora 7. Boar 8. M. Stănescu 8. 
Dobrotă 8.5 — Jurcă 7. Foplcu 
8 (mln. 73 Mărgărit 8). Majearu 
7.5. Szencs 7 — Văsîi 8. Radu H 
8 (min. 00 Burch el 8).

F.C. ARGEȘ : Sberlatu 6 —
Vilău 5 (min. 80 Voicu 5). Pîrvu 
8. Stancu 7. Eduard 6 — Prisă- 
ceanu 5. M. Stoica 8. Ignat 8 
(min. 65 Dican 6). Grigoriu I — 
Daniel Zamfir 7. C. Pană i.

A arbitrat M. Constantinescu ; 
* linie : G. ionescu si V. nie 
(toti din București).
Cartonase galbene : VOICU. DO

BROTA.
La speranțe : 3—8 (1—0). S

bară «ibiană. prin Radu II, 
apoi, in min. 57, Văsîi este 
foarte aproape de un hat- 
trick, dar trimite peste poar
tă, de la 8 m. Deși deține ini
țiativa, formația locală păcă
tuiește in a combina excesiv, 
amulînd în mare parte pers
pectiva fazelor de real peri
col. Oaspeții izbutesc eîteva 
ruperi de ritm într-o perioadă 
de echilibru insă indecizia la 
finalizare este un handicap 
Imens. Totuși, in mln. 82, • 
acțiune iese din t tipare prin 
simplitate și eficiență : cen
trarea lui Majearu este urma
tă de o reluare precisă, eu 
eapul, a lui SZENEȘ. Un 
3—0 mai aproape de realitate, 
susținut ți de datele din ca
seta tehnică.

Adrian VASILESCU

IERI, In ETAPA a 3-a A DIVIZIEI B
Seria I ---------------------------- -----------

UNIREA FOCȘANI — POLI
TEHNICA IAȘI 4—1 (0—1) I Bt-
volaru (mln. Sl), Chiriță (min. 
60 ți 88), Popescu (mln. 67), res
pectiv Dobrea (mln. 34).

STEAUA M1ZIL — F.C.M. PRO
GRESUL BRAILA »—1 (1—0)1
Cola (mln. 11), Galeș (mln. U), 
respectiv Drăgol (mln. 68).

ȘIRETUL PAȘCANI — CEA* 
HLAITL P. NEAMȚ 8-4-

VIITORUL VASLUI — C. 6. 
BOTOȘANI 3—0 (2—0) : Hulban
(min. 8 din 11 m). Sandu (mln. 
17) șl Toma (mln. 85).

UNIREA SLOBOZIA — ARIPI
LE VICTORIA BACÂU 3—8 (0—0) : 
ȘL Pctcu (min. 52, M ți T>). 
respectiv Pavel (mln. 65), Ghioa- 
ae (mln. 79 din 11 m).

C.S.M. SUCEAVA — POIANA 
C1MPINA 3—0 (0—0) : Sfrljan
(mln. 64), Păiuț (mln. 87 ți min. 
88 din 11 m).

FORESTA FĂLTICENI — CJFJL 
PAȘCANI l-o (1—0) : Antonia 
(min. 45 din u m).

OLIMPIA RM. SARAT — O- 
ȚELUL GALATI 0—1 (0—1) : Be
lea (min. 44).

Seria a Il-a ----

GLORIA BUZĂU — PRAHOVA 
C.S.U. PLOIEȘTI 1—1 (1—1) :
Roșu (min. 34), respectiv Matei 
(mln. 43).

Relatări de la Fl. Jecheana, R. 
Alexandrescu, V. Apostol, M. 
Viorea. L Matei, I. Mîndrescu. 
D. Crăciun, T. Budescu ți D. 
Soare.

L VIITORUL 
>— 3. Progr. Br.

Unirea Focșani
4. C.S.M. Suceava
5, Șiretul
8. Oțelul
7. Forest.-'
I. Olimpia Rm. S. 
». Gl. Buză 

10-11. Ceahlăul 
Steaua Mlzll

12. Politehnica
13. C.F.R. Pașcani 
ÎL Unirea Sl.
IS. C. S. Botoșani 
18. Prahova
17. Poiana
18. Aripile Be.

3 3 8 1 8-2 4
3 3 4 16-34
3 It 1 5-2 4
3 3 8 15-34
3 12 4 2-14
2 2 5 15-14
3 18 12-24 
3 1115-33 
>1115-32
2 1 1 1 2-3 3
3 2 114-45
2 1114-63
3 10 2 2-33 
1 1 <2 4-5 3
8 1.3 5-4 2
8 0 115-73
I 1 I 1 1-7 2
3 0 112-71

in tele- 
.ulte emo- 
nărul 1000 
ilon fotba- 
a din Va- 
ele emoții 
în contul 

14, la șu- 
4. Cristea, 
:ă se poa- 
irtul cam- 
fazâ fier- 
ire a sus- 
ro și con- 

zdele au 
lUră de la 
lomba" lui 
să cu difi- 
pe fază. 
13, Negrilă 

vigilența 
ean, peste 
luce prima 
i de mar- 
din lateral 
de Negrilă 
tează, Jipa 
instanță și 
ipinge ba- 
o „pădure-

„strînge", 
traatacului 
1, să-i a- 
după nu
li. Cristea 
1. Ia mar-

16 m, pe 
t> preluare 
i pețroșe- 
irul ierbii, 
tru Jipa. 
1-1 echipa 
două ori 

, jocul se 
spre bu- 

■ă însă să 
>o situație 
1 orădeni- 
ului lnșe- 

din min.

Stadion Jiul : timp Închis : te
ren bun : spectatori — circa 
9.000 ; Șuturi : 14—11 (pe poarta : 
8—2) : Cornere : 8—9. Au mar
cat : I. VARGA (min. 45). LAS- 
CONi (min. 48). respectiv T 
IVAN (min. 81).

JIUL : Zlotea 8 — Negrilă 7, 
Sedecaru 8, Florescu 7. Udrică 6 
(min. 49 Bîcu 6) - M. Cristea
8.5. I. Varga 7. MoromHe 8. B. 
Popescu 8 — Henzel 8. Lasconl 
8.5.

F.C. BIHOR : Jipa 7 — N. Mu- 
resan 6. Bucico 8.5. Blszok 8, 
Welssembacher 8,5 — Tămas 8. 
Cheregi 8. vanoea 8. T. Ivan 7 
— Ov Lazăr 8 (mln. 75 Terheș). 
Bolba 5.

A arbitrat N Volnea ; la linie : 
M. Niculescu (ambii din Bucu
rești) si V. Dontu (Galați).

Cartonașe galbene : LASCONI, 
BUCICO. P. IVAN. WEISSEM- 
BACHER. M. CRISTEA.

La speranțe : 4—1 (3—0).

Peste numai un minut insă, 
jocul se relansează: lovitură e- 
xecutată de O. Lazăr, de pe 
dreapta, și T. IVAN reia la 
colț (era primul șut al oaspe
ților pe spațiul porții). Pîni 
în final vom fi martori la mi
nute incandescente. In min. 78, 
Bîcu este agățat în careu, jo
cul însă continuă. în min. 85, 
Henzel se află la numai cîțiva 
centimetri de gol, în min. 86 
„capul- lui Vancea e scos de 
pe linia porții de Florescu, 
pentru ca în min. 89. la „la
tul" lui Lasconl din 8 m, Jipa 
să scoată cu un reflex exce
lent în corner

Mihai CIUCA

O REPRIZĂ CU TREI GOLURI
BACĂU, M (prin telefon). 

In primul sfert de oră, forcin- 
gul localnicilor a fost sufocant, 
combinațiile derutante efectua
te in mare viteză creind mari 
probleme agresivei ți masivei 
apărări a echipei studențești 
Chiar în min. 2, într-o acțiune 
pe cont propriu. Scînteie l-a 
„răsucit* pe M. Popa, Voicilă 
a ieșit la blocaj, dar vîrfjJ 
„alb-roș ii or" i-a pasat lui Șoi- 
man. Acesta a șutat puternic 
de la circa 20 m și Cristea, 
apărut ca din pămint, a res
pins de pe linia porții ! Peste 
8 minute, „zvîrluga" Hodină 
profită de o greșeală a lui S. 
Rădueanu, trimite în diagona
lă la fundașul G. Radu si 
„bomba" acestuia a trecut mi
limetric pe „lingă". De prin 
min. 20, jocul se mai echili
brează (din păcate, apar ți ci- 
teva cartonașe galbene). In
cursiunea lui Stancu (min. 30), 
pe flancul sting, se Încheie un 
șut violent sub „transversală" 
respins în corner de portarul 
Alexa. Se joacă în continuare 
pe „contre", ratează Burleanu 
(min. 36). apoi Scînteie (min. 
10) pierde o minge bună la 
marginea careului, pentru oa 
in min. 42, la centrarea 1W 
Dobre, Lucaci să reia, din vo- 
leu, „peste".

Repriza secundă, repriză cu 
goluri, a fost tot atît de dis
putată. cu suspansuri ți pe 
alocuri cu nervi. Gazdele au 
deschis scorul in min. 52 : Clu- 
din a centrat și HODINA a 
trimis balonul in plasă pe sub 
portarul Voicilă, mascat de pro
priii fundași : 1—0. In min. 57, 
putea fi 2—0, dar trei minute 
mai tirziu, la cornerul executat

js. C. BACĂU 

J SPORTUL STUD.

Stadion .23 August- : teren 
moale : timp înnorat ; spectatori 
— circa 9 000. Șuturi : 15—8 (Pe 
poartă : •—4). Cornere : 10—5. Au 
marcat : HODINA (min. 52). 
BURLEANU (mln. 69. din ncnalty). 
respectiv M. POPA (min, 80).

S.C. BACAU : Alexa 7 — G. 
Radu 8.5. FIsic 7. Borcea 7. G. 
Munteanu 8 — Ciudln 7 (min. 
87 Fulga 8). Burleanu 6.5. Tis- 
mănaru 6.5. Hodină 7 — Soiman 
6 (mln. 82 Penoff). Scînteie 7.

SPORTUL STUDENȚESC : Vol- 
eilă 8 — M. Marian 6 (mln. 21 
V Iorgulescu 6). M. Popa 7, Cris
tea 7, Ciucă 6 — Lucaci 6,5. Ol- 
teanu 6. Dobre 7. FI. Stancu 8 — 
S. Rădueanu 6. Buterchi t «mln. 
84 Stănlcl 7).

A arbitrat M. Axente (Arad) ; 
Ia linie : Al. Mustătea (Pitești) si 
I. Molse (Buzău).

Cartonașe galbene • BORCEA, 
CIUCA. BUTERCHI.

La speranțe : 1—0 (1—0).
• • 

de Stănici, M. POPA a egalat, 
reluind balonul cu capul, din 
plonjon : 1—1. Moment grâu 
pentru gazde, care domină, dar 
nu mai sînt atît de lucide. în 
min. 62, Alexa salvează poarte 
la șuturile lui S. Rădueanu și 
Olteanu. Desprinderea se pro-, 
duce in min. 69, in urma unei 
faze fierbinți : Scînteie, aflat 
la colțul careului, a fost faul
tat de M. Popa, faza fiind con
testată îndelung. Arbitrul a 
dictat penalty, transformat de 
BURLEANU. După eîteva 
scene nedorite, jocul a rein
trat in normal, cu faze preci
pitate de o parte și de alta, 
fără însă să se mai înregis
treze ceva deosebit.

Stelmn TRANDAFIRESCU

AUTOBUZUL BUCUREȘTI — 
RAPID BUCUREȘTI 2—4 O—l) 1 
Clucă (min. 10), Tănase (mln. 
55), respectiv Rodin (min. 4, 53 
ți 77) ți Damaschin H (min. 75).

GAZ METAN MEDIAȘ — MI
NERUL MOTRU 3—4 (8-0) 1
Mărgineanu (min. 15, din 11 m, 
ți min. 24) și Pustai (mln. M).

A. S. DROBETA TR. SEVERIN 
— CHIMIA RM. V1LCEA 8—4 
0—0) : Stănică (mln. 28).

CONSTRUCTORUL CRAIOVA — 
C. S. TIRGOVIȘTE 1—0 (1—0) 8 
Berneanu (min. 12).

MECANICA FINA BUCUREȘTI — 
UNIREA ALBA Il'LIA 4—0 (1—0) I 
Zamfirescu (mln. 44), Minea n 
(min. 68), Strlzu (min. 8^ ți 
Baba (min. 88).

PANDURII TG. JIU — META
LUL MIJA 2-0 (1—0) : Clobotaru 
(min. 16 și 65).
TRACTORUL BRAȘOV — F.C.M. 

CARACAL 3-0 (2—0) : Mureșan 
(min. 33), Rădulescu (min. 30) 
ți A. Vasile (min. 87).

SPORTUL „30 DECEMBRIE* — 
LC.I.M. BRAȘOV 2—0 (0—0) t P. 
Dumitru (mln. 46) șl D. Dumi
trescu (mln. 86).

IJMJ4.S.A. SF. GHEORGHE - 
METALURGISTUL SLATINA *—1 
(2—0) : Dumitrlu (mln. 11), Hlr- 
sean (mln. 12), Farago (mln. 48), 
Tikosl (min. 73), respectiv Crn- 
loveanu (min. 49).

Relatări de la N. Costache, ÎL 
TacăL M. Focțan, S. Gurgui, O. 
Gufu, M. Bălol, V. Secăreanu. 
P. Radu ți L. Brlotă.

L LM.A.S.A. 2 2 0 6 7-1 6
1 Rapid Buc. 2 2 1 0 6-2 »
1. Pandurii 3 2 18 5-2 1
L A. S. Drob a 3 2 1 0 6-2 8

5— 6. Tractorul 3 2 6 1 7-3 0
Mec. Fină 3 2 0 1 6-1 4

7. Constr. Cv. 3 1 3 0 »■ 1 4
L LC.LM.-B . 111 IU 1
5. Gaz Metan 110 2 5-1 1

10. Chimia 2 10 13-6 1
11—12. Autobuzul 1 1 0 3 6-1 1

C. 8. T-vlșt" 3 1021-3 1
13. Sp. „30 Dec." 3 10 13-0 8

24—16. Metalurgistul 3 1 0 3 7-11 2
Met. Mija 3 1(13-8 3
Mln. Motru 2 1 0 2 3-6 1

17—ÎL Unirea A. L 3 0 1 3 6-8 1
FCM Caracal H1IH i

Seria a IlI-a --------------------------------
SOMEȘUL SATU MARE — 

A.S-A. TG. MUREȘ 2—1 (1—0) 1 
Radar (mln. 30 din 11 m), Krasol 
(min. 72 din 11 m), Hebe (mln. 
75), respectiv Maier (min. 89).

GLORIA REȘIȚA — A.SJ4. 
PROGRESUL TIMIȘOARA 2—6 
a—0) : Mitor (mln. 28), B. Boa 
(mln. 60 și 65).

ELECTROMUREȘ TG. MUREȘ
— ARMATURA ZALĂU 3—1 (2—1) I 
Toth (min. 8. autogol), L. Popa 
(min. 25 ți 78), respectiv Păs
cută (min. 45).

C.S.M. VAGONUL ARAD — 
METALUL BOCȘA 2—0 (2—0) :
Torok (min. 3) ți Teodorescu 
(min. 8).

STEAUA C,F.R. CLUJ-NAPO
CA — CHIMICA T1RNAVENI 
2—0 (1—0) : Smolcanu (mln. 17), 
Jucan (mln. 50 ți min. B din 
11 m).

MUREȘUL EXPLORĂRI DEVA
— OLIMPIA I.U.M. SATU MARE
1—0 (0—0) : Costăchescu (mln.
78 din 11 m).

r. C. MARAMUREȘ BAIA MA
RE - U. T. ARAD 1-0 (0-0) I 
Asoițel (min. 79).

CLFJL TIMIȘOARA — STRUN
GUL ARAD 0-0.

GLORIA BISTRIȚA — C.SJL 
REȘIȚA 2—1 (1—1) i Manea (min. 
43), D. Moldovan (mln. 70), reu- 
pectiv Mărgineanțu (mln. 30).

Relatări de la P. Fuchs, S. 
Vida, G. Botezan, O. Berbecaru, 
L Lespue, L Simion, O. Nemeș, 
8. Marton și L Toma.

puncte.

1— 3.

4.
5.
e.
7.

Olimpia S. M. 
Gl. Bistrița 
Someșul 
Electromureș 
Met. Bocșa 
Steaua C.F.R. 
Chimica

3 2 0 1 8-34
3 2 0 1 5-3 4
3 2 0 1 6-3 6
3 2 0 1 7-5 0
32013-20
3 1116-23
3 1114-32

3- 3. C.S.M. Reșița 3 1112-33
P. C. Marari. 3 1111-13

13. C.F.R. Tim. 3 1112-31
H—IX Strungul 3 1111-33

Vagonul 3 1114-81
13. Gl. Reșița 3 1 0 2 3-3 2
14. U.T.A. 3 1 0 3 5-6 3
15. Armătura 3 1 0 3 5-7 3
13. Progr. Tim. 3 10 3 0-73
17. Mureșul Expl. 3 1 0 3 3-7 3
IX A.S.A. Tg. M.« 3 1115-01

♦ Echipă penalizată eu douâ

raataculul, 
pas de a 

min. 60. UN DERBY
(Urmare din vag. 1)
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prima re- 
turi inten- 
tența unei 
anstănțene. 
permanent

3POV1CI

tea deveni periculoasă din pi
ciorul lui Lăcătuș (min. 2), iar 
Stelea s-a opus cu brio unui 
șut bine plasat al lui Hagi 
(min 6). Replica dinamoviști- 
lor nu s-a lăsat așteptată și 
in min. 8 Lung a apărat cu 
dificultate mingea trimisă cu 
capul de Andone lingă bară. 
Portarul stelist nu a mai pu
tut face însă nimic în min. 15. 
cînd MATEUȚ — care preluase 
mingea bine pasată cu eapul 
de Răducioiu (ciștigător tn 
duelul aerian eu Iovan) — a 
pătruns in careul advers ți a 
șutat necruțător. Fazele fier
binți vor alterna tn continuare 
la ambele porțl. De o parte, 
Stelea se va remarca la țutu-' 
rile lui Mujnai (min. 24 ți 36) 
șl Negrău (mln. 40). de cea
laltă, Lung la șutul lui Mihă- 
cscu (min. 31). Repriza va a- 
vea un final electrizant, cu un 
senzațional șut tn „transversa
lă* al lui Rednic. de la circa 
30 de metri, urmat de o rO- 
luare a balonului, cu capul, do 
către Răducioiu, din 6—7 m, 
pe lingă poartă !

După pauză. Steaua forțează

SPECTACULOS
egalarea și in min. 62 I. Du
mitrescu ratează o bună situa
ție șutind imprecis. Ceva mai 
tirziu, în minutele 70 și 74, 
Stelea va avea două reflexe 
splendide la mingile puternic 
și bine plasate de Hagi și, res
pectiv. Negrău. Pe fondul a- 
vîntului ofensiv al steliștnor, 
care ii antrena uneori pînă și 
pe fundașii echipei campioa
ne. aceștia lăsînd mari spații 
libere în propria jumătate de 
teren, dinamoviștii au lansat 
frecvent rapide contraatacuri, 
creindu-și numeroase și exce
lente ocazii de gol. Două din
tre ele le-au fructificat, in 
min. 76 prin TIMOFTE (abia 
introdus in teren), la o splen
didă acțiune personală, ți in 
mln. 84 prin C. ZAMFIR, care, 
bine lansat de Rednic, a pă
truns singur spre careul ad
vers, trimitind mingea eu bol
tă peste Lung. Alteori, însă, 
dinamoviștii s-au jucat cu o- 
caziile avute.

Dinamo a obținut astfel o 
netă și meritată victorie, la 
capătul unei partide gustate de 
public (Steaua contribuind, ală
turi de învingătoarea sa. mi 
dinamismul ți spectaculozita
tea jocului) si care s-a bucu-

( STEAUA 0 I
DINAMO 3 (1) I

Stadion Steaua : teren foarte 
bun ; timp bun nentru fotbal : 
spectatori — circa 30.000. Șuturi : 
15—15 (pe poartă : 7—10). Cor
nere : 9—5. Au marcat: MATEUȚ 
(min. 15). TIMOFTE (min. 76) șl 
C. ZAMFIR (min 84).

STEAUA : Lung 7 — D. Pe- 
trescu 7, Mlnea 5,5, Iovan 6, Un- 
gureanu 7 — Mujnai 7,5, Rotarlu 
6. Hagi 3. I. Dumitrescu 5,5 
(min. 61 Ballnt 6) — Lăcătuș 6. 
Negrău 7.

DINAMO : Stelea 9 — Mihăes- 
eu 8, Rednic 9. Andone 8.5, Klein 
8.5 — Lupescu 7, Sabău 8. Mateut 
8 Lupu 7 — Vaișcovicl 6 (min 
S3 C. Zamfir 7.5) Răducioiu 7 
(min. 75 Timofte 8).

A arbitrat D. Petrescu (Bucu
rești) : la jlnie : Gh. Constantin 
(Rm. Vtlcea) sl Ad. Morolanu 
(Ploiești).

Cartonașe galbene : KLEIN. 
BABAU.

Cartonaș roșu : HAGI (mln. 88) 
La speranțe : 2—1 (1—0).

• ................... . ....... .......
rat de un arbitraj — cu puține 
ți mărunte excepții — foarte 
bun. Să mai notăm, totuși, in 
încheiere, gestul nesportiv al 
lui Hagi. care, la o altercație 
intre Lupescu și Negrău, nestă- 
pînindu-și nervii, l-a îmbrin- 
cit pe mijlocașul dinamovist, 
fiind pe bună dreptate eliminat 
de pe teren.

ADMINISTRAȚIA DE STAT LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
• REZULTATELE CONCUR

SULUI PRONOSPORT DIN 10 
SEPTEMBRIE 1989 : 1. Jiul — 
F.C Bihor 1 ; 2. S.C Bacău — 
Sportul Studențesc l ț 3. Ite- 
trolul — „U“ Cluj-Napoca 1 4 
4. Corvinul — F.C. Olt 1 ț 5. Bo
logna — Bari 1 ; 3. Cremonese 
— Genoa 2 ; 7. Fiorentina — 
Lazio 1 ; 8. Juventus — As- 
coli 1 ; 9. Lecoe — Cesena 1 5 
10. Milan — Udinese 1 ; 11. Rt-

ma — Atalanta 1 ; 12. Samp- 
doria — Internazionale 1 ; 13. 
Verona — Napoli 2. Fond to
tal de cîștiguri : 1.442.361 let
• NUMERELE EXTRASE LA 

TRAGEREA „LOTO 2“ DIN 
10 SEPTEMBRIE 1989. Extra
gerea I : 34 7 21 12 ; Extra
gerea a H-a : 59 43 8 62 ; Ex
tragerea a III-a : 53 73 48 24. 
Fond total de cîștiguri : 464.558 
let

I
I
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I
I
*

I
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I. D. M. S. ANUNȚĂ s
în ziua de 21 septembrie 1989, ora 10, vinde prin licitație pu

blică autoturisme diferite mărci, disponiblllzate prin Decretul 1 
277/1979.

Licitația se va ține ta sata I.D.M.S. din București Bd. Ma- ■ 
gheru nr. 8—8, etaj V. camera 17, sector 1.

La licitație poate participa orice persoană care consemnează I 
la C.E.C, o garanție de 10% din prețul de Începere a licitației > 
autoturismului.

Autoturismele se vtnd eu plata integrală. I
Dosarele de stare tehnică • autoturismelor pot fi consultate 1 

la întreprinderea deținătoare.
Listele cu caracteristicile, prețurile de începere a licitației I 

precum șl adresele unde pot fi văzute autoturismele sînt afi- 1 
sate ia următoarele magazine auto-moto-velo-sport ale I.D.M.S. I 
din :

— Șos Mihal Bravu 47—48, Bl. P M, sector 3 ;
— Șos. Pantellmon nr. 213, sector 2 ;
— Șos. Colentina. Bl. 84. sector 2 ;
— Bd. Magheru nr. 22, sector 1 ț
— Mag. Sport — turism, str. Socului nr. 53 sector 2 ;
— Rd. Nlcolae Bălcescu nr. 36, sector 1 ;
— Mag. auto din str. Valea Cascadelor nr. 34 sector 8.

• OBnnSV *

l>
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.intcrnnționulclc" flc Judo (tineret) ale României „Internaționalele" de tenis (juniori) ale României

SPORTIVII NOȘTRI - CÎȘTIGĂTORI 
LA 5 CATEGORII

IRINA SPIRLEA — O ÎNVINGĂTOARE MERITUOASĂ

Judoul nostru și-a reluat ac
tivitatea competițională mai 
mult decît promițător. După oe 
la Havana, unde a avut loc 
.Turneul Prietenia", trei ju
niori și trei junioare au cuce
rit nu mai puțin de 8 medalii, 
Simbătă, la Campionatele . In
ternaționale de tineret ale 
României — desfășurate într-o 
organizare ireproșabilă în 
Sala Raoid din Capitală —, 
reprezentanții țării noastre au 
dominat autoritar, cu un bilanț 
relevant : la 5 din totalul celor 
7 categorii de greutate au ie
șit Învingători. 6 dintre ei s-au 
situat pe locul 2 și 7 pe lo
cul 3. In clasamentul pe na
țiuni, România a ocupat pri
mul loc. fiind, urmată de R. D. 
Germană, Franța, Belgia și 
Cehoslovacia. O frumoasă com
portare. care ne îndreptățește 
să așteptăm încrezători apro
piatele Campionate Eurooene 
pentru tineret, de la Atena.

La categoria superușoară au 
ajuns in finală Dan Agapie și 
Virgil Pena. Să subliniem, mai 
întîi. că tînărul Agaple și-a în
vins toți adversarii prin ippon, 
performanță realizată și de 
Pena în seria sa, oaspeții fiind 
nevoiți să iasă din cursă. Me
ciul decisiv pentru locurile 
1—2 a fost, firește, extrem de 
disputat și deopotrivă echilibrat. 
Agapie obținînd, în cele din 
urm?, victoria la limită. Pe 
locul 3 : Eugen Turigel și Io
sif Haylak (ambii din lotul 
tării noastre).

Ț.a categoria următoare, se- 
miusoară, tînărul Zoltan Te- 
szari s-a impus intr-o manieră 
deosebit de spectaculoasă, mo
tiv pentru care a și fost de
semnat drept cel mai tehnic 
judoka. El a cîștigat toate par
tidele. inclusiv finala sa cu 
Ion Nătrăvel, înainte de limi
tă. printre învinșii săi numă- 
rîndu-se Richard Hruonic 
(Cehoslovacia) șf Kris Neu
mann (R. D. Germană). Pe lo
cul 3 : Patrick Rosso (Franța) 
și Martin Schmidt (R. D. Ger
mană).

Alți doi judoka din lotul 

tării noastre au susținut finala 
de la „ușoară": Gheorghe Brun- 
chea (cu victorii prin ippon pe 
linie) și Adrian Szekely, in 
fața căruia a fost nevoit să se 
încline și belgianul Gaetan • 
Dartevelle (învingător înainte 
de limită pînă la meciul pentru 
intrarea în finală cu Szekely). 
Intîlnirea care avea să-l de
semneze pe campionul catego
riei a stat sub semnul echili
brului mai tot timpul. Sze
kely obținînd victoria destul 
de greu, printr-un avertisment 
(shido. 3 puncte) primit de 
Brunches. Pe locul 3 : Philippe 
Waydelich (Franța) și Dan Fu- 
fezan (România).

Finală românească și la „se- 
mimijlocie" ; Vasiie Munteanu 
— Alexandru Ciupe. Și unul și 
altul au cîștigat seriile înain
te de limită. Ciupe candidînd 
chiar la titlul de cel mai teh
nic judoka. Numai că. in par
tida decisivă. Munteanu a pus 
capăt disputei în min. 1.38 
printr-un inpon necruțător. Pe • 
locul 3: Cristian Hașegan (Ro
mânia) și Leos Koriwek (Ceho
slovacia).

Surpriză mare la „mijlocie": 
Adrian Croitoru, favoritul nr. 1, 
după ce l-a învins pe france
zul Stephane Vasseur si pe alti 
judoka, a nierdut prin ionon 
finala cu Jorg Martens (R. D. 
Germană) ! Pe locul 3 : Geor
ge Drabineac (România) și 
Stenhane Vasseur.

„Semigreii" noștri n-au reu
șit să treacă de cei doi tineri, 
din R. D. Germană. Mike Hax 
șt Frank Borkowski, finalistii 
categoriei. primul ctștigind 
prin yusei-gachi (superioritate 
tehnică). Pe locul 3: Ivan Radu 
(România) și Laurent Crost 
(Franța).

La ultima categorie, grea, 
din nou finală românească : 
Petru Opriș — Viorel Giodic. 
Prins in osaekomi (fixare). 
Giodic n-a putut să evi»e in- 
poniil- Pe locul 3 : Marius 
Staneiu (România) și Marc Ne- 
vejans (Belgia).

Costin CHIRIftC

MAMAIA, 10 (prin telefon). 
Campionatele Internaționale 
de tenis pentru juniori ale 
României s-au încheiat dumi
nică la prinz după trei zile 
de întreceri consistent stin
gherite de condițiile meteo
rologice nefavorabile : ploaie, 
vînt. frig. De altfel, starea 
timpului, intîrziind cu o zi șl 
jumătate începerea concursu
lui, i-a obligat pe organizatori 
să renunțe la probele de du
blu pentru a ee putea desfă
șura în bune condiții compe
tiția individuală. In fapt, 
bune au fost condițiile ince- 
pind doar de simbătă dimi
neața. cînd soarele și-a făcut 
apariția pe terenurile com
plexului Palas-Peliean din 
Mamaia, gazda tradițională a 
acestei întreceri internațio
nale.

Campionatele s-au încheiat 
cu victoria reprezentantei 
noastre Irina Spiriea și a so
vieticului Alexei Filipov, 
după finale viu disputate. 
Irina Spiriea, în vîrstă de nu
mai 15 ani, și-a confirmat cu 
această victorie evoluția bună 
din acest sezon (locul 2 la 
C.E.), ea învingind in finală 
o jucătoare de aceeași virstă, 
Andreea Vane, după un meci 
frumos, cu răsturnări de si-, 
tuații, în care lovitura sa de 
dreapta a fost hotărî1 oare în 
momentele echilibrate ale 
partidei. Andreea Vane a con
dus cu 4—0. in primul set, și 
4—2. în al doilea, dar, de fie
care dată, a oprit „motoarele", 
în timp ce partenera ei de 
întrecere, forțînd, a reușit să 
schimbe cursul jocului. în 
semifinală, Spiriea a obținut 
o prețioasă și muncită victorie 
în fața Ruxandrei Dragomîr. 
De partea cealaltă. Andreea 
Vane a reușit s-o depășească 
pe Claudia Neacșu în urma 
unei partide in care a domi
nat categoric.

Finala întrecerii masculine, 
dintre sovieticul Alexei Fi
lipov și Adrian Voinea, s-a 
dovedit a fi deosebit de di
namică și disputată, mai ales 
în primul set, în care repre
zentantul nostru s-a impus 

prin lovituri lungi din spatele 
terenului. plasate și foarte 
puternice, prinzîndu-și deseori 
adversarul pe picior greșit. în 
continuare, meciul s-a desfă
șurat in avantajul sportivului 
sovietic. Calificarea în finală 
a lui Voinea este, țâră îndoia
lă. o realizare. El a întrecut 
pînă aici jucători mult mai 
bine plasați, dovedind o con
centrare și o seriozitate 1a care 
s-au adăugat reușitele tehni- 
co-tactice (asemenea evoluției 
de la recentele campionate 
naționale). Filipov s-a califi
cat în finală dună ce l-a în
vins în semifinală pe princi
palul favorit al competiției 
masculine. Andrei Pavel, la 
capătul unui meci care a du
rat mai bine de 3 ore (început 
simbătă și terminat dumini
că). Voinea a dispus in semi
finală de Iulian Vespan după 
un joc spectaculos, și el a- 
plaudat, Iar în „sferturi" l-a

SPORTIVI ROMÂNI PESTE HOTARE
Voleibalistele —

La Stuttgart au continuat sîm- 
bătă întrecerile Camoionatulul 
European de volei feminin. Re
prezentativa României, care a 
realizat frumoasa performantă a 
calificării în semifinal* a în- 
tîlnit reprezentativa R.D. Germa
ne. deținătoarea titlului conti
nental. de care a fost învinsă cu 
scorul de 0—3 (15. 6. 4). în 
cealaltă partidă, campioana o- 
limpică U.R S.S., a întrecut Ita
lia cu 3—0 (10, 7, 3)

VARȘOVIA (Agernres) în tur
neul de tenis de ia Wroclaw, ju
cătorul român Adrrian Marcu
l-a  întrecut cu 6—4. 6—7. 6—1 pe 
suedezul Roland Thornquist. iar 
polonezul Wojcek Kowalski l-a e- 
liminat cu 3—6. 7—6. 6—2 oe so
vieticul Vladimir Gabricidze.

BELGRAD (Agerpres). în pro
ba de pistol liber (băieți) din ca- 
drui Campionatelor Balcanice de 
tir pentru juniori, de la Ohrid, pe 
locui I s-a clasat formația Bulga
riei. cu 1 605 puncte, urmată de 
România 1 589 puncte si Iugosla
via 1 553 puncte. La individual a 

depășit pe Cristian Zetu. Fi
lipov l-a învins in „sferturi" 
pe Marian Onilâ.

Rezultate. Femmin, finală : 
Irina Spiriea — Andreea 
Vane 7—6, 6—4 ; semifinale : 
Spiriea — Dragomîr 4—6. 6—1, 
6—0, Vane — Nsacsu 6—2, 
6—4 ; sferturi : Dragomir — 
Silvie Vurcfeldova (Cehos
lovacia) 7—5, 6—1, Spiriea — 
Simona Petru 6—1. 6—1, Vane
— Barbara Kozyra (Polonia)
T—6. 6—3. Neacșu — Tzabela 
Martin 7—6, 7—6 ; masculin,
finală : Alexei Filipov
(U.R.S.S.) — Adrian Voinea 
4—6. 6—1, 6—1 ; semifinale : 
Filipov — Pavel 6—4, 3—6. 
6—4. Voinea — Iulian Vespân 
6—2. 1—6. 7—6 : sferturi : 
Pavel — Eduard Samson 6—1, 
6—3, Filipov — Onilă 6—4, 
6—0. Vesnan — Ciprian Po
rumb 6—2, 3—6. 6—3. Voinea
— Zetu 4—6. 7—5, 6—1.

Doino STANESCU

locul 4 la C.E.
în fata a 8 000 de spectatori, 

reprezentativa U.R.S.S, a cîștigat 
cei de al 12-lea titlu, învingînd 
în 105 minute formația R.D. Ger
mane cu 3—1 (—8. 14. 13. 13). în 
timp ce medaliile de bronfc au 
revenit echipei Italiei, oare a 
depășit sextetul nostru cu 3—0 
(5. 6. 3). Pentru locurile 5—6 î 
Cehoslovacia — R.F.G. 3—0 (4. 
14. 7). iar pentru 7—8 : Bulgaria 
— Iugoslavia 3—0 (11. 9 3).

cîștigat Koporitev. cu 553 puncte, 
urmat de Draganov si Raicea — 
ambii cu 532 puncte.

în proba feminină de pușcă 
standard, victoria a revenit spor
tivei iugoslave Suzana Zoko. cu 
568 punct* Pe echipe, primul loc 
a fost ocupat de Iugoslavia 1 700 
puncte, urmată de Bulgaria 1 681 
puncte si România 1 654 puncte.

TIRANA (Agerpres). Meciurile 
disputate în cea de-a treia zi a 
Campionatelor Balcanice de volei 
pentru junioare, ce se desfășoa
ră în orașul albanez Durres. s-au 
încheiat cu următoarele rezul
tate : Albania — Grecia 3—1 : 
Bulgaria — România '3—1 : Tur
cia — Iugoslavia 3—0.

STRĂLUCITĂ COMPORTARE LA CAMPIONATELE MONDIALE DE CANOTAJ
Se spune despre întrecerea 

schifurilor de 8-J—1 că este ,,cursa 
curselor". El bine, fetele noastre 
— Doina Bălan, Marioara Cu
relea, Anca Tănase. Georgeta 
Soare, Adriana Bazon, Viorica 
Ilica, Livia Leonte, Mihaela Ar
mășescu, Ecaterina Oancea —, 
chiar în absența celei mai bune 
schiflste a lumii, Elisabeta Lipă 
(care a susținut finala la simplu 
în aceeași zi), s-au impus din 
start, instalîndu-se la conducerea 
cursei, poziție pe care n-au mai 
părăsit-o pînă la linia de sosire, 
In pofida vigurosului efort depus 
de echipajul R. D. Germane. A- 
vansul de mai bine de 3 sec. 
avut la 1600 m, păstrat la 1500 m, 
a fost suficient pentru ca și ele 
să termine învingătoare fără să 
se întrebuințeze prea mult.

Deci trei medalii de aur obți
nute după curse în care echipa
jele românești au condus pe 
parcursul întregului traseu. Alte 
trei, de argint, au fost cucerite 
de echipajele noastre de la 1 
rame și 2 vîsle, la feminin, și
2-J-l,  la~ masculin. La 2 rame, 
Doina Bălan și Marioara Curelea 
au pornit foarte bine, au con
dus pînă la 1500 m, unde aveau 
încă 3 secunde avans, și, în acel 
moment, începusem să credem 
că proba va rămîne o speciali
tate, românească, după neuitatele 
succese de ani de zile ale pere
chii Arba — Homeghi. Dar fini
șul echipajului R. D. Germane 
a fost extrem de puternic și, 
după o luptă acerbă, acesta s-a 
impus, canotoarele noastre făcînd 
pe ultimii metri o cursă de su
praveghere a bărcii R.F.G. pen
tru a nu pierde ..argintul".

La 2 vîsle, Elisabeta Lipă și 
Veronica Cochela au avut o e- 
voluție constantă, dar ele s-au 
aflat tot timpul în poziția se
cundă, nereușind în nici un mo
ment să amenințe poziția de 
lider a echipajului R.D.G. (care 
a fost net distanțat), cum nici 
locul doi al sportivelor noastre 
n-a fost pus în discuție de ur
mătoarea clasată, barca Bulgariei

Duminică. în proba de 24-1 
masculin. Dragoș Neagu, loan 
Snep, de această dată împreună 
cu Gheorghe Marin, s-au re
vanșat după comportarea ceva 
mai slabă din proba de 2 rame 
disputată sîmbătă. Ei au avut 
din nou. un start slab, dîndu-ne 
ca de obicei, emoții. Au pornit 
de pe locul 5. au avansat pe 4 
la 1000 m. au urcat pe 2 la 
1500 m. și. cu toate eforturile 
senzaționale ale acestui veritabil 
„remorcher" care este Dragoo 
Neagu, dublat de un fin tehni
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Veronica Cochela Elisabeta Lipă Marioara Curelea Doina Bălan
cian, loan Snep, nu au putut 
obține mal mulț decît argintul". 
Dacă traseul ar mai fi avut 
100 m...

La 4 rame feminin, Adriana 
Bazon, Mihaela Armășescu, Livia 
Leonte, Viorica Ilica, au cucerit 
„bronzul". Este remarcabil fap
tul că acestea patru, împreună 
cu fetele de la 2 rame, au in
trat în posesia a două medalii, 
ele făcînd parte și din echipajul 
schifului de 84-1.

La 2 rame masculin, cum spu
neam, Neagu — Snep au avut și 
de această dată un start nesatis- 
făcător. au revenit ușor la 1000 m, 
am sperat, din nou, într-o reu
șită a lor, dar a treia „cursă* 
de senzație (după cele două din 
serii) n-a mai fost posibilă, ocu- 
pînd locul 5. Regretabil faptul 
că demarează slab, pentru că ei 
rămîn o certă valoare și acest 
neajuns trebuie retușat.

Cele șapte medalii, 3 de aur, 
3 de argint, 1 de bronz, ilustrea
ză eficient potențialul și valoa
rea echipajelor românești. Prin 

D. Neagu I. Snep V. ilica L. Leonte M. Armășescu A. Bazon

această frumoasă comportare 
canotorii noștri și-au atras noi 
și elogioase aprecieri. Astfel, 
Stephem Krammer, conducătorul 
delegației R.D.G., ne spunea : 
„Trebuie să recunosc că am lup
tat mai mult ca oricînd pentru 
a învinge — atunci cînd am în
vins — fiindcă sportivii români 
au dovedit o valoare foarte ri
dicată*. De asemenea, Thomas 
Keller, președintele încă în func
țiune al F.I.S.A., la conferința 
de presă care a urmat după 
concurs, a avut aprecieri deose
bite pentru canotorii noștri, re- 
mareînd „comportarea strălucită 
a ambarcațiilor care au repre
zentat România, alcătuite din 
sportivi de certă clasă, ce ono
rează tradiția îndelungată a a- 
cestui sport*.

CLASAMENTE, feminin, 4 ra
me : 1. R.D.G. 6:45,81, 2. R. P. 
Chineză 6:48,54, 3. ROMANIA
6:50,58 ; 2 vîsle : 1. R.D.G. 7 :01,71,
2. ROMANIA 7:07,32, 3. Bulgaria 
7 :11,55 ; 2 rame : 1. R.D.G. 7:26,97,
2. ROMANIC 7:30.70, 3. R.F.G. 

7:31,13 ; simplu : 1. Elisabeta Lipă 
(România) 7:27,96, 2. Brigitte Pe-
ter (R.D.G.) 7:31,47, . 3. Katalin
Sarlos (Ungaria) 7:34,15 ; 4 vîsle : 
1. R.D.G. 6:16,62, 2. U.R.S.S.
6:22,31, 3. Bulgaria 6:23,31 ; 84-1 : 
1. ROMANIA 6:07,92, 2. R.D.G.
6:03,84, 3. R. P. Chineză 6:11,84, 
masculin, 44-1 : 1. ROMANIA
6:15.46. 2. RDG 6:17.92 3 An
glia 6:18,22 ; 2 vîsle : 1. Norve
gia 6:24,05, 2. Olanda 6:25,27, 3. 
Austria 6:26.41 ; 2 rame : L
R.D.G. 6:39,95, 2. Anglia 6:42,84,
3. Austria 6:43,40... 5. România
6:50.36 : simnlu : 1. Thomas Lange 
(R.D.G.) 6:58.14, 2. Vaclav Cha-
lupa (Cehoslovacia) 7:01,05, 3.
Iurl Janson (U.R.S.S.) 7:01,31 ;
84-1 : 1. R.F.G. 5:43,30. 2. R.D.G. 
5:45,70, 3. Anglia 5:47,01 ; 4 rame*. 
1. R.D.G. 6.06.94, 2. S.U.A. 6:07,92,
3. Noua Zeelandă 6:08.63 : 4 vîsle : 
1. Olanda 6:03,99, 2. Italia 6:04,26, 
3. Suedia 6:05,56. 24-1 : 1. Italia 
6:54,81, 2. ROMÂNIA 6:56,90, 3.
Iugoslavia 6:57,97.

DIN NOU, STEFFI GRAF!
FLUSHING MEADOW. în ul

timul act al ..Internaționalei . : " 
d-» tenis ale Statelor Unite. în 
fata a 20 500 spectatori, după b 
dispută foarte dîrză. Steffi Graf 
a întrecut-o pe Martina Navra
tilova (prezentă pentru a 7-a oa
ră în finală la Flushing) cu
3—6. 7—5. 6—1. în semifinale. 
Graf o învinsese De Gabriela 
Sabatini cu 3—6 6—4. 6—3. iar
Navratilova dc Zina . Garrison cu 
7—6. 6—2.

La dublu bărbați a cîștigat pe
rechea John McEnroe. Mark Wo- 
odforde (S.U.A.. Australia) în 
fata iui Ken Flach. Robert Se- 
guso (S.U.A.) cu 6—4. 4—6. 6—3»
6— 3.

în finală la simplu. Ivan 
Lendl va evolua în compania lui 
Boris Becker. în semifinale : I- 
van Lendl — Andre Agassi
7— 6. 6—1 3—6 6—1. Boris Becker
— Aaron Krickstein 6—4. 6—3.

Final neașteptat, la masa ver
de, al partidei dintre Brazilia șl 
Chile, contînd pentru prelimina
riile C.M., întreruptă, în min. 
69, pe stadionul Maracana, la 
scorul de 1—0 în favoarea gaz
delor : Comisia de organizare a 
cortipetiției din cadrul F.I.F.A. a 
dat meci pierdut reprezentativei 
Chile, cu scorul de 0—2. Cele 
două puncte aflate în joc au 
trecut, deci, în contul echipei 
Braziliei, care se califică la tur
neul final de anul viitor, din 
Italia. Sa pare că extrem de 
greu a atîrnat în balanța ju
decății faptul că portarul R. Ro
jas (Chile) ar fi mimat, cu a- 
jutorul medicului echipei sale, 
urmările accidentului căruia i-ar 
fi fost victimă, în acel minut 
69, din cauza unei petarde a- 
runcate din tribună. Nici Brazi
lia n-a scăpat cu ..fața curată", 
întrucît a primit, din partea a- 
celuiași organism, o amendă ri- 
dieîndu-se la 20 000 de franci el
vețieni.

ITALIA (et. 4) : Bologna — 
Bari 3—1. C-emonese — G noa 
0—1. Fiorentina — Lazio 1—0, 
Juventus — Ascnli 3—1. Lecce — 
Cesena 2—1. Milan — Udinese 
3—1. Roma — Atalanta 4—t, 
Samndoria — Inter 2—0. Verona 
— Napoli 1—2. în clasament : 
Juventus si Napoli cite 7 P. Mi
lan 6 P.


