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La campionatele europene de tenis de masă

MEDALII DE AUR Șl ARGINT PENTRU 
JUNIOARELE NOASTRE ÎN PROBELE DE DUBLU
• OLGA NEMEȘ și suedezul J. PERSSON au cucerit titlul la dublu mixt
• La dublu fele, OLGA NEMEȘ și JUDITH BORBELY

: în localitatea austriacă Ho
llabrunn s-au încheiat Campio
natele europene de juniori (a 
£5-a ediție) si cădeți (a 15-a e- 
ditie) la tenis de masă.
; După succesul repurtat în 
întrecerea pe echipe de repre
zentativa noastră de cădeți, in 
probele individuale s-au

OLGA NEMEȘ

la Cimpina, la de motocros

JUDITH BORBELY

ÎNTRECERI SPECTACULOASE
Șl... 40000 DE SPECTATORI!
♦ Echipa de tineret a României pe podium

CIMPINA, 25 (prin telefon).
După ce sîmbătă după-amiază 
,a plouat torențial în tot cursul 
antrenamentului, duminică di
mineața soarele a uscat traseul 
de pe Dealul Mușcelului, situat 

,1a marginea orașului, pe care 
A .s-a desfășurat etapa a IV-a a 

„Cupei Prietenia" la motocros. 
.La start, s-au aliniat selecțio
nate din Bulgaria, Cehoslova
cia, R. D. Germană, Polonia, 
Ungaria, U.R.S.S. și România 
la clasele 250 cmc și 125 cmc. 

i Printre oaspeți s-au aflat a- 
lergători consacrați în arena 
internațională, participant! la 
C.M., care și-au onorat cărțile 
de vizită, ei fumizînd un spec
tacol mult apreciat de cei pes
te 40 000 de spectatori I Cu un 
evident plus de tehnică în pi
lotarea mașinilor, liderii echi
pajelor Uniunii Sovietice. Bul
gariei și Cehoslovaciei s-au de
tașat în concurs, ei fiind, de
altfel. principalii animatori al 
întrecerilor. în cea mai impor
tantă cursă din program, 250 
cmc-seniori, au impresionat e-

LA BRASOV,J 7

TOCMAI PENTRU CEI PLĂTIȚI
I Localnicii vorbesc cu nostal- 
'gie despre atletismul brașo
vean fie că este vorba de ve
nerabilul septuagenar Vasile 
Căpățînă, de peste o jumăta
te de secol animator al 
acestui sport. de Bondoc 
Ionescu-Crum, una din fos
tele lui glorii — primul atlet 
român dincolo de 7 metri la 
săritura în lungime — campio
nul balcanic Virgil Ludu, și al
ții — care lucrează astăzi în 
mișcarea sportivă brașoveană. 
Din păcate, amintirile frumoa
se — „era o vreme cînd mai 
bine de jumătate din echipa 
națională de atletism era alcă
tuită din brașoveni" — se o- 
presc la nume ieșite de mult

noi rezultate de 
junioarelor noas- 
Ia dublu mixt,

semnat două 
prestigiu ale 
tre. Astfel, 
OLGA NEMEȘ, alături de sue
dezul J. Persson, a cucerit 
titlul continental, iar împreună 
Cu JUDITH BORBELY, meda
lia de argint la dublu fete. 
Cele două jucătoare, compo- 

voluțiile sovieticilor Anatoli 
Ovcinikov, Andrei Letuvskoi, 
ale bulgarului Pavlov Todorov 
și cehoslovacului Libor Cerny, 
care — în ambele manșe — 
și-au disputat întîietatea.

Tinerii concurenți de la clasa 
125 cmc, pînă la 21 de ani, 
au conferit întrecerilor — ca 
și colegii lor mai experimen
tați — aceleași atribute, dina
mism și spectaculozitate. Ei au 
fost cronometrați cu timpi ase
mănători cu cei ai seniorilor, 
în lupta pentru un ioc pe po
dium s-au angajat. încă dia 
start, reprezentanții echipajelor 
Uniunii Sovietice, Ungariei. Ce
hoslovaciei și R. D. Germane, 
în final cursa revenind sovie
ticului Aadu Sikk. O mențiune 
pentru performanța primei 
noastre formații, clasată final
mente pe locul III.

Ca organizatoare, federația 
noastră de specialitate a aliniat

Traian IOANIȚESCU

(Continuare in pag. 2-3)

ATLETISMUL NU ESTE SPORT PRIORITAR

din circulație, fie că este vorba 
de Ana Sălăgean, marea arun
cătoare de greutate a anilor 
’50 și ’60, fie de Gheorghe Ce- 

Ridicarea nivelului acilvifâfii performantelor, 
o problemă de mentalitate

fan, unul din cei mai buni 
alergători în cursele cu obsta
cole din lume la jumătatea de
ceniului trecut și... ultimul 
atlet brașovean participant o- 
limpic (in 1976, la Montreal). 
Este un adevăr, recunoaște toa
tă lumea, că atletismul bra- 

I

pe locul secund
nente ale clubului C. S. Arad, 
merită felicitări pentru perfor
manta realizată, care demons
trează că tenisul de masă 
românesc dispune de frumoase 
resurse.

Aflati printre favoritii con
cursului de dublu mixt. Olga 
Nemeș si J. Persson si-au va
lorificat buna pregătire depă-

(Continuare in pag. a 4-a)

Ieri. în pădurea Călugăreai 
pe o căldură caniculară, dar 
,.îndulcită" înțr-o măsură de 
porțiunile de teren care tra
versau zone umbroase, pen- 
tatloniștii participant! la cam
pionatul național pe 1982 au 
susținut ultimul examen — 
crosul, la capătul căruia a fost 
desemnat campionul țării pe 
acest an. el fiind tinărul pen- 
tatlonist timișorean Eugen Pop, 
care s-a impus prin omogenita
tea cu care a evoluat în toate 
cele cinci probe. în mod nor
mal, ieri la prînz ar fi trebuit 
să se acorde titlul și în dispu
ta pe echipe, dar intrucît clu
burile cu secții de pentatlon 
modern nu au putut să alini
eze minimum 3 formații com
plete. pe 1982 nu avem o 
campioană pe echipe.

Sîmbătă și duminică, așada/, 
ultimele trei probe ale cam
pionatului. Mai întii la bazinul 
de la .,23 August", proba de

Constantin MACOVEI

(Continuare in nag 2-3)

JUNIORII ROMANI
PE PRIMUL LOC

IN DINAMOVIADA
DE FOTBAL

Juniorii 
București 
un succes 
cîndu-și 
numele 
toarelor 
petiții 
fotbal, Dinamoviada. 
amănunte in pag. 2—3.

echipei Dinamo 
au obținut ieri 
de prestigiu, tre- 

pentru prima oară 
pe lista cîștigă- 
tradiționalei com- 
internaționale de 

Citiți

SĂ-I ASIGURE
șovean este în mare scădere, 
ajungînd la situația de astăzi 
cînd contribuția atletismului 
din Brașov și din județ nu mai 

înseamnă mare lucru la nivel 
național, pentru a nu mai vorbi 
la eșalon internațional...

Adevărat, Corina Țifrca, re
cordmana națională la hepta- 
tlon. este un produs bun, se 
speră ca. imbunătățindu-și re
zultatul cu 2—300 de puncte,

BRĂILA, 25 (prin telefon). 
Timp de o săntămînă. pe ba
zele sportive din localitate s-au 
desfășurat Concursurile sporti
ve $i aplicativ-militare de 
vară din cadrul marii competi
ții naționale „Daciada", o ve
ritabilă sărbătoare a sportului 
ostășesc. întrecerile la discipli
nele sportive si la cele cu spe
cific militar s-au constituit in
tr-o convingătoare demonstrație 
a pregătirii fizice si morale a 
luptătorilor armatei noastre so
cialiste. a faptului că educația 
fizică si sportul se află inte
grate organic, ca o necesitate, 
în viata militarilor noștri.

Cronicarul sportiv a urmărit 
— firește — îndeosebi probele 
atletice, cele de gimnastică, 
înot, judo și jocuri sportive 
(baschet, handbal si volei). în 
care a întîlnit pregnant cone
xiunile armatei cu sportul. Cu 
alte cuvinte, dacă frații ge
meni, ostașii Eugen și Eduaird 
Mang. sau caporalul Dieter Ha- 
labrin au deprins înotul îin li
cee cu profil, alții au învățat 
acest sport in armată. în plus. (Continuare în pag 2-3)

Eugen 
nete

Mircea COSTEA

I. MIHĂICA
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în primul amical voleibalistic

Pop. la 
probei

ROMANIA A ÎNTRECUf POLONIA: 3-0
TG. MUREȘ, 25 (prin tele

fon). Prima din cele trei par
tide de verificare dintre repre
zentativele masculine de volei 
ale României și Poloniei s-a 
desfășurat duminică dimineața 
în Sala sporturilor din locali
tate, în prezența a circa 1000 
de spectatori. Echipa țării 
noastre, care ne-a făcut, acum, 
cu aproximativ două luni îna
intea campionatelor mondiale, 
o impresie bună, dîndu-ne spe
ranțe intr-o valoroasă com
portare la competiția amintită, 
a obținut o detașată victorie 
cu 3—0 (9, 6, 5). Deși adver
sara ei se numără printre 
principalele favorite la titlul

DEZVOLTAREA!
ea să facă parte din echipa o- 
limpică pentru Los Angeles. 
Dar Țifrea poate fi considerată, 
deocamdată, singura certitudi
ne. Există cîțiva juniori (ma
joritatea de categoria a II-a) 
de perspectivă, care au ajuns, 
sau bat, la porțile lotului na
țional de juniori, precum sprin
tera Mihaeîa Chindea (12,18 pe 
100 m, la 15 ani), semifondistul 
Sorin Zbârcea, alergătorii de 
garduri Marian Stanislav (110 
mg) și Nicolae Leonte (400 mg), 
săritoarea în lungime Ruxan- 
dra Ilic (5,91 m după un an de

Vladimir MORARI)

(Continuare in pag 2-3) 

urmărind listele concurentilor, 
am aflat că participanții la probe 
sportive erau întîlniti si la u- 
nele dintre cele aplicativ-mill- 
tare (cum erau înotul echipat, 
duelul de foc, triatlonul militar 
sau plutonul), si la sporturi 
individuale sau la jocuri, ceea 
ce confirma, o dată in plus, că 
exercițiile fizice si sporitul — 
prezent? active în viata ostă
șească — vin in sprijinul dez
voltării generale a tinărului 
aflat sub arme, ca și în desă- 
virsirea pregătirii lui ca vred
nic apărător al patriei si con
structor al socialismului. După 
cum festivitățile de deschidere 
si închidere ale Concursurilor 
ne-au impresionat prin frumu
sețea. fantezia ca si prin vi
goarea execuțiilor de ansamblu.

Iată si ocupantii primelor 
locuri : atletism (cat. I si cat. 
a II-a) : 100 m : sold. S. Crețu 
(Prahova) — cap. L. Isaic (Ar- 

dintre 
jucătorii 
impresie 

pregă- 
le-a în-

mondial. Sextetul aliniat de 
antrenorul emerit Nicolae So- 
tir nu s-a arătat impresionat 
de faima voleibaliștilor polo
nezi. a jucat Permanent cu un 
angajament deplin, atît la fi
leu cit și în linia a doua, do- 
minind clar in fiecare 
cele trei seturi. La 
noștri ne-a lăsat o 
bună. în primul rînd 
tirea lor atletică care 
găduit să acționeze egal, la ni
vel superior de la un capăt 
lă celălalt al partidei. să 
puncteze decisiv în acțiunile 
de atac, să se grupeze bine la 
blocaj și să intervină cu si
guranță în cele mai multe rân
duri la mingile trecute in linia 
a doua. Primele două seturi 
au fost caracterizate printr-un 
joc spectaculos, care a stîrnlt 
binemeritate aplauze în tribu
ne și in care sextetul CATA- 
CHITIGA — Mina — GÎR- 
LEANU — IONESCU — Mîțu 
— Stoian a arătat o bună o- 
mogentitate. In cel de-al trei
lea set jocul s-a mai echili
brat. la început, fără insă ca 
polonezii să pună în pericol 
victoria românilor în al căror 
sextet au mai fost introduși : 
Vrîncuț, Hinda si Spînu. 
Din formația oaspete, care 
in acest prim meci a 
părut cam obosită (probabil 
și datorită voiajului), am re
marcat alături de Klos și Ja
ros. pe Lasko și (parțial, 
începutul partidei) pe 
viei. Arbitri : Alex. 
(România) și Slawomir 
micki (Polonia)

Următoarea întîlnire. 
aceleași reprezentative, 
vea loc marți, ora 18 
sporturilor din Bistrița.

Aurelian BREBEANU

la
Wojto- 

Ignat 
Kos-
între 

va a- 
în Sala



„OINĂ CA Șl LIMBA ROMÂNĂ
TREBUIE INVAȚATA DE FIECARE COPIL"

însemnări după ,,Cupa Pionierului" de la Mangalia

In campionatul de scrimă al juniorilor

GEORGE LECA (C.S.Ș. 1 București)
CIȘTIGATOR MERITORIU LA SABIE

INT
PLAI

din 
aflau

Mai mult de jumătate 
cei peste 350 de copii se 
la prima lor... deplasare sporti
vă 1 Alții 
bără dai 
la fel de 
că după 
struire — 
dare intrucît pregătirea o fă
cuseră acasă — urmau parti
dele ce aveau să decidă Pe 
cîștigătoarea celei de a XV-a 
ediții a Cupei Pionierului" la 
oină competiție ce și-a cîști
gat de-acum un binemeritat 
prestigiu printre micii 
ai satelor românești, 
că iată așa cum s-a 
în programul referitor 
adoptat după Conferința 
țară a mișcării sportive 
tul nostru national 
să-și mute centrul de 
în mediul rural sau 
caz se reintroduce și 
le generale din sate 
mune

Federația română de 
Consiliu] Național al 
zatiei Pionierilor * __
Educației și învățămîntului au 
organizat pentru a 15-a oară 
la Mangalia această frumoasă 
întrecere de la startul căreia 
nu au lipsit multe formații de 
adevărati virtuozi ai mînuirii 
mingii și bastonului. Nu folo
sim cuvinte mari spunînd că 
a fost de-a dreptul impresio
nant să intîlnim un profesor 
de limba română in același 
timp antrenor de oină la Școa
la generală nr. 1 din Rîmni
celu. județul Buzău a cărui 
echipă a cucerit Primul loc. 
Acest făuritor de generații — 
Ion Enache — ne spunea : 
„După opinia mea nu trebuie 
să surprindă faptul că nu un 
profesor de educație fizică, ci 
unul de limba română și-a dus 
elevii-sportivi pînă Ia cuceri
rea primului loc. Cred că nu 
greșesc afirmind că oină, ca și 
limba română trebuie învă
țate de fiecare copil...". Și ca 
o confirmare că succesele nu 
sînt întîmplătoare. oiniștii din 
Rîmnicelu 
ori titlul 
niori mai 
un lo« TTT 
la Cupa 
din acest an. Așadar, exact pi
ramida ce se cere pentru a e- 
xista continuitate într-o 
ciplină sportivă : copii 
și seniori.

Am stat de vorbă 
profesori care și-au 
chipele Ia Mangalia, 
le scriem numele, o 
lipsă de spațiu. In schimb, tre-

mai veniseră în ta- 
și emoțiile lor erau 
mari deoarece știau 

cîteva zile de hi
de fapt de acomo-

buie sâ spunem care au fost 
formațiile prezente, aceasta 
pentru a se vedea cit de mare 
arie de_ răspîndire a 
oină : 
toșani.
rești, 
Galati, 
Teleorman. Ilfov

căpătat 
Buzău Maramureș, Bo- 
Bacău, Neamț, Bucu- 
Bistrita-Năsăud. Arad. 

Constanta, Vrancea,
Dîmbo-

laoficiat
Mangalia :
Gheorghe

arbitrilor care a 
competiția de la 
Alexandru Cazacu, 
Dumitrescu. Constantin Bărbu- 
lcscu. Constantin Dumitrescu, 
Dumitru Prunache, Gheorghe 
Pană și Aurel Sigmireanu.

Clasamentul primelor . 
locuri : 1. Șc. gen. 1 Rîmnîcclu

6

oiniști 
Pentru 
hotărât 

la oină, 
pe 

spor- 
incepe 

greutate 
in 
în 
și

orice 
școli- 

co-

oină, 
Organi- 

Mi ni sterul

au cîștigat de două 
de campioni de ju- 
au două locuri II și 
cucerind și locul III 
României" — ediția

dis- 
iuniori

mulțicu
însoțit e- 
Dacă nu 
facem din

EUGEN POP

Scrimerii juniori (pînă la 17 
ani) și-au desemnat — la Ora
dea — campionii pe 1982. Pro
ba masculină de floretă i-a re
venit lui Zoltan Eder (C. S. 
Satu Mare), victorios cu 12—11 
asupra lui Bogdan Soroceanu 
(C.S.Ș. Triumf Buc.). Pe locu
rile următoare : 3. V. Costa 
(C. S. Satu Mare) 4. A. Fille 
(C. S. Satu Mare) 5. R. Molea 
(C.S.Ș. Energia Buc.). 6. C. Ră- 
dutiu (CTAS).

La floretă fete, pe primul 
loc s-a situat Gcorgeta Beca 
(C.S.Ș. Energia). în asaltul 
cisiv.
xana 
8—3. 
sate :
(C.S.Ș. Satu Mare). 
Cotrutiu (C.S Ș.
Reka Lazar (Tînărul tractorist 
Brașov), 6. Salvina Ionescu 
(Tin. tractorist Brasov).

Proba de SDadă a fost cîști- 
gată de Zollan Meszaros 
(C.S.U. Tg. Mureș) care în a-

saltul final 
rentiu Cîrciumaru 
Ploiești) cu 10—5. în 
re. clasamentul se prezintă ast
fel : 3. Adrian Popa (C. S. Satu 
Mare). 4. Nicolae Mihăllescu 
(C.S.Ș. Olimpia Craiova). 5. 
Dan Țurcanu (Tractorul Bra
șov), 6. Radu Mitrăchioiu 
(C.S.Ș. Olimpia Craiova).

în fine la sabie, un frumos 
succes al Iui George Leca 
(C.S.Ș. 1 București), care l-a 
întrecut 
meritat 
(C.S.Ș. 
clasat 
(C.S.S. 
Mânu
D. Găureanu 
șov). 6. Cs. 
Cărei).

Dintre concurent!, 
bine s-au prezentat 
care au evidențiat 
calități fizice pentru _____
probă, precum si o foarte bună 
pregătire tehnică. >

a dispus de Lau- 
(Petrolul 
:ontinua-

Iași).
1 București). 
(Tractorul 1 
Gnandt

M. 
. 5.
Bra- 

(Victoria

de- 
Ro- 

cu 
cla-

Gyurkan 
4. Anca 

Steaua). 5.

ea a întrecut-o ne 
Dumitrescu (Steaua) 
Iată si următoarele

3. Judith

cel mai 
sabrerii. 

temeinice 
această

surprinzător. dar 
— oe Emilian Florea 

Slobozia) cu 11—9. S-au 
în ordine : 3. C. Pricop 

Unirea Iași). 4.
(C.S.Ș.

Echipa scolii generale nr. 1 din Rîmnicelu, jud. Buzău, cîștigă- 
toarea ediției a XV-a a „Cupei pionierului". In foto (de la 
stingă rindul din față) : D. Tarbă. R. Stanciu, C. Pestrițu, N. 
Mănăilâ, V. Mușat, Gh. Matache ți Șt. Vasile. tn picioare : I. 
Briceag, V. Damian, E. Stanciu, prof. I. Enache — antrenorul 
echipei, M. Ene, V. Avram ți N. Calița (acesta din urmă a pri- 

tînăr st mai tehnic jucător).mit si trofeul pentru cel mai

vița, Satu Mare, Sibiu, Har
ghita, Argeș, Vîlcea, Suceava, 
Cluj și Călărași. Așa cum ne 
spunea prof. Lucian Dumitres
cu, membru al Biroului 
C.N.O.P ..tabăra și competiția 
de Ia Mangalia au avut darul 
să dovedească din nou că oină 
este îndrăgită de copii, cu con
diția ca factorii responsabili 
să se ocupe serios, cu pasiune 
și pricepere de această disci
plină cu care ne place și 
buie să ne mindrim". Iar 
mitru Stoica, secretarul 
ponsabil al F.R. Oină ne 
clara : federația va pune 
viitor un accent și mai i 
pe răspîndirea oinei în școlile 
de la sate. Aici avem o pepi
nieră practic inepuizabilă. Tre
buie însă făcut mai mult pen
tru ca profesorii de educație 
fizică ce sînt repartizați la 
posturi să aibă noțiuni de oi
nă. Avem numeroase exemple 
cînd cele mai bune rezultate 
le-au obtinut formații antre
nate de cadre didactice avînd 
cu totul alte specializări dccit 
educația fizică". Iată și corpul

(Buzău), 2. Șc. gen. Baia Sprie 
(Maramureș) 3. Șc. gen- Voro- 
na (Botoșani) 4. Șc. gen. Ba
rati (Bacău). 5. Șc. gen. Ghe- 
răiești (Neamț). 6. Șc. gen. 183 
Mogcșoaia (municipiul Bucu- 

• rești).
Ion GAVRILESCU

85 DE PARTICIPANT! LA PROBA
DE SEMIFOND

IAȘI, 25 (prin telefon). Par- 
ticipanții la concursul republi
can de ciclism rezervat junio- 
nilor mici au luat duminică 
startul în proba de semifond. 
întrecerea a avut loc pe una 
dintre cele mai cunoscute ar
tere ale orașului. Bd. Ștefan

tre-
Du-
res- 
de- 

în 
mare

»» MEMORIALUL ION COVACI"
UN REUȘIT TURNEU DE BOX

BRĂILA.
Săptămîna 
box din localitate, 
șurat o nouă ediție a 
lui „Memorialul Ion ____
La întrecere au fost prezenți 
120 de pugiliști din 25 __ _1_ 
buri și asociații cu secții din 
întreaga tată. Partidele turneu
lui au fost urmărite de un nu
măr impresionant de specta
tori. iar gala finală, de sîm- 
bătă seara, s-a desfășurat „cu

25 (prin telefon), 
trecută, la arena de 

s-a desfă- 
turneu- 

Covaci".
de clu-

ai

NOUL CAMPION DE PENTATLON
(Urmare din pag. 1)

Înot 300 m liber care a oferit 
bunilor înotători oosibi itatea 
să acumuleze puncte serioase 
și să-și consolideze pozițiile în 
clasament Așa a fost cazul luă 
Cezar Răducanu de pildă, care 
deși nu a avut cel mai bun 

timp al zilei a obtinut. totuși, 
același număr de puncte cu ------- 3

pe

față de 3 240 p 
doilea. Așadar

cîștigătorul deoarece numai 
secunde l-au despărțit 
Alexandru Grozescu (3:23,8 
1 240) 
Cezar
1 240). 
înot se contura un interesant 
duel între Cezar Răducanu și 
Eugen Pop. ambii de la Uni
versitatea — Industria linii Ti
mișoara. Concurind fn aceeași 
serie oe culoare alăturate. Ră- 
ducanu si Pop au oferit un 
spectacuios duel sportiv de-a 
lungul celor 6 lungim: de ba
zin la tinde căruia Primul a-

de liderul 
Răducanu 

De fapt
concursului.

(3:24.1 -
chiar de la

cumula 3 304 p 
ale celui de al 
proba de tir. de duminică di
mineața. căpăta un interes 
sporit, deoarece de bilanțul ei 
depindea în mare măsură or
dinea finală a clasamentului 
Oarecum surprinzător, dar pe 
deplin meritat, pentru siguran
ța și precizia de ochire, victo
ria în probă a revenit lui Tu- 
dorel Smeu (Olimpia II) cu 
195—1 022 p. Pe următoarele 
locuri — Tamaș Halasz și 
Alexandru Grozescu. ambii cu 
t94 — 1 000 p. în ce. privește 
evoluția fruntașilor clasamen
tului general Eugen Pop a 
realizat 192 — 956 p.'iar Cezar 
Răducanu 191 — 934 p. tn a- 
cest moment. în clasamentul 
general situația primelor trei 
locuri era următoarea : Rădu- 
canu 4 238 p Pop 4 196 p Ga
lovici 4 002 p

Deci crosul era cel ce urma 
să tranșeze disputa dintre, cei

MODERN AL ȚARII
doi favoriti și mulți erau 
care îi acordau prima șansă 
Eugen Pop. de obicei mai bun 
în proba 
urmă așa 
Răducanu 
pentru a 
deci, pentru a cîștiga titlul de 

campion. De remarcat că pe 
traseul de la Călugăreni vic
toria arevenitunui tînăr spor- 

(Steaua) 
la cros : 

I — 1 099 p 
l — I 051 p 
14:14,2 —

cei 
lui

de alergare. Pînă la 
a și fost, lui Cezar 
lipsindu-i doar 10 p 
se menține lider și.

CONCURSURILE MILITARE DE VARA
(Urmare din pag. 1)

«esul) ; 200 m : sold. D. Cără- 
boi (Prahova) — cap. L. Isaic 
(Argeșul) : 400 m : sold. P. Că- 
răboi — It. maj. M. Popa (Ar
geșul) : 800 m : sold. N. Dobre 
(Carnati) — sold. N Moraru 
(Argeșul) : 1500 m : sold. N. 
Dobre — sold. I. Spoială (Cibi- 
nul) : lungime : sold. F Dia- 
conu (Dîmbovița) — sold. D. 
Roșea (Argeșul) : înălțime : It. 
A. Rus (Carnati) — it. maj. M. 
Onciu (Mureșul) ; greutate : 
m.m. V. Grigore (Dunărea) — 
lt. O. Apostoiu
ștafeta 4 x 100 m : Carnati — 
Argeșul ștafeta 4 x 400 m : 
Prahova — Argeșul ; clasament 
pe Ioturi : Carpati — Argeșul ;

tiv. Dragoș Pătrui 
Iată primii clasați 
Dragoș. Pătrui 13:42,4 
Iuliu ..............
Otto 
1 003 
1 003.
973. Cezar Răducanu 
952,

în urma acestor 
primii șase clasați în campio
nat sînt următorii : EUGEN 
POP 5 199 p. Cezar Răducanu 
5190 p. Iuliu Galovici 5 023 p 
Alexandru Grozescu 4 879 p 
Dragoș Pătrui 4 803 p. Ștefan 
Cozma 4 764 p. Acuzînd o în
tindere la brațul drept, Dumi
tru Spîrlea nu a participat la 
ultimele trei probe.

Galovici 14:08.1 
WermescheT 1 
p. Eugen Pop 14:14,9
Lucian Țintea 14:24,8 —

14:31,5 —

rezultate.

ușile închise", multi iubitori 
nobilei arte rămînind în afa
ra arenei și mulțumindu-se cu 
anunțurile crainicului reuniu
nii...

Dintre sportivii prezenți la 
această tradițională competiție 
o impresie deosebită au lăsat, 
prin evoluții foarte bune, Niță 
Robu (Dinamo Brăila) Gheor
ghe Simion 
rești). Mihai Valentin (Farul 
Constanta) si 
(Prahova Ploiești). Ca surprize 
ale turneului sînt de retinut e- 
liminările lui Florian Țircom- 
nicu de către L. Sandu șl Ma- 
rinică Oatu de M. Valentin — 
ambele meciuri avînd loc în 
semifinale. De remarcat buna 
organizare asigurată de organe
le locale. REZULTATELE DIN 
GALA FINALA : semimuscă : 
V. Baes (B. C. Brăila) b.p. I. 
Bălan (Prahova) ; muscă : C. 
Burlacu (ASA Buzău) b.ab. 2 
D. Ionescu (B. C. Brăila) ; co
coș : Nită Robu (Dinamo Bră
ila) 
Iul) 
(B. 
(S. 
FI. 
da 
șoară
G. Hudișteanu (Metalul Bucu
rești) ; semimijlocie : D. Vilcu 
(Dinamo Brăila) b.k.o. 
Dinu (Metalul 
mijlocie mică :
(Metalul București) b.p. M. Va
lentin (Farul) ; mijlocie : M. 
Popa (Metalul București) b.p.

Brăila) ; 
(B. C.

(Metalul Bucu-
Leontin Sandu

b.ab. 2 N. Nicolae (Musce- 
; pană : Al. Dumitrașcu
C. Brăila) b.p. I. Cernat 
C. Bacău) ; semîușoară : 

Zamfir (Farul) b.p. E. Pre- 
(Metalul Rm Vîlcea) ; u- 

L. Sandu (Prahova) b.p.

1 Al. 
București) ; 

Gh. Simion

(B. C. 
Rădan

M. Costache 
semigrea î N. ____
Brăila) b.p. M. Pascal (Metalul 
București) ; grea :
(Voința București)
Ciobanu (Prahova 1

Grigore RIZU

Anghel 
Gh.

N.
> b.p. 
Ploiești).
— coresp.

m,

(Argeșul) ;

gimnastică pe aparate : Car- 
pați — Argeșul ; judo : Praho
va ; înot : 100 m liber : cap. 
D. Halabrin (Jiul) ; 100
bras : sold. A. Teodorescu
(Jiul) : 100 m spate : sold. A. 
Wonneert (Jiul) : ștafeta 3 x 100 
m mixt 
neral : Jiul ; 
cat. I : 
handbal :
rea : 
șui.

în 
s-au 
hova 
Il-a).

în cadrul festivității de pre
miere M.A.N., C.N.EF-S. și 
institut) locale au decernat în
vingătorilor cupe si diplome.

cat.

Jiul ; clasament gh
iocuri sportive, 

baschet : Carpati : 
Jiul ; volei : Dună- 
a Ii-a : Oltul. Arge-

clasamentele generale 
situat pe primul loc Pra- 
(cat. I) si Argeșul (cat. a

CANOTORII BUCUREȘTENI ȘI-AU DESEMNAT CAMPIONII
Campionatele municipale de 

canotai rezervate seniorilor 
s-au desfășurat pe lacul He
răstrău. întrecerile, la care au 
narticipat zeci de rameri și 
vîsiasi din toate secțiile nau
tice ale Capitalei, au scos în 
evidentă 
sportivilor dorința lor de afir
mare.

Rezultate : 
simplu : Liliana Cenciu (C.S.Ș. 
1) ; 2 vîsle — Ancuta Tudor, 
Valentina Gheorghe (Dinamo) ;

buna pregătire a

SENIOARE

2 rame — Lenuta 
lina Dică (Voința)
— C.S.Ș. 1 (Carolina 
risa Riciu. Carmen 
Anișoara Tudorache 
Otel) ; 4 + 1 vîsle 
(Maria Dragomir, Ivanca Ungu- 
reanu. Angela Istrate. Iuliana 
Cerniskj + Gioconda Popescu) ;
8 + 1 — Olimpia ; SENIORI : 
simplu — loan Badea (Dina
mo) ; 2 vîsle — loan Șnep, 
George Preda (Triumf); 4 + 1 
rame și 4 + 1 visle — Triumf.

Borus. Nicu-
; 4 + 1 rame

Matei. La- 
Ulmeanu, 
+ Corina 
— Voința

Pe aer, 
se desfă,; 
campionat 
fără mot
— în ca 
sportivi d 
R. F. Ge 
masculină 
acum dou 
iectul Iași 
ceni — 1 
fete un 
Iași — T(
— Iași.

Rezultata 
1. Feman 
Dcrinela 1 
Cotovanu 
Giurgiu 2£ 
(R.F.G.) 1 
tram (R.F 
proba I : 
p 2. Fio 
Horst Hei
4. Marian 
Panțîru 71 
725 p ; pr 
Covic 100( 
964 p, 3. 
825 p. 4.
5. Claudii 
Doru Vlă 
ment gen: 
1998 p, 2. 
p. 3. Hor 
1692 p.

cel Mare, între Piața Unirii și 
Palatul Culturii. Pe acest tra
seu de 1600 
parcurs 32 
sprinturi la

în lupta 
s-au aflat 85 
prezentanti a- 11 centre (Arad, 
Brăila. București Cluj-Napoca, 
Constanța Iași Tg. Mureș O- 
radea Ploiești Timișoara 
Zărnești) victoria finală 
venind scontat, tînărului Zsolt 
Lorincz (Torpedo Zărnești) în
vingătorul a cîștigat detașat 
primele 4 sprinturi, după care 
nu a mai fortat ritmul. Și. to
tuși. se angajează. în ultimul 
moment, și în lupta sprintului 
5. unde reușește să mai acu
muleze un punct, iar ca să-și 
onoreze numele sprintează sec 
și este înregistrat din nou pri
mul șl la sprinturile 7 și 10 
(ultimul). Dintre ceilalți concu- 
renți merită evidential Bogdan 
Dragoș (C.S. Mureșul) cîștigă- 
tor și el a trei sprinturi (6. 8 
și 9) și Marian Minea (Stirom) 
clasat pe un merituos loc 2.

m, concurenții au 
km (20 ture, cu 
2 ture).
pentru întîletate 
de concurenți re

eiDic
(Urm

?i 
re-

Clasament final : 1. ZSOLT 
LORINCZ (Torpedo Zărnești) 
37 p — 54:10 — medie orară 
36 km ; 2. M. Minea (STIROM) 
16 p ; 3. B. Dra,goș_ (C.S. Mu- • 
reșul) 
ROM)
(C.S.Ș. 1 București) 9 p ; 6. C. 
Popa (C.S.Ș. 1 București) 7 p.

După 
tinerii 
concurs 
cipa la 
contratimpul individual pe 20 
km. pe șoseaua Iași—durea.

Gh. ȘTEFANESCU

15 p ; 4. V. Rusu (STI-
14 p ; 5. G. Olteanu

o zi de pauză (luni) 
cicliști vor reintra în 
marți, pentru a părti

cea mal dificilă probă :

atletism) 
nist Nicol: 

Prezentîi 
forțele at 
președintei 
Furnică, e 
tismul nu 
leria grea' 
vene. Deși 
deși există 
de nivel... 
gul roșu ș 
versitar — 
tiv școlar, 
național) < 
puțin de 1 
și alte doi 
județ, la ( 
tuatia actu 
se mai sp 
cord), este 
felului în 
care trei 
drumul st 
aici, o pr 
cație a re 
primul rîm 
clubul șco 
rămîne, or 
•ipala sun 

i : REZ1 
LITATEA 
PRIMUL I 
DE MENT 
ze repetate 
cente, au ; 
te a profe 
fărul NU 
să product 
xemplu sv 
sezonul e 
au termine 
mai multe 
dintre proi

idnimsumtm or sui loio pmosr
NUMERELE EXTRASE

LA TRAGEREA EXTRAORDINARA
25 IULIE„LOTO" A VERII DIN

1982

FAZA I

EXTRAGE
83 40 89 78 ; 

EXTRAGE
35 8 51 12 1 

FOND TO 
2.779.514 lei.

32 57 4 76

FAZA A Il-a

n-a :
71.

&0 28

REZULTAI
PB

— Etapa <

EXTRAGEREA A Hl-a 45 
66 48 58 32 26 88 22.

EXTRAGEREA A IV-a.:
17 49 30 41 47 89 77 16.

EXTRAGEREA A V-a : 7 
31 61 67 58 35 77 90

EXTRAGEREA A Vl-a : 
57 21 10 41 19 79 80 34.

FAZA A III-a

FAZA A IV-a

51 21

73

45

20

20

17

A
31
A
58 18

Vil-a : 
85.
VUI-a :

2 60

23 39

80

61

16

67

I. U.M. ’
Lugoj

II. Unirea 
Timișoara

ni. Rapid 
Lip ova

IV. Vlct.
V. Pandui

VI. Unirea 
Motru 
vn. Dlerna 

Drobeta 
Vin. Letea 
Gh. Gh.-Dej

IX C.S.M
Moinești

X. Minei 
toria Bacău

XI. Tehnon 
București
XII Abator 

București 
Xin Flacărt

Fond total 
lei.
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> Iași" 
zile, 
zbor 

ticipă 
>ti - 
<nă și 
-cerea 

pînă 
î tra- 
Hlip- 
ar la 

km, 
ipeeni

lin — 
p. 2. 
Elena 
iriana 
Zahn
Ber- 

culin, 
1 1000 
p, 3. 
132 p,

Gigi 
Rosch 
•Țorin 
Rosch 
D.G.) 
120 p, 
p, 6. 
Jlasa- 
Coyic 

1793 
D.G.)

I

I
I
I

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

Vă prezentăm noile promovate în Divizia ,,k”

F. C. BIHOR NU MAI VREA SĂ FIE 
DOAR O PREZENȚĂ PASAGERĂ
După două încercări nereuși

te de a reveni în primul eșa
lon, iată că cea de a treia a 
fost încununată de succes și 
F.C. Bihor Oradea a redevenit 
divizionară „A**.

Startul foarte bun a fost ur
mat de o toamnă rodnică, care 
la încheierea turului a dus la 
desprinderea hotărîtă față de 
F.C. Baia Mare, principala sa 
adversară în 
promovare.

Avansul de 
zat în prima 
natului este rodul unei evoluții 
constant bună, atît în meciu
rile de pe teren propriu (8 me
ciuri, 8 victorii. 30 de goluri 
marcate și doar 4 primite !). 
cît și în cele din deplasare (9 
partide, 5 victorii, 2 remize și 
2 pierdute, 17 goluri marcate 
și 12 primite), al muncii stă
ruitoare și colaborării fructu-

întrecerea pentru

opt puncte reali- 
parte a campio-

SERIA

A

Diiuiiiioviddd liHcriidfioiidlâ de Juniori

■
23
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£

F. *»■ 1
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i

Antrenorul Gh. Staicu, in mijloc in rîndul de sus, și elevii săi 
care au readus pe F.C. Bihor in Divizia „A“.

oase dintre jucători, antrenor 
și conducerea clubului, al spri
jinului acordat de organele

A III-a
21 6 7 92-49 48F. C. BIHOR ORADEA 34

• Anul înființării : 1958 • Președinte do onoare : tng. Florian
Hîrcă ; președinte retribuit : prof. Iosif C. Buda • Antrenor : Gheor
ghe Staicu • Cea mai bunâ performanță : locul 7 in Divizia „A“, 
ediția 1963—64 • Lotul a fost alcătuit din : Albu — 34 meciuri, Se- 
besteyn - 0 - portari ; Kiss — 28, Zare - 31, Rozsa - 28. Nicolae 
Mureșan — 29, Nițu — 11, David — 4, Cabai — 1, Pop — 11 — fundași 
Grosu — 30, Naom - 34, Pușcaș - 33, Bisok - 27. Ivașcu — 13. Vergu -
— 14, Bucico — 7, Sâlâgean — 4 — mijlocași ; Dianu — 25, Georgescu
- 34; Dozsa - 20, Lupâu - 17, Banyai - 7, Cigan - 3 - înaintași
• Golgeterii î Grosu — 29 goluri, Georgescu — 26 ; Pușcaș — 11 ;
Dianu șl Lupău — cîte 5 ; Bisok și Dozsa — cîte 3 ; Naom, Rozsa 
și Kiss — cîte 2 ; Zare, N. Mureșan, Bucico șl Cigan — cite 1.

IVELMLUI ACTIVITĂȚII
liatlo-
ra și 
județ, 
imilru 

atle- 
„arti- 

brașo- 
:iente, 
inități 
Stea- 

’ Uni- 
spor- 
nivel 

1 mai 
■cnori, 
ire în 
aș. Si
lui. ni 
de a- 
îct al 
it cei 
tească 
i. De 
expli- 
ilă în 
ivește 

care 
prin- 

idețu-
CA- 

T ÎN 
,EMA 
anali- 
:e re- 
ă par- 
.ucea-

POT 
Jn e- 

cînd 
oplii 

; face 
, «joi 
•unteș

și Rodica Gheorghe. au plecat 
în... concediu 
directorului
(„Ca să faci performanță tre
buie să stai tot timpul la dis
poziția atletului" avea să ne 
spună unul din antrenorii mai 
in vîrstă). Crilicilc nu mai sini 
suficiente, SÎNT NECESARE 
MASURI, au și fost luate une
le, dar forul diriguitor al spor
tului în județ, cel care răs
punde în privința performan
ței, nu poate sancționa pentru 
lipsă de rezultate profesori a- 
parținînd cluburilor din rețeaua 
școlară, unde criteriile de apre
ciere a activității sînt altele.

O altă problemă care trebuie 
rezolvată este aceea a bazei 
materiale. La această oră Bra
șovul nu poate găzdui (nici n-a 
făcut-o în ultimii 7—8 ani) un 
concurs de atletism 1 Stadionul 
municipal (în custodia C.S.U.) 
are nevoie de refacerea pistei. 
Stadionul Tractorul a ieșit din 
circuit odată cu desființarea 
secției (dar a putut găzdui în 
bune condiții un concurs al... 
pompierilor). Pe Stadionul ti
ni - '
<u iarbă 
xistentă 
dispărut, 
(oricum 
este bază de pregătire pentru 
loturile naționale. A început re
facerea bazei de la Luceafărul 
(veche de aproape 100 de ani!), 
care trebuie să fie gata la 1 
septembrie Deocamdată, atle
tismul este prioritar la Brașov 
PE HÎRTIE, nu pe teren, pen
tru că... teren pentru atletism 
nu există !

Comisia județeană ? Comisia 
e bună, ni se spune, are în 
frunte un om de ispravă, pro
fesorul GUnther Wagner. Dar

fără aprobarea 
Mircea Ivan ! ?

pista a
mai de 
cîndva
stadionul din Poiană 

nu prea la îndemînă)

fost acoperită 
mult, pista e- 
la Metrom a

74 70

34 52

ÎURI :

ILUI

12 —

ulturii
1

C.F.R
2

Jolmii
2

a x 
lari 2 

Min.
1

3.S.M.
x 

iergia
1 

•trolul
x 

- Vic-
1

ICSIM
1

ibiana
X 

Juc. 1 
176.747
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ECHIPA NOASTRĂ A CÎSTIGAT 
EDIȚIA A 12-a

Ediția a 12-a a Dinamoviadei internaționale de juniori s-a în
cheiat ieri cu un frumos succes al juniorilor noștri, care s-au 
clasat pe Primul loc, performanță în premieră pentru echipa 
Dinamo. Iată ordinea finală a celor 8 echipe participante : 1.
DINAMO (România), 2. Gwardia (Polonia). 3. Amnokan (R.P.D. 
Coreeană), i. Dynamo (R.D. Germană), 5. Dinamo (U.R.S.S.), 6. 
Levski Spartak (Bulgaria), 7. Ujpesti Dozsa (Ungaria), 8. Ruda 
Hvezda (Cehoslovacia).

PERFORMANTELOR
e greu să coordonezi activita
tea de la Codlea, cînd nucleul 
e la Brașov. Iar observația pre
ședintelui comisiei („Ni se cer 
lucruri pe care nu le putem 
rezolva noi, un organism ob
ștesc”) este de bun simț, ar 
trebui revăzut regulamentul de 
funcționare a acestor comisii, 
pentru ca ele să fie cu adevă
rat eficiente. Pertinentă, ni se 
pare și remarca privitoare 
la organul de specialitate, 
C.J.E.F.S., al cărui metodist, 
răspunzător de atletism, nu poa
te face pentru atletism atît 
cît este necesar, oricît de capa
bil ar fi, atîta timp 
nează 
sport...

încă 7—8
cît coordo- 
ramuri de

★ 
pentru redresare,Măsuri 

pentru ridicarea nivelului atle
tismului ? Pe hârtie s-au luat, 
unele au și fost puse în prac
tică, după cum arată concluzi
ile unei brigăzi de control a 
C.N.E.F.S. S-a trecut la 
rea prevederilor planlui 
al C.N.E.F.S., M.E.Î., și 
județul se specializează 
bele de viteză și fond ; 
revăzute 
s-au scos 
spectivă și s-au stabilit obiecti
ve individuale. S-a încheiat, la 
1 iulie, prima etapă a acțiunii 
de selecție (55 000 de elevi), ur- 
mînd ca în toamnă să fie tre
cută prin sită întreaga popu
lație școlară etc. La nivelul ju
niorilor, rezultatele acestui se
zon au arătat un oarecare re
viriment. Este însă mult prea 
puțin față de tradiția și poten
țialul sportiv al Brașovului. 
Sub Tîmpa atletismul nu este 
deloc ceea ce ar trebui să fie, 
dar este obligatoriu să devină, 
adică UN SPORT PRIORITAR.

CUPA PRIETENIA"
(Urmare din pag. 1)

la start cîte două echipaje pen
tru fiecare clasă. Cu excepția 
primei garnituri de seniori ce
lelalte echipaje au fost alcă
tuite din motocrosiști tineri 
unii chiar foarte tineri (Paul 
Schmidt și Fi. Pop. ambii a- 
vînd cîte 15 ani) — în mod 
deosebit remareîndu-se. 
compania puternicilor 
sari, talentatul alergător 
clubul Steaua. Al. Ilieș.

CLASAMENTE/" Clasa 
cmc, seniori, individual : 
Ovcinikov (U.R.S.S.) 27 
P. Todorov (Bulgaria) 20 
A.

în 
adver- 
de la

250
1. A. 

P-,
P-.

Ledoskoi (U.R.S.S.) 18 p..
4. Al. Platonov (U.R.S.S.) 12 p„
5.
p.

, 2. 
. 3.

L. Cerny (Cehoslovacia) 11
6. L, Gyurozsi.g (Ungaria) 

7 p. ... 10. P Titileanu (Rom. 
I) 11. Al Fnceanu (Rom. I)... 
13. Gh. Oproiu (Rom. II)... 19.

aplica- 
comun 
F.R.A.. 
pe pro- 
au fost 

efectivele secțiilor, 
sportivii fără per-

DE MOTOCROS
Mulner (Rom. I) ; echipe : 
U.R.S.S. 15 p., 2. Ungaria 
p„ 3. R.D.G. 10 p.. 4. Ro-

E.
1.
12
mânia I 8 p.. 5. România II 6 
p.. 6. Cehoslovacia 5 p., 7. Bul
garia 4 p.. 8. Polonia 3 p. ; 
Clasa 125 cmc, pină 
ani, individual : 1.
(U.R.S.S.) 30 p., 2. V. 
ki (U.R.S.S.) 22 p.. 3. 
tinov (U.R.S.S.) 17
Al. Ilieș (Rom. I) 7 
P. ‘ “

la 21 de 
A. Sikk 

Gagarlis- 
A. Cris- 

6 
13 
V

p. ... 
p. ... 

Schmidt (Rom. I), 14.
Poenaru (Rom. II)_... 17. FI. Pop 

Tom os vâri 
concurenți;

15 p„ 2. 
3. Ungaria 

8 p. 5. Româ- 
Bulgaria 5 p, 

România II 3 p. 
concursului a 
asigurată de 

motoci-

(Rom. I). 18. L.
(Rom. II) — din 32 

echipe : 1. U.R.S.S 
Cehoslovacia 12 
10 p, 4. R.D.G. 
nia 16 p, 6. 
7 Polonia 4 p, 8.

Organizarea 
fost ireproșabil 
Federația română de 
clism si A^c’ația sportivă „Po
iana Cimpina".

P.

locale/ Meritul antrenorului 
Gheorghe Staicu este și acela 
că a reușit să închege un co
lectiv, instaurînd în același 
timp, o disciplină fermă, res
pectată la antrenamente, și în 
timpul meciurilor. De aseme
nea, trebuie evidențiat faptul 
că toți jucătorii. începînd cu 
mai vîrstnicii Naom și Albu și 
terminînd cu cei mai tineri, ca 
Zare, Pușcaș și Kiss, au fost 
receptivi la efort și au răspuns 
cu promptitudine la solicitările 
conducerii tehnice. Un rol im
portant în transpunerea ideii 
de joc în teren l-au avut Gro
su și Georgescu, golgeterii e- 
chipei și ai seriei a III-a. 
Grosu, jucător cu evoluții os
cilante în formațiile bucureș- 
tene la care a evoluat, s-a re
găsit la Oradea, unde a atins 
vîrful formei sale sportive ; 
datorită, desigur, și sprijinului 
primit din partea clubului, an- 

" trenorilor și coechipierilor săi.
Ultima parte din activitatea 

echipei F.C. Bihor în eșalonul 
secund a fost destul de zbuciu
mată, unele rezultate, atît de 
acasă cît și din deplasare, stîr- 
nind nemulțumirea suporteri
lor. în acea perioadă, jucătorii, 
văzîndu-se cu un... picior în 
„A“, au afișat o atitudine de 
autcmulțumire, care corelată cu 
unele accidentări 
(Mureșan, Rozsa,- 
Dianu, David și 
dus la rezultate 
toare.

Așadar, 
pe prima 
țării după
dat in anul 1979). Cu ce gîn- 
durt pășește în primul eșalon? 
„Cu toții știm că ne așteaptă 
un campionat mai greu decît 
acela pe care l-am încheiat re
cent", ne spunea Albu. porta
rul echipei. „De aceea, a con
tinuat el, eforturile noastre vor 
fi și mai mari. Dorim să prac
ticăm un joc plăcut, să câști
găm noi simpatizanți și să nu 
mai fim prezență pasageră in 
Divizia A“.

mai vechi 
Nițu, Kiss, 
Cabai), au 
nesatisfăcă-

F. C. Bihor revine, 
scenă fotbalistică a 
trei ani (a retrogra-

P. VINTILA

DINAMO (ROMANIA) - 
GWARDIA (POLONIA) 

2-0 (1-0)
Juniorii noștri au început 

bine partida și chiar în primul 
minut Guda a trimis cu capul 
mingea pe lingă bară. După 10 
minute, același Guda, servit 
foarte bine de Ursu, a șutat 
năpraznic de la marginea ca
reului de 16 m și mingea s-a 
oprit în poartă : 1—0. Au ur
mat cîteva minute fierbinți la 
poarta lui Kazeszowiak, dar 
nici Stoiciu și nici Guda n-au 
reușit să mărească avantajul. 
Seria ratărilor continuă : Guda 
(min. 21, 25 și 40), Mirea (min. 
39). La reluare, juniorii polo
nezi au intrat deciși să schim
be balanța în favoarea lor, ac- 
ționînd mai viguros în ofensi
vă. Dealtfel, ei s-au aflat la 
un pas de egalare. dar șutul 
lui Szesepruski (min. 61) a fost 
respins oportun de portarul Tu
dor. în replică, incursiunile di- 
namoviștilor au fost destul de 
periculoase. însă Guda (min. 
65) Haralambie (min. 72) și 
Ghinea (min. 76) au irosit po
sibilitatea majorării scorului. 
Cu două minute înainte de fi
nal, Guda (la centrarea lui 
Voicu) răzbună ratările de pînă 
atunci, punîndu-și semnătura și 
pe al doilea gol. A arbitrat 
foarte bine J. Verveka (Ceho
slovacia). DINAMO : Tudor — 
Nedelceanu, Preda, Ivan, Frîn- 
cu — Ursu, Mirea, Pană (min. 
55 Voicu) — Stoiciu (min. 55 
Ghinea), Guda, Haralambie. 
GWARDIA : Kazeszowiak — 
Planeta, Kawara, Lipa, Niet- 
byc — Szulazycki, Puchara, 
Wroclawski (min. 66 Krzywda) 
— Wudareczyk, Szesepruski, 
Marcinuk (min. 54 Wisniewski).

V. POMPILIU 
AMNOKAN (R.P.D. CORE
EANA) - DYNAMO (R. D.

GERMANA) 1-0 (1-0)
.Finala mică a fost influ

ențată vizibil de căldura to
ridă, jucătorii celor două e- 
chipe avînd o evoluție sub 
randamentul anterior. Totuși, 
cei care s-au apropiat mai mult 
de prestațiile din zilele pre
cedente, au fost juniorii de 
la Amnokan. mult mai între
prinzători In ofensivă, cu a- 
tacuri în viteză. La unul din
tre acestea ei au reușit _ să 
deschidă scorul prin Ri Hi 
Gin, în min. 32, care a fruc
tificat din apropiere o fru
moasă fază de atac. Tot el a

avut posibilitatea să majote- 
ze avantajul, dar în min. 40 
și 42 a irosit două bune si
tuații Treptat, formația Am
nokan cedează inițiativa dar 
juniorii de la Dynamo nu iz
butesc să-și concretizeze su
perioritatea teritorială fiind 
neinspirați la finalizare, dar 
și lipsiți de șansă, pentru că, 
in min. 66 la șutul lui Volker, 
din 6 m, mingea a lovit bara. 
In min. 75. An Kir Fan a fost 
eliminat. A arbitrat bine I. 
Botev (Bulgaria).

A. VASILESCU 

DINAMO (U.R.S.S.) - LEV- 
SKI SPARTAK (BULGARIA) 

4-2 (0-0 ; 0-0 ; 0-0)
Partida care urma să desem

neze pe ocupantele locurilor 
5—6. în clasamentul final, dis
putată pe stadionul Voința, 
nu a putut decide un învin
gător după scurgerea celor 80 
de minute regulamentare de 
joc, în care scorul a fost egal, 
și nici după prelungiri (două 
reprize a 10 minute). Pentru 
stabilirea învingătorului s-a 
trecut la executarea lovituri ■ 
lor de la 11 m.

După executarea penalti-urt- 
lor .victoria a revenit tinerilor 
fotbaliști sovietici cu scorul de 
4—2. Au înscris Dcvindov, 
Kuznețov, Karataev, Rodne- 
nok, pentru învingători res
pectiv. Markov și Lazarov, Au 
ratat N. Iliev și G. Iliev (că
pitanul echipei, și respectiv, 
portarul). A arbitrat foarte bi
ne N. Vuicic (Polonia).

Aurel PĂPĂDIE
UJPESTI DOZSA (UNGA
RIA) - RUDA HVEZDA 
(CEHOSLOVACIA) 3-0 

(2-0)
Cochetul stadion Automeca- 

nica, a găzduit, ieri, partida 
pentru locurile 7—8. între e 
chipele Ujpesti Dozsa (Unga
ria) și Ruda Hvezda (Ceho
slovacia). Meciul a debutat cu 
atacuri susținute ale juniorilor 
de la Ujpesti. care, bine con 
duși în teren de Barany. au 
reușit, relativ repede să des
chidă scorul prin... autogolul 
lui Zachar (min. 5). Superior 
la toate capitolele. juniorii 
maghiari au pus stăpînire pe 
joc, reușind încă două goluri, 
foarte frumoase Prin Barany 
(min. 14 și 50). cîștigînd pe 
merit. A arbitrat bine M. Cos- 
meniuc (România).

Florin SANDU

MECIURI AMICALE
„POLI" TIMIȘOARA — LO

KOMOTIVE LEIPZLG 1—0 
(1—0). Formația antrenată _de 
Cicerone Manolache si 
Dembrovschi a cîștlgat 
golul realizat de Anghcl, 
a transformat un penalty, 
min 25. Timișorenii au folosit 
următoarea formație : Moise
— Murar. Neamtu. Șerbănoiu, 
Lehmann — Cîrciumaru. Vlă- 
tănescu. Plăvițiu — Anghel, 
Giuchici, Bocănici. Au mai ju
cat : Mîndreanu. Voltz. Șuba, 
T. Nicolae. (C. CREȚU — co
resp.)

„CUPA 
BISTRIȚA", 
avut loc „Cupa 
Bistrița", la care au participat 
campioana tării. Dinamo Bucu
rești. Resowia (Polonia). „U“ 
Cluj-Napoca si Gloria din loca
litate. în urma rezultatelor în- . 
registrate (Gloria — Resowia 
3—4 ; Dinamo — „U“ Cluj-Na
poca 0—0 ; Dinamo — Resowia 
1—2 ; Gloria — „U“ Cluj-Na
poca 2—1 ; ,,U“ Cluj-Napoca — 
Resowia 3—0 și Gloria — Di
namo 1—0) competiția a fost 
cîștigată de echipa organiza
toare. Gloria Bistrița (I. TOMA
— coresp.)

C.F.R. PAȘCANI — DOUĂ 
VICTORII CU PRUTUL UN
GHENI (R.S.S. MOLDOVE
NEASCĂ). Vineri si duminică, 
la Pașcani, echipa locală C.F.R. 
a întîlnit formația sovietică 
Prutul Ungheni. Gazdele au

Em. 
prin 
care 

în

MUNICIPIULUI
La Bistrița. a 

municipiului

cîstieat prima intîlnire cu 2—1 
(2—0), prin golurile marcate de 
Grigore si 
Dragan, i_ 
păscănenii au învins cu 3—0
(1—0), golurile fiind marcate 
de Relinschi (2) si Lucescu. (C. 
ENEA — coresp.)

C.S.M. BORZEȘTI - M. K. 
BUDAPESTA 0—0. Noua, divi
zionară ,.B“ C.S.M. Borzești a 
susținut, pe terenul său. un 
amical cu formația M. K. Bu
dapesta. După un ioc specta
culos. partida s-a încheiat la 
egalitate, deși gazdele au avut 
cîteva bune ocazii de a înscrie. 
(Gh. GRUNZU — coresp.)

„i Ercmia. respectiv 
iar în al doilea joc

Fodor — T. 
Mureșan —
II Barbu. 

Marin. Nițu,

C. S. TÎRGOVIȘTE — STEA
UA 1-3 (1—2). Simbătă, pe 
stadionul din localitate ș-a 
desfășurat meciul amical dintre 
divizionarele ..A“ C. S. Tîrgo
viște si Steaua. în vervă de 
joc. mai bine pregătiți, fotba
liștii bucuresteni au obtinut — 
în fata unui public numeros — 
victoria cu 3—1 (2—1). Au îns
cris : Cojocaru (min. 15) pen
tru C. S. Tîrgoviște, respectiv 
Ștefan Popa (min. 30 și 31). 
Cîmpeanu II (min. 51).

C. S. Tîrgoviște : Voinea — 
Niculescu, Ene, Dumitrescu. Pi- 
taru — I. Marin, Constantin, 
Kallo — Isaia. Cojocaru. O. Po
pescu. Au mai jucat : Mia,
Agiu, Aelenei. Radu Viorel și 
Economu.

Steaua : Lovas — Anghelini,

Sames Belodedici. 
Stoica, Șt. Popa 
Majaru. Cîmpeanu 
Au mai jucat : Fi. 
Iovan, Minea. D. Zamfir si Ra
le a.

M. AVANU — coresp.
F.C.M. BRAȘOV - S. C. 

BACĂU 2—1 (1—0). Meciul s-a 
disputat simbătă si gazdele aii 
cistigat Drin golurile marcate 
de Chioreanu (min. 30) si Ba- 
tacliu (min. 68). pentru băcă
uani înscriind C. Solomon. in 
ultimul minut de ioc. Au iucat 
următoarele formații. F.C.M. : 
Clipa — V. Ștefan, Chioreanu, 
Hintea. Manciu — Batacliu, 
Spirea. Gherghe — Bența. Pa- 
raschivescu, Boriceanu. (Au 
mai iucat : Popescu. Lăcătuș, 
Mandoca. Ciobanu. Cramer, 
Anghel. Bogdan). S.C. BACĂU : 
Țlangeac — Andries. Cărnuci, 
Lunca, Elisei — C. Solomon, 
Movilă. Soșu — Chitaru. Ti" 
glariu, Penoff. (Au mai evo
luat : Popa. Vamanu. Gheoane, 
Verigeanu, Mares. Anghel. Co- 
mănescu). (C. GRUIA — co
resp.)

A. S. ARMATA TG. MUREȘ 
— METALOTEHNICA TG. 
MUREȘ 0—0. Divizionarii . A“ 
au folosit următorul ..11“ : 
Naște — Dulău. Jenei. Costin, 
Gali — C. Hie. Biro I. Mono- 
chi — Both II, Fanici, Cer seu. 
Au mai iucat Varo. Hajnal și 
Munteanu. (C. ALBU — co
resp.)



CAMPIONATELE MONDIALE DE SCRIMĂ AU LUAT SFiRȘIT
BAD 

a 10-a 
feminin 
șahista 
revici a

KISSINGEN. în runda 
a turneului interzonal 
care a.rc loc în R.F.G. 
româncă Marina Pogo- 
repurtat un nou succes

prestigios invin.gind-o pe ame
ricanca Rachel Crotto. Alte re
zultate dn această rundă : Se
menova (U.R.S.S.) — Maksimo- 
vici (Iug.) 1—0. Klimova (Ceh.) 
— Litinskaia (U.R.S.S.) 1—0,
Gaprindașvili (U.R.S.S.) — Belle 
(Olanda) 1—0 ; partidele Arbu- 
nic (Chile) — Fatalibekova 
(U.R.S.S.). Shterenberg (Cana
da) — Borisova Orstein (Sue
dia). Erenska Radzewska (Po
lonia) — Lemaciko (Bulg.) și 
Ivanka (Ung.) — Hund (R.F.G.) 
au fost întrerupte.

După 10 runde clasamentul 
general este următorul : 1. PO- 
GOREV1CI (România) 8 p, 2. 
Semenova (U.R.S.S.) 7,5 p. 3. 
Gaprindașvili (U.R.S.S.) și Kli
mova (Cehoslovacia) 7 p, 5. 
Hung (R.F.G.) și Lemaciko 
(Bulg.) 6,5 p (1) etc.

LAS PALMAS. în turneul in
terzonal masculin s-au jucat 
partidele din cadrul rundei a 
9-a, Mihai Șubă obținînd o 
spectaculoasă victorie în fața 
olandezului Jan Timman. Au 
mai obținut victorii : Smîslov 
(U.R.S.S.) la Sunye Neto (Bra
zilia), Ribli (Ung.) la Tukma- 
kov (U.R.S.S.). Larsen (Dan.) 
Ia Browne (S.U.A.), Psahis 
(U.R.S.S.) la Mestel (M. Brit,). 

(Partidele Bouazis (Tunisia) — 
’Karlsson (Sued.) și Petrosian 
(U.R.S.S.) — Pinter (Ung.) s-au 
încheiat remiză.

Clasamentul : 1. Smîslov
(U.R.S.S.) 6,5 p, 2. Ribli (Unga
ria) 6 p, 3. Tukmakov

(U.R.S.S.), ȘUBA (România) și 
Larsen (Danemarca) 5,5 p, 
Petrosian (U.R.S.S.) 5 p,
Timman (Olanda) și Bouazis 
(Tunisia) 4,5 p, 9. Pinter (Un
garia) și Mestel (M. Britanic) 
4 p, 11. Psahis (U.R.S.S.) 3,5 p, 
12. Brown (S.U.A.) și Karlsson 
(Suedia) 3 p, 14. Sunye Ncto 
(Brazilia) 2,5 p.

în runda a 10-a. cu albele, 
Șubă îl întiinește pe Karlsson.

NALENCHOWE. Cu o rundă 
înainte de închcirea turneului 
masculin de la Nalenchowe 
(Polonia) în clasament conduc 
patru concurenți : Constantin 
lonescu (România), Zbigniew 
lasinowski, Artur Szigulski și 
Zbigniew Szimczak, (toți din 
Polonia) cu cîte 7,5 p. In pen
ultima rundă, a 12-a, maestrul 
român Constantin lonescu, a- 
vînd piesele negre, l-a învins 
pe Szimczak.

6.
7.

0 Echipa Franței campioană la spadă, sportivii români pe locul al 8-lea 0 In 
al 7-lea din 15 țări parti-clasamentul națiunilor echipa României ocupă locul 

cipante, loc sub posibilitățile reale
ROMA. 25 (prin telefon).
Ediția a 29-a a Campionatelor 

mondiale de scrimă pentru se
niori a luat sfîrșit simbătă noap
tea cu întrecerile din cadrul pro
bei de spadă-echipe. Titlul de 
campioană a lumii a revenit 
Franței (Riboud, Lenglet, Boisse, 
Salesse), care a dispus de cea a 
Elveției cu 9—5. Pentru locurile 
3—4 s-au întîlnit echipele Unga
riei și Italiei. Prima formație și-a 
apropriat victoria la tusaveraj, 
după ce la capătul celor 16 asal
turi susținute rezultatul a fost 
egal, 8—8...

Echipa țării noastre s-a situat 
pe locul 8. Ea cîștigase, inițial, 
partida din eliminări directe, cu 
Cehoslovacia, cu 9—5, dar destul 
de dificil, deoarece unul din scri- 
merii de bază, I. Popa, a evoluat 
sub așteptări. Dealtfel, în aoest 
meci I. Popa n-a reușit să punc-

X

VIRGINIA RUZICI ÎNVINGĂTOARE IN
TURNEUL DE TENIS
VIENA, 25 (Agerprcs). — 

Jucătoarea româncă Virginia 
Iluziei a cîștigat turneul inter
national de tenis de la Kitz- 
buhel (Austria), întreeînd-o în 
finală cu 6—2, 6—2 pe Lca 
Plchova (Cehoslovacia). In se
mifinale : Virginia Ruzici — 
Katherina Skronska (Cehoslo
vacia) 6—0, 6—2, Lea Plchova 
(Cehoslovacia) — Petra Huber 
(Austria) 6—4, 6—4.

în finala probei masculine : 
Guillermo Vilas (Argentina) —■

CARL LEWIS 8,76 m LA LUNGIME /
cadrul

juniori, 
ungară, 
obținut 

m măs
linia de 

crono-

INDIANAPOLIS. In 
„Festivalului național al spor
turilor". organizat de Comite
tul olimpic al S.U.A., Car! 
Lewis a sărit 8,76 m la lungi
me (al doilea rezultat din isto
ria probei). Formația Miller, 
Lewis, Smith și Floyd a reali
zat 38,26 la 4X100 m (la 0,23 s 
de recordul mondial !).

BUDAPESTA. La concursul 
de atletism pentru 
desfășurat în capitala 
sportivii români au 
două victorii. La 1500 
culin. primul a trecut 
sosire Marius Poștoacă,
metrat cu 3:51,57, in timp ce 
Sorin Matei a ieșit învingător 
la săritura în înălțime, cu un 
rezultat de 2.25 m.

MOSCOVA. Cu prilejul unui 
concurs organizat de asociația 
sportivă Spartac, atletul sovie
tic Iuri Dumcev a cîștigat pro
ba de aruncarea discului cu 
69,30 m — a doua performanță 
mondială din actualul sezon.

ATENA, întâlnirea dintre e- 
chipele reprezentative mascu
line ale Greciei și Iugoslaviei 
s-a încheiat cu victoria oaspe
ților cu 104—103 ! Cîteva re
zultate : 800 m Milovan Sa'vici 
(I) 1:48,90. 5000 m Filipos Fi- 
lipov 13:57,92, prăjină Andreas 
Tsionis 5,30 m. Concursul a 
avut loc pe noul stadion ate-

nian care a trecut cu bine pri
mul test în vederea campiona
telor europene pe care le va 
găzdui la începutul lunii sep
tembrie.

LAGUNA HILIS. Recordma
nul mondial al probei de 400 
mg Edwin Mozes, care deține 
o performanță excepțională : 
72 de concursuri consecutive 
victorioase, este constrîns să 
facă o pauză, în acest sezon, 
suferind de pneumonie. După 
ce se va însănătoși, îșț va 
relua activitatea pregătindu-și 
participarea la prima ediție a 
campionatelor 
atletism, 
sinki și 
Jocurile 
Angeles. 
1976. la 
propus 
medalia
400 mg __  ... __

MUNCHEN. Campionatele 
R. F. Germania : 100 m Haas 
10,37, 10 000 m Orthmann
28:47,15. 1 500 m Wessinghage 
3:43,84, 400 m Skamzahl 45,09, 
3 000 m ob. Ilg 8:29,67, 400 mg 

. Wagner
: 100 m Fischer 
m Friedmann 
Bussmann 51,48, 
63,76 m, lungi- 

Ma-

mondiale 
anul viitor, la 
pe cea din 1984 
Olimpice de la 
Campion olimpic 

Montreal, Mozes 
ca în 1984 să cîștige 
de aur. bineînțeles, la 
și la... 800 m !

Schmidt 48,51, 
63,86 m. femei 
11,58, 3 000
8:55,88. 400 m 
suliță Thyssen 
me Everts 6,73 ni, disc 
necke 59,28 m.

DE LA KITZBUHEL
Marcos Hoccvar (Brazilia) 7—6, 
6—1. In semifinale : Marcos
Hocevar (Brazilia) — Pavel 
Slozil (Cehoslovacia) 6—4. 7—6, 
Guillermo Vilas (Argentina) — 
Jose Higueras (Spania) 7—5 
(întrerupt din cauza ploii).

teze decît o singură dată, celelal
te victorii realizlndu-Ie Szabo (3), 
Bodoczi (3) și Zidaru (2). Pentru 
Cehoslovacia : Jurka (î), Doboș 
(1) șl Beran (1).

In sferturile de finală, din nou 
echipa noastră a întîlnit Ungaria 
în formația căreia au evoluat trei 
reputați spadasini, Papp, actualul 
campion al lumii șl alți doi, Sze- 
kely și Kolczonay, fruntași în 
ierarhia mondială, ultimul me
daliat — cu bronz — la actuala 
ediție a competiției. Și, totuși, 
s-ar fi putut obține un rezultat 
onorabil, dacă TOȚI componențil 
echipei ar fi avut o prestație co
respunzătoare. Ei au rezistat pînă 
la asaltul al șaselea (3—3), după 
care spadasinii unguri s-au deta
șat. Szabo a punctat de 3 ori, 
iar Bodoczi de două ori. Spor
tivii cei mal experimentați din 
echipa noastră, I. Popa șl Zidaru, 
n-au obținut nici o victorie. 
Pentru unguri, Kolczonay (3), 
Papp și Szekely (cîte 2) și Gel- 
iey (1). Scor final : 8—5. In ce
lelalte partide din „sferturi" : 
Elveția — Polonia 9—5, Franța — 
R.F.G. 8—6 și Italia — U.R.S.S. 7—3.

Pentru locurile 5—8, spadasinii 
români au susținut un prim meci 
cu Polonia, fiind întrecuți cu 9—2, 
fără drept de apel (Zidaru șl Bo
doczi cîte o victorie, Szabo și 
F. Nicolae — înlocuit apoi cu I. 
Popa — o victorii, respectiv Fell- 
siak și Swornowski cîe 3 v„ Lis

2 și Strzeîka 1 v). In fine, un 
ultim eșec, în partida pentru 
locurile 7—8, cu R.F.G., fostă 
campioană mondială, care a cîș
tigat cu 8—3. Bodoczi 2 v„ Szabo 
1 v., Zidaru și F. Nicolae 0 v., 
respectiv I. Bormann 3 v„ E. Bor
mann, Nickel cite 2 v., Pusch
1 v.

In semifinale : Elveția — Un
garia 7—5 și Franța — Italia 9—4.

Clasamentul general în această 
probă : 1. franța, 2. Elveția, 
3. Ungaria, 4. Italia... 8. România.

In concluzie, pentru sportivii 
noștri această importantă com
petiție s-a soldat din păcate, 
ou un insucces : nici o medalie! 
Cei mal buni reprezentanți români 
au capotat în momente-cheie. In 
clasamentul „Grand Prlx“ pe na
țiuni, echipa României ocupă lo
cul 7 *’ " • —
după 
Italia 
(77), . .
șl înaintea Elveției 
(13), R.P. Chineză (8). Belgia șl 
Bulgaria (7), Canada (5), Anglia 
și Cehoslovacia (3). In clasamen
tul pe medalii, Uniunea Sovieti
că, Ungaria șl Italia au cucerit 
cîte 6 medalii, ordinea fiind sta
bilită de numărul medaliilor de 
aur, cite 4, 2, 1.

din 15 națiuni cu 21 puncte. 
Uniunea Sovietică (IM p). 
(102), Franța (79), Ungaria 
Polonia (54), R.F.G. (40) 

(14), R.D.G.

Paul SLAVESCU

de 
Hel- 

la 
Los 

în 
și-a

CAMPIONATELE EUROPENE DE TENIS DE MASĂ
(Urmare din pag. 1)

Sind, rind pe rind, cupluri re
dutabile și alungind în faza 
finală. în semifinale^ ei au în
trecut la mare luptă perechea 
engleză Prean, L. Bellinger cu 
•2—0 (18, 18), urmind să întîl- 
nească în finală pe J. Waldner 
(Suedia). K. Bolvari (Ungaria). 
■Meciul a fost deosebit de 
ștrlns doar în primul set, după 
care Olga Nemeș și J. Persson 
au dominat net. cucerind o 
mult aplaudată victorie cu 2—1 
1—21, 12, 16). Medalii de bronz : 
Prean, Bellinger (Anglia) și M. 
Broda, Valentova (Cehoslova
cia).

Jucînd precis, perfect sincro
nizate. Olga Nemeș șl Judith 
.Borbely au urcat treaptă cu 
•treaptă în proba de dublu fele 
Si. după ce au întrecut în se
mifinale pe sovieticele Kasa- 
nova, Exezian cu 2—1 (—15, 11, 
11) au întîlnit în finală pe fa
voritele nr. 1. Jolanta Danilia- 
vitsute, Natalia Vecerok 
(U.R.S.S.) in fata cărora au 
pierdut : 0—2 (-14, —22), dar 
la capătul unui ioc echilibrat 
si foarte SDectaculos. Medalii 
He bronz : Elliasson, Laeth 
(Suedia) și Kasanova, Exezian 
(U.R.S.S.).

La dublu băieți, în finală : 
J. Waldner, J. Akesson (Sue
dia) — M. și V. Broda (Ceho
slovacia) 2—1 (—15. 10, 19) ;
medalii de bronz : J. Persson 
(Suedia). O. Kaposztasz (Unga
ria) si J. Kabacinskî, V. Pie- 
ronczyk (Polonia).

La simplu juniori, 
nostru Paul Haldan 
pînă în sferturi, după . _ ____
cut de Jonasson (Danemarca) 
și de Szosznjak (Ungaria), pier- 
zind cu 1—2 (19, —19, 7) în 
fata favoritului nr. 1, suedezul 
J. Waldner. La rîndul său, 
Ferdinand Ferenczi a fost eli
minat în 16-îmi de O. Kaposz
tasz (Ungaria). în finală. J. 
Waldner (Suedia) — J. Akesson 
(Suedia) 2—0 (15, 18) ; medalii 
de bronz : M. Broda (Cehoslo
vacia) și J. Persson (Suedia).

La simplu junioare. Daniela 
Păduraru a fost eliminată de 
J. Bellinger (Anglia). în fina
lă : Jolanta Daniliâvitsule
(U.R.S.S.) — Szonia Piscak
(Ungaria) 2—0 (12, 14) ; medalii 
de bronz : Eva Malmberg (Fin
landa) și Kathalin Bolvari (Un
garia).

sportivul 
a ajuns 
ce a tre-

Kathalin Bolvari (Un

• Pînă 
nu ne-au 
întrecerilor cadeților.

Ia închiderea ediției, 
parvenit rezultatele

''TURNEUL DE LA HILVER- 
SUM : semifinale : Balas Ta- 
roezy (Ungaria) — Brian Tea- 
,cher (S.U.A.) 6—3, 6—1. Buster 
Mottram (Anglia) — Henryk 
Sundstrom (Suedia) 6—2.

TURNEUL DE LA LOS 
GELES : a reintrat Bjorn 
(după o pauză de 3 luni) 
7—6 cu Vitas Gerulaitis, Jimmy 
Connors — Sandy Mayer 6—2, 
7—5.

TURNEUL DE LA WAS
HINGTON : sferturi de finală: 
Ivan 
6—1, 
Van 
Lv.is 
2—6.

6—2. 
AN- 
Borg 
6—2,

BERNARD HINAULT A CÎȘTIGAT
TURUL FRANȚEI ’82

PARIS, 23. Cea de a 69-a e- 
diție a Turului Franței s-a în
cheiat duminică pe Champs 
Elysees cu strălucitul succes al

»»

Lendl — Rodney Harmon
6— 1, Yannkik Noah — 

Winitsky 6—0, 6—3, Jose- 
Clerc — Bernard Fritz
7— 6, 6—1, Jimmy Arias

— Eric Gromm rezultatul nu 
ne-a parvenit în timp util.

„CUPA FEDERAȚIEI" (com
petiție feminină pe echipe) ca
re are loc la Santa Clara (Ca
lifornia) : semifinale : S.U.A.— 

Cehoslovacia'3—0 (Chris Evert 
Lloyd — Helena Sukova 6—1, 
6—2. Martina Navratilova — 
Hana Mandlikova 6—4, 0—6, 
6—1, Lloyd, Navratilova — Man
dlikova, Sukova 6—3, 6—2), 
R. F. Germania — Australia 
3—0 (Claudia Khode — Diane 
Fromholz 6—3. 6—2, Bettina
Bunge — Evonne Goolagong- 
Cawley 6—3, 7—6, Bunge. Pfaff
— Leo, Tunbull 6—4, 0—6, 6—4). 
în sferturi : Cehoslovacia — 
Marea Britanie 2—1, R.F.G. — 
Elveția 3—0, S.U.A. — Brazilia 
3—0, Australia — U.R.S.S. 3—0.

Președintele Federației interna
ționale de fotbal asociație Joao 
Havelange a declarat recent la 
Rio de Janeiro : „Cupa mondială 
1986 va fi organizată de Colum
bia Este desigur o părere, 
chiar foarte autorizată, dar o 
decizie definitivă, în acest sens, 
va fi luată abia în luna deoembrie

MECIURI AMICALE
Turneul de la Mielec (Polonia) 

s-a încheiat cu succesul echipei 
cehoslovace Tâtran Preșov, 2—1 
în finala cu Wisla Cracovia 0 
La Toulouse : Toulouse — Tata- 
banya 2—0 (1—0) ; Hamburg :
Union Solingen — Japonia 1—0.

de către Comitetul executiv al 
F.I.F.A. în urma propunerilor pe 
care 1 le va face comisia special 
constituită de fortul fotbalistic 
internațional pentru a se deplasa 
în Columbia, pentru a studia si
tuația do fapt șl în perspectivă 
șl pentru a face propuneri ! Ori
cum, în cazul în care Columbia 
nu va putea găzdui Întrecerile 
C.M. federațiile de fotbal din Bra
zilia și Statele Unite s-au și ofe
rit s-o facă I

lui Bernard Hinault, care cîști- 
gă pentru a patra oară aceas
tă mare întrecere sportivă iar 
anul acesta și-a mai trecut în 
palmares victorii în Turul Ița- . 
liei și în Turul Luxemburg»-' 
lui. Și pentru ca lucrurile să 
fie, într-adevăr frumoase, Hi
nault și-a adăugat și victoria 
în etapa a 21-a a „Turului" 
(Fontenay-sous-Bois — Paris, 
168,800 km) cucerită la sprint 
în fața unui grup de 19 aler
gători, cronometrați în 5.01:24. 
Această a 21-a etapă, după mul
te și agitate încercări ante
rioare^ a fost, de fapt, pentru 
toată lumea, o călătorie de 
plăcere spre capătul marii în
treceri. ritmul alergării fiind, 
de aceea, destul de slab, mai 
ales pe prima parte a distan
ței. Și în disputa cu toți sprin
terii turului. Hinault — asul 
contratimpului, a avut cîștig de 
cauză !

Tot la sprint s-au rezolvat 
lucrurile și în etapa anterioară, 
de sîmbătă (Sens — Aulnay- 
sous-Bois) la capătul celor 161 
km, parcurși în 4.22:21 de bel
gianul Daniel Willems și de 
Sean Kelly (Irlanda), Didier 
Vanoverschelde (Franța). Dirk 
Weyenberg (Belgia), Jean-Louis 
Gauthier (Franța) și Hennie 
Kuiper (Olanda). Hinault n-a 
fost printre primii 20 cV
dar aceasta nu-i afecta cu — s 
mic poziția de lider general 
al cunsei.

Astfel stînd treburile și cum 
nici ultima etapă n-a mai adus 
modificări, iată ordinea celor 
mai rapizi cicliști ai Turului 
Franței '82 : 1. Bernard Hi
nault (Franța) 92.08:46. 2. Joop 
Zoetemelk (Olanda) la 6:21, 3. 
Johan van der Velde (Olanda) 
la 8:59, 4. Peter Winnen (O- 
landa) la 9:24, 5. Phil Ander
son (Australia) la 12:16, 6. Beat 
Breu (Elveția) Ia 13:21. 7. Da
niel Willems (Belgia) la 15:33, 
8. Raymond Martin (Franța) Ut 
15:35, 9. Hennie Kuiper (Olan
da) la 17:01, 10. Alberto Fer
nandez (Spania) la 17:09 etc,'

MECIURI OFICIALE
„Cupa Intertoto" : IFK Gote- 

borg — Burgas 4—4 (0—3), IFK
NorrkSping — Tel Aviv 5—0.

„Intercupa" : GF Aarhus — 
Plastika Nitra 4—3 (1—2), Bohe
mians Praga — ASK Linz 
(0-1).

2—1

ALTE ȘTIRI
• Meciul din turul preliminar 

al Cupei cupelor dintre Swan-sen 
și FC Braga (Portugalia) va avea 
loc la 11 august, iar returul două 
săptămîni mai tîrziu în Portuga
lia 0 Diego Maradona va fi pre
zentat astăzi noilor săi colegi de 
la FC Barcelona, ale cărei culori 
le va apăra în viitor.

TELEX • TELEX
AUTOMOBILISM • Marele pre

miu al Franței, C.M. formula I, 
desfășurat la Le Castellet, a pri
lejuit un frumos succes plloților 
francezi : 1. Rene Arnoux (Re
nault) 313,331 km în 1.33:33,23,
2. Alain Prost (Renault) la 17.30 s 
șl 3. Patrick Tambay (Ferrari) la 
1:16,24.

BASCHET O „Trofeul Palma de 
Majorca" (masculin) a fost cîș
tigat de U.R.S.S. (115—99 în finala 
de sîmbătă, cu Spania). Pe locul
3, Iugoslavia (106—100 cu Cuba). 
Alte rezultate : U.R.S.S. — Cuba 
117—101, Spania — Iugoslavia 
90—88 • Dimltrovgrad (turneu de 
juniori) : Bulgaria n — Iugo
slavia 77—61 ; Franța — România 
55—53 ; Bulgaria I — U.R.S.S.
60—54.

BOX • Mexicanul Freddie Cas
tillo este noul campion mondial 
(WBC) la cat. muscă. Sîmbătă 
seara, la Merlda, l-a învins la 
puncte, în 15 reprize, pe colum
bianul Prudenclo Cardona.

• TELEX • TELEX
CICLISM • Campionatele mon

diale de juniori : urmărire pe 
echipe : 1. U.R.S.S. 4:36,98, 2. R.D. 
Germană 
4:36,67, 4. 
viteză: 1. 
11,36 s pe 
(R.D.G.), 
Gandske 
(Japonia).

haltere • Nou record mon
dial la cat. 75 kg, stilul smuls : 
Viktor Dumev (U.R.S.S.) 162,500
kg (v.r. 162 kg)

POLO • R.P. Chineză a învins 
cu 13—2 - - - -
calificat 
yaqull.

VOLEI 
Fukuoka 
ponta 3—2 cu 
—ii, ii. : 
la Tokio, după ce sîmbătă, 
Fukuoka, învinsese cu 3—1 
—7, 9, 12). Pentru locul 3 Japo
nia (junioare) — Brazilia 3—0 
(13, 13, 4).

4:36,11, 3. Danemarca 
R.F. Germania 4:37,25;

Nikolai Hovșe (U.R.S.S.) 
ultimii 200 m, 2. Hucke 
3. Krannig (R.D.G., 4. 
(R.D.G.), 5. Nakatake

și 9—6 Israelul șl s-a 
pentru C.M. de la Gua-

• Turneu] feminin de la 
a fost cîștigat de Ja- 

S.U.A. (13, —14,
6) în finala de ieri de 

la 
(10.


