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ioc peîntilnește in primul

După finalele campionatelor naționale

și ale „Daciadei" la lupte

PE DRUMUL
Dincolo 

musetea 
lului sportiv, fina
lele ediției din a- 
cest an a Campio
natelor naționale si 
ale „Daciadei" la 
lupte greco-roma- 
ne ne-au oferit 
prilejul mai mul
tor concluzii, din
tre care, nu fără 
dificultate, am se
lecționat cîteva. de 
interes general.

Trebuie să 
liniem de la 
ceput faptul 
„Daciada" a 
stituit un puternic 
stimulent in mun
ca antrenorilor și 
sportivilor din toa
te secțiile de lupte 
greco-romane în 
vederea participă
rii la 
litativ 
aceste 
altfel, 
a evidențiat. în a- 
fară de forța cu
noscută a secțiilor 
bucureștene (Di
namo, Steaua, Pro
gresul, Rapid...), și 
potențialul clubu
rilor si asociați
ilor sportive din 
județele Argeș. Olt, ____  _ _
ceava, Tulcea, Constanta etc. 
Se muncește bine si foarte bi
ne. dar se poate mai mult. 
Pentru că. iată, nu toate „va
lorile" sînt... valori si nu toate 
categoriile de greutate au o 
„acoperire" corespunzătoare.

Ne-am bucurat să vedem, de 
exemplu, pe listele de înscrie
re cîte 22 de concurent! la ca-

de fru- 
speclaco-

un nivel ca- 
superior la 
finale. De- 

competiția

Stefan Rusu, campionul incontestabil al ca
tegoriei 74 kg Foto : Dragoș NEAGU

Arad, Șu- tegoriile 57 și 68 kg, dar citi 
dintre aceștia ar putea real
mente aspira la titularizarea în 
echipa reprezentativă ? Doar 
Nicolae Zamfir (poate Clim Fi- 
lipov) si Stefan Negrișan. La 
cat. 74 kg, după Ștefan Rusu

Dan GĂRLEȘTEANU

(Conttnuare In pag 2-3)
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ÎNCEPE turneul internațional
DE VOLEI AL ROMÂNIEI

• Reprezentativa României
cea a R. F. Germania

LOVITURI GRELE LA
Lipsuri vechi,

In palmaresul ediției 1983 a 
campionatelor mondiale, scri
ma românească nu figurează 
la nici una din cele 8 probe 
care s-au desfășurat, între 21 
și 30 iulie, la Stadt'Halle din 
Vicna. Ba mai mult, scrimerii 
noștri prezenti pe planșele vie- 
ncze nu au reușit să se cali
fice în vreo finală de opt a 
probelor individuale, iar în în
trecerea echipelor (unde au 
participat cele de sabie și flo
retă feminin, acreditate cu 
șanse), doar sabrerii au ajuns 
in sferturi de finală, 
du-se in 
locul 7. 
DENT.
subliniat și de poziția peri
ferică ocupată dc scrima ro
mânească in clasamentul pe 
puncte al ediției vicncze a 
C.M. — locul 12 din 14 țări 
cotate (!), reprezentanții noștri 
fiind pentru prima dată între- 
cuti intr-un asemenea clasa
ment de R. D. Germană (loc

clasîn- 
cele din urmă, pe 

UN BILANȚ. EVI- 
NESATISFĂCATOR,

In concursul de la Budapesta

C ION —598 p
ÎNVINGĂTOR 

LA PISTOL VITEZĂ! 
M. Stan, pe locul 2

BUDAPESTA, 2 (Agerpres). 
— Proba de pistol viteză din 
cadrul concursului internațio
nal de tir de la Budapesta a 
fost cîștigată de sportivul ro
mân Corneliu Ion cu 598 punc
te. urmat de Marin Stan (Ro
mânia) 597 p și Szalai (Un
garia) 596 p. La armă liberă 
calibru redus 3 poziții, pe pri
mul loc s-a clasat cehoslovacul 
Horcek — 1162 puncte, urmat 
de Maximovici (Iugoslavia) 
----  1159 p și Varga (Ceho
slovacia) — 1158 p. în proba 
feminină de armă cu aer com
primat locul întii a fost ocu
pat de Laslone Huniavici.

în sălile de sport din Con
stanța și Medgidia începe as
tăzi cea 
Turneului 
nin de 
petiție 
echipe 
vizită : 
oană mondială. Bulgaria, cam
pioană europeană. Cehoslova
cia, Polonia, R. F. Germania, 
România și Turcia. Iubitorii de 
sport dobrogeni, precum și nu
meroșii oaspeți ai Litoralului 
au prilejul să asiste pină du
minică la un bogat si intere
sant program voleibalistic, în 
cadrul căruia vor putea apre
cia jocul acrobatic, combinativ, 
de înaltă clasă pe care-1 prac
tică voleibalistele chineze.

CONTINUĂ SĂ
CAMPIONATELE
probleme vechi...
(8). Elveția _ (9), 

Chineză (10) și
7), 
R. 
(11).

Este adevărat, lotul 
vilor români n-a fost 
ros. floreta masculină și 
n-au fost înscrise în competi
ție decît în proba individuală, 
printr-un concurent (Petru 
Kuki șî, respectiv, Nicolae Bo- 
doczi), doar floreta feminină 
(Elisabeta Guzganu, Rozalia O- 
ros, Aurora Dan, Csila Rupar- 
csics, Monica Veber) și sabia 
(Ioan Pop, Marin Mustață, Cor
nel Marin, Alexandru Chlcu- 
Iiță., Vilmoș Szabo) participînd 
la ambele probe, individual și 
pe echipe. Dar toți cei trimiși 
la recenta ediție a „mondiale
lor" erau considerați drept vir
tuali protagoniști ai respecti
velor arme, capabili să se ca
lifice în fazele superioare ale 
competiției, unii dintre ei chiar 
(floretistul Petru Kuki. flore- 
tistele și spadasinul Nicolae 
Bodoczi. care s-au distins re
cent la Universiadă, echipa de 
sabie care n-a fost solicitată 
la Edmonton) creditați cu șanse 
la medalii.

Bulgaria p _. . Cuba

sporti- 
nume- 
spada

de a 21-a ediție a 
internațional temi* 

volei al României, com- 
la care se aliniază șapte 
cu remarcabile cărți de 
R. P. Chineză, campi-

precum „___ ._ __________
europene din plutonul fruntaș 
(cinci dintre participante la 
tradiționalul nostru turneu es
tival fiind calificate pentru faza finală a C.E. din septembrie).

In această companie selectă 
va fi interesant de urmăr.t și 
felul în care s-a pregătit pen
tru întrecerea continentală din 
R. D. Germană reprezentativa 
tării noastre, capacitatea ei ac
tuală și. in consecință, de e- 
preciat șansele pe care le-ar 
putea avea in dificila grupă 
preliminară a C.E., la Cottbus. 
Va fi, cu siguranță, un exa
men serios pentru voleibalis

PROGRAMUL DE AZI

Salo sporturilor din Constanța, 
de la ora 16 :

ROMANIA - R.F. GERMANIA
R.P. CHINEZA - CEHO

SLOVACIA
Sala de sport din Medgidia, 

ora 17 :

BULGARIA - TURCIA

• Au fost desemnați sâ ofi
cieze la acest 
V. Ranghel, 
hire, C 
cum ;l 
echipele

. R.
Mușat 

cîte un 
străine

turneu arbitrii : 
Farmus, V. Ar- 
(România), pre- 
arbitru însoțind 
participante.

PRIMEASCĂ
MONDIALE

Cea 
pionatelor 
însă, nu numai o ediție a ma
rilor surprize, a răsturnării u- 
nor ierarhii, ci și a „momen
telor adevărului".

Iată, la Wiener Stadt-Halle, 
unde s-au întîlnit mai mult de 
400 de scrimeri din lumea în
treagă. doar floretistul sovie
tic Aleksandr Romankov (pen
tru a 5-a oară campion !) și 
echipa de spadă a Franței (lip
sită de trăgătorul ei nr. 1, Ri- 
boud) și-au păstrat titlurile cu
cerite la ediția anterioară, de 
la Roma. In probele indivi
duale de sabie și spadă, nici 
un medaliat de la Roma n-a 
mai urcat pe podium, iar în 
cele pe echipe, la floretă mas^ 
culin, 
printre 
Cuba ! Surprize, evident, care 
lasă să _
pasionantă
Jocurile Olimpice de la Los

Paul SLAVESCU

de a 30-a ediție a cam- 
mondiale a fost,

Căpitanul echipei României, Maria Enache, intr-o atitudine ca
racteristică la finalizare

în premieră absolută 
medaliate, R.D.G. și

se întrevadă o dispută 
și echilibrată la

(Continuare In pag 1-3)

tele noastre, pentru Maria E- 
nache, Mirela Popoviciu, Doina 
Săvoiu, Fidelia Crișan, Ioana 
Liteanu, Daniela Drăghici si 
celelalte iucătoare pregătite de 
S. Chiriță si V. Moșescu.

Cele șapte echipe participan
te, care au sosit din vreme la 
Constanta, unde au și efec
tuat antrenamente de acomo
dare, au fost împărțite în două 
serii : România, Polonia și R.F. 
Germania, respectiv R.P. Chi
neză, Cehoslovacia, Bulgaria 
șl Turcia. Primele două clasate 
în fiecare serie vor disputa 
sîmbătă iocuri semifinale (în

cruciș), iar duminică partidele 
finale (pentru locurile 1—2 în
vingătoarele si pentru locurile 
3—i învinsele de sîmbătă). La 
fel vor proceda echipele cla
sate în serii pe locurile 3 și 
4. spre a se stabili clasamen
tul final în a doua parte a 
sa. Să sperăm că echipa Româ
niei se va afla între fruntașe.

Aurelian BREBEANU

SPORTIVI ROMANI

CAMPIONATUL BALCANIC DE HANDBAL

A DEBUTAT CU PARTIDE SPECTACULOASE
REZULTATELE DE IERI

Bulgaria — România B
31-28 (16-14)
Iugoslavia — Turcia
44-19 (18-4)
România A - Grecia
39-19 (’9-8)

Cronicile în pag. 4 

PROGRAMUL DE ASTAZI

Ora 15,30 :
Iugoslavia - România B
Ora 17 î
Bulgaria — Grecia
Ora 18,30 :
România A — Turcia

Liviu Jianu se înalță și a- 
runcă peste blocajul echi
pei Greciei, mărind avan
tajul, pe tabela de scor, 
pentru handbaliștii noștri. 
Fază din meciul România 

A — Grecia.
Foto : L MIHAICĂ

LA MARI COMPETIȚII
At.'eții la campionatele mondiale

Azi dimineață pleacă la Hel
sinki. pentru a participa la 
prima ediție a campionatului 
mondial de atletism, delegația 
noastră, care îi cuprinde, intre 
alții, pe Anișoara Cusmir. re
cordmana mondială a probei 
de săritură în lungime (7,43 
m). Florența Crăciunescu Doi
na Melinte, Vali Ionescu. Mi- 1 
haela Loghin Maria Radu. Ni- 
culina Vasile. Ion Oltean So
rin Matei.

Speranțele natației la „europene"
La campionatele europene 

de înot si sărituri pentru ju
niori. care au loc de vineri în 
Franța (la Mulhouse), participă 
Si cîțiva tineri sportivi români: 
înotătorii Maricica Culică, Noe- 
mi Lung, Cornelia Gherman, 
Laura Sachelarie, Robert Pin
ter, Oliviu Băcueți, Cristian 
Ponta, orecum și săritoarele 
in ană Luiza Nicolaescu și 
Cristina Timar. Ei au olecat 
ieri spre Franța.



După turneele internaționale de volei ale României pentru juniori

OPTIMISM - LA

înaltele recitaluri

BOGATĂ AGENDĂ COMPETIȚIONALĂ LA BASCHET

născut și la Nă- 
o aruncătură de 

în anii din urmă

Danielei Co-
Elenei Negulescu, 

Vioricăi

pentru junioare 
iuniori. Antreno- 
tineret-fete. Leo- 
ne-a declarat :

La sfârșitul săptăminn tre
cute. in sălile „Unirea" din 
Focșani și „Dacia" din Buzău 
s-au desfășurat întrecerile tur
neelor internaționale de volei 
ale României 
și. respectiv, 
rul lotului de 
nid Sorbaiă.
„întrecerea de la Focșani, des
fășurată în condiții organiza
torice excelente, a fost o foar
te bună verificare înaintea 
„Turneului Prietenia». Echipa a 
început să se închege. Jucăm 
în formula 5+1 si este dătător 
de speranțe faptul că fetele 
s-au descurcat destul de bine 
cu preluarea în trei jucătoare.

Luna august — luna competi
țiilor internaționale la nivel re
prezentativ pentru echipele noas
tre de baschet. Pe parcursul 
acestei luni se vor derula nu mai 
puțin de trei Balcaniade, bogata 
agendă fiind întregită și de par
ticiparea noastră la trei compe
tiții tradiționale. Să le trecem In 
revistă.

„Uvertura" va avea loc chiar 
la sfârșitul acestei săptămini, la 
Rm. VQcea. unde între 5 și 7 
august se va desfășura Balca
niada junioarelor, cu participarea 
echipelor Bulgariei, Iugoslaviei, 
României I și României II.

Da trei zile distanță, începînd 
din 10 august și pînă la 14 au
gust. tot în Sala sporturilor din 
Rm. Vîlcea, vor Intra în scenă 
juniorii. La startul actualei bal
caniade se vor alinia echipele 
Bulgariei, Greciei, Iugoslaviei, 
Turciei, României I și României 
n.

între 29 august și J septembrie, 
la Vrbac (Iugoslavia), va C rîn- 
dua formațiilor de seniori să-și 
diapute titlul balcanic.. Vor par-

FETE; SPERANȚE-LA BĂIEȚI
avut ocazia să intilnim puter
nica selecționată a Bulgariei și 
doar lipsa de experiență a bă
ieților noștri a făcut să luăm 
numai un set, deși oaspeții s-au 
dovedit foarte bine pregă
tiți. Dintre jucători s-au re
marcat Șoica. Rădulescu. Ale- 
xandrescu si ridicătorul Pădu- 
retu (parțial). Problema ridică
torilor rămine nerezolvată. în 
plus, echipa s-ar întări evident 
dacă jucători ca Nica. Coste- 
niuc sau Neagu s-ar prezenta 
la lot, absentele lor fiind ne
justificate și condamnabile". 

REZULTATE TEHNICE FE
TE : România tineret — 3—0 
cu România iunioare. 3—0 cu 
Ungaria tineret. 3—1 cu Olim
pia Focșani ; România junioa
re — 3—2 cu Ungaria și 3—2 
cu Olimpia ; Olimpia — 3—1 
cu Ungaria. BĂIEȚI : Româ
nia — 3—0 cu Ungaria. 3—0 
cu România II si 1—3 cu Bul
garia ; Bulgaria — 3—1 cu Un
garia și 3—0 cu România II ; 
Ungaria — 3—0 cu România II.

Mihail VESA

■ ■ /
Remarc aportul 
șoveanu, 
Mihaelei Marian sau 
Geapana. componente ale echi
pei de bază, dar fac precizarea 
că nu avem... senatori de drept, 
Jucătoarele așa-zise de rezer
vă Ie pot înlocui oricind cu 
succes pe titulare. Pentru viitor 
ne gindim că poate n-ar fi rău 
ca tineretul să fie prezent la 
viitoarele ediții ale Trofeului 
Tomis".

Despre evoluția băieților am 
stat de vorbă cu antrenorul 
Virgil Dumitrescu. „La Buzău 
am avut posibilitatea să testăm 
valoarea juniorilor — ne-a 
spus interlocutorul nostru. Am

ORAȘE MICI TALENTE MARI

DUPĂ

tie.pa reprezentativele Bulgariei, 
Greciei, Iugoslaviei, României ți 
Turciei.

Sala Koreasca din Capitală va 
fi gazda tradiționalei competiții 
rezervate Juniorilor, „Turneul 
Prietenia". Intre 17 și îl august, 
ta sala bucureșteanâ se vor afla 
ta tatrecere echipele Bulgariei,' 
Cehoslovaciei, Cubei, Poloniei, 
U.R.S.S„ Ungariei, României I 
șl României II.

în vederea participării la „eu
ropenele" din Ungaria, progra
mate în luna septembrie, repre
zentativa de senioare a țării noas
tre are trecute pe agenda pre
gătirilor două Importante meciuri 
de verificare. Intre 19 și 21 au
gust ea se va alinia la startul 
„Marelui premiu aii orașului 
Praga", alături de echipele Ceho
slovaciei, UJl.S.S. și Ungariei, 
Iar Intre 24 și 23 august, la 
Focșani, cu prilejul „Cupei Fe
derației", baschet batistele noas
tre se vor afla fața in față cu 
reprezentativele Cehoslovaciei, 
R.D. Germane, R.F. Germania, 
Poloniei și Ungariei.

Există, la noi și prin alte părți, orașe ate 
sportului, acolo unde marea performanță tră
iește la cea mai înaltă tensiune. Marii cam
pioni se nasc insă — se știe, dealtfel — ori
unde, chiar și in locuri mai puțin bătute de 
marile vedete și ocolite de ‘ 
sportive.

Performeri autentici s-au 
vodari, mica așezare de la 
băț de Constanța, devenită 
oraș. Pămintul și clima dobrogeană au mode
lat caractere tari, oameni tenace. Unii s-au 
îndreptat, de aceea, tocmai spre un sport 
pentru caractere tari, rugbyul românesc a- 
flindu-și aici un adevărat izvor de talente.

Am văzut, deunăzi, la Năvodari, meciuri 
ale amintirilor, intr-un moment în care se 
face sfertul de veac de cind pe acele melea
guri inginerii D. Popescu și D. Mitran, dim
preună cu alți entuziaști, aduceau cu ei „min- 
gea-pepene". Nu au fost meciuri anunțate cu 
surle și trimbițe, dar năvodărenii, constănțe- 
nii, chiar bucureștenii au aflat de ele, pe fir 
de pasiune, adunindu-se la teren multe nume 
mari ale rugbyului nostru. Priveam dispu- 

---------------------------------------- ^\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^^^^^^

Finalele campionatelor naționale de box

tele și revedeam, cu 
început ai deceniului 
destă și un om cu 
Traian Doiciu (ajutat 
sor cu un nume mai 
venit imediat apoi b 
Mihai Naca) produc 

tului 
nind 
cau, 
rutii 
rarii

tre, Drumea, Ebu, al 
jucători de primă ni 
in națională, ba chil 
mii. Pustii de atunci 
performanță, la echii 
tirea isprăvii lor ini 

In acea echipă apă 
pe nume Petre Lung 
pă aceea ghetele in\ 
fletul activității rug 
Chimia fiind acum 
„B“, dar acolo talenti 
Giucăl, Turcu, Cîrcei 
Călin sini mai noii 
performanțe. „Poartă! 
de Adrian Lungu și 
alții decît... centrii 
stejar", plecați spre 
lui din micul oraș a 
prin Combinatul chil 
e maistru).

Hotă rit lucru, talen 
naște încă oriunde.! 
siune si fie...

„FINALELE" LA LUPTE
(Urmare din pag. 1)

(e drept, un performer de ex
cepție) pot fi lăsate multe 
locuri... libere ! Nu mai vorbim 
despre categoria +11)0 kg. un
de între Roman Codreanu și 
Victor Dolipschi, pe de o par
te. și ceilalți ..grei", pe de 
alta, există o diferență de o 
clasă! Știm că nu este ușor, 
că lucrurile nu se pot rezolva 
așa. „peste noapte". Dar in 
timp — se poate I Ne-au do
vedit-o tot antrenorii cluburi
lor si ai lotului. Iată, la 48 kg 
s-a afirmat juniorul Ilie Minți, 
campionul mondial de la Kris- 
tiansund. la 82 kg țeste ade
vărat, în absenta valorosului 
nostru luptător Ion Draica — 
accidentat). Sorin Herțea (20 
de ani) a îmbrăcat pe merit 
tricoul de campion, ca si Au
rel Glonț (21 de ani) ceea ce ar 
trebui să-1 pună serios pe gîn- 
duri pe Ilie Matei (nepregătit 
corespunzător pentru aceste fi
nale). Să reținem. In aceeași 
ordine de idei, si evoluțiile pli
ne de promisiuni ale lui Ion 
Grigoraș (cat. 100 kg). Nu se 
aștepta, desigur, nimeni, 
cesta să-1 întreacă pe ____
Andrei (aflat și într-o formă 
sportivă excelentă), dar să nu 
uităm ca Grigoraș (și el cam
pion mondial la Kristiansund) 
nu are decît 20 de ani î
_Ne-ar bucura mult ca aceste 

rinduri să mărească ambițiile 
antrenorilor, nu numai ale ce
lor din Rădăuți, Suceava, Con
stanta și Pitești, care de ani 
de zile pregătesc sportivi de 
valoare, ci și ale tuturor an
trenorilor de greco-romane. 
Pentru că tineri talentați. flă
căi vinjoși. cu dorință de afir
mare în marea performantă se 
găsesc din belșug în toate a- 
șczările țării.

Revenind la finalele recen
telor campionate naționale și 
ale „Daciadei". dar fără a ne 
depărta de tema abordată, vom 
sublinia faptul că titlurile (la 
unele categorii chiar și cele
lalte locuri ale podiumului de 
onoare) au revenit... favoriti- 
lor ! Nicolae Zamfir, Constan
tin Ută. Stefan Rusu. Vasile 
Andrei, Constantin Alexandru 
au fost „soliști" la categoriile 
lor. Cum spuneam, la +100 kg 
doar doi candidați : Codreanu 
și Dolipschi. Absențele lui 
Draica si Negrișan, sportivi de 
bază ai lotului, au netezit mult 
drumul lui Herțea și Tecueea- 
nu. Am lăsat intenționat la 
urmă categoria 48 kg. Aici 
Gheorghe Berceanu a obținut 
o victorie care, după părerea 
noastră, l-ar putea relansa pu
ternic în elita mondială (fi
rește. cu condiția perseverenței 
în pregătire, la toate capitolele 
acesteia). Nu știm exact dacă 
accidentarea în concurs a ra- 
pkBstului Nicolae lordache (fă
ră îndoială, un dement va
loros) i-a înlesnit lui Berceanu

victoria finală dar. in mod cert, 
multiplul campion a dovedit că 
poate redeveni... Berceanu ! A- 
tenție. insă ! Nivelul general 
al categoriei nu se ridică încă 
— așa cum ne spuneau antre
norii lotului — la nivelul ce
rințelor. Dar și Berceanu, și 
Minți, si Iordache sau Scatu- 
rid pot și trebuie să mai lup
te... cu ei înșiși L„

Pentru luptătorii fruntași, fi
nalele campionatelor naționale 
ti ale -Daciadei- au tocbetat 
Si • eUpă importantă de pre
gătire pentru campionatele 
mondiale din luna septembrie, 
de la Kiev. Concluziile sint. 
cum se vede. îmbucurătoare, 
mai ales ținind seamă că po
tențialul dovedit la campionate 
se va întări considerabil prin 
revenirea lui Draica si Negri
șan și. poate, prin... ambiția

vor desfă- 
ringul din 
Constanta. 
Cimpoi ung

Doru Maricescu. care a 
deplasarea la C.E. (unde 
obtinut medalia de ar- 
Rămine ca la finalele 
Constanta să se vadă

insă, cum se 
lucrurile pe 
sporturilor din 
boxerii din

PERFORMANTA DE LA EDIȚIA TRECUTA
rat in fruntea_ „mijlociilor" ste- 
listul 
făcut 
a si 
gint). 
de la 
care dintre cei doi este ade
văratul lider al categoriei. An
trenorul timișorenilor Patru Co
jocarii este optimist. Elevii 
săi muncesc cu sîrg în aceste 
zile și așteaptă cu încredere 
ultima fază a campionatului 
național. Mihai Ciubotaru vrea 
să confirme că tricoul său de 
campion se află in miini si
gure. în timp ce Dumitru Sen- 
eiue dorește să se revanșeze 
pentru neseiecționarea la „eu
ropene". păstrindu-si în conti
nuare tittul cucerit anul tre
cut. Intențiile celor doi sin; 
demne de admirație. Să ve
dem.
sura 
Sala

Si . . ..
Muscel au cucerit anul trecut 
două titluri de campioni. în
vingători au fost Vlorei Ioana 
(semi ușoară) și Mircea Fulger 
(ușoară). Anul acesta. primul

t

La ediția de anul trecut a 
campionatelor naționale de box. 
pugiliștii de la A.E.M. Timi
șoara au reușit să ducă pe 
malul Begâi două titluri, prin 
„semimijlociul" Mihai Ciubo
taru și .mijlociul" Dumitru 
Senciuc. Succesul bănățenilor 
a constituit o frumoasă răspla
tă pentru munca plină de ab
negație a sportivilor si antre
norilor lor. Dacă victoria lui 
Mihai Ciubotaru figura în cal
culele tehnicienilor — avind in 
vedere performanțele anterioa
re ale sportivului respectiv — 
clasarea pe primul loc a lui 
Dumitru Senciuc a constituit o 
surpriză cu atit mai plăcută, 
cu cit Senciuc constituia doar 
o .speranță- pentru boxul nos
tru. In acest an. Mihai Ciubo
taru a continuat să obțină îe- 
zultate bune țeste medaliat cu 
bronz la ultima ediție a C.E. 
de la Varna) si el râmine pen
tru timișoreni cel mai Îndrep
tățit candidat la un nou titlu 
de campion. Dumitru Senciuc 
a Înregistrat un recul in pe
rioada respectivă, fiind prefe-

Mihat Ciubotaru (stingă) va 
nu-și va putea apăra titlul, 
deoarece este suspendat din 
activitatea competițională (pen
tru abateri în timpul pregăti
rii pentru C.E.) pînă la sfârși
tul anului competițional. Mir
cea Fulger — care a suferit o 
fractură nazală la un turneu 
internațional — nu a putut 
participa la „zone", dar a pri
mit acordul federației ca să e- 
volueze la turneul final. Mus- 
celeanul este capabil să repete 
performanța de anul trecut 
dacă, bineînțeles, inactivitatea 
la care a fost obligat în ulti
ma perioadă nu a lăsat urme. 
Antrenorul Aurel Simion nu

ea a-
Vasile

san și, poate. ____ _ ____...
lui Hie Matei de a ajunge din 
urmă (foarte greu, dar posi
bil !) plutonul fruntaș. Mai sint 
si tinerii care, in cele trei zile 
de concurs, au dat multe spe
ranțe antrenorilor noștri... Cu 
toții, de-acum Înainte vor por
ni pe drumul unor noi și in
tense pregătiri, pe drumul care 
duce, de fapt. spre... medalii 1

SCRIMA ROMÂNEASCA
(Urmare din pag. 1)

Angeles 1984. Dar aceste sur
prize s-au născut chiar din.. 
spuma mării ? Să apelăm la 
clasamentele Cupei Mondiale 
1983. alcătuite de Federația th" 
ternațională de scrimă pe baza 
punctajului obtinut de ocri- 
meri în marile competiții in
ternaționale ce preced „mon
dialele". Absolut toți medaliatii 
de Ia Viena se află in aceste 
clasamente (deci au avut • 
prezență constantă si marcată 
in concursurile de cat. A), 
campionii de sabie, spadă și 
floretă feminin, bulgarul Va
sil Ețropolski, Ellmar Borr- 
mann (R.F.G.) și Dorina Va- 
ccaroni (Italia) fiind chiar li
deri ai Cupei Mondiale. Iar ta 
clasamentele pe echipe repre
zentative. din cele 
cat pe podium la 
cea a floretiștilor 
figurează printre 
se...

Faptul eă 11 națiuni ?i-au 
înscris numele printre meda
liate la ediția 1983 a C.M., fapt 
fără precedent, atestă o lăr
gire a perimetrului marii per
formante, pină nu de mult a- 
panajul a 5—6 școli de repu
tație mondială. ÎN ACEST 
CONTEXT APARE SI MAI 
SUPĂRĂTOARE PIERDEREA 
POZIȚIEI FRUNTAȘE DE CĂ
TRE SCRIMA NOASTRĂ, 
PROCES AFLAT. DEALTFEL, 
ÎN DESFĂȘURARE (DIN PĂ-

care au ur- 
Viena. doar 
cubanezi nu 
primele șa-

nicdlăe puhavei, învingător in prima etapa
A CAMPIONATULUI NAȚIONAL DE OtRT-TRACK

Pe stadionul .Voința" din Si
biu s-a desfășurat marți prima 
etapă a campionatului national 
de dirt-track (seniori), pe pri
mul k>c clasindu-se Nicolae

Puraveț (IPA 'Sibiu) — 15 
puncte, urmat de Ionel Pavel
— 14 puncte si Stelian Posto- 
tache (ambii Steaua București)
— 13 puncte,

CONTINUA SĂ PRIMEASCĂ LOVITURI GRELE
CATE -•) DE CÎȚiVA ANI. 
Proces care a necesitat in a- 
ceastă perioadă o reașezare a 
bazelor performantei, pe fun
dalul schimbului de generații 
care a afectat nu numai de
tașamentul sportivilor, ci si al 
tehnicienilor Iată .insă. că 
după „momentul Rom» 1983", 
a venit acum si cel de la Tic
na. nnde scrima românească s 
înregistrat un NOU EȘEC, ne
așteptat la asemenea proporții 
după promisiunile lăsate să se 
întrevadă, cu puțin timp îna
inte, la Universiadă. Este foarte 
adevărat, competiția studen
țească n-a fost echivalentă ca 
valoare cu „mondialele" : s-a 
știut și s-a spus asta. însăți 
secretara federației de scrimă. 
Ana Pascu, ne-a declarat că 
nid un moment n-au fost ru- 
praapreciate rezultatele de Ia Edmonton și că ,4a Viena nu 
scontam pe medalii, d pe • 
clasare a echipelor de floretă 
feminină și sabie in primele 
patru—cinei locuri, ea premisă 
a unei situări superioare ta 
Jocurile Olimpice 1984". A- 
tunci ? „Sportivii nu și-au fă
cut datoria, nu au dat tot ea 
puteau. Și chiar dacă reveni
rea după Edmonton na s-a fă
cut rapid, chiar dacă Ia floretă 
feminin am avut ghinionul M- 
eîdentării Elisabefei Guzganu 
și Rozaliei Oros, sau la sabie 
a unui arbitraj părtinitor 
vest-germanul Sehirmaeher — 
în meciul din sferturi, eu Iia-

lia. nu acestea au 
zelr esențiale ale _______
Poți da uitării, de exemplu, 
faptul că la scorul de 7—6 
pentru sabrerii italieni Mus
tață il conduce pe Dalia Barba 
eu 4—1 și pierde en 5—1 7 E- 
galam la 7, apoi Szabo, care 
il inlocuise pe Chiculițâ, l-a 
Învins pe Scalzo, și am fi luai 
noi conducerea cu 8—7, avind 
și un tușaveraj superior pen
tru că echipa noastră a pier
dut nu mai mult de 7 asalturi 
(din 9 !) la 4_“, a completat 
Ana Pascu.

Ar mai fi 
despre scrima 
cum. eind mai _ __
an pină la Los Angeles 1984 : 
DESPRE ARIA PREA MICĂ 
DE SELECȚIE. DESPRE CA
LENDARUL COMPETIȚIONAL 
(factorii de decizie nu aprobă 
un calendar bogat, acuzind 
slabele performante, iar spor
tivii cu reale perspective, la 
riadul lor. nu pot dobindi ex
periență în mari confruntări 
fără un rodaj corespunzător). 
DESPRE LIPSA UNOR AN
TRENORI-,.CĂPITANI NEJU- 
CĂTORI", care să poată con
duce la victorie sportivul, DES
PRE RENUNȚAREA LA JU
MĂTĂȚILE DE MĂSURĂ IN 
ÎNTINERIREA ECHIPELOR, 
mizind efectiv pe adevăratele 
valori ta perspectivă (eite 
Mat 1). Dar despre toate aces
tea. eu prilejul unei mese ro
tunde cu factori responsabili.

Simbătă și duminică

CUPA U.G.S.R."\

lost cau- 
eșecurilor.

multe de spus 
românească a* 

este aproape un

//
La sfârșitul acestei săptămîni 

se desfășoară una dintre cele 
mai importante competiții de 
masă la popice — „Cupa 
U.G.S.R.", aflată la a XIII-a 
ediție. Finalele întrecerilor, or
ganizate de Uniunea Generală 
a Sindicatelor, se dispută sîm- 
bătă și duminică la Tg. Mureș, 
pe noua și moderna arenă E- 
lectromureș, cu șase piste și 
instalație automată de ridicare 
a popicelor, care Va fi inau
gurată cu acest prilej. La 
„Cupa U.G.S.R." participă re
prezentative de județe (un ju
nior șî o 
clasat pe 
a Hl-a a 
județ. La 
clasamente
județe.
• Pentru

va răsplăti . _ . .. ._
mai bun jucător si pe cea mai 
bună jucătoare din echipele 
divizionare cu cele mai bune 
rezultate ta campionat. Astfel, 
„Trofeul eficacității" s-a acor
dat pe 1982—83 sportivilor : 
Elena Pană (Voința București)
— media rezultatelor 423 pd 
șî Iuliu Bice (Aurul Baia Mare)
— 914 pd.

• Noul campionat divizio
nar. care se va desfășura, ca 
și edițiile precedente, cu 40 
de echipe, femei și bărbați, 
va Începe la 24 septembrie, iar 
tragerea la sorți pentru alcă
tuirea programului va avea loc 
pe 26 august. ~ 
transferări pentru 
goriile de echipe 
la 31 august.
• Turneul final

junioară) care s-au 
primul loc in etapa 
competiției, faza pe 
finală se întocmesc 

individuale și pe

prima oară 
cu o cupă

F.R.P. 
pe cel

Perioada tie 
; toate cate-

se Încheie

„Cupei 
pentru 

mascu-
al 

campionilor europeni", 
formațiile feminine si 
line, se va disputa în zilele de 
14—16 octombrie, in R. F. Ger-

mai 
noa
Voi 
toal 
sei
Mai

se 
pe 
con]
Vom
CO
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AÎÎNTUL REGHIN NIIRAMONIA ElGĂRAț
(seria a XI a)

in

MONDIAL

tEVISTA 
ÎOMANA

putea fi 
in Divizia 
și cu ori

ce n-am

contractului 
n-ați reușit 
v-au fost 
intenționați

fost înființată 
este tutelată ne 

prelucrare a 
întreprinderea fo-res-

PROMOVATE IN „B

Dialoguri cu antrenori divizionari

twMOANiom „GĂLĂȚENII SĂ UITE
EMOȚIILE RETROGRADĂRII

a
„Dacă antrenorul este serios 

i echipa nu poate fi decit se
toasă, Antrenorul Antohi are 
ari merite In promovarea e- 

hipei noastre" — ne-a spus 
reședințele clubului Dunărea 
.S.U. Galați, ing. Grigore Bu- 
ancă.
— Iată, deci, care vă este 
rtea de vizită, profesore Leo- 

ida Antohi, la această oră a 
evenirii echipei gălățene pe 
rima scenă fotbalistică a țării, 
eea ce inseamnă că v-ați ta

pe plan local, chiar dacă
ți venit de pe alte meleaguri 

în primul an al
v. cu „Dunărea" 
romovarea. Care 
biectivele și dacă . .

vă continuați munca la clu- 
ul gălățean, știut fiind faptul 

mulți așteaptă
V. la Iași ?
— Obiectivul nu 

Itul decit reintrarea 
,A“. Nu insă oricum 
e mijloace. Iată de 
orțat lucrurile in campionatul 
ecut, drumul de la locul 5 
in acea perioadă la cel ac- 
ual, de promovată in primul 
șalon, insemnind o revigorare 
rganizatorică (prin fuzionarea 
u C.S.U., in lot figurină 13 
tudenți) și, totodată, recon- 
trucția echipei. La venirea
ea la Galați, au plecat 12 

ucători din lotul vechi (prin- 
re care Orac, Majaru, Florea, 

Constantinescu, Vlad, Bur- 
ea), am renunțat apoi Ia 
lonț, Ghiță și Mânu, mizind, 

n schimb, pe tinerii jucători 
romovați din propria pepi- 
ieră (Hanghiuc, Comșa, Ichim. 
oțoc) sau de la C.S.U. (Dia- 

onescu, Toader, Pascu. Tara- 
ache). Obiectivului strategic, 
a să-i spun așa : promovarea,

• Asociația a 
n anul 1943 și 
treprinderea de 

emnuluii, ' ______  _____
icră șl Unitatea de mecanizări, 
ransporturi și construcții fores- 
ere din Reghin • A activat fn 
ivizia „A" In ediția 1954—1955 ;

Divizia „B“ In edițiile 1952— 
954, 1955—1958 și 1977—1978 ; în
îirvizia „C“ in edițiile 1953—1977 
1 1978—1983 • Președintele aso- 

. ’ Gerhard Herbert ; pre- 
edintele secției de fotbal : Ion 
ajda ; antrenori : Petru Varodi 

principal și loan Szekell — 
ecund • Are stadion propriu ; 

paritatea tribunelor : 8000
curi • LOTUL : portari : Uj- 
vi, Maeurieg, Pascu ; fundași : 

, V. Buți, Cioată, Silimon, 
liigore, Mera ; mijlocași : Lazăr, 
. Buți, Cremene, Dali, K. Nagy, 
jnal ; înaintași ; A. Nagy, Cs. 
gy, Călugăru, Szekeli, Naște 
Golgeterul echipei : Szekeli — 
goluri • Media de virstă a 

chipei : 25 a,nl • Echipa practică 
joo ofensiv atît acasă cit și 
deplasare. Are în lot cîțiva 

ucători cu o bogată experiență, 
Hajnal, Gligore, Szekeli, pre- 

m și tineri de perspectivă — 
. Nagy, Mera. Silimon, Lazăr, 
aste. 

mixte,

nm**'

tinerii 
cursa

min Urseanu șt o fotogra
fi George Țărnea bătrinul, 
entru vinul tînărî" • Apro-

iul prin corespondență • 
dezlegătorilor • Combinații

A PRESEI
IEVISTA ROMÂNĂ DE ȘAH !

Nr. 7 (iulie 1933)

ONUL ESTIVAL - 
’. Ștefanov continuă

IARBAȚII — turneele 
un „Club Vera Menchilc* și 
ignorată.
REPREZENTATIVEI FEMININE

ȘAHIȘTII NOȘTRI
1 » 9

VREȚI SA OBȚINEȚI IMEDIAT

UN AUTOTURISM „DACIA 1300“?

Lozul marilor ciștiguri
(EMISIUNE SPECIALA LIMITATA)

vă oferă
aceasta
șansa

considerabil sporit
de autoturisme
„Dacia 1300"

•••
ii erau subordonate două o- 
biective tactice : formarea unui 
adevărat colectiv, echipa con
stituind o familie, precum și 
atingerea cotei de 70 de goluri 
înscrise în recent încheiatul 
campionat Și le-am îndeplinit, 
cred eu, pe toate. Faptul că 
golgeterul a reieșit din reali
tatea concretă a jocurilor, ab
solut toți jucătorii, inclusiv re
zervele (minus portarii...), in- 
scriindu-și numele printre mar
catori, este edificator în acest 
sens. Dacă rămin in Galați ? 
Vedeți dv. hotărirea nu putea 
fi numai a mea. Multe pro
bleme familiale — ca de e- 
zemplu cea a băiatului cel 
mare, elev in cl. a X-a Ia cel 
mai bun liceu de biologie-chi- 
mie din Iași, „Emil Racoviță", 
de unde an de an absolvenții 
obțin rezultate excelente la 
examenele de admitere in fa
cultăți — reclamau prezența 
mea acasă, la Iași. Datorită in- 
țelegerii soției, insă, voi ră- 
mine mai departe aici, la Ga
lați, unde conlucrez foarte bi
ne cu jucătorii, cu organele de 
resort, pentru a continua și în 
„A" ceea ce am început în 
„B“: formarea unei echipe 
competitive, care să uite emo
țiile retrogradării...

vă propuneți. atunci, 
sens ? Considerați că 
care ați promovat a- 
oferă garanțiile nece-

— Ce 
în acest 
lotul cu 
cum vă 
sare ?

—' Acord tuturor jucătorilor 
cu care am promovat încre
dere și pentru „A". Ceea ce 
nu inseamnă, insă, că nu avem 
nevoie de întăriri, mai ales că 
am avut un lot restrins, ceea 
ce ne-a obligat să folosim 
mult aceiași jucătBri; am cîș- 
tigat în omogenizare, dar am

• Asociația a fost înființată 
anul 1036 și este tutelată de Com
binatul chimic Făgăraș • Echipa 
a activat In Divizia „B" in edi
țiile 1946—1947, 1961—1962 Și 1978— 
1079 ; in Divizia „C“ în edițiile 
1947—1901, 1962—1973 și 1979—1983
• Președintele asociației : Gheor- 
ghe Mogoș ; președintele secției 
de fotbal : Vasile Muia ; antre
nor : ion cazan • Are stadion 
propriu ; capacitatea tribune
lor : »ooo locuri • LOTUL : por
tari : Szalad, Teodorescu ; fun
dași Dumltruță, Borbeli, Negroiu, 
Rednoiu, Vatan ; mijlocași : du- 
tac, Motoman, Palfi, Chelemen ; 
Înaintași : Chirie, Boeru, Neagu, 
Stoica, Gh. Comșa, C. Comșa • 
Golgeterul echipei : Chirie — 10 
goluri • Media de virstă a echi
pei : 23' ani și 6 luni • Compar
timentul forte a fost apărarea 
(a primit cele mai puține goluri 
— 14 — din Divizia „C“). Merită 
de subliniat omogenitatea psiho- 
tactică a echipei, care s-a mani
festat In jocuri. De asemenea, 
disciplina a fost In atenția an
trenorului : nici un jucător nu a 
fost eliminat și s-au primit doar 
< cartonașe galbene !

Ațacanți
Ralea 

ne- 
du- 
ani 
(23 
să 

iar

pierdui ca potential, prin u- 
zură. Și chiar dacă portarul 
Oană („veteranul" echipei, la 
cei 30 de ani ai săi), fundașii 
Anghelinei (24 ani, unul din 
cei mai buni din țară, cred eu), 
Borali și Pisău. mijlocașii Ba- 
laban, Bejenaru. Hangiuc, I- 
chim (linia de forță a echipei), 
atacanții Diaconescu, Tararache 
și Stroe și-au făcut pe deplin 
datoria, este nevoie de cel pu
țin cite un jucător nou în fie
care compartiment, 
de tipul Șoiman sau 
s-ar încadra foarte bine în 
eesitățile formației noastre, 
pă cum fundașii Stan (23 
de la Vaslui) și Dumitru 
ani. Medgidia) au șanse 
debuteze in „A“, la noi, 
alături de ei și foarte tinerii 
Chivu (virf de atac in repre
zentativa U.E.F.A. ’85) și Lupu 
(mijlocaș), ambii din pepiniera 
proprie, in virstă de 16 ani I 
Cu un lot de asemenea pers
pectivă (virstă medie: în jur 
de 23 ani) vom rezista in „A"!

p. si. -

PROGRESUL VULCAN
O ECHIPA INEDITA!

• Au primit dezlegarea 11 (!) jucători
Vulcan este o e- 

marș". Parcă pen-
Progresul 

chipă ..în 
tru a-și păstra tonusul, cistigat 
în returul campionatului tre
cut. cind a salvat o situație in 
clasament aproape compromi
să, ea a „scurtat** vacanta, re- 
luîndu-șî pregătirile încă din 
10 iulie. La 15 s-a deplasat in 
stațiunea montană Voina. pen
tru acumulările fizice de ri
goare, unde a rămas două săp- 
tămîni. La Voina s-a prezen
tat un lot cu totul inedit. Pri
menirilor efectuate de condu
cerea tehnică, instaurată in 
decembrie 1932 (Petre Gavrilă, 
antrenor principal. Ion Cata- 
nă. secund), cînd „boemii si 
mofturoșii au fost scosi din 
formație" (P. Gavrilă). li s-au 
adăugat, acum, altele. Au pri
mit dezlegarea Lazăr. Tică, 
Mateescu. P. Grigore. Draga. 
Rob. Stoichiță. Diaconeasa. Bir- 
jaru (plecat militar). G. Ștefan 
și Apostol („biruiți" de virstă). 
ultimii trei fiind elogiați pen
tru serviciile aduse. Astfel că 
la Voina au fost convocați 
mătorii jucători : Adam. 
Marcel. Iordăchescu (de la 
nărea C.S.U. Galați), FI. 
nescu (Flacăra Roșie) — 
tari ; Bonțea. Dumitru. Barbu. 
Costin. B. Grigore. Nuțu. Ma
rinescu (Metalul), Pîrvu (T.M.B.), 
Magda (Flacăra Roșie) — fun
dași ; Simionov. I. Vasile. Cio- 
cirlan. Ene. Albu (Drobeta Tr.

ur- 
V. 

Du- 
Io- 

por-

Vineri, la Utrecht

SELECȚIONATA DIVIZIONARA- IOKTREN
Fllinc, Joncțiunea cu internaționalii craioveni

noastră divizionară, 
echipă belgiană Lo- 
puternica formație 

Nottingham Forest,

RODEN, 2 (prin telefon). Ieri, 
la prinz, l-am „interceptat" din 
nou la telefon pe Mircea Lu- 
cescu. imediat după revenirea 
Lotului de la un antrenament 
de trei ore, in care a intrat 
antrenamentul teoretic (60 de 
minute), urmat de un prelun
git antrenament pe gazon.

Din acest moment s-a intrat 
practic în mini-etapa de pre
gătire a turneului de la U- 
trecht, la care vor participa, 
alături de echipa gazdă, se
lecționata 
cunoscuta 
keren și 
engleză 
care nu mai trebuie recoman
dată. Iată, dealtfel, și progra
mul turneului :

Vineri, 5 august :
Sel. diviz. a României — 

Lokkeren,
F. C. Utrecht — Nottingham 

Forest
Duminică, 7 august : 
învinsele între ele ;

ȘTIRI • REZULTATE • ȘTIRI • REZULTATE
• F. C. ARGEȘ — MAREK 

STANKE DIMITROVO (Bulgaria) 
3—1 (3—0). Meciul s-a disputat la 
Bușteni In prezența a aproxima
tiv 2000 spectatori. Au marcat : 
Jurcă (min. 15 și 30) și Roman 
(min. 44) pentru piteșteni, Tomov 
(min. 55 din penalty). F. C. AR
GEȘ : Cristian (min. 30 — Istrate. 
min. 60 — Iliescu) — Voicu. Moi- 
ceanu (min. 46 Simion), Badea,

noi echipe. competitive, 
în viitorul apropiat să a- 
revenirea în prima divi- 
Cuvîntul de ordine : dis-

Severin). Beldie (Gloria Bis
trița). Covaci (Armătura Stre- 
haia)
Pena. Predeanu. Luță (Abato
rul). Baciu (Metalul București), 
Cămui (Steaua), Duță (Electro- 
aparataj). Vlad (Unirea Ale
xandria) — înaintași. După cum 
se vede, cu excepția lui B. 
Grigore. Predeanu, Bonțea și 
Simionov. toți ceilalți așteap
tă consacrarea, cu atît mai 
mult cu cît opt dintre ei sînt 
juniori. Cu un asemenea „ma
terial". receptiv si maleabil, 
prin definiție. P. Gavrilă si I. 
Catană și-au propus formarea 
unei 
aptă 
tace 
zie.
ciplină pe toate planurile. Cre
zul tactic: cea mai bună a- 
părare este... apărarea ! Proce
dee : de la antrenamentele de 
rutină. în teren, pînă la ex
temporale teoretice. (La Voina, 
cel mal bine notat a fost por
tarul Vasile Marcel, chestio
narul cuprinzind întrebări de 
tipul : principiile jocului în a- 
părare și atac, organizarea jo
cului. metode de refacere etc.).

Ultimele noutăți : • Un nou 
președinte de la 1 iulie, in 
persoana lui N'icolae Muresan 
• Desemnarea, cu sprijinul Mi
nisterului Industriei Construc
țiilor de Mașini, a două echipe 
pepiniere. ICSIM București si 
Muscelul Ctapulung • încer
cări de revitalizare a țsaditiel. 
Prin reînființarea -țnipnhil 
suporterilor* (a sporit conside- 
rabil numărul membrilor coti
zați ti) si abordarea culorilor 
„clasice" albastru-lâcu. negli
jate atita vreme • între 1 șl 
10 august echipa efectuează un 
turneu de trei jocuri în R. D. 
Germană, la invitația lui Ejn- 
por Rostock.

mijlocași ; Pândele,

Ion CUPEN

PRONOSTICURI...

ADM^ISTRAȚLA 01 STAT L9T0 PB0N0SP0HT MOWZĂ

Pentru participanții ia concursul 
Pronosport al acestei siptăminl 
redăm — ca sursă suplimentară 
de inspirație — pronosticurile 
făcute de Stoian Tase, antrenorul 
echipei Mobila Măgura Codlea : 
I. Gloria Focșani — Oiimpia Hm. 
Sărat 1 ; n. Chimia Buzău — 
Gloria Buzău 1 ; TH. I.M.U.M. — 
Portul Constanța 1, 2 ; IV. Voința 
Constanța — Rapid Fetești 1, X ; 
V. Carpați Sinaia — Chimia Brazi 
X, 2 ; VL Met. Kopenl — Pra
hova PI. 1 ; VH. Prog. Corabia — 
Sp. m. Caracal X ; VIII. ROVA 
— Aluminiu Slatina 2 ; IX. Chi
mia Tr. Mg. — Unirea Alex 1, 
X, 2 ; X. Mobila Cories — Chi
mia or. Victoria 1 ; XI. Nltramo- 
nla — Precizia I ; XU. Torpedo

derby-ul învingătoarelor.
La acest turneu, selecționata 

divizionară va alinia o forma
ție care depinde de stadiul de 
pregătire a internaționalilor 
craioveni. cu care lotul va face 
joncțiunea in ziua de 4 au
gust.

Mircea Lucescu e mulțumit 
de felul în care s-a lucrat pînă 
acum. El subliniază în primul 
rind dorința de integrare în 
lot a tinerilor. Mențiuni spe
ciale pentru Hagi — în pri
mul rind — si pentru Movilă. 
De asemenea, se remarcă ex
celenta adaptare a lui Văetuș 
pe post de fundaș stingă, 
ușor accidentați Balint 
Stancu.

La încheierea turneului, 
tul va pleca spre Norvegia. în 
ziua de 8 sau 9 august. în 
vederea intîlnirii amicale Nor
vegia — România Dartidâ care 
deschide sezonul internațional 
de toamnă al echipei națio
nale.

Sînt 
șl

Lo-

Roman — Toma, Petrescu, Tolă
nesc u (min. 46 Margetatu) — D. 
Zamfir, Ignat, Nica. (V. Zbârcea 
— coresp.).
• ÎN TURNEUL internațional 

de la Bratislava, echipa ȚJSJK.A. 
Moscova a Întrecut cu 2—0 (2—0) 
pe Dukla Banska Bistrița, iar 
Z.VX. Zilina a dispus cu 4—0 
(1—0) de A.S.A. Tg. Mureș.
• F.C. CONSTANȚA JOACA ÎN

" * * * * divizionară
va evolua

Capitală pe 
de la ora 
„B“ Auto-

CAPITALA. Fosta’ 
„A“ F.C. Constanța, 
astăzi, 3 august, în 
stadionul Autobuzul, 
16,30, cu divizionara „ ____
buzul. Miine, 4 august, va juca 
pe stadionul I.C.S.I.M. (str. Barbu 
Văcăreseu) la compania forma
ției I.C.SJ.M. Partida va începe 
la ora 17,30.

RAPID - LOKOMOTIVE LEIPZIG

F.C.

1-0 (1-0)
Peste 25 000 de spectatori au 

aplaudat ieri după-amiază fru
moasa victorie a Rapidului în 
fața unei formații bine cotată 
pe plan internațional, F.C. Lo
komotive Leipzig. Feroviarii, a- 
vînd în rîndurile lor pe inter
naționalul Sameș și pe tinărul 
Rada (promovat de la Autobu
zul), au atacat cu insistență de 
la început și in min. 8 RADA 
fructifică cu pricepere o cen
trare a neobositului Cojocarii : 
1—0 în favoarea formației din 
Giulești. De abia după acest 
go! încep să se vadă oaspeții 
(care au aliniat o echipă fără 
4 internaționali) și Denstedt 
trimite batonul în transversală, 
în ciuda căldurii, jocul este 
vioi și fazele se succed cu re
peziciune de la o poartă la cea
laltă. Rapid cucerește în cele 
din urmă a victorie meritată, 
acomodîndu-se mai bine cu căl
dura.

Arbitrul M. Niculcscu — 
București a condus cu multe 
greșeli, confundind în special 
deposedarea corectă cu faultul. 
Cît despre cele două carto
nașe... verzi arătate lui A. Min- 
cu și P. Petre, ele trebuiau să 
fie roșii, întrucit Mincu l-a lo
vit cu pumnul pe Moldt (e 
drept, acesta faultase primul), 
iar Petre și-a tras de păr ! ad
versarul direct Au jucat for
mațiile :

RĂPIT-: I. Gabriel — I. Po
pescu. Sameș (min. 58 Tiță),' 
PÎRVU. A. Mincu (min. 57 A. 
Dumitru) — Ion (min. 70 P. 
Petre). RADA. PETRUȚ (min. 
76 Paraschiv) — COJOCARU 
(min. 46 Avram). Damaschîn, 
Manea. LOKOMOTIVE : Mdller 
— Tresche, Altmann, DENN- 
STEDT. ZOTSCHE — Bredow 
(min. 73 Hartseim), LIEBERS, 
Rost (min. 58 Nallkk) — Moldt 
(min. 54 Kinne), Schune, Bom- 
scheim. (M. T.)

— Tractorul t, X ; XIII. Min.’ 
Cavnlo — C.I.L. Sighet 1.

Tragerea excursiilor Ia Prono- 
expres de astăzi, 3 august 1983, 
se desfășoară Incepînd de la ora 
16,00 In sala Clubului sportiv 
Progresuț din București, sir, dr. 
Staicovid nr. 42 ; numerde câști
gătoare vor fi anunțate In cursul 
serii la televiziune șl radio.

CtȘTIGURILE CONCURSULUI 
PBONOSPORT DIN 31 IULIE 1983

Cat. 1 <13 rezultate) : 3 varian
te 26% • 16.461 lei; Cat. 2 (13 
rezultate) : l variante 1W% •
1.943 lei șl 102 variante 93% a 
486 M ; cat. 3 (II rezultate) 7 86 
variante M0% a 217 lei 81 L203
variante »% a 54 JeL.



CAMPIONATUL BALCANIC DE HANDBAL
A DEBUTAT CU PARTIDE SPECTACULOASE

Atletismul mondial înainte ds Helsinki (I)

ANIȘOARA CUȘMIR, FAVORITĂ LOGIC
• România —

Ieri după amiază a început 
în sala Rapid din Capitală cea 
de a V-a ediție a Campionatu
lui balcanic de handbal pen
tru echipe de tineret. Sînit pre
zente in întrecere reprezenta
tivele Iugoslaviei — campioană 
mondială de tineret, Bulgariei, 
Greciei, Turciei, României „A“ 
și „B“ (formația secundă a' ță
rii noastre este alcătuită din 
juniori). Această trecere în 
revistă a speranțelor handba
lului masculin din această zo
nă a Europei a oferit, încă din 
reuniunea inaugurală, partide 
spectaculoase, care au scos 
în evidență talentul și pregă
tirea multor handbaliști aflați 
în cursa pentru titularizarea în 
primele reprezentative ale ță
rilor lor. Numeroșii spectatori 
prezenți în tribune au aplaudat 
faze rapide,. frumoase, specta
culoase prin măiestria cu care 
au fost create, precum și po
sibilitățile multora dintre cei 
72 de sportivi care au evoluat 
pe podiumul sălii Rapid.

Partida vedetă a opus primei 
reprezentative a României for
mația Greciei. în mod firesc, 
ținînd seama de diferența de 
valoare și experiență, handba- 
liștii români au cîștigat deta
șat, cu 39—19 (19—8). Deși au 
dominat copios de la un ca
păt la celălalt al întâlnirii, 
sportivii noștri n-au dat inte
gral satisfacție. Ei au primit 
mult prea multe goluri de la 
o echipă modestă și au mar
cat mai puțin decât s-ar fi 
cuvenit. Este urmarea faptului 
că în atac s-au complicat i- 
nutil, iar în apărare au acțio
nat de multe ori, fără aplomb, 
lăsîndu-i descoperiți pe cei doi 
Portari (Jerebie și Petran). Să 
sperăm că pe parcursul aces
tei competiții, care se încheie 
duminică, antrenorul Cezar Ni- 
ca va reuși să-și mobilizeze e- 
ldvii pentru o exprimare co
lectivă la nivelul potențialului 
real al componentilor forma
ției.

Au marcat : Roșea 10, Bădo- 
su 9. Barcan 4, Vlad 1, Donca

TELEX
CICLISM • Forul de speciali

tate spaniol a alcătuit lista aler
gătorilor care ”or lua parte la 
C.M de pistă de la Ztlrich : 
Sebastla, Crespi. Priego, Artigas 
(urmărire), Legu-ona, Alandete, 
Arguera (viteză), Pou (semifond).

handbal • în meciul final 
al campionatului Africii la femi
nin victoria a revenit echipei 
R.P. Congo care a întrecut Ni
geria cu 28—14 (10—6).

MOTOCICLISM • „Marele Pre
miu** al S.U.A. la motocros, clasa 
250 cmc a fost cîștigat de ame
ricanul David Bailey, urmat de 
compatriotul său Danfly Laporte, 
ambii folosind motocicleta 
„Honda**. Lider al C.M. se men
ține la această clasă belgianul 
Georges Jobe cu 206 p, urmat 
de Danny Laporte cu 145 p.

tenis • Jimmy Connors a 
cîștigait turneul demonstrativ de 
la Beaver Creek (statul Colorado) 
lnvlnglndu-l în finală pe Mats 
Wilander cu 7—6. 6—2 ; pentru
locurile 3—4 : Denton — Tanner 
6—3, 1—5 • Turneul de la West
hampton a revenit lui Ivonna 
Madruga care a întrecut-o pe 
Sukova cu 6—2, 6—4 • Primele 
rezultate de la campionatele 
s.u.A. pe zgură de la Indianapo
lis. femei : Ruzici — Reggl 6—2, 
6—4. Jausovec — Alien 6—2, 6—1, 
Madruga — Lee 6—3, 6—3, Casale
— Fernandez 6—2, 6—3, Caidusek
— Skronska 6—0, 6—1 ; masculin : 
Corrado Barrazutti — R. Krish
nan 6—4, 6—4 Tulasne — Witsen 
6—1 6—1, Luna — Gllcksteln 2—6, 
6—3 6—4, Arrays — Holmes 7—5, 
6—4. Kuharszky — Courteau 
6—4 4,—6, 6—i, Dickson — Forget 
6—4. 6—4 • în finală la North 
Conway : Clerc — Gomez 6—3, 
6—1.

VOLEI • Cea de a 15-a ediție 
a campionatului Americii de Sud 
la masculin a revenit echipei 
Braziliei după victoria sa asupra 
Argentinei cu 3—0 (7, 10. 2). In 
continuare după Brazilia și Ar
gentina s-au olasat Chile, Vene
zuela. Columbia. Urugauy, Ecua
dor

YACHTING • iată cîștigătorii 
concursului preoilmpic de la 
Long Beach : Tomaso și Enrico 
Chieffl (Italia) — .,470“ ; Johan 
Hedberg (Suedia) — „Finn** ; 
Maestrom. Soderqulst (Suedia) — 
„Tornado" : Kanpp. Lewis
(S.U.A.) — ..Olandezul zburător" ; 
A Menha.rk J. Iveney (S.U.A.)
— ..Star** ; Mllone, . Klinserber 
Mottola (Italia) — „Soling".

Grecia 39-19
3, Pop 3, Ghimeș 2, Jianu 2, 
Ionescu 1, Mocanu 1 — pen
tru România, Zahakakis 7, Ka- 
rakahaias 4, Kinadzidis 3, A- 
postolidis 2, Kotiras 1, Manavis 
1, Pavlidis X — pentru Grecia. 
Au arbitrat Janos Kliment și 
Gyorgy Papp (Ungaria).

In partida Bulgaria — Ro
mânia „B“ victoria a revenit, 
pe merit, oaspeților, mai in
sistent! în atac șl mai fermi 
in apărare. Scorul final 31—28 
(16—14) atestă apropierea ju
niorilor noștri (pentru că 
România „B“ este echipa de 
juniori a tării noastre) de 
formația de tineret a Bulga
riei. deși gazdele au greșit 
mult, mai ales în apărare, 
unde au fost depășite cu prea 
multă ușurință. Au înscris : 
Tvetanov 10, Bodurov 6, Va- 
siliev 4, Vasov 4. Hristov 4, 
Barovschi 2, Marinov 1 —
pentru Bulgaria. Botorce 9, 
Ștefan 5, Kiss 4, Mitroi 3. Sa- 
bău 3, Cristea 2. Pop 1, Ne- 
culau 1 — pentru România 
„B“. Au arbitrat Jerzy Passo 
și Pawel Maly (Polonia).

Campioana mondială de ti
neret. reprezentativa Iugo
slaviei, n-a avut, firește, pro
bleme în intilnirea sa cu se
lecționata Turciei. Dealtfel, 
scorul final 44—19 (18—4) re
flectă diferența de valoare șl 
de experiență dintre cele două 
echipe. Iugoslavii au interi 
înalti. cu forță și. în gene
ral, un atac plurivalent, care 
se descurcă bine în orice si
tuații. Ni s-a părut însă ca 
jucătorii iugoslavi nu au sufi
cientă răbdare în faza defen
sivă. lăsîndu-se uneori depă
șiți. Handbaliștii turci suportă 
și handicapul lipsei de gaba
rit. motiv pentru care nu au 
posibilitatea de depășire ’ a u- 
nei apărări înalte.

Au marcat : Portner 9, Jasak 
6, Kuznanowski 5, Marincovici 
5. Marcovici 4, Solcan 4, Gajie 
3, Miloșevici 3, Adzici 3, Vu- 
jien 2 — pentru Iugoslavia. 
Emin 7, Cem 7, Hacan 2, Fethi 
2, Kemal 1 — pentru Turcia. 
Au arbitrat Alexandru Vjrto- 
peanu si Ștefan Georgescu (Ro
mânia).

Hristache NAUM

TURNEUL INTERNATIONAL
în perioada 4—18 august, la 

Băile Herculane se desfășoară 
Turneul internațional feminin 
de șah al României, la care 
participă o serie de șahiste 
reputate în arena internațio
nală, precum marile maestre 
Nana Aleksandria (U.R.S.S.) și 
Hanna Erenska (Polonia), 
maestrele internaționale Gisela 
Fischdich (R.F, Germania). 
Malgorzata Wiese (Polonia).

TURNEUL PENTRU JUNIORI, ÎNAINTEA FINIȘULUI
Cu două runde înainte de 

sfîrșit, același lider se men
ține în turneul internațional 
de șah pentru juniori al Româ
niei. care se desfășoară Ia E- 
forie Nord. Conduce primul 
reprezentant al tării noastre, 
bucureșteanul Dan Bărbulescu, 
care a cules 7 puncte de-a 
lungul celor 9 runde disputate 
pînă acum. Al doilea clasat 
este Jozsef Palkovi (Ungaria), 
cu 5,5 puncte si o partidă în
treruptă cu avantaj, iar în 
continuare sînt clasați Marin 
Mihai 5.5 p, Dragoș Dumi- 
trache 5 p. Berndt Schneider

MARGARETA MUREȘAN
Șl FLORIN GHEORGHIU

LA BADEN-BADEN
între 10 și 22 august, marea 

maestră Margareta Mureșan 
și marele maestru Florin 
Gheorghiu vor participa la 
tradiționalul turneu internațio
nal de sah de la Baden-Baden 
(R.F. Germania).

(Agerpres)

A SĂRITURII IN LUNGIME
Duminică, pe stadionul olimpic din Helsinki, străjuit de sta

tuia lui Paavo Nurmi și turnul Iui Matti Jarvinen, atletismul 
mondial va trăi o zi istorică : INAUGURAREA CAMPIONATE
LOR LUMII. Evenimentul are o importanță deosebită nu nu
mai pentru atletism ci pentru întreg sportul mondial, „săptă- 
mina atletică** de Ia Helsinki fiind neîndoios cea mai mare com
petiție sportivă a anului prcolitnpic. Pentru prima dată in afara 
Olimpiadelor vom urmări in același concurs întreaga elită a 
atletismului mondial. In rindurile care urmează, și în numărul 
de miine al ziarului, vă vom prezenta un panoramic al atletis
mului mondial înaintea marelui start. Astăzi, probele feminine.
Sprintul scurt oferă un duel 

de mare atracție : Evelyn Ash
ford (S.U.A.) — Marlies Gohr 
(R.D. Germană). Americanca 
a stabilit recordul mondial 
(10,79) la mai puțin de o lună 
după ce Gohr îl coborîse de 
la 10,88 la 10,81. dar și la nu
mai o săptămînă după ce fu
sese întrecută fără drept de 
apel, la Los Angeles, de cam
pioana europeană. Ashford 
conduce totuși pînă acum cu 
2—1 în întilnirile directe. O a 
treia posibilă învingătoare nu 
este de bănuit. Ca și la 200 m, 
unde Ashford (21,38) o va în- 
tîlni pe Marita Koch (21,82). 
înclinăm să credem că record
mana mondială este. totuși, 
favorită, ca si în proba de 
400 m. în ciuda recentului 48,45 
al Jarmilei Kratochvilova. De 
fapt, alergătoarea cehoslovacă1, 
de o săptămînă recordmană 
mondială la 800 m (1:53,28), va 
trebui să aleagă între cele 
două distante, pentru că pro
gramul nu-i permite să le a- 
lerge pe amindouă. De-o par
te „complexul Koch“. de cea
laltă lipsa de experiență într-o 
probă în care ar fi obligată 
să alerge trei curse în trei 
zile consecutive... Doina Melin- 
te este bine plasată în bilan
țul mondial al probei (1:57,06, 
locul 3), dar alergătoarele so
vietice s-au arătat pînă acum 
neobișnuit de ..cuminți**. Situa
ția este asemănătoare la 1500 
m, unde Mary Decker (S.U.A.) 
conduce plutonul (3:57,12), dar 
cu siguranță listele sezonului 
vor fi bulversate în finala de 
la Helsinki. La 3 000 m. ca de 
obicei înaintea unei mari com
petiții a reapărut Tatiana Ka- 
zankina (32 de ani), lideră a 
sezonului cu 8:32.6. care va fi 
greu de învins. Maratonul ră-

Actualitatea șahistă Spartachiada popoarelor din U.R.S.S.

FEMININ AL ROMÂNIEI
Lidia Glaz (Israel) și Anett Wag
ner (R.D.G.). Din țara noastră vor 
fi prezente marile maestre Ma
rina Pogorevici și Elisabeta 
Polihroniade și maestrele in
ternaționale Dana Nuțu-Te- 
rescenco, Gertrude Baumstark, 
Eugenia Ghindă, Iudita Kantor 
și Ligia Jichman.

Paralel se va disputa și tur
neul internațional al României 
pentru junioare.

(R.F. Germania) și Alin Ar- 
deleanu — 4,5 p (1), Ion Coz- 
ma 4 p etc. întrecerile vor 
lua sfîrșit in dimineața zilei 
de joi.

PREGĂTIRI, PREGĂTIRI...

• în Italia, campionatul va 
începe la 11 septembrie și se 
va încheia la 13 mai 1984. Dar, 
Pînă la prima etapă, majorita
tea formațiilor efectuează tur
nee. De pildă Juventus va 
pleca săptămînă aceasta în A- 
merica de Nord, unde va 
susține mai multe partide în 
Canada și S.U.A. A.S Roma, 
va participa la un turneu în 
Elveția, la Berna, alături de 
Atletico Mineiro (Brazilia). 
Manchester United. Feyenoord. 
Ajax si echipele elvețiene 
Young Boys. Grasshoppers.
• Echipa Braziliei s-a re

unit în vederea „Cupei Ame
ricii**, în cadrul căreia va sus
ține prima partidă la 17 au
gust cu reprezentativa Ecuado
rului, la Quito. Urmează al doi- 

mîne încă o necunoscută, mai 
ales că lidera probei, Joan 
Benoit (2h22:43) nu va con
cura. Am paria, totuși, pe 
Grete VVaitz, oricum cea mai 
experimentată.

La 100 mg titlul mondial se 
va decide într-un duel R. D. 
Germană (Bettine Gărtz 12,42, 
Kerstin Knabe 12,63) — Bul
garia (Ginka Zagorceva 12,49, 
Iordanka Donkova 12,66). 
Noua recordmană la 400 mg, 
Anna Ambrozene-Kastețkaia 
(U.R.S.S.) 54,02 este departe 
de a fi sigură de victorie, pro
ba fiind în plină... inflație. 
Principale contracandidate : 
Ellen Fiedler (R.D.G.) 54,52,
Debra Flintoff (Australia) 54,66, 
Anne-Louise Skoglund (Suedia) 
și chiar compatrioata sa Eka
terina Fesenko (54,55).

Anișoara Cușmir domină net. 
prin performanta maximă, plu
tonul săritoarelor în lungime. 
Anișoara este, logic, prima fa
vorită, — deși șansele nu tre
buie judecate numai prin pris
ma acelui uluitor 7,43 —. chiar 
dacă Heike Dante (R.D. Ger
mană) 7,14 m, Svetlana Zorina 
(U.R.S.S.) 7,04 m. Carol Lewis 
(S.U.A.) 6,98 m șl Eva Mur- 
kova (Cehoslovacia), 6,92 m au 
progresat vizibil în acest se
zon. Dacă Vali Ionescu (6,85 
m) ar fi fost în forma de a- 
cum un an, am fi așezat-o 
alături de Daute. după Anl- 
șoara. în încercarea de a an
ticipa podiumul...

La înălțime. recordmana 
mondială de sală (2.03 m) Ta
mara Bikova pare cea mai 
puternică. Un 2,05 m nu tre
buie să ne surprindă, așa cum 
nu ne-ar mira să și piardă, 
pentru că Ulrike Meyfarth 
(R.F.G.), 2,00 m și-a prelungit 
cu încă un an ambițiile. A-

HANDBALIȘTII ROMÂNI
MOSCOVA, 2 (Agerpres).
în cadrul turneului masculin 

de handbal, echipa României 
a obținut o nouă victorie (a 
doua în această competiție), 
intrecînd cu 26—19 (13—9) se
lecționata R.S.S. Bieloruse. 
Din formația română s-au re
marcat portarul Munteanu și 
jucătorul de cîmp Berbece, au
torul a 8 goluri.

Titlul de campion absolut 
la gimnastică. în cadrul fina
lelor Spartachiadei popoarelor

C.M. FEMININ
în cea de a 5-a etapă a C.M. 

de baschet feminin, care are loc 
la Sao Paulo (turneul final), 
s-au înregistrat rezultatele : 
S.U.A. — Polonia 82—63 (40—33T, 
U.R.S.S, — Coreea de Sud 
95—54 (48—24), Bulgaria — 

lea examen greu : cu Argen
tina la Buenos Aires, Ia 24 
august. Antrenorul Perreira a 
selecționat 19 jucători, prin
tre care pe Tita. Caio, Paulo 
Roberto si China din formația 
Gremio Porto Alegre, cîștigă- 
toarea „Cupei Libertadores". 
Din lot lipsesc însă Zico, Fal
cao și Cerezo legitimați la clu
buri italiene.
• Jucătorul vest-german 

Horst Hrubesch (fost la Ham-
★

GENEVA 2 (Agerpres). — 
Pe adresa Federației interna
ționale de fotbal (F.I.F.A.) a 
sosit o solicitare din partea 
federației de specialitate din 
U.R.S.S.. prin care se face act 
de intenția acesteia de a can
dida pentru organizarea tur- 

mericanca Luise Ritter a s 
și ea 2 metri, alte două so* 
tice, Larisa Kosîțina și Eki 
rina Foluiko sînt la 1,98 
Lista este continuată de 
culina Vasile cu 1,97 m (ț 
formanță reușită de alte 
săritoare). Densitatea este fc 
te mare deasupra lui 1,94

Pentru prima dată în în 
lungata-i carieră Mihaela 
ghin candidează cu șanse 1; 
medalie la aruncarea greut; 
Dacă Ilona Slupianek (R.D 
22,40 m si Helena Fibin 
rova (Cehoslovacia). 21,46 
par inabordabile, lupta per 
bronz este deschisă : rece] 
mana noastră (20,95 m) c 
duce grupul candidatelor 
care mai fac parte Nunu Al 
șidze (20,94 m). Natalia Lis 
skaia (20,85 m) — amt
U.R.S.S. și Liane Schi
(R.D.G.). 20.82 m (21,27 m 
nul trecut). Dacă Mihaela 
urca Pe podium ar fi o n 
formanță extraordinară.

Aruncarea discului este d 
chisă, în ciuda avansului 1 
parent al instabilei Gal 
Savinkova (73,26 m). Au 
trecut de 70 m Gisela Ba 
(R.D.G.) 70,96 m. Maria I 
kova (Bulgaria) 70,74 m, M 
tina Opitz (R.D.G.) 70.26
Zdenka Silhava (Cehoslova 
70,00 m. Florența Crăciund 
este a 7-a cu 67.74 m. 
chiar si lupta pentru fin 
pare grea.

Sulița a progresat foa 
mult, patru aruncătoare I 
trecut de 70 ml Tiina Lil 
(Finlanda) 74,76 m. Teri 
Sanderson (Anglia) 73.58 I 
Sofia Sakorafa (Grecia) 7 
m. Antje Kempe (R.D.G.) 7 
m, alte 4—5 sînt foarte apr 
pe de această graniță. Lil 
pare cea mai constantă 
concurează acasă. Avan 
dezavantaj 1

în sfîrșit. doar un accid 
ar împiedica-o pe Ram] 
Neubert (R.D.G.) să cîștl 
heptatlonul. Recordmana m 
dială (6 836 p) este, poate, 
mai mare favorită a întrec] 
lor feminine.

Dueluri interesante se an] 
tă la ștafete : R.D.G. — S.U 
la 4 X 100 m (probabil cu 
cord mondial). R.D.G. I 
U.R.S.S. la 4 X 400 m.

Vladimir MORARlI

DIN NOU VICTORIOS
din U.R.S.S. a fost cucerit 
Dimitri Bilozercev (16 ani) 
117,0 puncte, urmat de I 
Korolev 115,225 p. Artur AH 
pin 113,450 p. Sportivul rom 
Romulus Bucuroiu a ocu] 
locul 7 cu 109,700 puncte.

în concursul de înot prq 
masculină de 100 m fluture 
fost ciștigată de Aleksei Ml 
kovski în 54,61. La 200 m bl 
femei, pe primul loc s-a sitJ 
Olga Zelenkova cu 2:32,83.

DE BASCHE1
R. P. Chineză 73—04 (33—' 
în clasamentul turneului fii 
(8 echipe) pe primele io?
se află : 1. U.R.S.S. 10
2—5. S.U.A., Coreea de Si
Bulgaria și R. P. Chineză 7 

burg) și-a făcut intrarea 
Standard Liege. în partida 
micală cu Brighton. finalis 
a „Cupei Angliei**. Standul 
a cîștigat cu 1—0, grație a 
lului înscris, din penalty. 
Hrubesch.
• Pregătindu-se în Portua 

lia, echipa Slavia Sofia a rn 
susținut un meci de data 
ceasta cu Sporting Lisaboi 
Portughezii au cîștigat cu 2-1 
★ ★ | 

neului final al campionatul 
mondial din 1990.

U.R.S.S. devine. astfel, 
opta tară care și-a anunți 
dorința de a candida pent! 
organizarea „Cupei Mondial 
din 1990. alături de Italia. R. 
Germania. Austria. Anglia, Gr 
cia. Iugoslavia si Franța.

(loara i r. ^WonoMI
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