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Festivalul sporturilor tehnico-aplicativo

TINERII IN UNIFORMĂ ALBASTRĂ,
PE ORICE VREME, LA ÎNĂLȚIME

AZI, PRIMUL GONG ÎN FINALELE 
CAMPIONATELOR NAȚIONALE DE BOX

■ Azi după-amiază, In Sala 
sporturilor din Constanta va 
răsuna primul gong din cadrul 
turneului final al Campionate
lor naționale de box pentru 
seniori. După vizita medicală 
și cîntarul oficial — care a 
constituit primul examen —, a 
avut loc tragerea la sorti, care 
a stabilit primele confruntări 
și în care s-a văzut cine este 
în grațiile „zeiței Fortuna”. 
După oum se știe, la orice 
mare competiție, un „culuar 
favorabil” poate aduce unui 
sportiv o clasare remarcabilă. 
Dar să așteptăm desfășurarea 
mult așteptatului turneu, pe 
care îl dorim de un nivel cît 
mai ridicat.

La ora 15,30 trompeții vor a- 
nunța începerea festivității de 
deschidere la care pugiliștii 
participant! și oficialii vor fi 
prezentați publicului spectator. 
Turneul final va avea următo
rul program : mărfi, ora 16 1 
gala I ; ora 19 : gaia a Ii-a ; 
miercuri, ora 16 : gala a IlI-a S

Va reuși Niță Robu (dreapta), la cea da a 5-a prezentă la fi
nale. ti urce pe cea mai înaltă treaptă a podiumului 7

Festivalul sporturilor tehndco- 
aplicative se înscrie între am
plele acțiuni omagiale, entu
ziaste, ce se desfășoară In a- 
ceste zile în cinstea manii săr
bători de la 23 August Orga
nizată la Botoșani, sub însem
nul „Dariadel”, de către C.C. 
al U.T.C„ in colaborare eu 
C.N.E.F.3., prin federațiile de 
specialitate și cu sprijinul Co
mitetului județean ai U.T.C. și 
al CJ.E.F.S., marea competiție 
a reunit la starturile discipli
nelor din program peste 1000 
de tineri, băieți șl fete, spor
tivi ce poartă uniforma de cu
loarea cerului, a formațiunilor 
de pregătire pentru apărarea 
patriei. Peste 1000 de concu
rent! șl oficiali 1

Cu carnetul de reporter In 
mină, sintem martorii unor 
spectacole Iu care măiestria 
sportivă se îngemănează cu 
dirzenia și curajul, calități do- 
bindite în șirul lung al orelor 
de pregătire In poligoane și 
pe terenurile de «port. La Bal
sa plouă In rafale și no
rii brumăril zboară peste vîr- 
furi de copaci în direcția Bo
toșanilor. Dar vremea nu pare 
să-i necăjească pe tinerii care 
se precipită într-un continuu 
du-te-vino pe terasa popasului 
turistic Stejarul, din marginea 
pădurii. Ba, cineva, privind 
spre cîmpurt, rostește cu bucu
rie, In dulce grai moldovenesc: 
„Las’ că-1 ghine I Se face pă
pușoiul”.

La start, oficialii, sub um
brele, dau plecările una după 
alt» *1 sportivii, cu hărțile și 
busolele In mina, se avtntă pe 
cărările umede ale pădurii. La 
sosire, tn fugă, contracronome- 
tru, par ieșit! din bazinul de

înot „Sini învățată eu eu 
de-astea” — spune o fetiță, E- 
lena I.upu, din Iași, cu obrajii 
îmbujorați de efort, bucuroasă 
că a descoperit „la repezeală” 
toate posturile de control. Ce 
frumoasă luptă sportivă I

însoțiți de entuziastul prof. 
Alexandru Borcilă, secretarul 
C.J.E.F.S., ne îndreptăm, tot 
pe ploaie, spre kartodromul din 
noul cartier, simbolic numit al 
Primăverii. încă de departe 
auzim motoarele și, iată, midi 
bolizi pe patru roți gonind In 
cavalcadă pe panglica de be
ton spălată de apă. Nou și 
splendid kartodromul, ameți
toare, parcă, virajele mașinilor, 
impresionantă măiestria celor 
care, cu căștile lor „totale”, 
stau aplecați pe volane. Alear
gă fetele. în frunte, un ghe- 
motoc de pilot. îi distingem 
prin vizorul căștii încordarea 
de pe chip. „Cîștigâ sigur — 
remarcă Virgil Bălăceanu, care 
conduce Întrecerea celor aproa
pe 100 de concurențt. Și așa 
șl este. Nr. 9. Iolanda Cătl- 
neanu, trece prima linia de so-

Viorel TONCEANU

(Continuare In pag 2-3)
ora 19 : gala a IV-a : Joi, ora 
19 : semifinala I ; vineri, ora 
19 : semifinala a îî-a ; sîmbătă, 
zi de pauză ; duminică, ora 
10 : FINALELE.

După cum se vede, va fi o 
săptămînă aproape plină de box 
pentru iubitorii acestui sport 
de pe malul mării, precum și 
pentru numeroșii turiști aflați 
în această perioadă pe Litoral.

Avem toate motivele să spe
răm că vom urmări meciuri 
de bună calitate, mai ales că 
printre boxerii ce vor evolua 
pe ringul constănțean se află

numeroși laureat! al marilor 
competiții internaționale, pugi- 
liști cu excelente „cărți de vi
zită”, dintre care se remarcă : 
Constantin Tițoiu, Niță Robu, 
Titi Cercel, Nicolae Talpoș, 
Ion Stan, Gelu Hudișteanu, 
Dragomir Ilie, Florian Tîrcom- 
nicu, Mihai Ciubotaru, Florin 
Stan, Gheorghe Simion, Doru 
Maricescu, Dumitru Sencluc, 
Nicu Chioveanu, Petre Bornes- 
cu, Fedea Pamfil, Georgică 
Donici, Teodor Pîrjol, Ion Cer- 
nat, Eugen Preda.

Paul IOVAN

Azi, In Sala sporturilor din Zalău

ÎNCEPE TURNEUL INTERNATIONAL MASCULIN 
DE VOLEI AL ROMÂNIEI

La start, ccliipclc Cehoslovaciei, Ungariei, U. R. S. S. (B) și României

S-au încheiat C.E. de înot șl sărituri - juniori

BILANȚUL SPORTIVILOR NOȘTRI: 
TREI MEDALII

(1-AUR, 1-AROINT, 1-BRONZ)

PROGRAMUL 
PRIMEI ZILE

Ora 16.30 V.
Cehoslovacia - U.R.S.S. (B)

Ora 18,00 :
România - Ungaria

• JocuMe vor fi condusa de 
arbitrii intemeționatt I. Covaci, D. 
Dobresca, V. Chioreanu, precum 
p de arbitrii mduțl In d e legați - 

j Ha țârilor parBcrpante la „Trofeul 
I Mezeș".

La bazinul olimpic din lo
calitatea franceză Mulhouse 
s-au încheiat ieri întrecerile 
Campionatelor europene de 
înot si sărituri în apă pentru 
juniori. Această ediție a com
petiției ..speranțelor” conti
nentale a prilejuit tinerilor 
noștri reprezentanți unele 
frumoase afirmări. Remarca
bilă rămîne, în primul rînd, 
performanta lui Cristian Ponta, 
care a reușit să cucerească 
medalia de aur la 200 m flu
ture. Valoroasă a fost și e- 
voluția săritoarelor în apă 
Luiza Nicolaescu si Cristina 
Timar, ele intrînd, în această 
ordine, în posesia medaliilor 
de argint si bronz în proba de 
platformă. Acestea, alături de 
ocuparea altor poziții fruntașe 
în probe de înot, sînt rezul
tate care confirmă faptul că 
patatia noastră disnune de 
resurse si putem spera la alte 
frumoase performanțe în 
această importantă disciplină 
olimpică.

Nivelul întrecerii s-a men
ținut ridicat si în ultima. zi a 
campionatelor europene. înro- 
gistrîndu-se unele rezultate 
remarcabile Competiția a fosit 
net dominată de tinerii spor
tivi din Republica Democrată 
Germană, care au cucerit 30 
de medalii, dintre care 19 de 
aur.

Dintre sportivii noștri, Oli
viu Băcuieți a participat în 
această ultimă zi în finala „B“ 
a probei de 100 m fluture (în 
serii a fost înregistrat în 59,71) 
sosind al șaselea, cu timpul 
de 59,80. Tot în finala „B“ și 
tot la 100 m fluture, dar la 
fete. Cornelia Gherman s-a 
clasat a șaptea, cu 1:07,19 —

în serii 1:06,74 ! Robert Pinter 
a fost al 19-lea la 1500 m li
ber, cu 17:07,76, iar Cristian Pon
ta a avut al 20-laa rezultat în 
serii în această probă (1:00.46), 
necalificîndu-se pentru finale 
Maricica Culică — 1:09,52. al 
24-lea timp, la 100 m 
fluture f si Noemi Lung — 
2:56,10, al 23-lea rezultat la 
200 m bras f. în proba de 
800 m f, Maricica Culică a fost 
cronometrată cu timpul de 
9:32,50, ceea ce i-a adus nu
mai locul 17.

Ultimii campioni europeni : 
200 m liber f — Ute Zerfass 
(R.D.G.) 2:02,87 ; 200 m liber b
— Uwe Dassler (R.D.G.) 1:54.28; 
100 m fluture b — Marcos 
Verdaguer (Spania) 56,61 ț 
100 m fluture f — Martina 
Ellger (R.D.G.) 1:02,85 ; 200 m 
bras f — Silvya Gerasch 
(R.D.G) 2:34,21 ; 200 m bras b
— Albert Poleșuk (U.R.S.S.) 
2:23,13 ; 1500 m liber — An
ders Holmertz (Suedia) 15:37,05; 
Platformă b — Alexandr Teres- 
ko (U.R.S.S.) 485,65 p ; 800 mf: 
Sarah Hardcastle (Anglia) 
8:43,14.

După numai două zile, inte
resul iubitorilor de volei din 
țara noastră este polarizat de 
întrecerile celei de-a 22-a ediții 
a Turneului internațional mas
culin de volei al României. în 
acest an turneul se va desfă
șura in Bala sporturilor din 
Zalău gi va fi dotat cu „Tro
feul Mezeș”. Timp de trei zile, 
localnicii și cei din împreju
rimi, mari iubitori de sport, 
vor vedea la lucru pe cei mai 
buni voleibaliști din Cehoslova
cia, Ungaria și România, căro
ra li .se va adăuga echipa se
cundă a Uniunii Sovietice. Des
pre interesul cu care este aș
teptat acest eveniment sportiv 
în Zalău, gazdă deosebit de 
primitoare, este suficient, cre
dem, să amintim că se va juca 
cu „casa închisă”. Turneul care 
începe astăzi reunește sportivi 
cu „cărți de vizită” bogate și 
ne face o deosebită plăcere să 
menționăm că printre aceștia 
sînt mulți voleibaliști români. 
Antrenorii Wiliam Schreiber și 
Constantin Chițigoi au înche
iat pregătirile lotului nostru si 
doresc reeditarea victoriei de 
anul trecut. Speranțele sînt în-

Gheorghe incearcă să depășească blocajul efectuat de Enescu 
(8) și Stolan (fază dintr-un antrenament din utimele zile al 
voleibaliștilor români). Foto : Dragoș NEAGU
dreptățîte, avînd în vedere că 
printre cei care vor îmbrăca 
tricoul tricolor sint jucători 
binecunoscuți în arena internă 
și internațională, ca Dumănoiu, 
Enescu, Căta-Chițiga, Stoian 
Girleanu, Mina. Lotul mai cu
prinde pe Tutovan, Vrîncuț, 
Manole, A. Ion, P. lonescu. 
Gheorghe și Dascălu. Este de 
așteptat, deci, ca formația Ro
mâniei să se impună, în pri
mul rînd, printr-o evoluție la 
adevăratele ei posibilități, cu 
atît mai mult, cu cît va fi u- 
nul dintre ultimele teste edi
ficatoare înaintea C.E.

La „Trofeul Mezeș” va fi 
prezentă selecționata secundă 
a Uniunii Sovietice, în linii 
mari aceeași care s-a clasat a-

nul trecut pe locul doi în tur
neul internațional de volei al 
României, desfășurat la Buzău. 
Este, de fapt, schimbul de inli
ne al voleiului sovietic, bine
cunoscut pentru multiplele suc
cese olimpice, mondiale sau 
europene. Lotul sovietic, antre
nat de Ghenadi Parșin, cuprin
de, alături de Belevici, Efimov, 
Ivancenko, Dimitrenko și Gran- 
tis, cunoscuți publicului român, 
pe Cerni, Garcînîuk, Bucea, 
Hlistunov, Ivanov, Artamanov 
și Krivet, jucători foarte_ ti
neri, cu talie impresionantă și

Mihai! VESA

Continuare in pag a 4-a)

SPORTIVI ROMÂNI PESTE HOTARE
NOI RECORDURI

Sîmbătă și duminică a avut 
loc etapa a doua a concursului 
republican de atletism pe gru
pe de probe. în cadrul între
cerilor, desfășurate pe stadio
nul Republicii din Capitală, 
tinăra Daniela Costian (C.S.Ș. 
Brăila) a realizat o performan
ță excelentă : 60,50 m la arun
carea discului, nou record na
țional de junioare (v.r. 59,30

LA ATLETISM
m), a doua performanță mon
dială a anului la junioare Al
te două noi recorduri republi
cane stabilite în aceeași dispu
tă : dinamovistul Nicolae Bîn- 
dar — 74,98 la aruncarea cio
canului, seniori (v.r. 74,44) și 
Jan Ungureanu (C.S.Ș. Dina
mo) — 67,32 la aruncarea su
liței, juniori III (v.r. 66 m).

• UN GRUP DE TINERI 
ATLEȚI ROMANI participă la 
Concursul Prietenia, de la Le
ningrad (10—12 august). între 
alții, Mihaela Chindea, Lenuța 
Rață, Mihaela Samollă, Teo
dora Paloșanu, Remus Râcă- 
șan. Coste! Purice, Daniel Cio- 
banu.

• Astăzi vor pleca spre Var

șovia ECHIPELE NAȚIONALE 
DE TIR CU ARCUL ALE RO
MÂNIEI, care vor participa, 
între 16 și 20 august, la Cam
pionatele internaționale ale Po
loniei. Din lot fac parte : Au
rora Chin. Daniela Robu. Ma
rina Prelipceanu, Liana Nen* 
cin, A, Robu, R. Tănase, F. 
Iliescu. Antrenori; G. Petrescu 
și L. iNcoIaescu.



LOTURILE ROMÂNIEI PENTRU BALCANIADA
A

ÎN SFÎRȘIT, ECHIPA DE TINERET
A DEVENIT 0 AUTENTICĂ PEPINIERĂ

întrecerea începe inline, la Rm. Vîlcea
După o pauză de numai două 

zile (duminică și-au Încheiat 
întrecerea participantele ta 
Balcaniada junioarelor). Sala 
sporturilor din Rm. Vîlcea va 
fi din nou gazda unei competi
ții baschetbalistice internațio
nale și anume Campionatul 
balcanic rezervat juniorilor, la 
care ian parte — de miercuri 
pină duminică — reprezentati
vele Bulgariei, Greciei. Iugo
slaviei. Turciei și României 
precum și selecționata de că
deți (juniori II) a țării noastre

In vederea acestui turneu, in 
loturile României au fost se
lecționați următorii jucători : 
JUNIORI : Viorel Constantin 
(2 m). Călin Marcu (1,81 m) 
Romulus Mărgărit (1,96 m). 
Alexandru Panaiteseu (2 m) — 
toți de la C45Ș 4 I.C.E.D 
București. Nelu Lefter (2.64 m). 
Victor Iacob (2.01 ml. Ghera- 
sim Tzachis (1,83 m) — Dina
mo București. Gabriel Șarlă 
(2.04 m) — Steaua. Valentin 
Stănescu (1,96 m) — C.S.Ș. Tlr- 
goviște. Marius Mitei (1,83 m)
— Carpațl grup 8 Construcții 
București. Attila Szabo (2.04 
m) — C.S.S. Viitorul „U* Cluj- 
Napoca. Levente Fodor (1,92)
— C.S.Ș Brașovia ; antrenori :

Liviu Călin și Mihai Boicu ; 
medic: dr. Viorel Troacă. CĂ
DEȚI : Cătălin Chioreanu (1,97 
m) — C.S.Ș. Arad, Vasite Pas- 
en (1,85), Iosif Lucaci (1,95 
m), Alexandru Takacs (1,95 m)
- Lie. „Bolyai* Tg. Mureș, 
Cătălin Pin tea (1,92 m), Riz
van Visner (1,85 m) — Dinamo 
București. Robert Reisenbuchler 
(2,01 m). Tiberiu Rist (1,93 m)
- C.S.Ș. 4 I.C.E.D., Constantin 
Mosealu (1,94 m) — C.S.Ș. U- 
niree Politehnica Iași, Ovidiu 
Țăranu (Ț82 m) — C.S.Ș. Con
stanța.
(2,12 m),
- C.S.Ș 
doi (2,02 
antrenori
Borațiu Giurgiu.
• în Sala sporturilor din 

Brașov s-e disputat dubla IncT.- 
nire dintre echipa Steaua și 
Selecționata armate: Greciei îr 
prima partidă s-a înregistrai 
scot egal: 72—72 (40-35); în 
cea de a doua, victoria a re
venit baschetbalișt.lor români ; 
91—81 (52—38). Coșgeteri : Cer- 
nat 29+21, Ermurache 4+26. 
V. Ion 8+10 de la Steaua, res
pectiv Kondos 19 4-24. Goumas 
12+15, Katsoulis 11+14 (C 
GRUIA — roresp.).

Zsigmond Bobrotzki 
Erwin Fried (1.97 m) 
Timișoara. Livio Ne- 
mi. CS.Ș Craiova ;

Ioan Valerian si

m

LA BUCUREȘTI Șl SIBIU
DE DIRTTRACK IN „CUPA

PENTRU PRIMA GARNITURA A ROMÂNIEI
- Notații dupâ cea de o
Cea de a V-a ediție a Cam

pionatului balcanic de handbal 
rezervat echipelor masculine de 
tineret s-a încheiat la rfîrși- 
tul săptâmlnU trecute, la Bucu
rești, cu un remarcabil succes 
al reprezentativei noastre. Arr. 
socotit victoria tinerilor hand- 
baliști români remarcabilă dir 
maj multe motive, dintre care 
cel puțin două ni se par dem
ne de a fi subliniate.

Primul dintre acestea esu 
cel privind perspectiva hand
balului masculin din țara noas
tră in răgazul de timp (scurt!) 
care a mai rămas pină la 
Jocurile Olimpice de la Lot 
Angeles. în formația de tine
ret a țării noastre, care tn ul
timul meci al Campionatului 
balcanic a învins, absolut me
ritat. cu mult aplomb, reduta
bila formație a Iugoslaviei 
(campioană mondială de tine
ret !), sînt cîteva elemente care 
și-au confirmat realele lor ca
lități cu ocazia amintitei com
petiții. De pildă, ar fi vorba 
de apariția îmbucurătoare a u- 
nui portar cu frumoase poei-

UA REUNIUNI
PRIETENIA'

V-a edific a (. D. de handbal masculin -
bilități de dezvoltare, cum este 
Mlrcea Petran, crescut si pro
movat la Satu Mare. Această 
nouă speranță a jucat exce
lent în ultimele două meciuri, 
constituind, alături de mai ou- 
noscuții George Jerebie și Tu
dor Vasile, un „trio" redutabil 
de portari. Prin prestația sa 
generală, acest „trio" a con
tribuit în bună măsură ta con
turarea succesului final Ar 
mai fi de subliniat creșterea 
treptată (poate intr-un ritm 
mai lent decît ne-am fi aștep
tat) a lui Tudor Roșea, același 
inter masiv cu o forță de șus 
puțin obișnuită, ce trebuie inse 
finisată și, in orice caz. mult 
mai bine și constant pusă în 
valoare. Ne-ar plăcea dac? 
Tudor Roșea ar fi și ceva mai 
disciplinat, pe toate planurile, 
dar în special tactic Alte trei 
nume se cer menționate la a- 
cest capitol : Liviu Jianu. Ste- 
lian Bădosu și loan Mocanu 
Fiecare dintre ei pe alt post, 
dar toți etalind calități ce Ii 
pot duce pe treptele de sus 
ale ierarhiei interne. Sigur, e- 
vidențieri merită întreaga e- 
chipă, ca și antrenorul Cezar 
Nica, care a știut să realizeze, 
tnțr-un timp relativ scurt, o e- 
chipă omogenă, cu un bagaj 
tactic suficient pentru a se im
pune în fața unor adversari 
valoroși.

Al doilea motiv ar fi acela 
că am văzut, In sfîrșit, o se
lecționata națională jucfnd In

Golgeterul acestei e- 
difii, românul Teo
dor Roșea s-a tnăl- 
(ai șl arunci la 
poarta peste bloca
jul iugoslavilor Kuz- 
manowskl și Gaj el. 
Fazi din meciul fi
nal România — Iu

goslavia
Dragos

17—14.
Foto : 

NEAGU

țț

intr-un stil modern.

de echilibrat, de 
aprig. Deei. se

incheia aceste

apărare 
avansat și foarte agresiv. Ne 
bucuri acest fapt, chiar dacă 
tinerii noștri handbaliști nu au 
avut această prestație decit 
cînd le-a ajuns ...cuțitul la os' 
Adică în repriza secundă a 
meciului cu Iugoslavia cînd 
astfel, au decis victoria într-un 
meci extrem 
încordat și 
poate !

Nu putem
consemnări fără a sublinia plă- ' 
cuta surpriză a spectatorilor 
față de nivelul general, ridicat 
pe toate planurile. Alături de 
echipele României și Iugosla
viei, principalele pretendente 
la primul loc, de-a lungul în
trecerii s-au evidențiat echipa 
Bulgariei, cu o putere de fina
lizare promițătoare și cu cîteva 
elemente înzestrate din punct 
de vedere tehnic, ca și selec
ționata Turciei, care a surprins 
prin maniera modernă în care 
înțelege să joace handbal. Nu 
încape îndoială că, nu peste 
mulți ani, acest campionat bal
canic nu se va mai limita doar

1

Iubitorii reuniunilor rnoto- 
cicliste pe pistele de zgură din 
București și Sibiu vor avea 
pnlejui să urmărească pe ti
nerii și talentațll alergători In 
cursele de dirt-track dlntr-o 
serie de țări socialiste partici
pante la „Cupa Prietenia". De 
data aceasta, federația noastră 
are importanta misiune de a or-

CÂLÂREJII NOȘTRI 
SE PREGĂTESC PENTRU 
CAMPIONATELE BALCANICE

Peste două «ăptămîni. în lo
calitatea iugoslavă Sabac vor 
Începe întrecerile celei de a 
XI V-a ediții a Campionatelor 

—'balcanice de călărie, la care 
vor participa sportivi din Bul
garia, Grecia. Iugoslavia. Româ
nia și Turcia, în program fl- 
gurind probe de obstacole (se
niori. juniori și fete — indi
vidual si echipe) si dresaj.

în vederea acestor întreceri, 
au fost alcătuite loturile lăr
gite : D. Velea, Al. Bozan, 
M. Neagu, FI. Stoica, L Po
pa, Dania Popescu (seni
ori), Mariana Moisei, Ioana 
David. Monika Zoller. Cristina 
Stefănescu, L Țincu, H. Mar- 
chiș, Arina Savu, T. Răduca- 
nu, C. Gheorghe (juniori și 
fete), in lotul de dresaj figu- 
rînd D. Velicu, A. Doneseu si 
Gh. Nicolae.

FfSIlVAlUl SPORTURILOR lEHNICO-APLICATIVf
(Urmare din pag. 1)

au* a. Oînd tșl scoate casca, a-
jutată de instructorul Augustin 
Pop, dă primul ei interviu : 
„Cine țl-a deschis gustul pen
tru tehnică Iotanda T* „Tata 
— răspunde cu dezinvoltură. 
Dînsul • mecanic de preci
zie» Și-apoL tovarășul instruc
tor Pop”. Curai, măiestrie, per
severență.-

în proba de tir ploaia f 
vintui p-ji la încercare pe 
concucenți, in poligooui amena
jai in cimp. departe de oraș 
Instructorii slnt mulțumi': p 
mindri de elevii lor. care gru
pează frumoe loviturile spnr 
centrul țintelor, spre „decar” 
„Sînt băieți» gj fete de nădej
de. Pregătirile din taberele 
noastre specializate, organizate 
Ia Începutul vacanței mari, dac 
rod frumos* — ține să subli
nieze tovarășul Teodor Tufan. 
aditmer ds șef de secție la C C 
al U.I.C. care ooordoneazi 
Festivalul Remarc* s* referi 
și la navomodeboe sl automo- 
deliști. oare evoluează bine, cu 
toată vitregi» vremii, și te ce! 
179 de judoka,' singur 11 care se 
îrjtrec In sală și se bucură de 
o entuziastă galerie. Grupul 

ganiza etapa finală ta 7-a) • 
acestei competiții, care ae v* 
desfășura tur-retur, Joi 11 au
gust pe stadionul Metalul din 
Capitala și vineri 12 augurt, pe 
pists stadionului Voința din 
Sibiu.

La ambele concursuri w-au 
anunțat participarea motoci- 
cliști pină la 21 de ani din 

Bulgaria Cehoslovacia. R.D.
Germană, Polonia, Ungaria. 
Uniunea Sovietică șl. bineînțe
les, România. Fiecare țară va 
înscrie pe toile de arbitraj cîte 
o pereche, plus o rezervă, În
trecerile desfășurindu-se in 
formula clasică de 14 alergă
tori In 21 de manșe. Printre 
oaspeți figurează consacrați ai 
genului din țările respective, 
lideri fiind Vladimir Trofimov 
(Uniunea Sovietică), Ronald 
Pusch (R.D. Germană), Sandor 
Tihany (Ungaria), Stanislav 
Miedzinky (Polonia), care in 
etapele anterioare l-au numă
rat printre principalii anima
tori. Țara noastră va fi re
prezentată de un cuplu for
mat din tinerii Marian Gheor
ghe, Nicolae Puraveț și Danie! 
Stoica, remarcați In campiona
tele republicane din acest an.

Programul : joi, stadionul

FINALELE „DACIADEI" LA CICLISM PE PISTA
Cei mai buni seniori și ju

niori mari, specialiști ai curse
lor cicliste pe pistă, Iși vor 
dispute întîietatea pentru cu- 
cer.rea titlurilor de campioni 
al „Daciadei”, iar cei mai mici 

de oficiali — cei mal buni ar
bitri — este condus chiar de 
secretarul federației, Anton 
Moraru. „Vom scoate mulți 
performeri de valoare dintre 
acești băieți”, remarcă aceste.

Așadar, peste 1000 de spor
tivi șj oficiaE au onorat Festi
valul. S-ar cuveni citate ma 
multe nume, dar ne oprim la 
efștlgători. Orientare turistică- 
14—16 ani : Elena Lupu (Iași) 
șl L< Pogoreanu (Botoșani) ; 
*7—2® — MSca Smoli tu (Iași) și 
Gh. Podara (Iași) ; pe jude‘e 
— Iași Karting, fete — Iolan- 
ăa Cătineanu : băieți, 14—16 
•ta — Z. Flesh (Satu Mare) ; 
17—1» ani — R. Reinhold (Sl-

I 19—2» — S. Pzedescu 
(Gorj) ; Bcențiati — L Tremu- 
rtcș (Galati) ; pe județe — Mu
re» Tir — LAria Silvestru 
(Vastufi șt 3. Crthac (Galați); 
Pe echipe — Galați. Nivomo- 
iele — L. Pala» (Prahova) ; 
automodele — S. Duși (Ialo
mița) ; pe județe — Bistrița 
Năsăud. Judo, pe categorii de 
greutate — L. Dosa (Harghita), 
a. Drfmbe (Arad), G. Ascum- 
seana (Dîmbovița), G. Ignat 
(Vaslui), C. Popescu (Dolj), T. 
Vlad (Buzău) : pe echipe — 
Dîmbovița.

Metalul București, de ta era 
17 ; vineri stadionul Voința 
Sibiu, de la ara 17*. Organiza
torii eelor două concursuri au 
luat măsurile cuvenite — ne-a 
informat Andres Iliașcu de la 
F.R.M. La baza sportivă din 
București s-au amenajat cite 
e boxă pentru flecare tară 
participantă, s-au revizuit in
stalațiile electrice de start și 
de comunicare eu parcul de 
mașini, Iar la Sibiu s-a reparat 
mantinela, s-a nivelat pista, 
adăugîndu-l-se un strat de zgu
ră, s-au renovat boxele și s-a 
reamenajat cabina de arbitraj. 
Totul a fost pus Ia punct pen
tru aSlgurarea eelor mai bune 
condiții de întrecere".

Troian IOANIȚESCU

• „Cupa speranțelor* deschisă 
celor mai tineri alergători de 
dirt-track a ajuns la etapa a 
9-a, consumată de curînd pe 
pista stadionului Voința din 
Sibiu. Clasamentul : 1—2 Gh. 
Stânei (C.S. Brăila) și T. Bă- 
dulescu (I.P.A. Sibiu) 6 p, 3. 
M. Agrușajn (Metalul Buc.) 5 
p. Secția moto I.P.A. Sibtii a 
prezentat la start cei mai 
mulți concurenți — 6.

pistarzi participă la un con
curs republican. întrecerile au 
loc pe velodromul Dinamo din 
Capitală, astăzi, de la ora 18, 
fiind programate aid finalele 
probei de viteză rezervate ju
niorii or mid.

HAiOCEN, CÎȘTICĂTORUE
După țin start lansat hiat de 

Radna. oare s-a instalat la ooo- 
ducere șl a imprimat cursei un 
tempou rapid. Halogen s-a plasat 
In spateie ei ș» la intrarea In li
nia dreapta • atacat decisiv, du- 
dndu-se nestingherit !n Învingă
tor. cu un nou record al carierei 
ÎȘB.Z Semlfondui pe Z»0 m a re
venit im Horoscop, care, ținut 
tn pluton pină In -'-i—„ turnan
tă. a demarat s: a l-au un avara 
decisiv pentru soarua cursei. Su
fix, energic susținut de S Iooes- 
ru tn rapta finală. s+* adjudeca: 
oeîe două hlturi ale .JremiuXg 
Olănești". eoeifSrmted forma bună 
m care se afiă. I. S-.o’.cesru. ev 
Gogol, și-a adjudecat fără proble
me eu-sa rezervată amatorilor 
Forma-ia M Ștefânescu a reușit 
două vuxortl: cu »!;*, toer-un fi
nal ..eer Ștetaneseu* sati-lnd e 
partidă ce părea compromisă pe 
prima parte a corset ș: cu Cr*. 
ter, oare a realrzal un tumor 
Progres. Trandafir, acoperind ur 
maseu fără greșeală, și-a domtoa: 
nes adversarii tn «naiul ..Premiu- 
te Oradea”, Iar Rodolfo, condur 
cu prtoepere de V Pâtrașcu. a 
obținu* prima victorie din acesi 
an, ambii făcfcid parte din for
mația D. Toduță. Prima cursă a 
zilrt a revenit Hemogramei, eu 
care N. Gheorghe a făcut un 
simplu antrenament, mlnza do
vedind mari resurse. Rezultate 
tehnice : Cursa I : L Hemogra-

A ÎNCEPUT „CUPA AAINAUR" LA HA
BALA MARE, 8 (prin telefon) 

Marți atu Început în sala Da
cia din localitate jocurile din 
cadrul celei de a Xl-a ediții a 
„Cupei Minaur", care reunește 
8 echipe masculine din prima 
divizie a handbalului din Ro
mânia, R.D. Germană și Un
garia.

In prima partidă. Minerul 
Casnic, nou promovată in 
prima noastră divizie, a în
vins pe Constructorul Oradea Cu 
25—2» (15—7). Punctele au 
fost Înscrise de : Ignătescn 6, 
Iacob S, Cojocaru 5, Vass 3, 
Pricop 2. Bran 2, Odae — Mi
nerul ; Kapornay 6, Zamfires- 
cu 3, V'ranău 3, P. Porumb 3, 
Crlstache 2, Croitoru 2, Halma- 
gy — ConstructoruL In al doi
lea joc Universitatea Cluj-Na- 
poca, deși fără trei ti:olari 
(Chirilă, Pop și Bădosu) a în
vins pe ZAB Dessau eu 28—27 
(12—12). Cum se vede, o vic
torie „in extremis*, realizată 
mal cu seamă datorită vervei

ANUNȚ
întreprinderea economică 

de administrare a bazelor 
sportive București Bd. Mun
cii 37—39, telefon 20 70 40/1», 
sector 2, angajează de ur
gență :

— instructor sportiv pen
tru acțiuni sportiv eu pi o- 
bleme de gestiune.

POLMIULUI PIOÎESII -

ma (N. Gbeorgheș 1:494. 2. Focșa. 
Cota : dșt. 1 Ord. U. Cursa a 
n-a: L Jigs (M. Ștefânescu) 
1:414. 1. Suav. Cota: eișt 1. Ord. 
M Ev 1A Cursa a HI-a: 1. Ho
roscop tG. Popescul ia».», z. Fe. 
teaaea. A Plocon. Cota: Clșt ti
chia. Ord. Închisă. Ev. ZS. Ord. 
triplă Închisă Cursa a IV-a : 1. 
Hatoger. <Pașcă) 12«4. t. Rzctia 
Z. Herald, cota: etșt. ir.chis. Ord. 
Închisă. Ord triplă 444. Ev. Închis. 
Cursa a V-a: 1. Sufix (S Ior.es- 
cu) 1404. i Bete Cote: clșt. 9 
Ord. 10. Ev. 79. Cursa g Vl-a ; 
1. Gogol (Stoioescu) 1:28,9. Z. Sa- 
tim. 1. Reahste. Cota: rfșt. î,2« 
Ord. închisă. Ev. 51 Ord. triplă 
lina, triplu ■ î—4—I TK. Cursa a 
VII-a: 1. Trandafir (D. Toduță) 
laB.l. I He-iea. Z. Hemona. Cota: 
ctșt Închisă- Ord 25. Ev. 64. Ord. 
triplă 526. Cursa a VIII-a : 1. Su
fix (3. Ionescu) 1:29,6. î. Sicomor. 
X Bete Cota : clșt 1,80. Ord. 46, 
Ev. 70, Ord. triplă 434. Cursa a 
IX-a ■ 1. Crater (M. Ștefănescu) 
1:29,20. I. Repetiția. 3. Daniela. 
Cota: clșt. 4. Ord. 26. Ev. 20. Ord. 
triplă 296, triplu 5—7—9 510. Cursa 
a X-a : 1. Rodolf (Pătrașcu)
1:31,5 î. Fondlsta. Cotai clșt 7. 
Ord. 40. Ev. 64.

A, MOSCU

și preciziei in șuturi ale lui 
Avram. Echipa oaspe este o L
formație solidă, cu un joc v
bun. Au marcat : Avram 12, h
Tetcu 4, Moldovan 4, Dan 
Petru 3, Jurcă 3, Căldare 2 — n
Universitatea, Haupt 6. Niemen 1
5, Meyer 3, Tuczele 3, Rudow b
2, Brei 2, Bierling 2, Voik 2, 11
Kaiser, Darsow — ZAB. în 
ultima partidă a reuniunii : p
H.C. Minaur Baia Mare — 
Dozsa Debrețin 30—28 (17—18). d
Turneul continuă marți (H.N.). 1

NOUTĂȚI DIN LU
• ASTÂZI încep pregătirile e- 

ciiipei naționale de juniori, care
— Intre 29 august ?i 5 septem
brie — va luat parte La „Turneu] 
Prietenia", găzduit în acest an 
de capitala Uniunii Sovietice. In 
vederea alcătuirii unui „XV“ dt 
mai competitiv, cel mai talon tați 
juniori vor fi testați în cadru] a 
trei triale care vor avea loc In 
Capitală astări, joi și sîmbătă 
pe stadionul Tineretului (ora 10).
• CAMPIONATUL Diviziei „A*

se va relua, așa cum am mad a- 
n-anțat, La 21 august. Programul 
primei etape — seria I: Știința 
Petroșani — Știința Cemin Bacia 
Mare: RC Grivița Roșie — RC
Sportul studențesc; Dinamo — 
C-S.M. Sibiu; Farul Constanța — 
Universitatea Timișoara; Steaua
— Pofitehnica Iași: seria a Il-a: 
Mașini Grele Olimpia București
— Rulmentul Btr’ad: Rapid Bu
zău — Politehnica 16 Febr. Cluj- 
Napoca; Metalurgistul Cu gir — 
Gloria P.T.T. Arad; Rapid Bucu
rești — Vulcan București; TC 
IND. Midia-Năvodari — C.S.M. 
Suceava.
• SFÎRȘITUL lunii august va 

coincide și cu organizarea die. 
către harnicul nostru că/ub de 
rugby Grivița Roșie a primului 
turneu Internațional a] sezonu
lui. în afara echipei gazdă., care 
cuprinde in rfndurile sale cîțiva 
jucători buni (Pasache, Pașcu, 
Stroe, Vlad, Pongracz, Moraru. 
Anton ș_a.) vor mal lua parte La 
turneu (25—31 august) șl Știința 
Cemin Baia Mane (cu Dpmlan, 
Mărgineau Urdea, Cantea, Gli-
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&D'ÎINISTRAȚIA DL STAI LOTO
„LOZUL MARILOR ClȘTIGURI- rd

IȘJ CONFIRMA DIN PLIN nd
AVANTAJELE f dd

Lansată de curînd țn vinza- ud
re, emisiiunea specială Mml.tată gj
LOZUL MARILOR CÎȘTIGURI își al
confirmă din pflir avantaj-eLe, și 
anume atribuirea urnii număr B3
considerabil sporit de autoturis
me, tn afară de cîșt!gurile in 1
bani. Numele primilor șase po- al
sesori de autoturisme obținute Le 3.3
Lozul marilor cdștiguri au fosi 3.1
publicate zilele trecute în aceas- ca]
tă rubrică. între timp, pe aceeași a
listă și-au înscris numele ailți 8:1
partidpamițl, șl amiume: Bolboș 
Gavrilă (Bistrița, jud. Bistrița,- 1
Năsăud), Popa Să nd el (Galați). oul
Nedelcu Valericfi Ninel (Roșiorii exl
de Vede), Berdan N. Ion (SJo- ga
bozia, jud. Ialomița), Sarossy Gil
Sandor (com. Suseni, jud. asu- d‘l



CUPA STEAUA
Convorbire telefonicăIN STOP-CĂDRE

După turneul de la Utrecht

MAI AVEM DE LUCRU SPRE JOCUL
DE ANGAJAMENT TOTAL“

cu Mircea Lucescu
Ciștigătoarea 

|„Cupi Steaua", e- 
Ichipa clubului orga- 
mizator, a prezentat 
cu acest prilej o 
garnitură mult schim- 
fbatdl In bine față 
de un trecut nv 

\prea îndepărtat In 
cele două partide 
disputate cu acest 
prilej, ..roș-albaștrii" 
au 
nume 
opt. 
tim și pe Ad. 
nescu. de 
multă vreme absent 
din echipa sa dato
rită unor repetate 
operații de menise) 
Iată care ar fi no
tele acestor jucător 
folosiți de 
în meciul de 
nică : Pușcaș 
Lăcătuș — 8, 
nescu — 7, Tătărar 
și Pițurcă — 6. Pet 
cu și Laurențiu — 5
• 49 de șuturi la 

poartă. 20 de cor
nete executate ți 
un penalty (ratat) In 
ultimul cuplaj, 
de duminică 
neața, al 
Steaua" — ; 
cite două 
marcate de 
Raportind la 
rile expediate 
echipele ciștigătoare

aliniat 
noi 

dacă-l

șapte 
(chiar 
soco-

Io- 
foarte

Steauc 
dumi-
— 9

Diaco-

si

cel 
dimi- 

„Cupei 
i doar 

goluri 
meci, 
țutu- 

de

(23 Steaua. 13 Ra
pid) cifrele se mo
difică și mai mult. 
tn defavoarea ata- 
canților. Cauza si 
fie neîncheierea
pregătirilor ? Fap
tul că pină la debu
tul campionatului 
nr. 66 mai sînt 18 
zile ? Dar cite nu 
mai trebuie făcute 
fn aceste ÎS zile!?...
• Ne-a plăcut 

mult travaliul de
pus de Rada noul 
venit in lotul giu- 
leștenilor. Jucător 
modest, tenace, con
știincios. harnic, fn 
contrast cu „vedeta" 
Paraschiv. plin de... 
aere, luîndu-se 
reu cu miinile
cap la ratările co
echipierilor. Nu ți 
la ale lui 1
• O scuză pentru 

echipa lui Dobrin: 
a jucat meciurile cu 
Rapid ți Steaua 
fără cinci titulari: 
Stancu. Tulpan. M. 
Zamfir. Radu II Și 
Ralea. Jumătate din 
apărare. jumătate 
din atac = jumă
tate din echipă.
• Manea și Cojo- 

caru sînt cele două 
tehnice extreme ra- 
pidiste. Vor deveni 
și eficace cind vor

me
de

renunța la driblin
gurile... In plus.
• Portarii Arge

șului, buni in repri
za secundă I Vineri, 
Istrate. intrat in 
min. 46, a apărat 
tot. Duminică - ei a 
primit două goluri 
in prima repriză, 
pentru ca in a doua 
parte a meciului cu 
Steaua Cristian să 
fie cel care a apă
rat tot !
• O evoluție con

troversată a avut 
Pițurcă. El a alter
nat driblinguri de 
mare finețe cu ne
reușite imprevizibile, 
cum ar fi ratări de 
la 7—S m de poartă 
sau imprecizia de 
necrezut la executa
rea loviturii de la 
11 m, cind a trimis 
mingea la cițiva 
tri buni de

- perpendiculară.
• Un frumos 

de sportivitate 
jucătorilor de 
Celta Vigo. 
Queche a ratat e- 
xecutarea l 
de la 11 m, 
sfințind... 
rea echipei 
toți coechipierii l-au 
înconjurat, F " " 
ău-I pe umăr 
înțelegere.

me. 
bara
gest 

al 
la 

Cind

loviturii 
, con

țin fringe- 
sale,

bătîn- 
cu

• STEAUA IN OLANDA. Du.p« 
selecționata divizionară șl Uni
versitatea Craiova, o altă echipă 
din țara noastră. Steaua. efec-

tuează îneepțnd de astăzi un 
turneu de mal multe locuri in 
OktnAa Fotbaliștii Sbeftefl vor 
reveni din turnau la ÎS august.

După cele două jocuri ale 
selecționatei divizionare româ
ne Ia Utrecht, o convorbire te
lefonică cu Mircea Lucescu : 

„După turneul de la Paris, 
la care am avut avantajul de 
a tntîlnd echipe care se apro
pie, prin profil, de cel al fot
baliștilor noștri, am susținut la 
Utrecht două meciuri cu echi
pe din cu totul altă categorie, 
echipe de tip anglo-saxon, la 
care predomină angajamentul 
total. Cea mai bună dovadă a 
fost finala de duminică. Intre 
Lokeren și Utrecht, câștigată 
de prima echipă cu 8—5 (5—5 
după 90 de minute !), 
susținut într-o viteză 
într-un ritm practic 
cui nouă, cu acțiuni 
poartă la alta, cu 
permanente și cu o mișcare ge
nerală debordantă.

în cadrul acestor turnee de 
vară se poate avea măsura în
treagă a resurselor pe care le 
au echipele de acest tău. Sînt 
meciuri care încheie perioada 
de pregătire și în care fiecare 
jucător, mult mai mult decit 
iu campionat, dă tot ce poate 
pentru a prinde un loc In e- 
chipă.

Ajungînd aid, trebuie să 
menționăm că echipele tntîlni- 
te au avut un avans real de 
pregătire — Nottingham venea 
după un stagiu de 25 de zile, 
iar Lokeren era ta aceeași si
tuație. Sigur că ar fi fost mult 
mod bine dacă turneul s-ar fi 
desfășurat cu o săptămînă mai 
tîrziu, dar dorința de a fi pre- 
zenți la un turneu cu echipe 
bune ne-a făcut să acceptăm 
aceste date.

In pofida acestor dificultăți, 
echipa noastră a făcut un meci 
bun cu Lokeren, a depășit d-

un meci 
maximă, 
necunoș- 
de la o 
învăluiri

Cinci minute cu... Nicolae LUPESCU (Gloria Buzău)

teva momente dificile (obiectiv 
șl subiectiv). în al doilea joc, 
echipa noastră s-a blocat după 
cele două goluri „căzute" ab
solut împotriva cursului jocu
lui. Au fost la mijloc o nesin
croni zare Iorgulescu — Lung 
(la primul gol) și o ciocnire 
Stancu — Iorgulescu — la al 
doilea. Din acel moment era 
ca și imposibil ca 
fi găsit cadența.

Turneul olandez, 
și cu rezultatele 
rămîne totuși un 
gat. Jucătorii noștri au avut 
prilejul să constate pe viu ce 
înseamnă un adevărat angaja
ment în fotbalul modern. Ei 
au mai avut prilejul să vadă 
la TV echipe ca Feyenoord, 
Hamburg, Liverpool, avînd o 
imagine completă asupra mo
mentului actual în fotbal.

După jocul de duminică sea
ra, antrenorul lui Nottingham, 
Bryan Clough, a apreciat in 
mod deosebit ușurința tehnică 
a jucătorilor noștri dar, în e- 
gală măsură, a înregistrat lip
sa de percuție frontală, ceea 
ce face ca încercările de des
chidere a jocului să devină un 
scop în sine.

Turneul de Ia Utrecht a fost 
binevenit din toate punctele de 
vedere. S-a făcut o pregătire 
bună, în condiții deosebite, am 
putut lua și pulsul fotbalului 
european de tip anglo-saxon, 
care duce în general trena a- 
cestui joc. Am reușit să-mi 
fac o imagine si asupra jucă
torilor mai noi din lot. Aș pu
tea spune că cel care face față 
angajamentului modem e... Co
rns. Movilă a marcat o anume 
scădere, tar Hagi, talentat, nici 
vorbă, ilustrează cum nu se 
poate mai bine erorile in pre
gătirea copiilor, capitol la care 
pregătirea atletică se neglijea
ză, în favoarea tehnicii care 
fură ochiul. Tehnica e todis-

echipa să-și

în condițiile 
cunoscute, 

punct cîști-

perisabilă, nici vorbă, dar ea 
are nevoie de o armură.

Turneul din Olanda ne-a de
monstrat. dacă mai era nevoie, 
că nu se poate juca doar tac
tic. E adevărat, cînd conduci 
ai jocul în mină, dar cînd a- 
jungi să fi condus e nevoie în 
primul rind de angajamentul 
de care vorbeam.

în linii mari, cunoaștem a- 
ceste handicapuri obiective sie 
fotbalului nostru. Ele sînt un 
laitmotiv care revine mereu. 
Și e foarte bine că acest nou 
semnal a fost înregistrat in
tr-un turneu amical. Nu uit 
nici un moment că echipa 
noastră nu a avut năci pe de
parte atuurile necesare unor 
confruntări la rezultat (craio- 
venii nu au avut mai mult de 
două-trei antrenamente) dar și 
așa s-a văzut că avem mult de 
lucru în profunzime, că talen
tul trebuie dublat de o mare 
muncă.

Important e că acest turneu 
nu afectează deloc pregătirea 
sezonului international care se 
apropie. Și mai important e 
faptul că fiecare jucător în 
parte se va simți obligat, siper, 
să se întreacă cu sine însuși. 
Campionatul nostru nu oferă 
prea multe prilejuri de jocuri 
totale, dar fiecare e dator să 
facă un efort de autodepășire, 
așa cum s-a văzut in primul 
rind în finala Lokeren — U- 
trecht, cînd fiecare era angajat 
intr-un joc de care părea să 
depindă întreaga lui carieră 
fotbalistică.

închei, spunând că fotbaliștii 
noștri, așa cum sînt ei — u- 
neori — deficitari la angaja
ment, avînd și handicapul unei 
formații de circumstanță, au 
reușit totuși să fie egali cu cei 
de la Lokeren, în primul joc, 
după 90 de minute. Bineîn.e- 
les, că asta nu anulează con
statările pe care le-am făcut 
noi toți și care reprezintă o 
ștachetă mai înaltă, obligato
rie*.

A

RĂMÎN UN OPTIMIST CARE CREDE CĂ VOM REVENI ÎN „A
Fostul rapidist al Internațional 

Nlcolae Lucescu. acum antrenor 
la divizionara „B* Gloria B'JZâtl, 
rămlne un optimist.

—Muncim mult, trebuie a* re
intrăm in -A* 1

— Așa categoric 7
— Categoric! Aș D făcut-o a- 

nul acesta, daci preluam echipa 
din tur. Or, se știe, am venit la 
Buzău după 20 ianuarie; n-am 
făcut decit să urcăm de pe locul 
5 pe 2—

— Deci, revenire îs prima di
vizie... Nu te temi de Suceava, 
de Bistrița de Constanța t

ȘTIRI, MECIURI AMICALE
• .CUPA ELIBERĂRII*. In zi

lele de 13 și 14 august se va des
fășura in municipiul Del, in or
ganizarea proaspetei -------— 
în Divizia _ 
tate, un turneu dotat cu 
Eliberării1 
echipele

_________ I promovate
,C“, Unirea din locall- 
____ ___ _ _ . jCupa 
la care vor participa

___ .___  „U“ Cluj-Napoca. Avtn- 
tul Reghin, Minerul Bala Borșa 
«d Unirea din localitate. (D. Va- 
tau — corasp.).

Nițu-Grosu. 1. Muresan, Tamaș- 
L Gheorghe. D. Nlcolae, Geor
gescu.'Au mai jucat : Albu. Kiss, 
Szucs, Sălăjan, O. Lazăr, Cabal și 
lie. F.C. Baia Mare : Feher-Buz- 
gău, Ra.cz Ignat. K<Jer-Bălap 
Sabău. Tulba-Dinu. Rus, Roznat 
Au mai fost folosiți : L Muresan. 
Dragomirescu. Bonta. Arezanov, 
T^ts, D. Moldovan pi. Schwarț- 
kott și Hotioo (L -alșa-coresp.).

• F.C. BIHOR — FX. BAIA 
MARE 2—1 (2—0). Au marcat :
Grosu (min. 13 din 11 m) șl Ta
mas (min. 39) pentru orădenl. 
respectiv Hotico (min. 77). F.C.

Bihor: Balaș-Dianu. Bisoc. Zare.

• PETROLUL BAICOI — DI
NAMO VICTORIA 1—7 (1—3). Au 
marcat : Ciomoavă (3). Lucută, 
S. Râducanu Dumitrescu si Co- 
jocaru pentru bucureșteni. res
pectiv Ivan.

PROGRAMUL TURULUI CAMPIONATULUI DIVIZIEI „B", EDIȚIA 1983-1984; seria a m-a NOI ȘANSE
ETAPA I (duminică 21 august)

■ — _ Armătura Zalău
— Aurul Brad
— „U* Cluj-Napoca 
— Ind. slrmei C.T.
— Minerul Motru
— „Poli* Timișoara 
— Olimpia Satu Mare 
— U.T. Arad
— Gloria Reșița

C.S.M. Reșița 
Rapid Arad 
Someșul Satu Mare 
C.F.R. Timișoara 
Steaua CFR Cj-NJ 
Minerul Cavnie 
Metalurg. Cugir 
Minerul Lupeni 
C.F.R. Caransebeș

ETAPA A ll-a (duminică 28 august) 
U.T. Arad ------------------------
„Poli* Timișoara
Gloria Reșița 
Armătura Zalău
Olimpia Satu Mare 
Aurul Brad 
Minerul Motru 
„UH Cluj-Napoca 
Ind. sîrmei C.T.
ETAPA A lll-a (duminica 4 septembrie) 
C.F.R. Timișoara 
Minerul Motru 
Aurul Brad 
C.S.M. Reșița 
C.F.R. Caransebeț 
Someșul Satu Mare 
„U“ Cluj-Napoca 
Metalurg. Cugir 
Rapid Arad
ETAPA A IV-a (duminica 11 septembrie) 
Steaua CFR Cj-Np ’
C.F.R. Caransebeș 
Olimpia Satu Mart 
Minerul Lupeni 
Gloria Reșița 
Armătura Zalău 
Rapid Arad 
Minerul Cavnie
„Poli* Timișoara _______
ETAPA A V-a (duminica 18 septembrie) 
„U* Cluj-Napoca _ _
Minerul Motru 
Minerul Lupeni 
Armătura Zalău 
U.T. Arad 
C.F.R. Timișoara 
Someșul Satu Mare 
Ind. sîrmei C.T.
C.S.M. Reșița
ETAPA A Vl-o (duminica 25 septembrie) 
Aurul Brad
Someșul Satu Mare 
C.F.R. Timișoara 
Minerul Cavnie 
Metalurg Cugir 
Rapid Arad

— Someșul Satu Mare
— Steaua CFR Cj-Np
— Rapid Arad
— Minerul Lupeni
— C.SJM. Reșița
— Metalurg. Cugir
— C.F.R. Timișoara
— C.F.R. Caransebeș
— Minerul Cavuic

— Minerul Cavnie
— Gloria Reșița
— Steaua CFR Cj-Np
— U.T. Arad
— Armătura Zalău
— Minerul Lupeni
— Ind. sîrmei C.T.
— „Poli* Timișoara
— Olimpia Satu Mare

— Metalurg. Cugir
— Aurul Brad
— U.T. Arad
— C.F.R. Timișoara
— Ind. sîrmei C.T.
— „U“ Cluj-Napoca
— C.S.M. Reșița
— Someșul Satu Mara
— Minerul Motru

— Rapid Arad
— Minerul Cavnie
— Metalurg. Cugir
— Olimpia Satu Mare
— „Poli* Timișoara
— Gloria Reșița
— C.F.R. Caransebeș
— Steaua CFR Cj-Np
— Aurul Brad

— Ind. sîrmei C.T.
— Olimpia Satu Mare
— „Poli* Timișoaira
— Mineral Lupeni
— Armătura Zalău
— U.T. Arad

Steaua CFR Cj-Np
CJ-M. Reșița 
Mineral
ETAPA A Vil-a (duminică 2 octombrie) 
Olimpia 
Minerul__ r__
C.V.R. Caransebeș 
„Poli* Timișoara 
Rapid Arad 
Ind. sirmei C.T.
Gloria Reșița
Armătura Zalău
Steaua CFR Cj-Np
ETAPA A Vlll-a (duminică 9 octombrie)

— Gloria Reșița
— CJ.R Caransebeș
— Olimpia Satu Mare
— Steaua CFR Cj-Np
— Minerul Lupeni
— Minerul Motru
— „Poli* Timișoara
— Rapid Arad
— Armătura Zalău

Motru

Satu Mare 
Lupeni

— Minerul Motru
— „U“ Cluj-Napoca
— Metalurg. Cugir
— Someșul Satu Mare
— CJ.R- Timișoara
— C.SAI. Reșița
— Minerul Camle
— Aurul Brad
— U.T. Arad

U.T. Arad 
C.SJW. Reșița 
„U“ Cluj-Napoca
Minerul Cavnie
Aurul Brad 
Metalurg. Cugir 
Ind. sîrmei C.T.
Someșul Satu Mare 
C.F.R. Timișoara
ETAPA A IX-a (duminica 16 octombrie) 
„Poli* Timișoara
Armătura Zalău 
Metalurg. Cugir 
Gloria Reșița 
Steaua CFR Cj-Np. 
Olimpia Satu Mare 
C.F.R. Caransebeș
U.T. Arad 
Minerul Motru ____
ETAPA A X-a (duminica 23 octombrie) 
„U“ Cluj-Napoca 
C.F.R. Caransebeș
Armătura Zalău 
Rapid Arad 
C.F.R. Timișoara 
Minerul Lupeni 
Olimpia Satu Mare 
Aurul Brad
C.S.M. Reșița ____ ,____
ETAPA A XLa (duminică 30 octombrie) 
Ind. slrmei C.T.
Someșul Satu Mare 
Gloria Reșița 
„Poli* Tlmișoar» 
Minerul Motru , 
Minerul Cavnls 
U.T. Arad 
Steaua CFR Cj-Np 
Metalurg. Cugir „ . _
ETAPA A Xll-a (duminică 6 noiembrie) 
C.SJW. Reșița — Minerul Motru
Rapid Arad — Minerul Cavnie
Someșul Satu Mar* — Metalurg. Cugir

— Minerul Lupeni
— Rapid Arad
— C.SJrt. Reșița
— „U* Cluj-Napoca
— Someșul Satu Mare
— Minerul Cavnie
— C.F.R. Timișoara
— Ind. sîrmei C.T.
— Aurul Brad

— Minerul Cavnie
— U.T. Arad
— Ind. sîrmei C.T.
— Steaua CFR Cj-Np
— Metalurg. Cugir
— Minerul Motru
— „Poli* Timișoara
— Gloria Reșița
— Someșul Satu Mare

— C.F.R. Caransebeș
— C.F.R. Timișoara
— Olimpia Satu Mare
— C.S.M. Reșița
— Rapid Arad
— Aurul Brad
— Armătura Zalău
— Minerul Lupeni
— „U“ Cluj-Napoca

— Olimpia Satu Mare
— „Poli* Timișoara 
— Steaua CFR Cj-Np 
— Ind. slrmei C.T.
— U.T. Arad 
— Gloria Reșița 

(duminică 13 noiembrie)
— „Poli* Timișoara
— „U* Cluj-Napoca 
— CT.B. Caransebeș 
— Rapid Arad
— Someșul Satu Mare 
— C.S.M. Reșița 
— Armătura Zalău 
— Aurul Brad 

_________ — Minerul Motru 
ETAPA A XIV-o (duminică 20 noiembrie)
Mineral Cavnie 
Metalurg. Cugir 
Minerul Motru 
Steaua CFR Cj-Np 
Rapid Arad 
„Poli* Timișoara 
C.F.R- Caransebeș 
C.S-M. Reșița 
Someșul Satu Mare ________
ETAPA A XV-a (duminică 27 noiembrie)
Minerul Motru 
Aurul Brad 
U.T. Arad 
Armătura Zalău 
Olimpia Satu Mare 
Gloria Reșița 
Ind. sîrmei C.T. ‘ 
„Poli* Timișoara 
„U* Cluj-Napoca 
ETAPA A XVl-a 
Rapid Arad 
Ind. slrmei C.T. 
„U* Cluj-Napoca 
C.F.R. Timișoara 
Someșul Satu Mare 
Armătura Zalău 
C.SJW. Reșița 
Metalurg. Cugir 
Mineral Lupeni
ETAPA A XVII-a (duminică 11 decembrie) 
Steaua CFR Cj-Np 
Minerul Cavnie 
Minerul Motru 
Aurul Brad 
U.T, Arad 
C.F.IL. Caransebeș 
Olimpia Satu Mare 
„Poii* Timișoara 
Gloria Reșița

C.F.R. Timișoara 
„U* Cluj-Napoca 
C.F.R. Caransebeș 
Minerul Lupeni 
Aurul Brad 
Armătura ZaUn 
ETAPA A Xlll-a 
Gloria Reșița 
C.F.R. Timișoara 
Mineral Cavnie 
Metalurg. Cugir 
Ind. slrmei C.T. 
Mizerul Lupeni 
Steaua CTR Cj-Np 
Olimpia Sire Mare 
U.T. Arad

— U.T. Arad
— Ind. sîrmei C.T.
— „U* Cluj-Napoca
— Gloria Reșița
— Minerul Lupeni
— Aurul Brad
— Olimpia Satu Mare
— C.F.R. Timișoara
— Armătura Zalău

— Someșul Satu Mare 
— C.F.R. Timișoara 
— Metalurg. Cugir 
— Minerul Cavnie 
— Steaua CFR Cj-Np 
— Minerul Lupeni
— Rapid Arad
— C.F.R. Caransebeș
— C.S.M. Reșița 

(duminică 4 decembrie)
— C.F.R. Caransebeș
— Minerul Motru
— Aurul Brad
— U.T. Arad
— Gloria Reșița
— „Poli* Timișoara
— Steaua CFR Cj-Np
— Minerul Cavnie
— Olimpia Satu Mare

— C.F.R. Timișoara
— C.S.M, Reșița
— Armatura Zalău
— Someșul Satu Mare
— „U“ Cluj-Napoca
— Minerul Lupeni
— Ind. sîrmei C.T.
— Rapid Arad
— Metalurg. Cngir
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Oricine joacă poate obține:
• AUTOTURISME

• EXCURSII IA
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100<j?b, care
conțin cele 3 numere extrase
din totalul de 43 la i<iza a îl a!

Astăzi - uitima zi de participare



Campionatele mondiale de atletism Turneul de la Băile Herculane

DOINA MELINTE S-A CALIFICAT IN FINALĂ LA 800 m NANA ALEKSANDRIA, LIDERĂ'
HELSINKI, 8 (prin telefon). 

In ziua a doua a întrecerilor 
campionatelor mondiale de at
letism, în centrul atenției au 
fost probele de sprint. Au fost 
mai intîi semifinalele și după 
mai mult de două ore, fina
lele la 100 m, feminin și mas
culin. în prima dintre ele, un 
eveniment neașteptat : record
mana mondială Evelyn Ash
ford, care obținuse cel mai bun 
timp din semifinale (10,99) s-a 
prăbușit pe pistă la jumătatea 
cursei, suferind, pare-se, o în
tindere sau o ruptură Ia coap
să ! Atletele din R.D.G., Mar- 
lies Goehr și Marita Koch, au 
trecut, în aceste condiții, pri
mele linia de sosire. în dispu
ta atleților, o „triplă" ameri
cană în frunte. La 50 m con
ducea, cu un metru avans, 
King, dar, de la 60 m, Lewis 
s-a dezlănțuit, pur și simplu, 

-cîștigînd . cu un finiș extra
ordinar.

în cea de a treia finală a 
zilei, la triplusalt, Zdzislaw 
Hoffman a adus cea de a doua 
victorie Poloniei la marea com
petiție. Bedros Bedrosian a a- 
vut o comportare sub posibi
lități, clasîndu-se al 11-lea, cu 
16,18 m.

Am așteptat cu interes semi
finalele probei feminine de 800 
m. Dintre cele două reprezen
tante ale noastre, Doina Me- 
lintc a reușit calificarea pentru 
finala de marți (ora 18,10). Ea 
a alergat în semifinala a doua, 
sosind a patra, obținînd la 
timp (1:59,60) dreptul de a par
ticipa la cursa decisivă. Elena 
Lina nu s-a calificat.

In seriile probei de 400 m 
garduri, Cristieana Cojocarn ■ 
realizat un nou record națio

BREVIAR •
• Pruna campioana 

mondialâ din istoria 
atletismukiî, norvegiarv- 
ca Greta Waitz - în
vingătoare în marato
nul feminin — are 30 
de ani, 1,72 m înăl
țime și o greutate de 
numai 52 kg. Prkn 
«uecesul el convingător 
din ziua inaugurală a 
întrecerilor de la Hel
sinki, învățătoarea
Waltz se înscrie defi
nitiv în galeria mari
lor alergătoare de 
fond. Dar, așa cum 
reiese din declarațiile 
ei, norvegia nea este 
încă departe de a-^l 
fi spus ultimul cuvînt 
în atletismul mondial, 
gînduf el fiind de a 
obține performanțe su
perioare. • Marele 
favorit al probei de 
aruncarea greutății, 
Udo Bayer, nu a reu
șit sâ se claseze decît 
pe locul șase I Neaș
teptatul cîștigâtor al 
probei este un colos 
de 1,95 m șl avind 120 
kg, polonezul Edward 
Sarul, student în teh
nica minieră. El a o- 
runcat în prima încer
care 21,09 m, condu- 
cînd pîna în a cincea

breviar •
execuție a tfnăruiwi 
Ulf Timmermann (21.M), 
pentru a cîștiga titiui 
mondial în ultkna o- 
runea re — 21,39 I * 
Victoria lui Ernesto 
Canto la 20 km con
firmă înalta valoare a 
școM mexicane de 
marș... • Carl Lewis, 
supranumit „ locomoti
va", care o împlinit 
Ieri 20 de ani, declara 
într-un recent interviu: 
„Mâ simt în formă șl 
pentru a bate recordul 
lumii, de 8,90 m, la 
lungime I Această 
probă a format mereu 
mari campioni, pre
cum Owens și Beamon. 
Pentru următorii zece 
ani, prevăd 9,14 m*. 
S Ma ratonul mascu
lin are între marii fd- 
vorițî pe australianul 
Robert de Castella, 
care a declarat — 
după o recunoaștere a 
traseului — câ speră 
să nu-l scape medalia 
da aur. S-ar putea In
sa ca australianul sâ 
aibă printre oJțl ad
versari de temut pe 
dublul campion olim
pic de la Moscova 
(5000 m șl 10 000 m), 
etiopianul Mi ruts Yf-

TURNEUL INTERNAJIONAL MASCULIN DE 101EI
(Urmare din pag. 1)

o bună orientare tehnico-tac- 
tică.

Echipa Ungariei, aflată în de
plină maturitate competiționa- 
lă internațională, îl are la ti
monă pe Matyas Garamvolgyi. 
Lotul ungar care va juca la 
Zalău este omogen, mal mult 
de jumătate din el fiind for
mat din jucători de la S.C. 
Kecskemeti — Demeter, Jarosi, 
Konjâri, Lantos, P. Nagy, Z. 
Szabo. Lor li se adaugă Bogăr 
și Borcsok (S.C. Tungsram), 
cu 210 și, respectiv, 160 de se

TELEX • TELEX O TELEX • TELEX • TELEX • TELEX •
AUTO • Raliul Argentinei s-a 

încheiat cu victoria echipatului 
Hannu Mikkola (Finlanda) — 
Arne Hertz (Suedia), pe „Audi 
Quatro”. Mașinile acestei firme 
au fost prezente pe primele pa
tru locuiri ale clasamentului fi
nal. în C.M. de raliuri, locul 
Intîi este ocupat de vest-germa
nul Walter Rohrl.

BOX • La San Juan (Porto 
Rico). pugitistul portorican Hec
tor Camacho a devenit campion 
mondial în versiunea W.B.C. la 
categoria superpană. invlnglndu-1 
pe mexicanul Rafael Limon, prin 
abandon în repriza a 5-a. Titlul 
fusese vacant, dună descalifica
rea americanului Bobby Chacon, 
fostul deținător.

ciclism • „Cupa Europei* 
(velodrom) a fost cîștlgată, la 

nal : 58,19 (v.r. 56.50). Ea a so
sit a doua în seria a patra, 
după Debit FUatatl (Austra
lia) — 56,47, numai sovieticele 
Anna Ambraziene — 56,30 în 
seria a doua și Ekaterina Fe
senko — 56,43 în prima serie 

/obținând rezultate superioare.
Cristieana va participa marți 
în semifinalele acestei probe,

Maria Radu nu a ocupat de
ci t locul 13 în semifinala a 
doua la 3 000 m, cu timpul de 
9:30,37, necalificindu-se, în 
consecință, ia finala probei.

Alți trei sportivi români intră 
mîine — mr. azi — în focul 
disputelor, în calificările la 
disc feminin (Florența Crăciu- 
nescu și Maria Badea) care 
încep la ora 10, și la lungime 
masculin (Gheorghe Cojocaru), 
de la ora 17,30.

Cea de a treia zi a întrece
rilor din capitala Finlandei 
programează șapte finale, patru 
la masculin, trei la feminin. 
La 400 m garduri (m), mare fa
vorit este americanul Edwin 
Moses, deținătorul recordului 
mondial — 47,13, invincibil de 
ani buni (79 de succese conse
cutive). Principalul lui adver
sar va fi probabil, Harald 
Schmid' (R.F.G.), campionul și 
recordmanul Europei cu 47,48. 
Cei doi și-au împărțit luni vic
toriile In semifinale: Moses 48,11 
șl Schmid 48,57. Lipsită de 
prezența marilor vedete, Se
bastian Coe, Steve Ovett șl 
Alberto Juantorena, finala mas
culină la 800 m este deschisă 
multor posibilități. Portughezul 
Carlo* Lopez deține cea mai 
bună performanță a anului la 
10 000 m (27:23,44). H a fost 
duminică al doilea In seria a

BREVIAR
ier, oare se p’egotește 
In mod speckri pentru 
această cursă * Pie
tro Mennoa* Italianul 
campion olhnpte fi 
recordman mondial fa 
200 m: „$tkj câ pot 
cîștiga dar, la vîrsta 
mea (32 ani) șl după 
două sezoane rrxti pu
țin faste, ștki că în a- 
ceeași măsură, pot 
cîștiga șl dreptul de 
a... pierde I" > Con
trolul antidoping se 
va efectua conform 
regulamentului I.A.A.F. 
Pe întreaga durată a 
competiției va funcțio
na un laborator spe
cial, amenajat sub în
drumarea medicuM 
Ame Lundquist Con
trolul se face prin tra
gere la sorți, atît tn 
fazele preliminare, cît 
șl le finala. • Un 
tînâr șl o tfndră din 
delegația S.UA poar
tă aceiași nume: Joy
ner. Simplă potrivire î 
Nu. Al (23 ani, con
curent la tripfaeort) șt 
Jackie (21 ani, parti
cipants la heptotion) 
sînt frate șl soră, din 
Saint-Louie (Illinois).

lecționări in prima echipă a 
Ungariei, Gyori (155 selecțio
nări), Magyar, L Nagy K. 
Szabo.

A patra echipă participantă 
La „Trofeul Mezeș“ este Ceho
slovacia, echipă in plin proces 
de întinerire și omogenizare. 
Antrenorii D. Meiișek și V. 
Smidl, șl ei de puțină vreme 
la conducerea echipei, mizează 
în continuare pe „uriașii* 
Prielozny și Kalab (peste 2 m), 
Rerabek, Sykora, Krejei, Ham- 
pacher și Novotny din „ve
chea gardă*. Lîngă ei vor a- 
părea tinerii Galiș, Jakubicek. 
Krebs, Malan și Voplatek.

Besanțon, de echipa Danemarcei, 
urmată de Belgia, Franța și Spa
nia. • Desfășurat pe șoselele 
Elveției, Turul Kalstenberg a re
venit rutierului portughez Acscio 
da Silva, cu 29 sec. avans fată de 
al doilea clasat elvețianul Mar
cel Russenberger.

MOTO ■ înaintea ultimei pro
be. spaniolul Angel Nieto ș!-a a- 
tlgurat titlul de campion mon
dial la clasa 125 cmc, totalizînd 
102 p fată de 75 p ale celui de 

al doilea clasat, elvețianul Bruno 
Kneubuhler, după desfășurarea 
„Marelui Premiu al Suediei*.

RUGBY a La Sydney, In al 
doilea test-med, reprezentativa 
Australiei a dispus de Argentina 
cu 29—13. • Echipa sovietică
V.V.A. a cîștigat Cupa U.R.S.S., 

doua, cu 23:05,62, după Hans 
Jorg Kunze (R.D.G.) — 28:04,69. 
Cealaltă serie a fost cîștigată 
de compatriotul său Fernando 
Mamele, 27:45,54, campionul 
european, italianul Alberto 
Cova sosind al doilea — 
27:46,61. La aruncarea ciocanu
lui, ciștigătorul se va alege, 
se pare, dintre sovieticii Ser- 
ghei Litvinov (luni a avut cel 
mai bun rezultat al calificări
lor — 78,50 m) șl Iuri Sedîh. In 
finalele feminine, Jarmila Kra- 
tochvilova (Cehoslovacia), re
cordmana mondială a probei, 
este marea favorită la 800 m, 
duelul Tamara Bikova (URSS) 
— Ulryke Meyfarth (R.F.G.) 
poate duce la im nou record 
al lumii la înălțime, iar La 
heptatlon Ramona Neubert 
(R.D.G.) are prima șansă.

REZULTATE TEHNICE (finale)
FEMININ — 100 m — 1. Marlies 

Goehr (RJD.G.) 10,97 ; 2. Marita 
Koch (R.D.G.) 11,02 ; S. Diane
Williams (S.U.A.) 11,05 ; 4. Mer- 
lene Ottey (Jamaica) 11,19 ; 5.
Ar.gella Bailey (Canada) 11,20 ; 
5. Hell na Marjamaa (Finlanda) 
11,24 ; MASCULIN — 100 m : L
Carl Lewis (S.U.A.) 10,07 ; 2.
Calvin Smith (S.U-A.) 10,21 ; 3.
Emntit King (S.U-A.) 10.24 ; 5.
Allan Wells (Marea Britanic) 
10:27 ; 5. Juan Nunez (Rep. Dom.) 
10,29 ; t. Christian Haas (R.F.G.) 
10:32 ; triplusalt : 1, Zdzislaw Hof
fman (Polonia) 17.52 m ; 3. WLHle 
Banks (S.U-A.) 17,13 m ; 3. AJayl 
Agbebaku (Nigeria) L7J5 ; 4. Mike 
Cooley (S.U.A.) 17,13 ; 3. Vlastt- 
mll Marin eo (Cehoslovacia) 17,13 
m ; I. Jan Cado (Cehoslovacia) 
17,05 m_  11. Bedros Bedrosian
15,13 m.

Vladimir MORARU

BJORN BORG IȘI PREGĂTEȘTE REINTRAREA?
Marele tcnlsman suedez ra Juca „turnee minore** In 1984

Intr-un larg articol publicat 
Ln revista americană „New 
York Magazine* șl reprodus de 
agențiile internaționale de pre
să, se fao referiri la unele 
declarații, emanînd din cercu
rile apropiate marelui campion 
suedez de tenis Bj&rn Borg, 
după care acesta ar fi dispus 
să revină asupra hotârîrii sale 
de a abandona definitiv acti
vitatea competițională. „Borg 
urmează să ia parte Ia citeva 
turnee de mai mică Importan
ță, în cursul sezonului viitor, 
iar pentru anul 1985 nu este

TURNEE INTERNApONALE
• In anala de La Utrecbt. F.C. 

Lokerea a dispus de F.C. Utrecht 
cu 5—5, după pretanglrt. Dup* 
90 de minute scorul a fost egal : 
5—5 I, iar la pauz* (min. 45) U- 
trectst conducea ou 3—2. La aoest 
turneu a participat șl selecționa
ta divizionari a țării noastre.
• Tot ta Olanda au mai avut

Joc alte dou* turnee. La Rotter
dam, ta finală. Hamburger S.V. 
a tavtae pe Standard Lăăge cu 
*—» O-O). Pentru locul 3: Feye- 
noord — Liverpool 3—3 (2—1)
dup* timpui regulamentar, tar la 
loviturile de Ja 11 m oiandezil au 
cîștigat cu 4—1. Deci, scor gene
ral 7—5 pentru FeyenoonL La Aik- 
maar. ectilpa local* A^z. ’S7 a 
tavlas pe Volendam cu 5—1 (2—0).
• Reprezentativa Bulgariei a 

misțtaut un Joc ta Franța, la 
St. Denia. tatEnind reprezentatl- 
.-* Algeriei, pe care a Întrecut-o 
cu 3—2 (1—U. Pentru Învingători 
au marcat Zdravkov (2) și Slad- 
kov, respectiv Menad și Dimi
trov (autogol).
• In finala turneului de juniori 

din Ungaria : Franța — Iugosla
via s—i ; pentru locul trei : 
U.R.S.S. — Ungaria 2—0.
• In finala turneului de la Tar. 

ragona (Spania) : F.C. America 
(Brazilia) — Dundee United 2—1.
• Turneul Internațional de la 

Udine : Udir.ese — Vasco da

TELEX • TELEX • TELEX 
intrecînd In finali cu 12—S for
mația Slava Moscova

TENIS • In finala feminină a 
turneului de la Indianapolis. An
drea Temesvari (Ungaria) a În
vins-o pe americanca de culoare 
Zina Garrison, cu 6—2. 6—2. La 
masculin: Jimmy Arias — An
dres Gomez 6—4, 2—5, 6—4. • Fi
nala turneului demonstrativ de 
Ia Newport Beach (California): 
Jimmy Connors — Tim Mayotte 
6—3. 6—4, 6—2 ; pentru locul trei: 
Ivan Lendl — Mats Wllander 
6—4. 6—2.

TIR • în concursul de la Byd
goszcz (Polonia), proba de pistol 
viteză a revenit lul Serghel Mu- 
zlanov (U.R.S.S.), cu 592 p. La 
armă liberă calibru redus (3 po
ziții) a cîștigat Serghei Bellaev 
(U.R.S.S.) — 1 178 p.

DUPĂ PATRU RUNDE
învingătoare în runda a 4-a, 

în partida cu Annett Wagner, 
marea maestră sovietică Nana 
Aleksandria , (semifinalistă în 
meciurile candidatelor pentru 
desemnarea șalangerei campi
oanei mondiale) a trecut în 
fruntea clasamentului Turneu
lui internațional feminin de 
șah al României, găzduit în 
elegantele saloane ale hotelu
lui Roman din Băile Herculane. 
Intr-o altă întîlnire importantă 
pentru configurația primelor 
locuri, Hana Glaz a cîștigat 
(cu negrele) la Marina Pogo- 
revici. Prima victorie obține 
mezina concursului, Smaranda

CONCURSUL DE ȘAH DE LA POLIANIȚA ZDROJ (Polonia)
VARȘOVIA, 8 (Agerpres). — 

După două runde în turneul 
internațional de șah de la Po- 
lianița Zdroj (Polonia), conduce 
marele maestru sovietic Iuri 
Liahtinskl cu 1,5 puncte. Maes

ÎNTRECERILE PILOyiLOR DE FORMULA 1
Desfășurat duminică pe cir

cuitul de la Hockenheim, „Ma
rele Premiu al R.F. Germania* 
la automobilism (Formula 1) a 
revenit pilotului francez Reni 
Arnoux (pe „Ferrari") cu o 
medie orari de 210,524 km. In 
clasamentul general al campio

exclusă participarea sa la ma
rile probe clasice ale tenisului, 
inclusiv Wlmbledonul șl Flus
hing Meadow** — se arată ln 
articol.

întrebat asupra acestui su
biect, BjOrn Borg ar fi accep
tat ideea unei reintrări în 
„turnee minora", dac n-a de
clarat nimic în privința celor
lalte. „Mă antrenez zilnic, eu 
soția mea Mariana...* — a pre
cizat cel care are la activ cinci 
victorii în turneul de la Wim
bledon (1976—1980).

Gama 3—< (1—0) ln finală. Golu
rile au fost ma roate de Vlrdla, 
Marchetti șl De Agostini. Pentru 
tocurile 3—I, Eintracht Frankfurt 
pe Main — Real Madrid 2—1.
PROGRAMUL DE PREGAT1RE-J
...pentru turneul final al C.K. 

al reprezentativei Franței esta 
extrem de bogat: 7 septembrie, la 
Copenhaga, ou Danemarca, 5 oc
tombrie la Paris cu Spania. U 
noiembrie, la Belgrad, cu Iugo
slavia. Ia 13M, la 23 februarie, 
Ia Paris, cu Anglia, la 28 martie.
la Nantes, ou Austria la 1«
aprilie, la Strasbonng. 
Germania.

cu BJ.

CAMPIONATE
U.R.S.S. (et, a 23-a). Pahtakor

— Dinamo Moscova 1—0, Ararat 
Erevan — Dnlepr 0—2, Neftrt — 
Nistru Chlșinău 0—0, Torpedo 
Rulatei — Șahtlor Docnețk 3—1, 
Torpedo Moscova — ȚJ3.K.A. 
Moscova 1—5, Dinamo TbUlsl — 
Dinamo Minsk 0—I Metallst — 
Jalghlris 3—1, Zenit Leningrad — 
Spartak Moscova »—3. tn dasa- 

AGENDA SĂPTĂMÎNII
3 Vm ATLETISM: La Helsinki continuă prima ediție a C.M. 

(se vor tachela ta ziua de 14 Vin) • TENIS: Con
cursuri lnteroaționaile la Montreal (feminin) șl Cle
veland (masculin).

ÎS vin YACHTING: C.M. la clasa ..Finn* se dispută pînă la 
19 VUI la Milwaukee (S U.A.), Iar clasa „Star*, tot 
C.M., vor dura ptaă la 20 VIU, la Los Angeles.

11 Vm TENIS: etapa finală a „Cupei Vaăerlo* (masculin), la 
Lesa (Italia) șl a „Cupei Sofia* (femdnta), la Santander 
(Spania). Ambele vor dura ptn* la 13 Vin. • LUPTE: 
C.M. de juniori la libere, la Los Angedea, se Încheie la
13 vm. • SĂRITURI IN APA: la Hamtiton (S.U.A.) 
Încep C.M. de juniori • CĂLĂRIE: Concurs Interna
tional la Bratislava.

11 Vm CĂLĂRIE: Campionatele europene de juniori — obsta
cole, la Thorpe Park (Anglia), ee încheie ta ziua de14 vm.

14 vm BASCHET : înoep ia Madrid C.M. de juniori (Be 
încheie la 28 VTT1) • AUTOMOBILISM: se dispută Ma
rele Premiu al Austriei, Formula 1. la Zelt Wegg. • 
JOCURILE PANAMERICANE: la Caracas, ee termină 
la 28 Vm.

Boicu, victorioasă în fața cam
pioanei naționale Eugenia 
Ghindă. Remize în întîlnirile 
Ligi» Jicman — Malgorzata 
Wiese și Elisabeta Folihroniado 
— Dana Nuțu.

Deși sint o serie de partida 
întrerupte sau aminate (care se 
vor Juca în ziua liberă), confi
gurația clasamentului la trece
rea în a doua treime a con
cursului este destul de clară șl 
de firească. Așadar : Aleksan
dria 3*/:P, Kantor-Chiricuță 

P (1). Polihroniade, Glaz 
2*/s p, Wiese 2 p, Ghindă lVs p 
(1) etc.

trul român Valentin Stoica sa 
află pe locul 10 cu 0,5 puncte. 
In prima rundă el a pierdut la 
iugoslavul Abramovici, Iar tn 
cea de-a doua a remizat cu so
vieticul Didișko.

natului lumii, pe primul loc 
continuă sâ figureze compatrio
tul aoestuia, Alain Prost („Re
nault ELf“), cu 42 puncte, ur
mat de brazilianul Nelson 
Piquet (,,Brabham B.M.W.") — 
33 p ®i francezul Patrick Tara- 
bay („Ferrari") — 31 p.

C.M. DE CANOTAJ

PENTRU JUNIORI
întrecerile masculine din ca

drul cemplonatelor mondiale de 
canotaj pentru juniori au fost 
dominate de sportivii din R. D. 
Germană care, în finalele des
fășurate duminică la Vichy, au 
cucerit șase din cele opt probe 
disputate : la 2 rame (Rodtke, 
Kellner), 4 f.o. (Grunenberg, 
Haasler, Hoehnel, Hilllg), 4 vîs- 
Ie (Strache, Mehnert, Koeppen, 
Loeprick), t vlsle, 2+1 și 8+L 
Canotorii sovietici au cîștigat 
finalele de simplu (Valentin 
Bourmaga) șl 4 rame.

mant oonduc Nipru și Dinamo 
Minsk ou cite 31 p. urmate de 
Pahtakor 28 p. Dinamo Kiev o- 
cupă locul 11. Dinamo Tbilisi lo- 
oul 15 I

SUEDIA (et. a 13-a șl a 14-a). 
Cîteva rezultate: Geffle — Malrnd 
3—5, Hammărby — Oester 0—0, 
GSteborg — Brage 2—1, Oergryte
— A.I.K. 1—0; A.I.K. — Geffle 5—0, 
Bnage — Halmsted 2—2, MalmO
— Hammănby 3—2, Oester — G8- 
teborg 0—1. In clasament con
duce Malm5 cu 19 p, urmată de 
A.I.K., GOteborg, Oester și Ham- 
marby cu cite IS p

ARGENTINA (et. a U-a). Inde- 
pendlente — River Plata 0—0, San 
Lorenzo — Argentinios Juniors
1— 0, Huracan — Temperley 2—0, 
Santa Fe — Sansileld 1—I, Boca 
Juniors — Racing Buenos Aires
2— 2, Platense — Rosario 1—1, 
Cordoba — Estudiantes 3—0. In 
clasament conduce Huracan cu 
14 p. urmată de Independiente 
cu 13 p (ambele din 10 jocuri), 
Ferrocarril 13 p (11 j). Boca Ju
niors și Newell’s Old Boys ou 12 
p (ambele din 10 j).
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