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SUCCES CATEGORIC AL RUGBYȘTILOR NOȘTRI
România Zimbabwe 52-17, după un joc spectaculos

BRAȘOV, 24 (prin telefon). 
Debut mai mult decât promi
țător al XV-lui nostru repre
zentativ intr-un important sezon 
internațional: premiera de la 
Brașov, jucată în compania u- 
nei alte participante la Cupa 
Mondială, s-a constituit Intr-0 
frumoasă reușită, începînd cu 
excelenta organizare, cei peste 
8 J00 de spectatori prezenți în

au izbutit pe deplin, grație 
angajării superioare vizibile 
încă de la prima fază pe gră
madă, înaintarea noastră im- 
punîndu-se printr-o decizie 
care ne-a reamintit pe aceea 
de la memorabilul succes din 
Țara Galilor, atît în momente
le fixe, cît ți în jocul deschii, 
revenlndu-i astfel covîrșitoa- 
rea majoritate a baloanelor din

Maniera de joe amintit! ■ 
permis desprinderea din start: 
DOMOCOȘ reușea primele 
puncte (dintr-un total personal 
ce a atins in final cifra 20 
pentru el, unul din cei patru 
debutanți), din lovitură de pe
deapsă, după numai două mi
nute, iar MURARIU deschidea 
impresionanta serie de nouă 
eseuri românești în min. 8, la 
o fază de grămadă. FERREIRA 
a redus handicapul din l.p. 
(min. 9), refăcut de DOMOCOȘ 
din același procedeu (min. 15).

Geo RAETCH1
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Una din numeroasele faze fierbinți ale partidei de la Brașov 
Foto : Gabriel MIRON

tribunele din jurul impecabi
lului gazon al Stadionului Trac
torul aplaudînd la scenă des
chisă spectaculosul joc-test, în
cheiat cu o foarte limpede vic
torie românească, la categori
cul scor de 52—17 (22—9) ! Puși 
în temă asupra tehnicii remar
cabile a oaspeților, .tricolorii" 
au încercat de la bun început 
să frîngă elanul ofensiv ai 
partenerilor de întrecere. și

asemenea dueluri, inclusiv pe 
repunerea sau introducerea ad
versă. Și-au făcut loc, totoda
tă, o serie de acțiuni lungi, 
pînă la aripă, de regulă cu 
intercalări ale fundașului. Su
pusă la astfel de presiuni chiar 
de Ia cele dinții contacte, e- 
chipa africană s-a văzut ne
voit! să cedeze tot mai vizi
bil pe măsura scurgerii timpu
lui.

DINAMO BUCUREȘTI-IN „SFERTURILE" 
PRESTIGIOASEI COMPETIȚII CONTINENTALE

, bune formații britanice, ne-a 
. entuziasmat, pur și simplu, re-
■ zultatul fiind, de altfel, mai
■ mult decît edificator : DINA

MO — SUTTON 25—4 (5—1, 
8—2, 4—1, 8—0) ! O diferență 
rar întîinită într-o asemenea 
competiție, bucureștenii zdro-

; bind, literalmente, campioana 
Angliei, aceeași care pierdea la 
numai patru goluri cu Glyfada 
Atena și care, în ziua de de
but a întrecerii, reușea două 
reprize strînse cu echipa nr. 1 
a Iugoslaviei. Jucătorii noștri 
au făcut cam tot ce au vrut 
in apă, evoluînd cu dăruire, 
dar și cu remarcabilă exactita
te, nu mai puțin de nouă din
tre ei numărîndu-se printre 
realizatori. Vlad Hagiu a pă
rut, realmente, dezlănțuit. Lui 
i-a reușit ce și cum și-a pro
pus cu mingea, înscriind de Ia 
distanță, cu șuturi necruțătoa
re, dar și din apropiere, prin 
„boite" de efect — cu totul, 
de 13 ori, ceea ce înseamnă 
un veritabil record. Felicitări 
pentru acest rezultat, pentru 
obținerea calificării, merită 
însă întreaga echipă, împreună 
cu antrenorul D. Popescu.

ZAGREB, 24 (prin telefon, 
da la trimisul nostru special). 
Poloiștii de la Dinamo Bucu
rești și-au îndeplinit obiecti
vul. calificîndu-se in. fazele su
perioare ale prestigioasei com
petiții Cupa Campionilor Eu
ropeni. Ei s-au comportat re
marcabil în turneul organizat 
în țara campionilor mondiali și 
olimpici, dar au fost nevoiți — 
în condiții asupra cărora vom 
reveni în această coresponden
ță — să se mulțumească cu 
locul al doilea in clasamentul 
întrecerii, egal, oricum, cu 
dreptul de participare în „sfer- 
turil»“ C.C.E., deci între pri
mele opt echipe de club de pe 
bătrînul continent, practic în 
elita mondială a sportului cu 
mingea pe apă.

Referindu-ne la partidele 
disputate în ultimele două zi
le, vom da întîietate aceleia 
susținute de reprezentanții noș
tri cu englezii de la’ Sutton 
Surrey. Și o ..facem din două 
motive. Mai întîi, pentru că e 
vorba de jocul decisiv în cursa 
calificării poloiștilor români 
(învingători, reamintim, vineri, 
în meciul cu campioana Gre
ciei), după cum — acesta este 
al doilea motiv — maniera în 
care a fost obținut succesul de 
duminică în fața celei mai

Mugur POPOVICI
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Divizia A de handbal feminin

TEROM Sl TEXTILA, ÎNVINGĂTOARE ÎN DEPLASARE
Ieri, în cea de a 10-a etapă a Diviziei A de handbal feminin, 

trei echipe oaspete au făcut „zile grele" gazdelor. Textila Zalău 
și TEROM Iași invingînd pe Relonul Săvinești și, respectiv, Con

structorul Timișoara, tar Știința 
tremis la Craiova, cu C.F.R.
Iată amănunte :

Baciu obfinînd un egal in ex-

C.F.R CRAIOVA — ȘTIINȚA 
BACAU 25—25 (14—11). Rezulta
tul de egalitate este urmarea la
bilității psihice, a lipsei de ex
periență (oe deplin iustifteată) 
a talentatelor handbaliste antre
nate de Gh. Sbora sl N. Dumi
trescu. Din aceste motive deși 
crâlovencele au condus de 22 de 
on oe tabela de scor, ele au ra
tat o mare sl frumoasă victorie 
pe care erau capabile s-o ob
țină Gazdele au început loctd 
cu atacuri purtate tn mare vi
teză cărora băcăuancele ea greu

Ieri, ultimele partide ale etapei a 5-a din Divizia A de fotbal

F.C. OLT Șl „U“. CLUJ-NAPOCA - PREȚIOASE REMIZE
• Petrolul, realizind scorul zilei, a revenit pe podium • Universitata Craiova

seria bunelor rezultate • F.C.M. Brașov, victorie la limită

putut faoe față. Formată» 
. a deschis scorul sl. dumă 
a fost egalată de trei ort 

(ultima oară în mta. 13: 4—41. a 
declansait frumoase acțiuni indi
viduale șl a condus In mal 
multe rânduri la diferente de 
S. 1 șl chiar 4 goluri. La re
luare. Stilnta a fortat sl. t>e fon
dul unor grave greșeli In defen
sivă comise de handbalistele cra- 
lovene. oaspetele »u acționat 
prompt De contraatac sl au 
preluat inițiativa (ÎS—17 ta mln. 
45) Au urmat incursiunile si
gure ta atao ale craiovencelor 
CIS—1S ta min. 48). oentru ca ta 
mln Sl tot ei* să conducă cu 
32—ÎS. Din acest moment ..ceva" 

s-a dereglat ta ofensiva craio- 
veană. S-au comis erori ta a- 
runcările la poartă, s-au dat 
pase la adversare. C.F.R.-ul ișl 
putea trece ta cont o victorie

le-au 
C.F.R. 
oe

Luca. tabela de marcal inregis- 
trind scor egal : 25—25 Au în
scris : Stoenescu <» (2 din 7 m). 
Stan 8 (4). Ionișcu 3 (1). Simion 
3. Monolescu 3 (1). Cltu-Pleșo-
lanu 3. Vărut 2. respectiv. Luca 
11 (3). Danilof 4. Antoneanu Sa 
Dr&gănescu 2. Lunea 2. A. Popa 
1 CervenCluc 1. Ciubotaru 1- 
Arbitri : V. Ciucan șl N. Stola» 
(București).

lon GAVRILESCU

BUCUREȘTI — RUL- 
BRASOV 22—17 (11—8). 
meci fără veleități teh- 

___ ___ care ambele partenere 
de întrecere au greșit mult atît tn 
atac, cît și în apărare, formația Ra
pid a reușit totuși să se impu
nă ta fata Rulmentului. Victoria 
s-a datorat ta bună măsură 
prestației din prima repriză, cînd 
bucurestencele au finalizat câteva 
contraatacuri, dar șl unei inex
plicabile căderi a adversarelor 
care între minutele 38 șl 48 nu au 
reușit să finalizeze nici un atact 
De altfeî. brasovencele. după 
evidența unuia din cel doi antre
nori ai formației, au comis tn

RAPID 
MENTUL 
După lin 
nice. In

REZULTATE TEHNICE CLASAMENTUL

continuă

tn pag. 2—3.

S.C. Bacău - F.C Olt 0-0
Petrolul - F.C. Argeș 3-0 (1-0) 1. DINAMO 5 5 0 0 17- 1 10
Corvinul - „U“ Cj-Nap 0-0 2. Univ. Craiova 5 4 1 0 11- 2 9
Univ. Craiova - F.G Farul 2-0 (0-0) 3. Petrolul 5 4 0 1 9- 5 8
F.C.M. Brașov - Sp. Stud. 1-0 (0-0) 4. Steaua 5 3 1 1 10- 4 7

Meciurile „Poli" Timișoara — Dinamo (0—1). 5. F.C.M. Brașov 5 3 1 1 5- 6 7steaua — F.C. Inter (5—o). Jim — Flacâra (2-0) 6. F.C. Bihor 5 3 0 2 12- 9 6si victoria — F.C. Bihor (3—0) s-au disputat în 
cursul săptăminii trecute. 7. Victoria 5 2 1 2 5- 3 5
ETAPA VIITOARE (duminică 1 octombrie) 8- 9. F.C. Farul

F.C. Olt •«
5
5

2
2

1
1

2
2

8— 7
6— 5

5
5

F.C. Argeș — „Poli* Timișoara 10. Jiul Xr 5 2 1 2 5- 7 5
F.C. Inter - Petrolul 11. Corvinul 5 2 1 2 4- 8 5
F.C. Farul «& - Steaua 12. S.C. Bacău 5 1 2 2 6- 9 4
Dinamo 75- — Corvinul .4 13. F.C. Inter 5 2 0 3 8-14 4
Flacăra — S.C. Bacău w 14. „Poli" Tim. 5 1 1 3 8- 9 3
„U" Cluj-Napoca - Jiul 15. Flacăra 5 1 1 3 3- 8 3
F.C. Olt - Victoria 16. Sp. Studențesc 5 1 0 4 5- 6 2
F.C. Bihor - F.C.M. Brașov 17. „U" Cluj-Napoca 5 0 2 3 4-12 2
Sp. Studențesc - Univ. Craiova 18. F.C. Argeș 5 0 0 5 1-12 0

relatări de la meciuriMECIURILE-RETUR
DIN CUPELE 

EUROPENE
Mîine și miercuri vor avea 

loc partidele retur din prima 
etapă a cupelor europene la 
fotbal. In vederea întîlnirij de 
miercuri, de la Reykjavik, cu 
Fram, fotbaliștii de la Steaua 
vor părăsi Capitala în cursul 
acestei dimineți.

Pentru întîlnirea Dinamo 
București — Dinamo Tirana, 
care se va disputa mîine pe 
stadionul Dinamo (cu începere 
de la ora 15,30), fotbaliștii al
banezi sînt așteptați în cursul 
zilei de astăzi. Tot astăzi și-au 
anunțat sosirea loturile Valen- 
ciel (pentru jocul de miercuri, 
ora 16, cu Victoria) și cel al lui 
F.C. Porto (pentru întîlnirea 
orogramată tot miercuri, de la 
ora 15. cu Flacăra Moreni).

Bogdana Duca (Rapid) înscrie. spectaculos, pe Ungă Jakabos 
Foto : Nicolae PROFIR

nentrx câ In mln. 54.17 condu
cea ca ——23 ! Aid > fosa mo
mentul osmoloeio al oartldel. 
Antrenorul M Pielea (Stilată) 
s!-a trimis întreaga echloă oină 
aproape de... centrul terenului, dar 
craiovencețe nu au știut sâ ri
posteze. ta pofida indicațiilor de 
la banca tehnică inexactitățile 
comise tn ultimele două minute 
le-au costat ne craiovence două 
goluri înscrise de Antoneanu «1

scest loc nu mal puțin de 54 de 
greșeli tehnice (cite 27 de repri
ză h care, normal, au avut efect 
sl pe tabela de scor. Partida a 
avut un început echilibrat pînă 
ta mln 7. cînd de la 3—1 s-a 
ajum la 4—3 (mln. 14) centru

loan NOVAC
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LA CAPĂTUL MULTOR SURPRIZE AU FOST DESEMNAȚI 
CAMPIONII REPUBLICANI DE JUDO (tineret]

Făgărașul a tinut să mar
cheze intr-un fS deosebit cei 
20 de ani de la înființarea sec
ției de judo în localitate, la 
cunoscuta asociație Nitramonia, 
solicitând federației de specia
litate să găzduiască o competi
ție de amploare. Așa se face 
că simbâtă și duminică tn fru
moasa sală din această locali
tate au avut loc finalele Cam
pionatelor Republicane indivi
duale de judo pentru tineret 
Neobositul antrenor al Nitra- 
moniei. ing. Gheorghe Gujbă, 
a depus eforturi lăudabile pen
tru ca aceste finale să benefi

cieze de cele mai bune condi
ții. Si cu siguranță că străda
niile sale au contribuit la reu
șita acestei ediții, care, trebuie 
să subliniem, s-a desfășurat 1a 
un ridicat nivel din toate punc
tele de vedere.

în prima reuniune și-au dis
putat întîietatea concurențil de 
la categoriile mari. Nici unul 
dintre campionii acestora de 
anul trecut n-au reușit să-și 
păstreze titlurile. La ..grea", 
orădeanui Petrn Opriș, cam
pion la ultimele trei ediții, se 
îndrepta cu pași fermi spre un 
nou succes, invingîndu-si pută

în finală toți adversarii prin 
ippon. în meciul decisiv, însă, 
l-a intilnrt ț>e juniorul Marius 
Stanciu (Unirea Focșani), care 
furnizase pînă atunci ci te va 
surprize de proporții. Chiar 
din primele secunde focșănea- 
nul ișl dezvăluie intențiile cu 
un atac (uchi-mata), evitat în 
ultima clipă de orădean. în 
min. 1,25. Stanciu a reușit să 
puncteze, koka, pentru ca în

Costin CH1R1AC
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In cursa de o milă

de la New York

PAULA IVAN, 
PE PRIMUL LOC

NEW YORK, 24 (Agcrprcs). 
Tradiționala cursă internaționa
lă de o milă desfășurată la 
New York a fost câștigată la 
actuala ediție de atleta româ
nă Paula Ivan, cu timpul de 
4:28,25, urmată de sportiva so
vietică Svetlana Kitova 4:29,61.

La masculin a terminat în
vingător englezul Peter Elliott 
3:52,95, secundat de Abdi Bile 
(Somalia) 3:5337.



In etapa a 2-a a Diviziei A de palo

STEAUA A CIȘTIGAT „DUBLA" CU RAPID
Etapa a 2-a a Diviziei A de 

polo a programat, sîmbătă și 
duminică, trei din oele patru 
partide duble, meciurile dintre 
bucureștenele Dinamo si Sportul 
Studențesc disputîndu-oe in de- 
vans (rezultate : 13—8 si 16—11 
pentru campioni).

în Capitală, la Ștrandul Ti
neretului. pe o vreme bună d 
pentru sportul cu mingea De 
apă. alte două echipe bucureș- 
tene. STEAUA si RAPID, au 
oferit locuri agreabile, eu une
le faze în care au putut ti a- 
preciate virtuozitatea Si rapi
ditatea execuțiilor cîtorva din
tre poloiști. îndeosebi din rân
durile învingătorilor. dar d 
destul de multe ratări, ta si
tuații de ..om în plus" si chiar 
de., unul singur contra portar. 
Steliștii au eîștigat ambele 
partide, la diferențe dare, con
forme cu superioritatea eviden
tă arătată si ta atac, si ta •- 
părare : 7—3 (2—1, 3—X 1—X
1—0) sîmbătă. 13—7 (2—1. 5—X 
4—1. 2—2) duminică. Este, cre
dem. suficient să menționăm 
că giulestenii au condus doar o 
dată pe tabela de marca), ta 
primul meci, cînd au deschis 
scorul. în rest partenerii lor 
distantându-ee gratie vitezei cu 
care au reacționat la numeroa
sele erori din momentele ata
cului advers. Contraofensiva.

Campionatul dc hochei - Juniori I, grupa I

C.$.$. GHEORGHEHI CONDUCE DUPĂ PRIMUL TURNEU
La patinoarul ..23 August" din 

CaDltală s-au Încheiat ieri între
cerile Drlmulul turneu dublu al 
Campionatului Republican de 
hochei pentru Juniori I — crupa 
I valorică. Ultimele trei sile de 
concurs au cunrins eîteva oar- 
tlde interesante, eare au seoa in 
evidentă buna pregătire tebnlco- 
tactlcă a formațiilor din Gheor- 
Kheni sl Miercurea Ciuc. ca s8 
ascensiunea înregistrată de la o 
H la alte a echipelor din Ga
lati

Iată rezultatele :
C.S S. MIERCUREA CIUC — 

C.S S. 8 CONSTRUCTORUL GA
LAȚI 4—3 a—9. t-9. 1—3). Har- 
ghltenil (fără lucătorli care nu 
au absolvit testul) sl «ălătenil 
(si cu aceștia) au realizat o par
tidă interesantă. Dună 3—0 pen
tru Ciuc si aooi 4—1 (In min. soi

DIVIZIA A DE
(Urmare din pag. I>

Ranld. care • avut în Florie» 
Ivan o excelentă realizatoare De 
contraatac A venit însă, rîn- 
dul oaspetelor șl. printr-o bună 
prestație a Nicoletei 
egalitatea a fost 
min 20 : 8—6 Au urmat 
greșeli de-o Parte si de 
pentru ca apoi Ivan. Oprea 
Grigore să înscrie, tabela 
aemnind 10—7 In min. S8 ffiori- 
ceanu transformase un 7 mi si. 
Drin contribuția iul Duca sL din 
nou. Boriceanu (tot 7 ml 11—* 
în mln 30. In partea a doua a 
întBniril De fondul amintitei 
..căderi- a brasovencelor. cînd 
de au sl comis nenumărate gre
șeli. Rapid s-a desprins, alun
gind la 20—10 Dentru ci Intre 
minutele 38—48 a înscris de 7 ori. 
tn timD oe oaspetele nu au reu
șit nici un col. Eforturile demise 
apoi mal ales de Manuela Hie 
si Boriceanu nu au făcut decît

Boriceanu. 
consemnată ta 

eîteva 
alta, 

te 
con-

LA CAPĂTUL MULTOR SURPRIZE
(Urmare dm pag. 1)

ip-

min, 2,55 să se detașese eu 
yuko. Un alt atac al foeșănea- 
nului s-a soldat din nou cu 
yuko. Uluit de replica adver
sarului, Oprlș căuta atacul de
cisiv pentru a schimba soarta 
partidei în favoarea sa. Nu
mai că Stanciu i-a luat-o înain
te și. cînd mai erau 30 secun
de. a finalizat fără posibilita
tea replicii morote-tzuri-goshl, 
cîștigind spectaculos prin 
pon. Pe locul 3: R. Lonai 
(Constructorul Oradea) și 8. 
Popescu (Independența Sibiu).

Asemănător s-au petrecut 
lucrurile și la „semigrea". Di- 
namovistul bucureștean Rada 
Ivan, campionul categoriei ta 
88, a încheiat repede conturile 

cu toți adversarii, invingindu-i 
Înainte de limită. Din cealaltă 
eerie a ajuns în finală dina- 
movistul brașovean Valeriu Per- 
divară, cu un „parcurs" la fd 
de impresionant. Dornic de a- 
firmare, brașoveanul a Început 
să-șl atace adversarul din toa
te pozițiile. îndată ce meciul a 

a găsit ta 
favorabilă, 
oe părea 
finalizeze, 
ciUibat eu 

demarat. Campionul 
min. 2.10 o priză 
pierind intr-un atac 
decisiv. Cînd să-l 
tasă. brașoveanul l-a __ 
va tad-otoshl direct ta

cu regularitate, fa superiorita
te numerică, si-a găsit astfel 
finalizări dintre cele mai va
riate si de câteva ari, foarte 
spectaculoase. Așa, de pHdă, 
sîmbătă, Geambașu a taserte 
intîiul său gal dintr-o întoar
cere ta manieră proprie, iar L. 
Balanov a urcat scorul la 6—2 
ca o excelentă „boltă" după 
fente repetate, ce au „trimis 
la fund" mai tot ce era pe di
recția taL Același Geambașu a 
marcat Iert, al pe sub brațul 
unui apărător deloc oarecare, 
dar, ta „sfertul" al treilea, d 
cu o pătrundere de mare efect 
(minge peste adversar) prin 
care, practic, si-a -Acea dta 
joc omul de marcaj. Rapldfatii 
ar fi putut probabil, restrtage 
rezultatul, dar „zonele" pierdu
te (fie din pripeală. Ce dta 
teama de a suta ta clipele fa
vorabile) au ușurat misiunea 
stehstikr ta această „dublă". 
Au punctat : Geambașu 2+X 
L. Balanov 1+3, Fruth 2+1,
Geantă 
Chelan, 
pentru 
R. Dan 
nu și Rusa pentru Rapid. Au 
arbitrat R. Nicbita *1 B. Ghl- 
(an.

1+1. Nufa X Vamo» X 
Stemate «1 Angeleses 

Steaua. Lupescu 1+4. 
2. Florincescu, Fulgea-

George ROTARU

scorul a devenit 4—3. sl nutln 
llnslt ca cel din 
lezp în final cînd__________
portarul eu un jucător de clmp.

TRIUMF BUCUREȘTI — * "
GHEORGHENI 4-» <1—L
6—3). Trei ..bare" au avut junio
rii din Gheorshenl ta nrlma re- 
prixă si aa tost esalatl n—» ta 
mta. S3. La 4—4 nu e-a acordat 
un «oi valabil eelor de la C.S.S. 
(confuzie datorită tdasetor de 
poartă I). In final. Triumf a 
slăbit evident sl • Drimlt trei 
goluri în ultima repriză fără să 
înscrie nici unul. ____ __C.S s. 8 CONSTRUCTORUL 
GALATI — C 8.8, GHEORGHENI
4—4 0—4. *—L 1—4). Un med 
sDectaculos. In eare Bălă tenii (eu 
jucătorii eare nu au mat testul) 
au dominat tactic iar la echipa 
din Gheorghenl a-a simtlt absen-

„____ a
Galati să ena- 

au înlocuit
C.S.Ș.

HANDBAL FEMININ
să limiteze scorul, partida lnche- 
lndu-se la o diferență mai apro
piată de prestațiile eelor două 
formații. Au marcat : Duca 8, 
Ivan 9. Gheorghiu S «toate din 
7 mi. Grigore 8 sl Oprea. Stan- 
clu. Dolclu sl Ckiclrlan elte L 
respectiv Boriceanu 9 (7). Iile (b 
Muresan 2 (21. Marian. Tobănea- 
nu cite 1. Au arbitrat T. Pleșa 
sl V Slehlcea (Rm. Vîlcea).

CONSTRUCTORUL TIMIȘOARA 
— TEXTILA ZALAU 98—» 
(U—14) o totflnire frumoasă, ta 
care echipele au 1ucat cu îndlr- 
Ure. dar sportiv (doar 4 lovituri 
de la 7 m : 1—3 sl » eliminări:
3—2) Victoria » revenit textills- 
telor mal precise ta aruncările 
la poartă. Au înscris : Colocărlta 
10 (1 din 7 m). Tomuleac X Ste- 
fanovlcl 3. Păli ci 3. Ignea 1. Ră- 
dol 1, respectiv Bartăs X BftU- 
nean 6 (3) Antal X Both X 
Fiastru 4. Pop 1. Au arbitrat L 
Șerbu sl V. Dobre (București). 
(Constantin CRETU, coresp.L 

L 
M.

ta-

făcând ca tribunele să explo
deze ta aplauze. Pe locul 31 
C. Mitrali (Olimpia Craiova — 
Nitram onia) *1 L Pop (Dinamo 
Buc.).

Tot prin tppon s-a încheiat 
si finala de la . „mijlocie*« 
Adrian Croitoru (Unirea Foc
sani) l-a dominat dar pe Mihai 
Balogh (Universitatea C.FK 
Cluj-Napoca) si in min. 3.27, 
imobilizat ta osaekoml. clujea
nul n-a izbutit să mad scape 
pînă la... gongul care consemna 
victoria înainte de limită a 
focșăneanului. Pe locul 3: 
Savin (C.S.M. Borzești) si 
Bogdan (Steaua).

In reuniunea a doua, nu 
trat în arenă „semimijlociii" si 
„ușorii". Unul după nitul ad
versarii lntîlniti. la .Aemimljlo- 
cie", de VasHe Munteann (Di
namo Buc.) el Nieu Hașegan 
(C.S.Ș. 2 Constanța) au fost 
scoși repede din cursă. Finala, 
desigur, era așteptată cu mare 
interes. Atacuri dintre cele mal 
spectaculoase de ambele părți, 
evitate cu abilitate de fiecare 
dată pînă ta min. 3,35, tind 
«Bnamovlstul a profitat de o 
mică neatenție a adversarului 
*1 l-a surprins intr-un fopon 
năpraznic. Pe locul 3 : O.
Tamaș (Dinamo Buc.) M A. 
Mladîn (Rapid Buc.).

Surprize ta lan* la „ușoară".

CRIȘUL ORADEA 
DUSTRIA LINII TIMIȘOARA 
16—5 (3—2, 6-X 3—0, 4—2) d 
13—10 (2—X 3—4. 3—X 5—ÎL 
Victorii previzibile ale arăde
nilor, ta fata unei echipe oare a 
îndrăznit mai mult ta ai doflea 
meet De altfel, d ta primul ioc, 
timișorenii au început mal bine, 
conducând eu 2—0. după care 
taft» gazdele au Înscris ta serie. 
A doua zt LL.T. a pus multe 
probleme Crtetata. care, aa 
pare, a crezut eâ totul va S o 
simplă formalitate. N-a fost 
așa. timișorenii conducând ptaă 
ta mm. 20. Au înscris : Illes 
3+5, Gordan 1+4. Fr. Toth 1+3, 
Stankovits X Banca 1+1. Cos- 
trie 7 (O. respectiv Lederer 
3+2. Green 1+X Ursu 1+1, 
Ivănesca 1+X Sterpu X N. 
Toth L Arbitri: R. Ttaxw d 
V. Burdea. (I. GHIȘA. coresp.)

I
I
I
I

VOINȚA CLUJ-NAPOCA — 
VAGONUL ARAD 11—5 (1—X 
î-«. 3—X 3—3) si 11-1 a-L,
2—X 3—0, 4—4). An marcat : 
Colceriu 5+4, Sabia 2+L Maro 
t+2. Cosmațchj X Triteann, 
Farcaș, Kagan, Katrine!, Mold- 
vai pentru dujeni. Andrașoni 
1+X Iegariu 1+X Huber X 
Liptak, R, Ionescu si Bella 
pentru arădeni. Arbitri: V. 
Golan si D. Paraschivescu. (M. 
RADU, coresp.).

I
I
I
I
I

■stl
ta hmiorEor ..eorieentl" la nro- 
bde fizice

TRIUMF BUCUREȘTI - 
MIERCUREA CIUC 1—7 _
0—x e—3). Triumf a Jucat btae 
o repriză iar C.S.S ... trei !

C.S.S MIERCUREA CIUC — C.S S GHEORGHENI 8—8 (2—5,
3—4. 1—3). De la 2—5 s-a ajuns 
te „5-5. apoi la ..8—5 cel din 
Gh-^rghenl au mal înscris de 
două ori lntr-un minut (45). iar 
ta min 56 scorul a devenit 6—4.

TRIUMF BUCUREȘTI — C.S.S. 
1 CONSTRUCTORUL GALATI 
2—1» (1—L 1—3. 6—3). în pofida 
jocului bun al
Triumf a fost 
gălătenl care 
toarte bun.

Clasament i

I
I
I

portarului Gigoi, 
sever deoăsltă de 
au avut un final

___ ______ L C.S S. Gheor- 
ghenl 0 • (+15). X C S.S Mier
curea Ciuc 9 n (+SL 3. C S.S. 3 
Constructorul Galati I o. 4. 
Triumf București 9 B <M. C).★

O veste bună pentru copil : de 
la 1 octombrie se deschide pati
najul Dentru public la Patinoa
rul _J3 August".

RELONUL SAVINEȘT1 — TE
RO.M IAȘI 22—25 (9—12) Derbyul 
moldovean a fost cistlaat. De me
rit. de iesence. Au marcat : Chi
rie* X TarslcM 5. Tătaru X A- 
todiresel. Croitoru. Sansu cite X 
Hutupan L resnectlv Cozma 9. 
Chelaru 7. Nisioeanu 4. Anton 
șl Duca cite 2. M. Tomuleac 1, 
Au arbitrat P. Curele», V. rău- 
pescu (București) (I. VIERU, 
ccresp.).

HIDROTEHNICA CONSTANTA 
— MECANICA FINA BUCU
REȘTI 28-24 (15—11) Joc foarte 
bun In eare gazdele au condus 
in permanentă la o diferență 
de 3—5 goluri. Oaspetele s-an a- 
Dărat bine «1 au contraatacat 
eficient, mal ales orin Sorina 
Lefter sl Cristina Berbece Au 
marcat Cazacu 7 (4 din 7 ml, 
Iovănescu 7. Tudoran X Cămu* 
I (2). Gheorghe L Raita L Ca- 
rapetru 1. Rosea L respectiv Lef
ter 10 (3). Berbece 5 (2). Cipăian 
3. Giura 2. Ciubotaru 2. Gltaa 2. 
Au arbitrat R. Diamandi, Gh. 
8an<tor din Oradea. (Cornel 
POPA, (coresp.).

I
I

cea mai însemnată fiind înfrân
gerea campionului la seniori, 
Adrian Szekeli (Dinamo Bra
șov). FinaSa gl-au disputat-o 
Gheorghe Brunchea (C.S.S. Sel
in id Carpați Mîrșa) și Istvan 
Fatakj (A.S.A. Tg. Mureș). 
Duel aprig tacă din start. Mai 
înalt cu aproape un cap. Brun- 
cbea controla ceva mai sigur 
lupta. De altfel, d a sl punctat 
(yuko) ta min. 1,30. Mulțumit 
cu acest avantaj, ei a bătut ta 
retragere, fiind penalizat eu 
șhido. Dar ta min. 442 tot 
Brunchea sl-a mărit avantajul 
ca un koka (i astfel, ta final, 
a «dștigat la puncte. Pe locul 
3: A. Ugvari (T.CJ. Oradea) 
K A. SzekelL

TtoerB de ta categoriile mdd 
au concurat duminică diminea
ță. Dtoamovistul brașovean Dan 
Agapie a reușit să-șl păstre
ze titlul ta „superușoară" intre- 
ctadu-1 clar ta puncte (2 yuko 
și 2 koka ta zero) pe Virgfl 
Feaa (Dinamo Buc.). Pe locul 
3; K. Turigel (Petrochimistul 
Pitești) «1 C. Hodorogea (Car
pați Mîrșa). Ultima finaSă. ta 
„semtoșoară", Zoltan
(Dinamo Buc.) — Cristian T«fra 
(Steaua) a fost pe cât de dis
putată. ne atât de echilibrată. 
De attfeL ea »-a șl încheiat ta 
egalitate, fără puncte, dinamo- 
vtatul primând decizia la hanței. 
Pe locul 3: V. Moldovan 
«C-Pi. Btetrița) și K. Pîrvu 
(Oțelul Tlrgoviște),

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

UNîV. 
F.C FA

I
I GAZDELE, DIN NOU IN VERVĂ

I

I

PLGIEȘTI, M (prin telefon), 
ta fața numeroșilor șl entuziaș
tilor <A1 suporteri, echipa locală 
a confirmat frumoasele evoluții 
81 rezultate din primele etape ale 
campionatului. Ea a tăcut din 
nou un Joc bun, ta unele peri
oade, mal ales din repriza se
cundă, foarte bun. obtlnlnd o 
victorie la scor pe deplin meri
tată. Petroliștii au luat de lu 
început inițiativa, au atacat ca 
mult aplomb șl au reușit să 
deschidă destul de repede scoruL 
■ra abia minutul 8 dnd la an 
excelent șut al Iul Lazăr, de la 
aproximativ 2S de metri, Speria
ta n-a putut decit aă boxeeo 
mingea, care a ajuns pe partea 
dreaptă, la Greaca, acesta a pa- 
sat-o ta fața porții șl CATINCA, 
aflat pe fază, a reluat-o din 
apropiere la plasă. Replica pl- 
teștenllor nu s-a lăsat așteptată 
șl ta min. | c. Pană arc posi
bilitatea egalăril, dar ratează 
intercepția balonului bine cen
trat de pe stingă, iar în mln. ÎS 
Liliac l-a Închis Inspirat culoa
rul de șut Iul Grlgorlu, care pă
trunsese ta careul gazdelor. Cum 
era și firesc, ploleștenll au con
tinuat să mențină Jocul mal mult 
în jumătatea de teren a oaspe
ților, însă acțiunile lor ofensive 
— devenite între timp mal lente 
șl mai lipsite de claritate — au 
fost destrămate de experimen
tata apărare plteșteanX Totuși, 
în min. 42, la un atac ceva mal 
rapid al echipei locale, Lazăr a 
reușit să trimită, eu capul, min
gea ta poarta Iul Speriată, dar 
arbitrul a apreciat că jucătorul 
ploieștean se aflase ta poziție de 
ofsaid șl n-a validat golul. De 
aceeași părere am fost șl noi, 
din tribună, dar revederea ul
terioară a fazei eu pricina pe 
casetă vMeo pare să ne contrazică.

După pauză, jocul a crescut ta 
viteză 
acțiuni

ei spectaculozitate. Cu 
ofensive mai iuți, mal

I UN FINAL SPECTACULOS

I I
 EGM. BRAȘOV

SP. STUDENȚESC

I
I
I
I
I
I

Stadion MuniciDal : teren bun; țunD noroa : sDeclatori — 
P°?°- Steuri ; 12-6 me ooartâ: 
9-4). Cornere ; 5—2 A marcat: 
CSEKE {min. 68)

f.cm. brașov : Polgar 7 — 
? •î.H- M°Movan 7. Naghl
8 (min. 46 Lungu 7). L Pîrvu T 
(mta. 53 Mandoca T) _  Nedel-
cearu 6. Cseke 7 Barbu 7 — 
Andrași I x Caciureac 6. Self- mesl 6.

SPORTUL STUDENȚESC : Ma- 
nu 7 — m. Marian 6, M. popa 
7. C. Pană I 7 ducă 7 — Lucacl 
8 (min. 23 Mihale 6). Olteanu 8 
Dobre 8 Prodan 8 — Tîrlea |* 
(min. 73 Sitănlcl 6). »1. stancu 7 
. A arbitrat L Izna (Timisoara): 
te ltale : c. Gheorghe (Suceava) 
Sl V. Banu (Ploiești)

Cartonase galbene : NEDEL- CEARU. I. PÎRVU
La speranțe : 0—1 (0—1)

I
I

BRAȘOV, 24 (prin telefon). 
Neta dominare a gazdelor ta 
primele 45 minute nu s-a ma
terializat si pe tabela de mar
caj, cauza fiind una singură : 
lipsa de tărie a șutului ta si
tuațiile favorabile, patru la nu
măr. Barbu (min. 2). Andrași I 
(min. 15), Cariureac (min. 37) 
Si E. Moldovan (min. 42) au 
fost jucătorii brașoveni care
l-ar  fi putut învinge pe Mânu. 
N-au reușit insă si scorul a 
rămas alb. Interesant de sub
liniat registrul tactic al celor 
două echipe. Ambele au acțio
nat ta atac îndeosebi pe partea 
lor stingă. Brașovenii prin L 
Pîrvu, Selimeși si Barbu, bucu- 
reștenH prin Ciucă. Tîrlea Si 
FL Stancu, prin combinații ra
pide si centrări ta fata porții 
81 prin contraatacuri pe zona lă
sată liberă de Ghergu, atras, ca

CSubuQ Dinamo anunță la 
meciul de fotbal Dinamo 
București — Dinamo Tirana, 
din cadrul Cupei Cupelor, 
care va avea loc marți, 28 
septembrie, pe stadionul dta 
Șoseaua Ștefan oel Mare, 
«tot valabile legitimați ile- 
abonament de culoare roșie 
șl verde eliberate de 
C.NJ1.F.S.

ADMINISTRAȚIA de STAT LOTO-PRONOSPORT INF
NUMERELE EXTRASE LA 

TRAGEREA „MULTIPLA" 
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PETROLUL 
F.C. ARGEȘ

Stadion Petrolul ; teren toarta 
bun : timp excelent Dentru toc 1 
spectatori — circa 18 000. Suturii 
16—4 (oe poartă : 6—a. Camerei 
7—4. Aa marcat t CATINCA 
anta. 8 te 74) te MATEI «tata. 
W. din penalty).

PETROLUL : Liliac TJ — POD» 
X Pitulice X Panatt X Manea « 
«min. a Htacu 7) — Matei X 
Mocanu 4-5. C. Lazăr 8 — Greaca 
8. Catinca 8 «mta. H O. Grigore), 
Bîscă 7.

F.C ARGEȘ : Speriata 8 — 
Prlsăceanu X Stancu 7. Pîrvu X 
Eduard 8 — Dican 6. Ignat X 
M. Stoica A Grigoriu 6 — Bă
nuți I «min. 80 Tănase 6>. C. 
Pană 4 «min. S2 D. Zamfir n.

A arbitrat AA. Porumbolu 
(Vaslui) ; la Unie : Gr. Macavei 
(Deva) șl T. Demlan (Zalău).

Cartonase galbene : EDUARD. 
frisaceanu. speriatu.

La speranțe : a—1 (1—W.

Stadion 
bun ; tin
— circa 
poartă i 
Au marc 
46) Sl GI 
din II ml

UNIVEE 
▼. Mân

Blca r
— St s 
« Geoteă

F.C, FA 
tan X Tă 
vid X 
(min 73 
X G. MII 
Popa 7.

A arblts 
lestl) : la 
peni) sl 1

Cartona; 
STOICA, 
M. POPA

Cartona; 
«mîn. 82).

La «per

vartatc șt mal penetrante, ploleș- 
tenll au pus mal des In pericol 
poarta apărată de Speriata. A- 
cesta a avut o Intervenție de ex
cepție In min. Sl, la un șut «Un 
careu al Iul Catinca, Iar în min. 
SS a tost ocrotit de șansă la șu
tul lui Lazăr, eare a trimis min
gea pa Ungă poartă. Petroliștii 
și-au materializat totuși superio
ritatea prin încă două goluri, 
primul din ele marcat de MATEI 
din penalty (in min. 83, la faultul 
in careu asupra lui Greaca), al 
doilea fiind opera lui CATINCA 
(min. 76 — frumoasă reluare a 
anei mingi respinse de Speriatu 
Ia șutul Iul Lazăr). Putea fi a- 
pol 4—6, dar .transversala" e-a 
opus In min. 85 la șutul eu bol
tă expediat de proaspătul intrat 
ta teren O. Grigore.

Constantin FIRANESCU

CRAIO1 
Cum Far 
tide din i 
hxu Intre 
ma reprh 
atac oein 
ții, exoep 
constind 
Vintilă tn 
(min. 40). 
recurs la 
de cauză 
de rtgoar 
Bokfid a 
ță. tn ref

PO

M ta alte meciuri, de mirajul 
gdlulul, O dată și-a încercat și 
ei șansa, ta min. 25, dar șutul 
său violent a fost blocat ta 
afara careului.

Jocul a devenit mai intere
sant după pauză, pentru «4, 
înainte de toate, altui a fost 
tempoui. unul rnuit mai rapid 
decît ta prima parte a tatQni- 
riL Brașovenii au continuat să 
domine, dar prima mare ocazie 
a reprizei secunde a ratat-o 
Miihale, care, in min. 61. a tri
mis cu latul, din careul mic, „pe 
lingă". După șapte minute s-a 
Înscris golul : Sclimesi, retras 
pe post de fundaș stingă in lo
cul lui L Pîrvu, a urcat ta 
atac, a centrat, Mânu n-a putut 
reține, Andrași I a rcccntrat 
tn fața porții și CSEKE a re
luat. eu eapul ,ta plasă. Ega- 
tarea ar fi putut surveni ta 
min. 74, dar Polgar a scos sen
zațional lovitura de cap a tal 
Prodan ; ar fi putut fi tasă șl
2—0, ta min. 82. tot la o lovi
tură de cap a lui Mandoca, 
Mânu intervenind cu siguranță.

Frumos finalul medului, cu 
rapide acțiuni de o parte șl de 
alta, apărările celor două echi
pe fiind tasă la post

HUNED 
fon). Pen 
relatare 4 
âpela la 
Astfel, d< 
scorul ar 
n-ar fi ai 
argument 
„into^Br 

cu pieton 
riu centre 
capul din 
Prunea se 
reflex tai 
trare Gab 
ză a
caru witră 
tează put 
Prunea se) 
altă centri 
toată apă 
Petcu reia 
șui Ghern 
nia porții 
lansează t 
al acestui: 
man scoat 
un contra 
oaspeților, 
„deștele" 
ta careu, 
respinge ; 
prin alune 

In parte 
hii. roluri 
verseze o; 
la atacxji 
situațtefce 
prin 
țiază"pe 
nedarean 
scrierea a 
cute, Corv 
ta tatimu) 
partlded, cLaurențiu DUMITRESCU

DOMINARE INSISTED
BACĂU, 24 (prin telefon). 

De valoare tehnico-tactic ac
ceptabilă partida 
două reprize total 
trecuseră decît 70 
dnd oaspeții au 
corner și apoi un 
tă Sl inițiativa Iul F.C. O» n- 
vea să se prelungească, peri
oadă ta care gazdele au trecut 
prin emoții. In min. IX Dudan 
• scăpat singur, s-a Încurcat, 
L-a pasat lui Tulba, caro a 
■afat și el. irosind o mare o- 
eazie. In min. 35. Ia pasa gre
șită a hii Hodină. Efthnie s 
șutat paralel en poarta si Tul
ba a ratat incredibil de la 2 
m. respingând mai bine ea un 
fundaș băcăuan. De partea 
cealaltă. Burleanu nu-și re
glează tirul șl aveam să ur
mărim • repriză cu puține

ne-a oferit 
diferite. Nn 
de secunde 

obținut un 
sut la poar

faze de r 
mai 
jar t
d slentt _ 

Ies ta apl
După pi 

totul altei 
Fulga e-a 
An fost rr 
ta oaspeți 
«sedta. In 
8-a aCat 
golului, d; 
pus Gbera 
B. M orara 
porții h 
fază frum 
lovitura d 
da£țbe m 
menle but 
Gherasim 
rat el mea 
a demonsl

extragerea a IV-a : 77 M 22 35 
15 76 8 53 59 ; extragerea a V-aj 
86 49 53 6 57 29 31 55 52; ex
tragerea a Vl-a: 2 13 17 33 96 61 
85 42 43 ; extragerea a VU-a s 
43 13 68 45 64 61 48 55 18;
extragerea a VIII-a : 63 44 32 
29 7 41 88 34 73.

FOND TOTAL DE ClSTI- 
GURI : 1.071.400 LEI.

REZULTATELE CONCURSULUI 
PRONOSPORT DIN 24 SEPTEM-

BRIE 1988 1 
■tonale 1 : 
111 Orei 
4. Juventus
— Udlnese
tina X : '
I. Sampdo
Verona —
— Pisa *
X; ii cos 

Regains —
Fond toți 

leL



A DEPUN MERITAT

eo foarte 
spectatori
29—B (oe 

re: 14—1. 
IA tmin, 
mn. (o —
Mid 1 — 
ODescu 8.
7 - C1U- 
-<dea L 
SamflT B 
e ■ tmin.

7 — Tu- 
7. POPO- 

ilustacA < îorobantu 
i t m.
ma (Plo- 
TOV (Plo- 
. Neamț). 
IICA, ST.

CIUREA,

’OPOVICI
-m.

telefon), 
at inten- 
1 pe Za- 
rali, Pli
at la un 
avers ită- 

regulă 
Se" tai 
I. Popa 
l. Bica a 
disperare 
ar tona șui 

doilea
săguran- 
fcrțat si

iar a forțat. pe toate părțile si 
cu toate liniile. Gh. Popescu 
avansând adesea. Dar Farul s-a 
apărat cu abnegație si preci
zie, cu multă mobilitate. ..fere- 
dnd“ căile de acces spre poar
ta tal Anton. Intr-o singură si
tuație, ta min. 12. acesta a pă
rut bătut, dar șutată ca sete 
de Ctarea. mingea a izbit 
stâlpul din stingă portarului 
eonstănțean. Pină ta pauză, tun 
mai notat trei ocazii majore ale 
studenților (Gh. Popescu ta 
mia. 23 ; Ad. Popescu ta mta. 
28; Șt Stoica ta min. SI) li o 
sumedenie de camere ta can
tul echipei lui Cirțu (9—0).

Repriza secundă a început 
eu gol : Anton a respins senza
țional, in corner, • „ghiulea" 
a lui P. Badea, pentru ea. după 
executarea loviturii de colt, el 
tă ezite si același P. BADEA 
să marcheze. Abia acum Farul 
a făcut „pasul in față", spriji
nind mai asiduu două vîrfuri 
pină atunci izolate. Meciul a 
eîștigat ta ritm si ta frumu
sețe. oaspeții rattad si ei ta 
min. 84 prin M. Popa. Univer
sitatea a continuat Insă să de
țină inițiativa si. după alte 
două bane (Ad. Popescu ta 
min. 80 ; Gh. Popescu ta min. 
84), a izbutit golul desprinde
rii ta chiar ultimul minut. Do- 
robantu (ne postul lui Fopo- 
vici, eliminat in min. 82 pen- 
?ru fault) l-a împiedicat pe St. 
Stoica pe linia eareulul mare, 
GH. POPESCU transformînd 
Impecabil penaltyul. Victorie 
dificilă. dar meritată eu ori-

Ovidiu IOANIJOAIA

IN DIVIZIA B, 0 SINGURA SCHIMBARE DE LIDER: GLORIA BISTRIȚA, IN SERIA A lll-a
Seria 1------------------------------------------------------------------------ - -----------------------------------

F.C.M. PROGRESUL BRĂILA - POLITEHNICA IAȘI 2-1 (1-1)
BRĂILA, 24 (prin telefon). 

Derbyul seriei I a umplut tri
bunele stadionului municipal 
ți, spre satisfacția inimoșilor 
săi suporteri. F.C.M. Progresul 
a evoluat la un bun nivel și, 
ta consecință, a terminat În
vingătoare. Jocul a fost fru
mos, eu acțiuni rapide la am
bele porți, localnicii crefn- 
du-și multe situații favorabile 
de a înscrie, dar desprinzîn- 
du-se ta cîștigători abia după 
paiuză.

Din start, gazdele au apăsat pe 
accelerator ți s-au apropiat 
des de poarta lui Cîmpeanu, 
însă Stamate (min. 5), V. Bră- 
tianu (min. 7), Titirișcă (min. 
20) șl I. Drăgoi (min. 21) n-au

de col), F.C.M. Progresul a 
deschis scorul, cînd V. Brătia- 
nu a trimis a pasă înapoi funda
șului MINCIU, aflai ia circa 
20 m. care a reluat puternic 
balonul ta plasă t 1—6. In con
tinuare, o altă ratare a lui I. 
Drăgoi (min. 33), pentru ea, ta 
min. 38, studenții 12 egaleze: 
după executarea unei lovituri 
libere de la circa 30 m balo-

Dul a ajuns la DOBREA, care 
de la 10 m de ttată l-a expe
diat ta poartă: 1—1. In ulti
mele două minute ale reprizei 
am consemnat alte două ratări 
ale lui E. Popescu și Titirișcă.

După pauză F.C.M. Progresul 
are o nouă perioadă de domi
nare, Cîmpeanu (min. 47) res- 
pingînd cu greutate mingea șu
tată de Titirișcă; iar în min. 
54. Minciu a trimis balonul 
spre poarta părăsită de Cîm
peanu, fundașul Ursache l-a 
deviat cu mina ta afara tere
nului și, firesc, penalty, care a 
fost transformat de TITIRIȘCĂ t 
2—1.

Arbitrul D. Drăcea (Craiova) 
a condus formațiile:

F.CJH. PROGRESUL : DINU— 
Baldovin, V. Brătianu, Darie. 
MINCIU — PETRACHE, TI- 
TIRIȘCA (min. 77 Pascu), E. 
Popescu — A. Marin (min. 62 
Negoiță), STAMATE, I. Drăgoi.

POLITEHNICA: CÎMPEANU— 
Ursache, URDARU, Ooroianu, 
Munteanu — Constantin, R. Ma
nea (min. 62 M. Drăgoi), Zară, 
Kerezsy (min. 77 Văsîi) — DO
BREA, L Tănasă.

Pompiliu VINTILA

este de a nu sa fi închis ta 
apărare. După obișnuitele mo
mente de tatonare. Olimpia a 
ieșit hotărită la atac, constru
ind numeroase faze frumoase, 
ratate de Cățol (min. 9 și 22), 
Tigoianu (min. 12, 18 și 33) ți 
Glonț (min. 33). Presiunea gaz
delor s-a accentuat și, pe fon
dul acestei dominări, ele au 
reușit să deschidă scorul: Glonț 
a fost faultat ta 18 m lateral 
stingă, lovitura liberă a fost 
executată puternic de Cătai ți 
IVANOV a deviat mingea ta 
propria poartă (min. 41): 1—0.

După pauză, aspectul jocului 
nu s-a schimbat. Gazdele au 
atacat mereu și, după ce au 
ratat cîteva ocazii, prin Pană 
(min. 47) și Tigoianu (min. 63), 
reușesc desprinderea prin PE
TRA CHE (min. 65), care a

transformat penalty-ul, just a- 
cordat, la faultul lui Cepoi a- 
supra lui Tigoianu, care scă
pase singur spre poartă. În con
tul oaspeților mai notăm, două 
ocazii ratate de Pantazi (mim. 
56 — singur în careu, a șutat 
pe lingă poartă) și Amarghioa- 
lei (min.80)

Arbitrul I. Dogaru (Rm. Vll- 
cea) a condus formațiile :

OLIMPIA: Lăptoiu - Ara
mă, Stanciu, GHINEA, Cerbu 
— Costea, CĂȚOI (min. 77 Ră- 
duță). Pană — Petrache (min. 
85 Răileanu). TIGOIANU, 
GLONȚ.

CEAHLĂUL: ENE — Axinia, 
Ivanov, Cepoi, BÎRCĂ — Du
mitrescu, Stoian (min. 46 A- 
marghioalei), Marc, Pantazi — 
TERTELEAC, Mirea (min. 77 
Bratu)

Florin SANDU

* ★ *

OLIMPIA RM. SĂRAT-CEAHLĂUL PIATRA NEAMȚ 2-0 (1-0)
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PRIMPLAN
I CORVINUL °lI „U* Cj.-NAPOCA

Stadion Corvfoul ; teren foar
te bun : timp exccient : «necta- 
tori — circa I OOO Suturi t 13—11 
toc poartă : 10—5). Corners >
10—7.

corvinul : lonJța 9 — Beje- 
nariu 1 Anin M Bardac 71. Stro
fe 7. Nlcsa 7J. Vtrlan 8 — L 
Petcu 7. Chezan M. Bănică 0 
tmta. OS E. Marian I) — Gabor 
1. L Cojocaru 7. Cocan„U- : Fruneo * — Gherman 7, 
Jenei 0. Neamtu *. Pojar 7 — 
Zane S. Suclu 7. Biro I 7.5. Ba- 
cos S — Cadar 7 (min 80 Biris). 
Dochla 7A (min. 77 R. Stan).

A arbitrat V Angheloiu (Bucu
rești) : M linie : C. Corocan (Re
șița) si L Toma (P Neamț},

Cartonase galbene: GHERMAN. 
La speranțe : 4—1 (2—1).

caru. Nicsa si Bardac fl pun ta 
grea încercare pe Prunea. dar 
acesta este mereu la datorie, 
în ultimul minut, o fază con
troversată : Cojocaru reia spre 
poartă, cu capul, centrarea lui 
Gabor, Prunea prinde pe linia 
porții, dar htmedorenii recla
mă gol. Consultîndu-se eu ta- 
șienfl C. Corocan, centralul V. 
Angheloiu (felicitat după meci 
la cabină de conducătorii am
belor echiipe) nu validează pre
tențiile gazdelor. Ața s-a scris 
„istoria" acestui meci în care 
ambele echipe si-au dorit CU 
ardoare victoria, au luptat fără 
menajamente pentru obținerea 
ei. dar coi doi portari și-ou 
făcut pe deplin datoria.

Victor NIȚĂ

UPĂ PAUZĂ, DAR
Btii au
ti la ba
■stul de
. mai a-

,& fte eu
l lui G.
inspirată.

1 ta poar-

I
S.C. BACĂU 
F.C. OLT

KM. SĂRAT, 24 (prin telefon). 
ORinpta Rm. Sărat, cu ascendent 
moral ridicat, a abordat întU- 
nirea cu Ceahlăul Piatra-Nsamț 
fără trac, acționlnd bine in 
ambele momente ale Jocului. Cu 
o linie mediană mobilă șl efi
cace, echipa locală a oferit mi

ilor de spectatori un joc de 
mare angajament. Mai ales că 
oaspeții s-au străduit să dea o 
replică consistentă partenerilor 
de întrecere, creînd momente 
de joc bun, mai ales In repri
za secundă, cînd au îndrăznit 
mal mult ta atac. Meritul lor

STEAUA MIZIL — POIANA C1MEPINA 1—# (O—«)) J n. stan
ciu (min. 84).

FORESTA FĂLTICENI — ARI
PILE VICTORIA BACĂV t—1 
(0—0) : Luca (min. 65) si Un- 
ehelstein fmto S«) resDectJv P. 
Munteanu (min. 72)

GLORIA BUZĂU — C.S BOTO
ȘANI 4—4 a—4) : Tulnan «min. 
411. Alexandrescu anin. 61). Chi- 
vu (min 45) si Bratu (min 88),

UNIRE.A SLOBOZIA — PRA
HOVA C S.U PLOIEȘTI 4—• 
a—0) I Orie (mm 33 - din u 
m). I. Iordaehe tmin. 60). Ca- 
ranleann (mln K) si Augustin 
anin. 82).

ȘIRETUL PAȘCANI — VIITO
RUL VASLUI 2-4 H—0) : Bamhn 
(min. 27) si L Ponescu (mta II 
— din 11 m).

UNIREA FOCSANI — C.F.Ă 
PAȘCANI 2-0 (0-4) s Cr Rus» 
anta. (•) sl B. Poueseu (mta. 
M).

C.SM. SUCEAVA — OTELUL 
GALATI 1—4 (1—0) : Pleătareano 
anin. 26)

Relatări de la 1 B. Alexandrea- 
Cn. D. Crăciun. C. Necula. I Ma
tti. C Enea Fl Jechianu si 1 
Mtadreseu.

1. FCM Prog. Br.
2. C3 Buzău
3. Olimpia
4. Oțelul

1—6. C.S.M Sv. 
Unirea Foeș.

7. Șiretul
(. Foresta
9. Steaua MizU 

I». Politehnica 
U. Viitorul
12. CFR Pașcani
13. Unirea Slob.
14. C.S. Botoșani 
13. Poiana
16. Aripile Be 
W. CealU&ul 
II. Prahova

5 4 • 1 12- 4 t
5 3 1 1 K- 3 1
5 2 2 1 
3 3 9 2 
5 3 • 3 
5312
5 2 2 1
5 3 4 2
5 2 12 
5 2 12 
Sili 
Sili 
13 0 3
S 2 • 3 
5293
5 113 
3 113
I 131

Seria a II»a

CONSTRUCTORUL T.C.I. CRAIOVA - CHIMIA RM. VlLCEA 3-1 (2-1)
CRAIOVA, 24 (prin telefon). 

In debutul partidei, dezlăn
țuirea echipei locale (nou pro
movată în .B“, antrenată de 
reputatid C. Oțet) a avut eăs- 
tig de cauză ta fața jocului 
prea prudent al fostei divizio
nare A, drept pentru care Con
structorul s-a desprins la 2—0 
In numai 12 minute 1 A înscris, 
ta min. 4, BUICĂ, la o faza 
la care mingea venită de la 
adversar a anulat posibila po
ziție de ofsaid (revendicată de 
oaspeți), pentru ca același 
BUICA să ridice scorul la 2—0, 
după o „diagonală- a lui Petcu. 
Cu experimentații Gîngu ți 
Carabageac, dar și cu doi ju
niori în echipă (Moldoveanu și 
Persu), Chimia și-a revenit din 
„pumn", echilibrînd partida și 
izbutind chiar să reducă din 
handicap în min. 24, cînd TU
DOR ACHE a fructificat, ea 
capul, centrarea lui Iova. S-a 
jucat în continuare pe „con
tre", spectaculos, pînă la pau
ză flecare formație trecîndu-șl

ta cont cîle o mare ratare, prin 
Petcu (min. 27) și, respectiv. 
Psrsu (min. 39).

La reluare. Chimia a deținut 
mult timp inițiativa, forțînd sub 
bagheta aceluiași rafinat Ca
rabageac. Oaspeții s-au găsit, 
ta min. 60, la un pas de ega- 
lare, numai că, apărut provi
dențial, Ispas a salvat de pe 
linia porții un balon care II 
depășise pe Mateescu ! Trep
tat fosă. Chimia „a slăbit mo
toarele* și Constructorul s-a 
reîntors în atac. In min. 75, 
Nedelcu (plecat însă din pozi
ție de ofsaid) a fost blocat ta 
ultima instanță, pentru ca, fa 
min. 84, golgeterul Buică să 
ofere tribunelor (circa 2 000 de 
spectatori) victoria mult aștep
tată: I. Petcu a executat pu
ternic o lovitură liberă de la 
18 m, Iliescu a respins ta față, 
de unde, neurmărit, BUICĂ a 
expediat mingea ta gol.

Arbitrul Șt. Grosu (Călărași) 
a condus formațiile :

CONSTRUCTORUL : Matees-

cu — Cătănea, ISPAS, CĂLIN, 
F. Zuleam — Șt Zamfir (mta. 
TO Veleanu), I. PETCU, Trifu — 
L Marius (rain. 62 Nedelcu), 
BUICĂ, Berneanu.

CHIMIA : Iliescu — Moldo-

* ★

METALURGISTUL SLATINA — 
MINERUL MOTRU 2—0 0—9) 5
Din (min. 45) si Craloveanu 
(min 53). _

MECANICA FINA BUCUREȘTI 
— A.S. DROBETA TH. SEVERIN 
1—2 (0—2) : Strizu Onin 55). res
pectiv Stanică anta. 35) si Nitu- 
Iescu (min. 33).

SPORTUL ..30 DECEMBRIE* — 
C.S. TIBGOVIȘTE 3—1 (2—0) r D. 
Dumitrescu (min. 19) Visfooiu 
(mta. 36) •! Cr Ene tmin 43). 
respectiv B. Tudor (min 40 — 
dta 11 m)

A.S. PANDURII TG. JIU — 
F.C.M. CARACAL 2—9 (2-0) 1
Dună (mta. O «i V Ene (min. 
45).GAZ METAN MEDIAȘ — RA
PID BUCUREȘTI 9—1 M—0) 1 
Damas chin n (min 90).

AUTOBUZUL BUCUREȘTI — 
I C.I.M. BRAȘOV 2—0 (2—9) •
Ciueă (min 39) si C Nlcoiae 
(min. 40)

TRACTORUL BRAȘOV — UNI
REA ALBA 1ULIA 1—3 <1—D 1

veanu, GÎNGU, Cristea, Stan- 
cu — Persu, Iovu, TUDORA- 
CHE, CARABAGE.AC — M. N>- 
colae, Niea (min. 79 Ama ti).

L OVIDIU*
Hlntea (min. 38). resneetiv 1. 
Pona (min. 32) si L. Mtidovan 
Onto 51).

I.M.ASA SF GHEORGHE — 
METALUL MIJA 0—0.

Retatari de ia : Cr. Bughea. N. 
Ștefan. P. Radu. P Cristea. M. 
Tacit N Tokacck. c Gruia sl 
L Briota

1 RAPID
2. Pandurii
3. A.S. Drobeta
4. Constr. Cv
5. 1M.A.S.A. 
t. Metalurg.

t— 8. Tractorul 
Mec. Ffoă

9. Autobuzul 
10. Sp. .30 Dec “ 
U. I.C.I.M. Bv 

12—13. Met Miia 
Un. Al. lulia

14. Min. Molru
15. Chimia
14. C.S T-vigte 
17. FCM Caracal 
11 Gaz Metan

5 4 1 0 13- 2 1
5 3 2 1 I- 1 I
5 311 5-5 7 
S 2 3 9 7-4 7
5 3 11 7-17 
5303 10-11 I 
5 2 12 9-5 1
5 2 12 1-4 1
5 2 12 I- 9 1 
5 2 0 3 5-14 
5 12 1 1-4 4
5 1 2 2 3- 7 4 
5 12 2 8-12 4
5 2 0 3 3-14
5 113 5-13 
5 113 3-7 3
5 113 3-13 
5 1 0 4 3- 4 2

adevărat 
Ismănaru 
i ta fața 
-ă s-a o- 
loua oară 
pe linia 
următor, 

dată eu
Setatele, 

tit «fo
sfor, însă 
te lnspi-

Așa cum 
min, 75,

Stadion ..S3 August- : teren 
foarte bun ; timp Însorit, anol 
Înnorat; spectatori — circa
• 000 Suturi : 14—3 foc poartă » 
7—2). Cornere t 8—4.

S.C. BACAU t Alexa 7 — G. 
Radu S. Fîslc 1 Arieni (. Penoil
• (mm. 4S G. Pulsa 7) — Bur- 
leanu S. Boccea ( anin. 75 H. 
Sandu 5) Tismănaru (. Hodină 
7 — Soiman 7. Setatele 6.

F.C. OLT : Gh eras Im • — Ruse 
7. Cireașă 7. S Moraru 7. Pistol 
7 — V. Popa 5. Dudan 5. M. 
Ene I. Eltlmie I (mta. 7< Gruia) 
— Tulba ». Ad. Georgescu ă.

A arbitrai Gh. Constantin (Rm. 
Vîlcea) : ta Mnie : Fl. Popescu 
(Ploiești) st 1 Dandu (Petro
șani). ,

Cartonase galbene 1 FÎSIC. 
GRUIA.

La speranțe : 4—4 0—9).

l
— Interna-
— Genoa 

rapou x: 
5 I. Lecce
— Fioren- 
Cesena 17 
nta 1:3. 
) Avefflno
— Torino 
ara 1 : 13. 
1.
1 s 1.740.737

cînd a scos ta earner șutul 
Înșelător al tai Hodină, de ta 
16 m. O repriză întreagă F.C. 
Olt s-a apărat, a mai ..tras" *1 
de timp (fără să fi fost aten
ționată). Iar ta min. 89 ta • 
ieșire din „corzi", 1a un con
traatac. Ad. Georgescu a cen
trat. Ruse, singur la 6 m. a 
șutat puternic d Alexa a bo
xat salvator. Șuturi după 
pauză : 10—1, dar scorul a ră
mas alb.

Constantin ALEXE

Seria a Ill-a —
MUREȘUL DEVA-A. S. A.

DEVA. 24 (prin telefon). 
Gazdele atacă în forță, se in
stalează ta „treimea" timișo
renilor și iși creează cîteva O- 
cazii dare, pe care insă Cos- 
tăchescu ți Badea le ratează 
cu seninătate. Scăpați cu bine 
de „focul" primelor 15 minute, 
oaspeții se grupează ta mijlo
cul terenului, inițiază cîteva 
contraatacuri periculoase prin 
Ucu ți Rosenblum, oprite prin 
faulturi de către fundașii cen
trali ai Mureșului, Dubinciuc 
ți Anistoroaie. Asistăm ta 
continuare la un joc de „con
tre", timișorenii dovedindu-ee 
mai abili și mai bine așezați 
In teren. De cealaltă parte, 
gazdele plimbă prea mult țl 
lateral mingea. mizează pe 
viteza lui Costăchescu, care 
reușește. Intr-adevăr, cîteva 
centrări foarte bune, rămase 
fără rezultat

Partea a doua se va desfă
șura ta aceeași notă, gazdele 
se avîntă în atac eu tot efec
tivul. vor cu orice preț victo
ria, dar contraatacurile timi
șorenilor stat foarte aspre M 
ed care Iși trec la activ d- 
teva mari ocazii de gol rfnt

PROGRESUL TIMIȘOARA 0-0
chiar oaspeții. Scorul final a 
stat multă vreme pe „muchie 
de cuțit" și era cit pe aci să 
ae schimbe dacă, în min. 77. la 
o fază în care Dubinciuc. in
trat ta careu, singur cu por
tarul In față și faultat din 
spate, arbitrul ar fi acordat 
penaltyul care se cuvenea. Ul
timele zece minute Sînt un ade
vărat asediu ta poarta exce
lentului Bagiu. dar interven
țiile acestuia, curajoase ți o- 
portune. și precipitarea gazde
lor au făcut ca tabela de scor 
să rămină neschimbată.

Arbitrul L. Măeresn (Bra
șov) a condus formațiile :

MUREȘUL : Rus — CÎRSTO- 
IU, Anistoroaie, DUBINCIUC, 
Ardelean — V. POPA, Tirchi- 
neci. BADEA — COSTACHES- 
CU (min. 67 Lavu). Stoinescu 
(min. 46 Ștef), Tănase.

AJSJL. PROGRESUL: BA
GIU — Neagu. Ciută, ȘUN- 
DA, Munteanu II (min. 48 
Ilici) — POLOGEA, Dudaș, 
Rotariu II. Al. Radu — ILCU 
(min. 60 Vlătănescu) Ro
senblum.

N. VICTOR

SOMEȘUL SATU MARE - METALUL BOCȘA 1-0 (0-0)
SATU MARE, 24 (prin tele

fon). Oaspeții beneficiază de 
lovitura de începere, „asal
tează* timp de cinci minute 
poarta Someșului și. ta min. 
3. la un ooroer de pe stingă, 
Brid ratează intercepția la 
3 m de poartă. Someșul recep
ționează semnalul de alarmă,

iar jocul intră în țipai ele 
„clasice". gazdele instalîn- 
du-se ta „jumătatea" adversă. 
Se joacă, insă, fără orizont, 
abundind pasele laterale si 
centrările fără sorți de izbîn- 
dă. în ciuda „șarjelor" lui Ar
delean și a travaliului funda
șului ofensiv Borhidan. De-

fensiva oaspeților se grupea
ză foarte bine (susținută fiind 
ți de mijlocașii devendți „În
chizători"). ta condițiile ta 
care și gazdele nu accelerează 
tn faza de finalizare 1 Oaspe
ții mizează pe contraatac st 
în min. 31, iși vor crea cea 
mai mare ocazie de gol: cen
trează Burada de pe stingă ți 
Dragomir reia, de ta 8 m. eu 
eapul. „peste".

După pauză Someșul va 
„curge" mai rapid și mai lim
pede : înscriind, în min. 54, 
punctul victoriei : Văsuțta
centrează de pe dreapta ți 
ARDELEAN. dta plonjon, 
„liftează* balonul, ea eapul, ta 
plasă. Dominarea localnicilor 
continuă, ei rattad bune ocazii 
ta minutele 58 (Boudi). 59 
(Borhidan) și 80 (Lohan). Pe 
fondul aoestei ofensive con
tinue. oaspeții Încearcă cîteva

* ★
GLORIA BISTRIȚA — CHIMICA 

tîrnAveni s—0 n—9» : N Ma
nea (mm. 3. mta. 27 — din 11 
m si mta. 52) Roman Onin 37) 
31 Soare (min. C0).

STEAUA C.F.R CLUJ-NAPOCA
— UT ARAD 0—0

CF.R. TIMIȘOARA — A.S.A. 
TG. MUREȘ Î-O (0—0) s Bobaru 
(min. 75)

C.SM reșița — strungul 
ARAD 1—4 O—4) : Piăvitu tmin 
31>- ■ELF.CTROMUREȘ TG. MUREȘ
— GLORIA REȘIȚA 2—0 G—0) l 
Marton (mln 40) si Baltat anin. 
87).

C SJH. VAGONUL ARAD — O- 
L1MPIA IUM. SATU MARE 
4—0 (2—0) : Grad (min. 25).
Erdei (min 35). 8 , Teodorescu
(min. 57 — din 11 m) si Rad 
(rata. 83)

F.C. MARAMUREȘ — ARMA
TURA ZALAU 4—4 (3—0) : Bula 
anta. 4). S Sabău (min 33).

contraatacuri, .stinse" însă, 
ta preajma careului d 16 m 
advers. Victorie merit'. 4 *
gazdelor, datorată, pe de o 
parte, insistentei în ofensivă 
ți, pe de alta, mai marii luci
dități din al doilea „act".

Arbitrul G. Ionescu (Bucu
rești) a condus formațiile :

SOMEȘUL: Szabo — VĂ- 
BUȚIU, Hebe, Krassoi. BOR
HIDAN — Boroș. Kadar. AR
DELEAN (min. 75 Szekely) — 
Boudi. Lohan. PINTEA (min. 
80 Foiriș) ;

METALUL: ROȘCA — OR- 
MENIȘAN, Castescu, DESPA, 
Brici — Vuia (min. 67 Dogan), 
Portic. Burada. Banu — Dra
gomir (min. 75 Costaehi) Con- 
otantinescu.

Paul ZAIIARIA

*
Frunză Onin. 43) si Azoitei (min. 
73).

Relatări de la : L Toma, L 
Lesuue. L. Marton. P Fuchs. Gh. 
Botezan. O. Berbecaru si A. 
Crisan

1. GL B-ta
* CSM Reșița 

Someșul 
Olimpia SM. 
Electromures 
FC Maram.

I.
3.4.
I.
I. _
7. Steaua CFR 

I— 9. U TA.
ASA Proc T.

14—12. Met. Bocșa
Strungul 
Vagonul

13. Chimica
14. CFR Tim.
15. Mureșul
10. Armătura
17. ASA Tg M •
18. Gl Reșița

5 3 11
5 3 11
5 3 • 2
5 3 0 2
5 3 9 2
5 2 12
5 13 1

2
2
2
2
2

5 2 12
5 2 12
5 12 2
5 119
5 12 2
5 1*4

12-
7-I- 4 7

3 7 
« C6 6
3 I2 53-

5-
5-3 1

10- 9 58-7 5
4- 4 5
5- 5 5

11- 11 5
7- 9 5
4-7 5
4-8 4
«-12 3
7*2

... ... ... ..— -___ *- * »
• Echipă penalizată cu 2 puncte.

5 2 1
S 2 1
5 2 1
5 2 1
5 2 1



Campionatele Mondiale de box

ADRIAN MĂRCUȚ — LA A DOUA VICTORIE,
RUDEL OBREJA ÎNVINGĂTOR PRIN K.O.

S-au încheiat C.M. și C.E. la haltere

MOSCOVA, 24 (prin telex, 
de la trimisul nostru special). 
Sportivii români prezențl la 
această a V-a ediție a Cam
pionatelor Mondiale de box, 
din capitala Uniunii Sovietice, 
continuă să evolueze bine și 
să obțină victorii prețioase. 
Simbătă seara, „cocoșul" A- 
drian Mărcut a încrucișat mă
nușile cu puternicul pugilist 
polonez Robert Ciba, un 
sportiv înalt cu gardă inver
să. Meciul a debutat cu obiș
nuitele momente de tatonare, 
cînd Ciba și-a încercat lovitu
rile directe de la distantă. 
Calm. Mărcut a luat și el 
„pulsul" adversarului șl a în
ceput să se apropie ca o pisi
că de partenerul de întrecere, 
plasînd cîteva serii de crosee 
cu ambele brațe. în urma că
rora polonezul a început să 
bată tn retragere, iar românul 
să realizeze un avantaj nota
bil. chiar după prima repriză. 
In rundul secund. Ciba a mai 
încercat să-și impună tactica 
— un stil de luptă de la dis
tantă —. dar reprezentanții 
nostru i-a dejucat-o foarte 
bine, angajîndu-se în lupta 
de aproape, care îl avantaja 
evident. La mijlocul partidei. 
Mărcut avea un avantaj con
sistent. polonezul dînd eviden
te semne de sufocare. In ulti
ma repriză, ambii boxeri au 
aruncat în dispută toate resur
sele fizice de care mai dispu
neau iar loviturile au căzut 
cu nemiluita din ambele părți. 
Superioritatea lui Adrian Măr
cut nu a putut fi pusă la în
doială. iar „scorul" cu care a 
cîștigat la puncte (37—24) o-

glindește cum nu se poate mai 
bine acest raport din ring, 
punctajul pe reorize fiind fi
del cu desfășurarea 
13—8. 16—9. 8-7. în 
următor.
de bronz învingătorului, 
drian Mărcuț îl va avea 
față pe campionul cubanez 
Enrique Carrion, ciștigător la 
puncte în întîlnirea cu japone
zul Katsuyuri Matsushima.

După o săptămînă de 
namente la fața locului 
mărirea întrecerilor din 
nă. duminică. în sfîrșit. 
cat treptele ringului șl 
Obreja (mijlocie mică), 
avut ca adversar pe italianul 
Geneslo Marro. Meciul a du- 
rat doar două minute, pînă în 
momentul în care un croșeu 
de ștînga necruțător a găsit 
bărbia italianului, care a fost 
făcut k.o. I început cu citeva 
secunde de tatonări, meciul 
(atît cît a durat) a fost la dis
creția ltil Rudei, care a plasat 
cîteva directe „de control*, ca 

apoi, la încercările de atac ale 
lui Marro. să-și plaseze lovi
tura preferată și să încheie 
meciul înainte de limită. Si 
cum în partida anterioară a- 
cestui meci cubanezul J.L. 
Hernandez a pierdut în fața 
englezului Richard Woodwall, 
Rudei a ajuns în situația de 
a scăpa de „coșmarul" cuba, 
nezului (care avea două victo
rii în fața lui) și poate acce
de. astfel în partea superioa
ră a tabloului de concurs, deci 
spre medalii. Obstacolul 
„sferturi" nu este, insă, unul 
ușor. Woodwall fiind, medaliat 
la ultfrna ediție a J.O.

întilnirii : 
meciul 

care asigură medalia 
A- 
în

antre- 
și ur- 
tribu- 
a ur- 
Rude! 
El l-a

din

V (Urmare din pag. I)

Au mai punctat Ștefănescu 3, 
Georgescu și Olaru — cîte 2, 
Moiceanu, Totoiici, Ș. Popescu, 
Ardelean, lonescu, respectiv C. 
Thurley jr. 2, Edward, Croft 
Au arbitrat A. Mokanov (Bul
garia) și A. Tsantas (Grecia).

$i acum să argumentăm afir
mația de la începutul relată
rii. referindu-ne la cadrul to
tal nefiresc în care s-a desfă
șurat întîlnirea-derby a turneu
lui, dintre Dinamo și Mladost 
Zagreb. De la bun început, 
publicul a creat o atmosferă de 
nesuportat, nesportivă, iar cei 
doi arbitri, A. Mokanov și en
glezul J. Bathurst (în special 
primul), au făcut tot ce au pu
tut pentru a frîna. prin decizii 
neconforme cu realitatea, jocul 
bucureștenilor. Au fost dictate, 
astfel, 11 eliminări împotriva 
echipei noastre, de cele mai 
multe ori ne.justificate — față

SPORTURILE DtMONSTRATIVI
11 J.O. DIN 1992

Comitetul de organizare a 
Jocurilor Olimpice de vară din 
anul 1992. care vor avea loc, 
după cum se știe, la Barcelo
na. a hotărît ca sporturile de
monstrative ale ediției spanio
le să fie golful și softbalul, a- 
cesta din urmă un fel de base
ball feminin. Cele două disci
pline nou alese le-au Înlocuit 
pe cele care fuseseră propuse 
inițial: bowling, pelotă și pa
tine cu velă.

0 „UMBRELA»

PENTRU MONTJUICH ?
Președintele Comitetului Inter

național Olimpic, Juan Antonio 
Samaranch, a fost prezent la 

„Cupa Mondială* la atletism 
care, precum se știe, a marcat 
inaugurarea viitorului stadion 
olimpic, Montjuich. din Barce
lona. Faptul că la Întreceri, din 
cauza unei oloi puternice, total 
neprevăzute. au fost prezent! 
mult mai puțini spectator! decît 
s-au așteptat organizatorii. !-a 
prilejuit președintelui C.I.O. con
statarea că pentru J.O. din ’92 
nu doar spectatorii să vină pre
gătiți cu umbrele, el și oficiali
tățile catalane să se gîndească 
la posibilitatea ca. ta răgazul de 
timp rămas pînă la Jocuri, să 
caute să rezolve o .umbrelă* șl 
pentru tribunele stadionului—

ÎN „SfERTURI"
de cele 7 ale gazdelor, dintre 
care 2 în final, cînd „balanța* 
fusese înclinată —, Iar dacă 
nu erau eliminări, erau... faul
turi (imaginare !) în atac. în 
această atmosferă Incendiară, 
Simenț și-a permis chiar să 
arunce cu cascheta spre corpul 
oficial, pretinzînd zgomotos că 
i-ar fi fost ruptă, iar Fillpovicl
1— a lovit cu mingea puternic 
pe portarul Simion în timpul 
unei pauze. Ambele gesturi 
(comise în momente în care 
Dinamo se apropia amenință
tor) au rămas, surprinzător, 
nesancționate ! Ca să nu mai 
spunem că Hagiu a fost atît 
do des faultat, ținut sub apă, 
încît ne era, pur șl simplu, 
greu să-l zărim pe „șeptarul* 
nostru...

In aceste condiții. Mladost a cîștigat — ....
cu scorul
2— 3. 4—2).
Bukici 3, 
Fîlipovicî, 
(M), Totoiici 4, Hagiu, Cr. Dan, 
Moiceanu, Olaru. Georgescu.

Celelalte rezultate: Mladost
— Sutton 20—6 (8—1, 4—2, 4—0, 
4—3), Glyfada — Sutton 14—10 
(5—4. 3—2, 2—2, 4—2), Mladost
— Glyfada 16—7 (4—1, 4—3,
3— 2, 5—1). In clasamentul tur
neului: 1. Mladost.' 2 Dinamo, 
3. Glyfada, 4. Sutton.

cum a cîstigat... — 
de 14—9 (3—1, 5—3, 
Au marcat Vczjak 4, 
Miskulin 3, Simenț, 
Rukaziria, Erjavek

în cea de a doua gală de 
duminică a evoluat și „musca" 
Nicolae Aliuță. Boxînd bine nu
mai în ultima repriză, cînd i-a 
pus probleme serioase adversa
rului. Aliuță a cedat la punc
te în fața campionului cuba
nez Pedro Reyes. In progra
mul galelor de luni : P. Paras- 
chiv — E. Griffin (S.U.A.), Ad. 
Mărcut — Enrique Carrion 
(Cuba). Fr. Vaștag — Min Nam 
Hien (R.P.D. Coreeană), V. Adu- 
mitroaie — A. Schultz (R.D.G.). 
Marți, R. Obreja — R. Wood
wall (Anglia).

ALTE REZULTATE : cat 
muscă : Ahmed Ghanim (Irak) 
b.p. Tommi Karkkainen (Fin
landa). Krysztof Wroblewski 
(Polonia) b.p, Philippe Deza- 
voye (Franța) ; cat. mijlocie 
mică : Israel Akopkohian
(URSS) b.p. Albert Poapilaya 
(Indonezia). Raymond Downey 
(Canada) b.p. Blagoi Sokolov 
(Bulgaria).

Simbătă seara s-a Încheiat cea 
de a 58-a ediție a „mondiale
lor" și a 67-a a „europenelor" 
de haltere. După cum este cu
noscut, sportivii români au cu
cerit, acum, un total de 19 me
dalii, ceea ce reprezintă un re
marcabil succes. în concursul 
mondial, halterofilii noștri au 
obținut o medalie de aur, 3 de 
argint si 5 de bronz, iar în cel 
continental, o medalie de aur, 
5 de argint și 4 de bronz. La 
actuala ediție au fost prezenti 
în întreceri sportivi din 47 de 
țări.

In ultima zi a competițiilor 
s-au înregistrat rezultatele :

Cat. 110 kg — total (mondial 
șl european) : 1. Ștefan Botev 
(Bulgaria) 427,5 kg, 2. Andrew 
Dawies (Marea Britanie) 395 
kg, 3. Miroslaw Dabrowskl 
(Polonia) 382,5 kg ; smuls : 1. 
Ronny Weller (R.D.G.) 202,5
kg, 2. Iuri Zaharevicl (U.R.S.S.) 
202,5 kg, 3. Dawies 185 kg ; a- 
runcat: 1. Botev 242,5 kg, 2. 
Dabrowskl 212,5 kg, 3. Dawies 
210 kg. Surprinzător, Weller și 
Zaharevicl au ratat cele 
încercări la aruncat.

Cat. +110 kg — total (C.M. 
șl C.E.) : 1. Aleksandr Kurlovict

(U.R.S.S.) 460 kg, 2. Riznan 
Guveliskanov (U.R.S.S.) 432,5
kg, 3. Michael Schubert (R.D.G.) 
425 kg ; smuls : 1. Kurlovici 
215 ; 2. Guveliskanov 200 kg, 
3. Schubert 195 kg ; aruncat : 
1. Kurlovici 245 kg, 2. Manfred 
Neriinger (R.F.G.) 242,5 kg, 3. 
Guveliskanov 232, 5 kg.

La aceste două category, 
tara noastră nu a avut con
cur enți.

C. E. DE VOLEI
Stockholm. In

desfășoară cele ___. _
preliminarii ale Campionatului 
European masculin de volei. în 
grupa A au 
rezultatele :
3—1, Suedia
3—2, Franța
3—1. iar în .. .
slavia — România 3—2.
nia — Grecia 3—2. U.R.S.S. 
Olanda 3—1.

Suedia, sa 
două grupe

fost înregistrate 
Italia — Bulgaria
— R.F. Germania
— R.D. Germană 
grupa B : Iugo-

Polo-

Paul IOVAN

trei „MONDIALELE"

DE HANDBAL (tineret)

SUCCES CATEGORIC AL RUGBYȘTILOR
(Urmare din pag. I)

Peste nouă minute, LEONTE 
culcă balonul în butul advers, 
cu tot pachetul de înaintași în 
sprijin: 14—3. Fină Ia pauză, 
alte două eseuri, pe bună 
dreptate aplaudate. Mai Intîi 
în min. 32, cînd Neaga a por
nit iute în atac, Boldor și Carp 
au continuat excelent, a apărui 
pe fază MURARIU șl a înscris, 
pentru ca după șapte minute 
mingea să iasă „curat" dintr-un 
mol, să circule sigur, Kăcean 
sări vadă plasat pe CARP, pă
truns deci» In terenul de țintă. 
De partea cealaltă, FERREI
RA a marcat tot din l.p. (min. 
28 și 34).

După pauză, oaspeții au cău
tat să răspundă cu aceeași— 
monedă, C. SMITH încheind ta 
but o frumoasă acțiune. Dar 
jucătorii români s-au regăsit 
pe dată, reușind trei eseuri, 
care de care mai spectaculos, 
după margini „vămuite" impe
cabil de Dumitraș sau Clorăs- 
cu, prin LUNGU — pătrunde
re abilă (min. 48), DOMOCOȘ 
— el punînd pe picior greșit 
ofensiva adversă (min. 54), 
CARP — la o incisivă acțiune 
a lui Doja (min. 57). A trans
format, de fiecare dată, DO
MOCOȘ: 40—13! Sportivii din 
Zimbabwe dau, în continuare, 
totul pe cartea atacului, joacă 
trei lovituri de pedeapsă con
secutive la mină, spre a marca 
al doilea eseu — REX, în min. 
61, NEAGA (min. 64) și SUGAR 
(min. 74) au dus scorul la pro
porții neașteptate — al unei 
victorii indiscutabile însă —, 
prin eseurile transformate de 
același DOMOCOȘ.

Arbitrul I. Vasiiică, ajutat 
la margini de M. Voina și D. 
Costca, a condus echipele :

ROMANIA; Carp — Sasu, 
Lungu (min. 74 Sava), Kăcean, 
Boldor — Domocoș, Neaga — 
Doja (min. 74 Răducanu), Du-

mitraș, Murariu (min. 61 Su
gar) — Oroian, Ciorâscu — 
Dumitrescu, Vasluianu, Lconte.

ZIMBABWE : Rex — C. Smith, 
Letcher, Luitingh, Kamba — 
Ferreira, Hofmeyr — Dawson, 
Botha, Muirhcad (min. 36 Nyara) 
— Mackintosh (min. 79 De 
Klerk), Davidson Garvey, 
AlbasinL Watson

Madrid. In grupele semifinale 
ale Campionatului Mondial 
masculin de handbal tineret au 
fost consemnate rezultatele : 
grupa A : U.R.S.S. — Iugoslavia 
22—19. Coreea de Sud — Aus
tria 31—29 și Franța — Româ
nia 24—23. In acest fel. semi
finala a fost cîstigată de re
prezentativa sovietică, forma
ția română clasîndu-se pe lo
cul patru. Ea urmează să-și 
dispute locurile 7—8. Rezultate 
din grupa B. Islanda — Polo
nia 30—20, R.F. Germania — 
Ungaria 25—20. Spania — Sue
dia 19—17

Un sfirșlt de săptămînă do
minat de întreceri naționale. Iată 
unele amănunte:

Franța : OLYMPIQUE ÎȘI 
.INTRA IN MINA* î

Pe cit de „liniștită* a fost eta
pa trecută, pe atît de plină de 
surprize a fost aceasta a 11-a: 
fruntașele clasamentului au cedat 
categoric ta jocuri pe alte tere
nuri I Bordeaux a capotat, de 
pildă, eu un 6—2 fără drept de 
apel Ia Monaco, Iar Paris Saint 
Germain a pățit ...cam la fel, la 
Cannes: 1—2! Profltîițd la Toulon. 
Olympique accelerează, echipa lui 
Glii punlndu-șl parcă la punct 
„motoarele* pentru C 1: Papln 
șl-a respectat tradiția de a mar
ca ta aproape fiecare partidă, 
Francescoil a înscris de două 
ori, iar Waddle a rotunjit scorul 
final la 4—0. Bordelezll îș! păs
trează primul loc cu 17 p, dar 
pe locul doi a trecut Marsilia, cu 
16 p, Înaintea lui PSG. cu 15 p. 
Alte rezultate: Sochaux — Tou
louse 1—0, Saint Etienne — Au
xerre 4—1 (surprinzătoare propor
țiile scorului!), Racing Paris J— 
Nisa 5—1 (mal bine decît pe vre
mea cînd parizienii emiteau pre
tenții... europene !), Caen — 
Mulhouse 1—0, Montpellier — 
Wetz 1—2, Brest — Lyon 0—2.

Anglia: DERBYURI 
ALB CONCITADINELOR

Pe terenul ltd Everton, Liver
pool rezistă nu atlt „veșnicilor* 
adversari din vecini (3—1 pentru

t

PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT
ATLETISM • Concurs Ia New 

Delhi, masculin: 100 m: Berger 
(Austria) 10,37, Carl Lewis (S.U.A.) 
10,47(1); 400 m: Everett (S.U.A.) 
45,49 ; 800 m : Konchellah (Ke
nya) 1 ;46,34; 1 500 m, Aouita (Ma
roc) 3:34,89; 5 000 m: Doherty 
(Irlanda) 14:04,74; 3 000 m obst.: 
Kariuki (Kenya) 8:33,15; feminin: 
100 m: Evelyn Ashford (S.U.A.) 
U,26; 200 m: Grace Jackson (Ja
maica) 22,72 ; 400 m garduri:
Sandra Farmer (S.U.A.) 54,89;
lungime: Agata Karczmarek (po
lonia) 6,33 • La Thurrock (An
glia) — suliță: Hill (Anglia) 
82,42 m; 1 ooo m femei: Chris
tine Watchel (R.D.G.) 2:36,84.

BASCHET • Rezultate din tur
neul final al campionatului mas
culin al Asiei, de la Beijing: R.P. 
Chineză — Filiplne 118—73 (63—33); 
Japonia — Iran 73—53 (42—24).

BASE-BAL • Finala concursu
lui internațional de la Hradec 
Kralove (Cehoslovacia): BC Vil
nius (U.R.S.S.) — UK Bratislava 
91—65 • tn campionatul mascu
lin al Asiei: Indonezia — Pakis
tan 92—89; Thailanda — Hong 
Kong 95—85.

BOX • tn meciul pentru titlul 
mondial al categoriei semlmlj-

locle (versiunea I.B.F.), desfășu
rată ta orașul american Roches
ter, Simon Brown (S.U.A.) șl-a 
păstrat centura in urma victo
riei, prin k.o. tehnic ta repriza 
secundă, asupra compatriotului 
său Bobby Joe Young.

CAlArie • Campionul fran- 
eez Philippe Rozier pe Oscar a 
obținut primul loc în „Marele 
Premiu al Națiunilor*, în con
cursul de la Fontainbleu • Pro
ba clasică pe echipe „Cupa Na
țiunilor* a fost cîștigată de for
mația Franței — 4 p penalizare, 
pe locurile următoare situîndu-se 
echipele Poloniei — 8 p p. El
veției — 11 p p șl R.F. Germa
nia 12 p p.

CICLISM • Etapa a 7-a a Tu
rului Bulgariei. Gabrovo — Ka- 
zanlik (145 km), a revenit ce
hoslovacului Jan Svorada ta 
3h48:35. Lider în clasamentul ge
neral se menține francezul Peg- 
rimaud.

GIMNASTICA • La Rouen, 
meci amical feminin: Franța — 
Bulgaria 370,570 p — 380,475 D. 
La Individual compus, pe primul 
loc s-a situat Peeva (Bulgaria) 
eu 76.80 p.

HOCHEI PE GHEATĂ • La 
Moscova: TSKA Moscova — Cal
gary Flames (Canada) 2—1 (0—0. 
1-0, 1—1).

POLO • în primul tur al Cu
pei Cupelor : ASC Duisburg 
(R.F.G.) — VIK Kastrup (Dane
marca) 20—4 (3—0, 9—0, 6—1,
2-3).

RUGBY • La Lodz, ta meci 
amical de tineret : Polonia — 
R.D.G. 49—3 (26—0).

TENIS • Los Angeles, semi
finale: Michael Chang — Scott 
Davis (ambii S.U.A.) 6—4, 6—4, 
Aaron Krlckstein — Brad Gil
bert (ambii S.U.A.) 1—6, 7—0,
6—2 • Dallas, semifinale : Mar
tina Navratilova (S.U.A.) — Ma
nuela Maleeva (Bulgaria) 6—2, 
6—3. Monica Seles (Iugoslavia)
— Anne Smith (S.U.A.) 6—1, 6—2
(tatr-unul din „sferturi*, Seles — 

Arantxa Sanchez 6—4, 6—2 !) • 
Barcelona, „sferturi* : Ivan Lendl 
(Cehoslovacia) — Marcelo FlUp- 
plnl (Uruguay) 6—4, 7—6, Alber
to Mancini (Argentina) — Carl 
Uwe Steeb (R.F.G.) 4—6, 6—4,
12—10, Andres Gomez (Ecuador)
— Martin Jalte (Argentina) 0—7, 
6—4, 6 3.

echipa Iul Dalglish ; au Înscris : 
Barnes șl Rush (2). respectiv 
Hewell), cit iul— Millwall, 
Învingătoare șl ea acasă, 
ou 2—0, ta fata Iul Shef
field Wednesday și își păstrează 
astfel poziția de frunte din cam
pionat la un singur punct di
ferență (15 față de 14 ale iul 
Mlllwall, pe locul secund). Din 
urmă vine Insă lansat Arsenal 
(1—0, acasă, cu Charlton), dar 
avtnd un joc mal puțin (6 față 
de 7 cîte au toate celelalte, cu 
excepția lui Tottenham, restan
ța Arsenal — Tottenham “* 
mînînd de jucat). „Tunarii* 
mal „săltat* două locuri.
pînd acum poziția a 4-a, la două 
puncte de lider. Un alt derby al 
unul oraș a fost cel de la Man
chester: Manchester City —■
Manchester United 5—1. asa că 
„derbyul" n-a durat decît pînă 
la începutul meciului... tn rest : 
Aston Villa — Q.P. Rangers 1—3. 
Crystal Palace — Nottingham
1— 0, Derby County — Sout
hampton 0—1, Luton — Wimble
don 1—1, Norwich — Tottenham
2— 2.

Olanda: PSV EINDHOVEN — 
SCOB FLUVIU

Susțlnînd ldeea că marile echi
pe ale continentului urmăresc 
Intrarea în vlrful maxim de 
formă o dată cu apropierea... tu
rului secund al cupelor europe
ne, lată, PSV Eindhoven reali
zează un scor mal puțin obișnuit 
(9—1) in fața Spartei Rotterdam, 
ta cadrul unei etape, a 8-a. din 
care, simbătă, s-au mal dispu
tat Încă 3 partide: Fortuna Sii- 
tard — Roda Kerkrade 1—1, Ma
astricht — Twente Enschede 0—0 
și Haarlem — Den Bosch 2—0.
• ITALIA (etapa a 6-a): Ascoll

— Inter 0—1 (Kllnsman), Bo
logna — Genoa 1—0, Cremonese
— Napoli 1—1 (Maradona a «vralat 
ta min. 73), Juventus — Bari
1— 0. Lecce — Udinese 1—0. Mi
lan — Fiore-‘lna 1—1. Roma — 
Cesena 1—0 Samndoria — Ata- 
lanta 1—0. Verona — Lazio 1—1. 
în clasament : Rom» si Napoli 
cîte 10 n. Inter s< Juve cite 0 o..
• In etapa a 26-a a campiona

tului unional s-au disputat patru 
meciuri încheiate cu următoarele 
rezultate: Dnepr Dnepropetrovsk
— Cernomoreț Odesa 3—1; Spar
tak Moscova — Șahtlor Donețk
2— 0; Dinamo Kiev — Jalghlrls 
Vilnius 2—1; Rotor Volgograd — 
Torpedo Moscova 2—2. Lideră a

menține echipa 
— 39 p, urma- 
Dnepr Dnepro- 
șl Dinamo Kiev

ră- 
au 

ocu-

clasamentului se 
Spartak Moscova 
tă de formațiile 
petrovsk — 35 p, 
— 34 p.
• Disputat la

ciul Internațional amical dintre 
selecționatele Iugoslaviei șl Gre
ciei s-a Încheiat cu scorul de 
3—6 (2—0) in favoarea jucători
lor Iugoslavi. Golurile au fost 
marcate de Brnovicl. Prosineckl 
$1 Pancev.

Novl Sad, me-
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