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La Constanta, sub egida „Daciadei"

PARTIDE VIU DISPUTATE ÎN PRIMA ZI 
A TURNEULUI FINAL LA BOX

COMPETIȚII Șl ACȚIUNI 
SPORTIVE OMAGIALE

CONSTANȚA, 9 (prin tele
fon). După o frumoasă festivi
tate de deschidere, in care 
sportivii au defilat prin fața 
spectatorilor în ritmul marșu
lui „Daciada", președintele 
C.J.E.F.S. Constanța, Dumitru 
Ivan, a declarat — în numele 
comisiei de organizare — des
chis turneul final al marii noas
tre competiții naționale la box 
și al campionatelor republicane 
pe anul 1983, urînd competitori
lor succes.

In apalauzele tribunelor pli
ne, a urcat în ring prima pere
che, cei mai ușori dintre bo
xeri, „semimuștele" Eroi Gca- 
far (Steaua) și Nicolae Crăciun 
(Met. Buc.). Dintre cele patru 
partide de la această categorie 
înscrise în programul primei 
gale, disputa dintre Geafar și 
Crăciun a fost cea mai specta-

Turneul masculin de volei al României

UN MECI MARATON: 
ROMÂNIA - UNGARIA 3-2

ZALAU, 9 (prin telefon). în- 
tr-o atmosferă de mare sărbă
toare. în Sala sporturilor din 
localitate au început întreceri
le ediției a XXII-a a tradițio
nalului Turneu internațional 
masculin de volei al Români
ei, dotat cu „Trofeul Mezeș". 
Publicul spectator, care a um
plut pînâ la refuz sala, a asis
tat la partide echilibrate, cu 
numeroase faze spectaculoase.

Partida vedetă a crimei zile 
a opus echipele României și 
Ungariei care s-au angajat în- 
tr-o dispută echilibrată și în- 
crîncenată, pe parcursul a a- 
proape 3 ore de joc. Reprezen
tativa noastră a obținut în

Adnotări la „Trofeul Tomis“

SICIIIIANJA IN EXECUȚII, JOC IN VITEZA - CERINȚE 
STEIINCtNTE PENTRU V01TIBAIISTEIE NOASTRE

Cea, de-a 21-a ediție a tradi
ționalului Turneu internațional 
feminin de volei al României, 
dotat cu „Trofeul Tomis", des
fășurat săptămîna trecută în 
sălile de sport Constanța și 
Medgidia — într-o foarte bună 
organizare și cu mare succes de 
public — a reunit cîteva echipe 
valoroase, in frunte cu campi
oana mondială, R. P. Chineză, 
cîștigătoarea competiției, și cu 
cinci din cele 12 formații ca
lificate pentru faza finaiă a 
C.E., respectiv reprezentativele 
României, Poloniei, Bulgariei,

SE REIA „TURUL CICLIST" AL ROMÂNIEI 
PRIN DESFĂȘURAREA EDIȚIEI A 21-a, 

ÎN LUNA SEPTEMBRIE
Cea de-a 21-a ediție a Tu

rului ciclist al României se va 
desfășura între 4 și 11 septem
brie in organizarea Federației 
române de ciclism, în colabo
rare cu revista Flacăra.

Traseul va măsura peste 900 
km împărțiți în opt etape, star
tul urmînd a se da la Craiova, 
unde se va desfășura „prolo
gul" contracronometru indivi
dual (4 km) și etapa întîl — 

culoasă. Stelistul, cu multe cu
noștințe tehnice, cu o tactică 
de luptă net superioară, a 
punctat cu destulă ușurință cu 
directe și un-doi-uri precise la 
figură, mișcindu-se permanent 
în jurul adversarului. N. Cră
ciun, pornit să... demoleze, a 
urmărit tot timpul lovitura de
cisiva, pe care a ratat-o cu 
regularitate. Cam așa s-au de
rulat toate cele trei reprize, 
Geafar obținînd victoria la 
puncte, și anunțîndu-se prin
tre favoriții categoriei. Dacă în 
meciul inaugural a existat ten
siunea luptei dintre stil și for
ță, combatanții din cea de a 
doua partidă, Gică Agrigoroaie 
(IMASA Sf. Gheorghe) șl Io
nel Petre (C.F.R. Cv.), nu și-au 
justificat prin nimic prezența 
în ringul finalelor. Și parcă 
pentru ca decepția să fie de- 

cele din urmă o dificilă victo
rie cu 3—2 (—12. 14, 8, —9, 11). 
Aceasta, pe de o parte, dato
rită replicii neașteptat de bune 
dată de oaspeți, iar pe de altă 
parte faptului că voleibaliștii 
noștri s-au întrecut în greșeli 
de începători la executarea 
serviciului (18), îndeosebi prin 
Căta-Chițiga și Mina, sau în 
atac (în special Enescu). Re
marcați : Vrîncuț, Ionescu șl 
Stoian, respectiv Jarosi, BOrcsok 
și Demeter. Arbitrii K. Dittin- 
ger (Cehoslovacia) și L. Fran-

Mihail VESA

(Continuare în pag. 2-3

R. F. Germania și Cehoslova
ciei (clasate în această ordine 
pe locurile următoare), precum 
și echipa Turciei. Firește, se 
știa din capul locului că deți
nătoarea titlului mondial nu a- 
vea adversare pe măsura capa
cității sale deosebite de joc, iar 
acest lucru a fost confirmat de 
jucătoarele pregătite la superla
tiv de Yuan Weimin și Deng 
Ruozeng, care s-au detașat net

Aurelian BREBEANU

(Continuare in pag 2-3)

40 km în circuit oe străzile 
orașului. Vor urma etapele 
Craiova — Calafat <5 septem
brie), Calafat — Băile Ilercu- 
lane (6 septembrie), Băile Her- 
culane — Caransebeș — Deva 
(7 septembrie), Deva — Sibiu 
(8 septembrie), Sibiu — Brașov 
(9 septembrie), Brașov — Bran 

—C-lung Muscel (10 septembrie) 
și C-lung Muscel — Tirgoviște — 
București (11 septembrie). 

plină, s-a dat și o decizie ero
nată, prin care craioveanul a 
acces în finale.

Puncherul „semimuștelor", 
Vanghele Baes (B.C. Brăila) a 
obținut o victorie clară, dar nu 
înainte de a fi trecut prin mo
mente grele în ultimul rund, 
terminat de adversarul său, 
Rome Geolfan (Voința Buc.), 
în foiță, cu o apreciabilă re
zervă de resurse. Bacs a acu
mulat punctele victoriei în pri
mele două reprize, cînd Geol
fan a boxat timorat și a fost 
trimis de două ori la podea. 
Tot la această categorie, Va- 
sile Ciobanu (Ceahlăul P. 
Neamț) b.p. Chiazim Mcmiș 
(Voința C-ța).

Campionul en-titre al catego
riei „muscă", Constantin Ti- 
țoiu (Dinamo), a avut surpriza 
de a fi asaltat chiar după pri
mul gong de atacurile cura
joase — și adesea periculoase 
— ale lui Nicolae Șchiopu (B.C. 
Brăila). Numai că brăileanul a 
ignorat că are în față un pugi
list experimentat, așa că a fost 
destul de repede temperat, nu 
numai de eschivele lui Tițoiu, 
ci, mai ales, de „contrele" a- 
cestuia. In plin asalt al brâi- 
leanului, în min. 2 al reprizei

Paul (OVAN 
_________________ Petre HENȚ 
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Astă-seară, la Oslo, pe stadionul Ullevaal

MECIUL AMICAL DE FOTBAL NORVEGIA - ROMANIA
INAUGUREAZĂ SEZONUL INTERNATIONAL DE TOAMNĂ

Partida, care va incepe la »ra 20 (ora României), va fi transmisă la radio pe programul 1

OSLO, 9 (prin telefon). Pe 
stadionul Ullevaal de aici, din 
capitala Norvegiei, echipa na-

NORVEGIA
3

Soler Hareide
Davidsen Tolberg

P. Jakobsen

Arbitru : Ulf Eriksson (Suedia)
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Cristian Ponta a sosit acasă cu primul titlu european al înotului nostru

SEMNIFICA ȚIA UNEI PRIME MEDALII DE AUR...
Un tînăr pe nume Cristian 

Ponta a venit ieri, acasă, în ța
ră, cu o medalie de aur. Cum 
arată un asemenea simbol al
izbînzii o știm prea bine, am
văzut de atîtea ori „aurul”
strălucind pe pieptul sportivilor 
noștri. Și. totuși, cea mai re
centă medalie din nobilul me
tal adusă României, de la 
Mulhouse, din Franța, are în ea 
ceva deosebit : răsplătește cel 
dintîl campion al ’notului, al 
întregii natații românești, care 
se aliniază astfel disciplinelor 
noastre sportive ,,de aur". Per
formanța e, așadar, cu adevă
rat de excepție, chiar dacă in 
Franța competiția continentală

Apropierea zilei de 23 Au
gust prilejuiește, în întreaga 
tară, numeroase si entuziaste 
întreceri sportive la care iau 
parte mii de tineri si tinere.

oameni ai muncii de la orașe 
și sate, elevi și studenți aflați 
în vacanța de vară. Iată cîteva 
amănunte de la aceste compe
tiții omagiale :

ÎNTRECERI entuziaste, 
CU MII DE COMPETITORI

In județul Suceava au avut 
loc numeroase acțiuni sportive 
în cinstea zilei de 23 August, 
la care au participat mii de 
tineri si vîrstnici. Astfel, la 
Vatra Dornei, Leșul Ursului, 
Fundul Moldovei, , Cîmpulung 
Moldovenesc, Frasin și în alte 
localități s-au desfășurat — 
sub genericul „Daciadei" — 
întreceri de volei, fotbal, po
pice, handbal, tenis de masă 
Si tenis de cîmp. jocuri dis
tractive. Pentru școlarii aflati 
în pitoreasca tabără de va
cantă de la Bucșoaia s-au or
ganizat întreceri de handbal, 
fotbal, șah, tenis de masă.

fotbal a tării noas- 
seară a

tională de
tre susține miercuri
351-a partidă din activitatea ei
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Thorstvedt 

Grondalen 
Giske

Kojedal
Torensen 

Dokken
3

IGabor 
Boloni 

lorgulescu 
Lung

Movila
Rednic

a fost... numai a speranțelor, a 
juniorilor. Sau poate tocmai de 
aceea...

In cartea înotului românesc 
există cîteva nume de început, 
nume de sportivi care au mar
cat, la timpul respectiv, mo
mente semnificative în istoria 
celei de a doua discipline olim
pice. Cristina Balaban, George- 
ta Cerbeanu, Sanda iordan, 
trioul Anca Pătrășcoiu. Gabrie
la Baka, Teodora Hauptricht și, 
mai presus de toate, Carmen 
Bunaciu. Deschizătoare de dru
muri la europene-seniorl sau 
juniori, la mondiale sau ‘a Uni
versiade. Toate, se observă, de 
la prima vedere, sînt nume de 

atletism. Cîteva rezultate în
registrate în seria a IlI-a a 
acestei cunoscute tabere : la 
handbal băieți : Bihor — Bră
ila 11—8. fotbal : Galați — 
Sectorul 6 București 2—1, hand
bal fete : Buzău — Bihor 
12—9, într-o partidă viu dispu
tată (imaginea de mai jos). (I. 
MINDRESCU).

FESTIVALUL SPORTULUI 
MUNCITORESC CALĂRAȘAN 
Peste 500 de tineri șl tinere 

din județele Călărași si Ialo
mița și-au disputat întîietatea 
într-o frumoasă întrecere des
fășurată sub egida ..Daciadei"» 
Festivalul sportului muncito

resc călărășean. Competiția, 
dedicată apropiatei sărbători 
de la 23 August, a reunit pe 
Stadionul Central din munici
piul Călărași cîștigătorii eta
pelor pe asociații sportive a
acestui îndrăgit festival orga
nizat de consiliul județean al
sindicatelor și C.J.E.F.S. Că
lărași.

Cei mai buni : atletism —
100 m și lungime: Viorica Ca- 
trinescu. Marin Zahiu (ambii 
din Călărași). 800 m — Mari
na Bumbăcel (Oltenița) Marin 
Stanciu (Călărași). 1 500 m — 
Marin Stanciu (Călărași) greu
tate — Mircea Coman (Olte
nița). fotbal (8 echipe) — Con
fecția Călărași, handbal mas
culin (8 echipe) — Celuloza Că
lărași, oină (6 echipe) — Celulo
za Călărași, șah — formațiile

(Continuare in pag. 2-3)

de peste 60 de ani. ..Tricolorii** 
— sosiți marți după-amiază la 
Oslo, după turneul olandez —• 
au aterizat ne aeroportul Gar- 
dermoem în jurul orei 17, du
pă care s-au îndreptat spre 
hotelul Globetroter. unde sînt 
cazați.

Cota fotbalului nostru — este 
indiscutabil — a crescut mult 
în nordul Europei după acea 
solendidă victorie obținută nu 
de mult, pe stadionul Rasunda 
din Stockholm ta fata celui 
mai outemic soccer din pe
ninsula Scandinavă cel sue
dez. Asa se exDlteă atentia ne

Laurențiu DUMITRESCU

(Continuare în pag 2-3)

sportive. Iar acum, in premieră 
românească, un băiat intră în 
această galerie de onoare.

Cine e, de fapt, acest meri
tuos laureat al natației noas
tre ? S-au întrebat, de bună 
seamă, neîncrezători, surprinși, 
si specialiștii înotului interna
tional atunci cînd. sîmbătă 6 
august telexurile agențiilor de 
Dresă duceau pretutindeni nu
mele Învingătorului la 200 m 
fluture, de la campionatele eu
ropene ale juniorilor.

Geo RAETCHI

(Continuare In pag. a 4-a)



CU GlNDUL LA C.E.,
„SPERANȚELE" - IN PLINA ACTIVITATE

Ce mai e nou in sportul 
nostru cu mingea pe apă ?

Cei mai buni jucători ai tă
rii, componentii lotului repre
zentativ, se află la ora desă
vârșirii preparativelor în ve
derea participării la competi
ția primelor opt echipe euro- 
pere, în cadrul C.E. de natatie 
(20—27 august, la Roma). E- 
chipele divizionare din prima 
serie sînt acum cu gindul ia 
apropiatele dispute din cam
pionat. unele dintre ele parti- 
cipînd săptămîna trecută la 
turneul final al Cupei Româ
niei. trofeu cistigat de Rapid 
București. Formațiile din cea 
de a doua serie a Diviziei „A" 
iau parte. în ultimele trei zile 
ale acestei săptămîni. la ulti
mul turneu din cadrul între
cerii lor. programat la Timi
soara. Iar cei mai tineri po- 
loisti se află în plină activi
tate. De pe agenda lor com- 
petitională reținem :

• DUBLA VICTORIE IN
TERNAȚIONALĂ. In Capitală 
a avut loc o dublă întilnire 
între selecționatele de juniori 
mici ale Bucureștiului și Var
șoviei. Formația noastră. an
trenat^. de Gh, Zamfirescu si 
Al. Bădiță, s-a impus catego
rie în ambele jocuri : 12—1
<3—0. 1—0. 2—0. 6—1) în pri
mul, cei mai eficace fiind 
Nufu si Chiru — cite 3 goluri, 
ți 16-4 (5—1, 3-0, 4—2, 4—1) 
în cel de-al doilea. în care 
Frutb a înscris 4 goluri. iar 
Grancearof. Nufu, Balanov si 
B. Tufan cite 3. (Gb. NISTOR, 
coresp.).

• STEAUA — IN PRIM- 
PLAN. Se cunosc echipele ca
lificate pentru turneul final al 
campionatului juniorilor II, 
care va avea loc la Arad. în
tre 7 si 11 septembrie. Ele 
și-au cistigat dreptul de par
ticipare în faza decisivă în 
urmă disputării celor două 
zone. In zona Sud. in fruntea 
clasamentului — obținind cali
ficarea — s-au situat Steaua, 
cu 27 p. C.S.S. I 24 p. Rapid 
17 p și C.S.S. Triumf 15 p — 
toate din București. In zona 
Nord r'l. Rapid Arad 19 p. 2. 
Viitorul Clui-Napoca 18 p. 3. 
Voința Clui-Napocă 18 p 4. 
Crișul Oradea 13 p. Perfor
mera disputelor a fost echipa 
Steaua (antrenor Fr. Crișan), 
tinerii săi jucători — majorita
tea componenți ai Iotului ncstru 
de „speranțe" — terminiod în
trecerea fără înfringere, cu un 
singur rezultat de egalitate.

• „CUPA DE VARĂ". Ince- 
pind de astăzi si oină dumi
nică. la Ștrandul tineretului 
din Capitală se dispută o a- 
tractivă competiție rezervată 
copiilor I. „Cupa de vară" reu
nește în turneul său final for
mațiile Dinamo. C.S.Ș. Triumf, 
Progresul. C.S.Ș. 2 — toate din 
București. Rapid Arad Mure
șul Tg. Mureș. Voință Cluj- 
Napoca si Viitorul Cluj-Na- 
poca.
• RETURUL fazei zonale in 

campionatul juniorilor I va a- 
vea loc la Tirgu Mures (17—21 
august) — zona Nord, respec
tiv la București (26—30 august) 
— zona Sud. Turneul final 
este programat pentru 14—18 
septembrie, la Oradea. (G.Ri)

LA HANDBAL MASCULIN
BAIA MARE, 9 (prin tele

fon). — Marți au continuat în 
sala „Dacia" din localitate jo
curile din cadrul ediției a 
Xl-a a „Cupei Minaur" la 
handbal masculin. Au avut loc 
rundele a doua (dimineață) și 
a treia (după-amiază), în care 
partidele s-au incheiat cu re
zultate scontate.

In etapa a doua. H.C. Mi
naur Baia Mare, în ciuda fap
tului că nu a beneficiat de a- 
portul a trei dintre „piesele" 
sale de bază (Boroș — spita
lizat, M. Voiuea — accidentat 
in runda inaugurală si Gh. Co- 
vaciu — accidentat chiar în 
această etapă), a învins, totuși, 
net pe noua divizionară A 
Minerul Cavnic cu 31—18 (15— 
9) prin punctele marcate de 
Siamate 7. Covaciu 6. Flangea 
4. Mironiuc 3. Mana 3. Vlad 
2. Habcrpursch 2, Porumb 2, 
lancu și Gnat, respectiv de Ig- 
nătescu 5. Vintilescu 3. Bigan 
2, Odaie 2, Ferenț 2, Chircu, 
Cojocaru, Cenan și Pricop.

în cel de al doilea joc al a- 
cestei etape Universitatea Cluj- 
Napoca a întrecut fără drept 
de apel pe Constructorul Ora
dea cu 33—22 (18—12). Dife
rența de 11 goluri se datorea
ză prestației foarte slabe a 
portarilor orădeni. fn acest 
sens, nu este nici o exagerare 
faptul că elevii antrenorului 
Gh. Ionescu evoluează în u- 
nele lungi perioade cu un om... 
mai puțin. Și încă ce „om“ : 
portarul, pion de bază al unei 
echipe de handbal. Punctele au 
fost marcate de : Avram 10, 
Jurcă 8. Bădosu 3. Țeleu 3, 
Pop 3. Căldare 2. Sima 2, 
Moldovan și Dan Petru, res
pectiv Kapornay 5, Vrănău 5, 
Croitoru 3. Tudor 3, Crislaehe 
2, Halmagy 2. P. Porumb 2.

Ultima partidă a acestei re
uniuni a opus formațiile oaspete 
prezente la turneu : Dosza De
brețin și ZAB Dessau. A în
vins formația din Debrețin cu 
32—25 (17—15), care a arătat 
mai multă siguranță în apăra
re, în timp ce echipa din R.D. 
Germană, cu lipsa sa de ex
periență. mai ales în ofensivă, 
nu a putut trece de „barajul" 
handbaliștilor unguri. Au în
scris : Kardas 10, Ilomovics 5, 
Menyhart 5, Szilagi 4, Fercncz 
3, Molnar 2, Horvath, Kasku 
și Polgar, respectiv Woik 10, 
Niemenn 4. Barsow 4, ltudow 
2, Tuczele 2, Beirling 2, Kai
ser.

In cea de a treia etapă, dis
putată după-amiază. s-au în
registrat rezultatele : Minerul 
Cavnic — „U“ Cluj-Napoca
32—27 (20—14), Dosza Debrețin 
— Constructorul Oradea 27—25 
(15—11), H.C. Minaur Baia 
Mare — Z.A.B. Dessau 32—20 
(15—11). Competiția conti
nuă cu rundele a 4-a si a 5-a 
care se dispută — miercuri di
mineața si după-amiaza.

H. N.

„CUPA OLIMPIA**  LA TIR, O COMPETIȚIE REUȘITĂ
Concepută ca o competiție 

care să mențină la un nivel ri
dicat tonusul de concurs, in 
■pecial al celor care vor parti
cipa la campionatele europene 
de tir de la București, „Cupa 
Olimpia" și-a atins intr-o mare 
măsură scopul. Organizatorii — 
clubul bucureștcan cu același 
nume — și-au văzut încununate 
eforturile prin două noi și va
loroase recorduri naționale. In

ACTUALITĂȚI 
DIN TENIS

Cu câtva timp in urmă s-a 
desfășurat, în mai multe locali
tăți din Cehoslovacia, un circuit 
de turnee la care au fost pre- 
zenți șl tenismani români. Ei au 
fost însoțiți de Julieta Boboc și 
Teodor Frunză. „Toate turneele 
la care am participat — ne spu
nea Julieta Boboc — au fost de 
un foarte ridicat nivel tehnic. A- 
cest lucru era de așteptat, dealt*  
fel, dacă avem in vedere buna 
reputație ce o deține școala ceho
slovacă de tenis. întrecerile au 
fost dominate de sportivii țării 
gazdă. Se poate spune că ei sint, 
deși la vîrsta junioratului, foarte 
bine pregătiți. In acest context, 
tinerii tenismani români (cel mai 
bun loc ocupat a fost pe treapta 
a treia a podiumului, prin Otilia 
Pop) au avut de învățat lucruri 
interesante. Bine s-au comportat 

Cristian Moroșan, Mihai Vanță 
yi Nicolae Manuel".

în afara celor amintiți, au mai 
făcut deplasarea : Aurelia Gheor- 
Se, Gabriela Medveș, Daiana 

mungi și Gabriel Oniceag. La 
concursul de la Houcka (au fost 
pnezenți sportivi din Algeria, Ma
rea Britanic, Bulgaria, Cehoslova
cia, Olanda, Irlanda, Luxemburg, 
Siria, U.R.S.S., Ungaria. Polonia, 
“.F. Germania, Japonia, Austria, 
Italia etc.) a participat Otilia 
Pop, care a ajuns în semifinală, 
fidnd învinsă de Renata Wolna, 
(Cehoslovacia), cu 4—6, 6—4, 6—0. 
In turneul de la Bratislava du- 
hlul Gabriela Medveș — Daiana 
Samungi s-a clasat pe locul se
cund. Partenerele lor. jucătoarele 
cehoslovace Wolna — Des-edelnva. 
au câștigat finala cu 7—6, 6—7, 
d—3 e pe terenurile asociației 
sportive „Sănătatea" din Oradea 
au luat sfîrșit întrecerile compe
tiției de tenis rezervată juniori
lor „Cupa Dr. Petru Groza, a- 
junsâ la cea de a 26-a ediție. 
Frumosul trofeu si locul 1 in 
clasamentul general pe echipe au 
revenit clubului Dinamo Bucu
rești. CîșUgătorii ne categorii de 
virstă. 8—10 ani : Ir’na Spirlea 
(Dlnamo București) și R. stori- 
nov (Steaua). 11—12 : Claudia
Pe<a și R. Cnriteeou (ambii Di- 
namo București). 13—14 : Veneția 
Șchiiopu (Dinamo București) sl A. 
Săceanu (Politehnica CluJ-Napo- 
ei), 1»—16 ; An?a Hnz-o-r (Sănă- 
fatPa Oradea) si C. S'-.-mn 
l'tehnțea C’ui-Napa ,7—,3 ,
Valentina Clean (St.- ,,ia) si M. 
F1v.11 (Din’.mo B.-ejie-t ). (Iile 
UHSA — core;a.).

proba de pistol liber seniori, 
Ilie Fetru a făcut, în sfîrșit, 
un progres remarcabil, după 
ce sezoane întregi nu reușea 
să depășească o fatidică medie 
situată în jur de 560 p, totali
zed 569 p. Să sperăm că tră
gătorul de la Olimpia se va 
obișnui să se cantoneze mai 
des în zona lui 570 p, cu rezul
tate care-i pot aduce cricînd 
clasări onorabile în mari com
petiții internaționale, așa cum 
va fi și întrecerea de la în
ceputul lunii viitoare de la Tu
nari. Cel de-al doilea record 
național aparține unei nou 
venite în rîndul trăgătoarelor 
noastre — îi dorim succes pe 
mai departe ! — junioara bucu- 
reșteană Juliana Crăciun. Ea a 
depășit cu un punct, 573 p, 
vechiul record național al juni
oarelor la pușcă standard 3 po
ziții. Și încă un fapt notabil 
și... semnificativ, asupra muncii 
desfășurate în unele secții cu 
tradiție, forță organizatorică și 
pretenții : juniorul Ștefan Bui- 
cliu din Solea (jud. Suceava) a 
cîștigat clar 3 probe : pușcă li
beră 3X20 f, 60 f.c. și pușcă 10 
metri, in toate cazurile la dife
rente apreciabile....

REZULTATE TEHNICE, pis
tol standard, senioare : 1. Vir
ginia Sisoe (Steaua) 580 p, 2. 
Elena Taciuc (Steaua) 577 p, 3. 
Ana Ciobanu (Dinamo) 577 p ; 
junioare : 1. Daniela Dumitres
cu (CT Alexandria) 559 p ; pis

tol liber, seniori : 1. I. Petru 
(Olimpia) 569 p (nou rec. na
țional), 2. I. Neagu (Dinamo) 
553 p, 3. I. Floroiu (Olimpia) 
547 p ; juniori : 1. S. Babii 
(Steaua) 555 p, 2. O. Vișan (Di
namo) 550 p, 3. A. Niță (Dina
mo) 540 p ; pușcă liberă 60 f.c., 
juniori : 1. Ș. Buicliu (CSȘ Sol
ea) 595 p, 2. D. Neguț (Dina
mo) 539 p, 3. D. Stoian (Steaua) 
587 p ; pușcă standard 50 f.c., 
senioare : 1. Romanița Petrescu 
(Olimpia) 534 p ; junioare : 1. 
Elena Petre (CSȘ 1 Buc.) 578 
p ; 3X20 f, senioare : 1. Danie
la Popa (Dinamo) 553 p, 2. Ro
manița Petrescu 552 p ; junioa
re: 1. Iuliana Crăciun (CSȘ' 1 
Buc.) 573 p (nou record națio
nal) ; pistol viteză, seniori : 1. 
G. Cristachc (Dinamo) 595 p, 2. 
T. Tașcă (Dinamo) 588 p, 3. B. 
Corbu (Steaua) 583 p ; juniori :
1. S. Babii 585 p, 2. N. Baboi 
(Dinamo) 579 p, 3. A. Niță (Di
namo) 573 p; pușcă liberă 3X20 
f, juniori : 1. Ș. Buicliu 566 p,
2. V. Vîrtan (Steaua) 563 p, 3. 
D. Neguț (Dinamo) 559 p : 3X40 
f, seniori : l.E. Cristofor 
(Steaua) 1159 p, 2. I. Codreanu 
(Steaua) 1157 p, 3. E. Antonescu 
(Dinamo) 1153 p ; pușcă 10 m, 
juniori : 1. Ș. Buicliu 558 p, 2. 
M. Cristea (Olimpia) 548 p ; se
nioare: 1. Romanița Petrescu 
373 p : junioare : 1. Florina Pe- 
tria (Dinamo) 367 p, 2. Crina 
Jipa (Dinamo) 364 p, 3. Elena 
Petre (CSS 1 Buc). 360 p.

COMPETIȚII Șl ACȚIUNI SPORTIVE
(Urmare din vag. 1)

de la Oțelul Călărași și jud. 
Ialomița, tenis de masă — re
prezentativa municipiului Că
lărași.

MAREA FINALĂ 
DIN COMUNA STEJARUL

Anul acesta finalele Festiva
lului sportului sătesc din jude
lui Teleorman au fost găzduite de 
gospodarii comunei Stejarul, 
întrecerea a reunit la etapele 
intercomunale 18 300 de com
petitori. dintre care 3 600 fete. 
Baze sportive nou amenajate 
cu prilejul acestui tradițional 
festival : la Calomfireșii. Crîn- 
geni, Scurtu. Cei mai destoi
nici instructori sportivi ob
ștești : Nicolae Stan lObreas- 
ca). Florin Văduva (Poeni). 
Mihai Toa Ier (Buzescu). Iulian
Pctcu (Măgura) 
liașa (Lunea).

Atră ii' -r-i - 
Steiarui l> caro 
t:- ga

Florea Bim- 
Petre Nicnla

finale de la 
a asistat în- 
s-au desfășu

rat la ciclism (a cistigat Mi
hai Biucă din Țigănești), volei 
(pe primul loc băieții din Ste
jarul). handbal (victorioase au 
ieșit fetele din Băbăița), fotbal 
(trofeul pus in joc a revenit 
echipei din Stejarul), atletism. 
Iată și cîțiva sportivi, din cei 
43 selecționați pentru activita
tea de performantă, de comi
sia județeană Teleorman de 
organizare a ..Daciadei" : Lu
cretia Marin. Elena Surdu (a- 
tletism). Ion Dragomir (fot
bal). Ion Biucă (ciclism).

IN ÎNTRECERE - SPORTIVII 
SATELOR TULCENE

Comuna Sarichioi a găzduit 
a 13-a ediție a Festivalului 
satelor tulcene, la care au par
ticipat peste 200 de tineri fi- 
naliști din .Iurilofea. Agi ghiol, 
Valea Nucarilor. Enisaht, Ze- 
bii și Sariehioî. Cei mai buni 
la natatie — sportivii de la 
A.S. Gloria Agighiol. la fot
bal — echipa Razelm-Jurilofca. 
iar la vo ci — Spicul Valea 
Nucarilor. (P. f.’OMȘA).

ROMÂNIA-GRECIA, DE
A BALCANIADEI DE B

Pitorescul oraș Rîmnicu Vil- 
cea găzduiește în moderna 
Sală a sporturilor, de astăzi 
pînă duminică. întrecerile edi
ției a 21-a a campionatului 
balcanic de baschet-juniori. 
La tradiționala competiție iau 
parte reprezentativele Bulga
riei, Greciei, Iugoslaviei, Tur
ciei și României, precum st 
selecționata de cădeți a tării 
noastre (în afară de concurs). 
Trei dintre reprezentativele 
acestor țări au obtinut în ul
timii ani performanțe remarca
bile cu prilejul campionate
lor europene rezervate tineri
lor baschetbaliști. Astfel. la 
europenele de juniori Iugo
slavia a cucenit medadiile de 
argint în 1980 și 1932, iar Bul
garia medaliile de bronz, la 
aceleași ediții ; la campionatul 
european de cădeți (juniori II) 
din acest an, Iugoslavia a cu
cerit titlul, iar Grecia a ajuns 
în semifinale, ocupînd locul 4.
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ADNOTĂRI LA „TROFEUL TOMIS“
(Urmare din vag D

de celelalte competitoare prin 
tehnica aproape perfectă, prin 
joc combinativ și în mare vi
teză, prin mobilitate și calități 
acrobatice, prin precizie in exe
cuții și orientare tactică supe
rioară.

In legătură cu comportarea 
reprezentativei noastre se cuvi
ne să facem unele sublinieri 
care sperăm să ajute pe antre
norii S. Chiriță și V. Moșescu 
în desfășurarea ultimelor pre
gătiri, ele rezultînd și din dis
cuțiile pe care le-am avut cu 
cîțiva tehnicieni oaspeți. 
Mai întii, două aprecieri de 
principiu : 1, creșterea de po
tențial evidențiată de echipa 
noastră putea fi mai consisten
tă, dacă anterior mai multe 
jucătoare nu întrerupeau pre
gătirea in perioada examenelor; 
2. Iotul ar fi avut nevoie de 
vreo două jucătoare mai expe
rimentate (și poate că încă nu 
e tîrziu să se apeleze la ele). 
Ar fi vorba, în primul rînd, de 
Victoria Niculcscu (cea mai bu
nă în campionatul trecut, dar 
angajată tocmai în acest an în 
susținerea definitivatului în în- 
vățămînt ; de ce oare nu a fă- 
cut-o anul trecut, cînd „națio
nala" nu avea competiții ofi
ciale ?), apoi de Victoria Ban-

ciu și de ridicătorea Crina 
Răuță pe un post devenit de
ficitar. Ieșirea din lot (fractură) 
a Nicuiinei Bujor impune ori
cum o adăugire...

In structura actuală, la Cons
tanța, echipa noastră a dovedit 
că dispune de o forță de atac 
satisfăcătoare, îndeosebi prin 
trăgătoarele de gabarit, în 
frunte cu tînăra Mirela Popovi- 
eiu. Dar viteza scăzută de des
fășurare a acțiunilor ofensive 
(chiar și cînd se folosesc pase
le „fuge" sau „în urcare") re
duce mult din eficiență, dato
rită grupării aproape întotdeau
na a blocajului advers. Cheia 
se află în mina ridicătoarei, 
dar și a celor care fac prelua
rea din serviciu. S-a observat, 
de asemenea, că echipa noas
tră nu stăpinește bine (și nu 
utilizează) un repertoriu sufi
cient de combinații la fileu. O 
altă deficiență, expresie tot a 
stilului lent de joc (de data 
aceasta în apărare), este gru
parea tardivă a blocajului pe 
zonele laterale (dată de mobi
litatea scăzută a jucătoarelor 
de centru, dintre care doar 
Ioana I.iteanu reacționează mai 
vioi), activitatea sa ștearsă Ia 
atacurile pe centru ale adver
sarelor care joacă rapid (cum 
s-a întîrnplat în meciul cu 
R. P. Chineză și în primele 
două seturi ale celui cu R. F. 
Germania), precum și tnefi-
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TURNEUL MASCULIN DE VOLEI AL ROMÂNIEI
(Urmare din pag. 1)

țișko (U.R.S.S.) au condus 
foarte bine.

în deschidere formația Ce
hoslovaciei a întrecut cu 3—1 
(9, 12, —8, 11) selecționata se
cundă a U.R.S.S. Jocul a în
ceput in nota de dominare a 
tinerilor voleibaliști sovietici, 
dar. după primul timp de o- 
dihnă cerut de antrenorul ce
hoslovac Dușan Melișck (la 
4—7), sextetul acestuia acțio
nează din ce în ce mal bine,

pasele excelente ale lui Cer- 
noușek (cel mai bun de pe 
teren) sint fructificate prompt 
de Kalab, iar blocajele lui 
Krejci și Rerabek anihilează 
toate acțiunile adverse. Cîști- 
gînd și setul secund, jucătorii 
cehoslovaci păreau să se în
drepte spre o victorie detașa
tă, dar n-a fost așa. fiindcă 
— deconectați prea devreme — 
ei au început să greșească ne- 
permis de mult în aprecierea 
traiectoriilor mingiilor. permi- 
tînd astfel sovieticilor să re
ducă scorul. Setul 4, ultimul,
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JUCÎND ÎN PLOAIE
Desfășurată 

„Daciadei", 
la oină a 
superioare, 
au mers în 
din 
s-au _
săptăminii trecute, in faza 
de zonă, 
multe 
Buzău a 
aceste 
județean 
măsurile 
a asigura un cadru 
toresc competiției.

In seara din preziua con
cursului s-a stirnit o ploaie 
care n-a încetat nici la ora 
startului, spre regretul an
trenorilor. arbitrilor și oi- 
niștilor din cele 11 echipe. 
Cele două terenuri trasate 
pe terenul de atletism Glo
ria deveniseră impractica
bil?. fiind presărate cu... o- 
chluri dc apă. Toată lumea

sub egida 
„Cupa U.T.C." 

ajuns în fazele 
Echipele care 
etapele inițiale 

victorie in 
întîlnit, la

victorie 
sfîrșitul

programată în mai 
orașe. Municipiul 
găzduit una dintre 

„zone", Comitetul 
al U.T.C.
cuvenite

luînd 
pentru 
sărbă-

două tere- 
Răspunsul 

iar ideea...

pe o ase-

se împăcase cu gîndul că 
jocurile trebuie aminate 
pentru a doua zi, cu ex
cepția organizatorilor, care 
au adresat juriului urmă
toarea întrebare : „Este sau 
nu regulamentar dacă mu
tăm scena jocurilor pe po
ligonul auto, care are di
mensiuni pentru 
nuri de oină ?“ 
a fost afirmativ, 
salvatoare !

Bineînțeles că
menea vreme trebuia să in
tervină mai multă pruden
tă. Dontru a se evita even
tualele accidentări, in mî- 
nuirea bastonului și mingii, 
tn pofida stropilor de apă. 
Teodor Blaj. Ghergut A- 
drian. Clinei Neacșu, Tibe- 
riu Stan, Fănieă Momoloa- 
eă. Toni Băjenaru si alți 
tineri jucători acționau ca... 
«•■«intui viu. iar conducăto
rii lor, Ionel Stan, Vasile
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terviu cu prof. Ion Grigcre, președintele lui C. S. Tirgoviște

„NU MAI VREM SĂ TRECEM PRIN 
MOȚIILE DIN CAMPIONATUL TRECUT..."

într-unul din numerele tre- 
ite ale ziarului nostru a apă- 
t o notă venită din partea 
Libului C.S. Tîrgoviște pri
nd sancționarea. Pe termen 
dimitat, a patru jucători : 
•eaca. Zgrențe. Cojocaru și 
mstantin. Tocmai de la aces- 

sancțiuni am pornit dialogul 
istru cu președintele clubu- 
i tîrgoviștean prof. Ion Gri-
ire.

cu 
Nu

— Ce înseamnă, în cazul ce- 
r patru, termen nelimitat ?
— Trebuie să spun mai intîi 

cei patru au dat bir
giții. Așa. tam-nesam.
au prezentat la convocarea 
tului și nu puteam decit să-i 
acționăm. Pentru că este i- 
tdmisibil să întorci spatele 
iui club la care te-ai consa-
at. care ți-a creat toate con- 
țiile de pregătire și de viață, 
imai și numai că ți s-a nă- 
rit brusc să joci la altă e- 
lipă.
— Și unde se află acum cei 
itru jucători ?
— Constantin a revenit la 
t, solicitind... iertarea. Pie
se la Ploiești. A dat examen
facultate, dar n-a intrat, așa 

i s-a întors. Ceilalți, insă, nu 
iu pe unde se află, sînt pur 

simplu dispăruți fără urmă...
— Aceste „plecări" și „în- 
arceri" (sau altfel spus : co- 
letări cu alte cluburi în pe- 
oadele dintre campionate) nu 
i se par a fi o problemă de 
md în fotbalul nostru, una 
e ordin educativ ?
— Fără îndoială, iar de vină 
lie și regulamentul de tran

ANTRENAMENTUL SUPORTERILOR -
UN CAPITOL ADESEA UITAT!

gătirilor. Despre 
s-a prea amintit, și. 

toțl
71, ,____________ __ r________r____

cului. La o primă vedere, o asemenea problemă pare artifi
cială, o pură teorie fără acoperire practică. Și totuși susținem 
că este posibil (chiar imperios !) și „antrenamentul" publicului. 
Pornind de la exteriorizairea Lui minunată din meciurile na
ționalei, de Ia acea frumoasă seară a lntllm-rii ou itaflia. Sau, 
dacă vreți, pornind din sens invers, cu strîn-gere de inimă, 
de la „aria calomniei" din ultima finală de cupă. Sau., mai 
recent, plecînd de la primele jocuri amicale de săptămlna 
trecută.

Cu două zile înainte de a începe „Cupa Steaua", clubul or
ganizator a avut o întîlnire cu suporterii săi. O idee bună, 
ne-am zis, și bună rămîne ideea, mai ales că a fost... prima. 
Numai că, peste două zile și, in special, în finala competi
ției, cîțiva dintre fa-lșii suporteri ai echipei au uitat de cele 
recomandate in întîln.iirea cu conducerea duhului și au „eta
lat" versuri triviale, mai ales la adresa dubului piteștean. 
De ce ? Ce s-a înțeles din recomandările făcute de secția de 
fotbal a clubului mili.ta'r ? Dincolo de răspunsuri, trebuie să 
admitem, că aceste intîlniri cu suporterii se cer îmbunătățite și 
ele în conținut, pentru a reprezenta cu adevărat o formă de 
educare a publicului.

Majoritatea echipelor ne-au comunicat că vor avea aseme
nea întâlniri cu suporterii lor, cu cîteva zile înaintea înce
perii campionatului. Ni se pare prea tîrziu ! Pregătirea publi
cului trebuia începută și ea odată cu programul echipei. Dar, 
să admitem că niciodată nu-i prea tîrziu, și să subliniem că 
preocuparea și pentru proprii suporteri care au produs 
bucurii sau... necazuri duhurilor respective, trebuie să înceapă 
imediat. Cum să pregătești suporterii pentru noul sezon ?, 
ar putea veni o Întrebare, a<vind în vedere dificultățile muncii 
educative în rîndul spectatorilor. Printr-o legătură directă cu 
oamenii de inimă din tribună, cu toți cei care Iubesc echipa 
respectivă. Prin intîlniri dese și constructive, nu formale, cu 
susținătorii. Prin explicarea regulamentului, de joc și de orga
nizare a activității fotbalistice, prin explicarea consecințelor 
nefaste ce le poate avea aruncarea unei pietre, a unei sticle, 
a actelor de huliganism. Sin teta alguri oă se poate ! Pentru 
că marea masă a spectatorilor a dovedit mereu flair-play și 
o bună cunoaștere a jocului de fotbal, să cerem tocmai spec
tatorilor adevărați, opiniei publice din tribună să ia măsuri 
prompte de izolare a recalcitranților, de curățire grabnică a 
stadioanelor noastre de oriee „uscături**.  Avem și aici un 
exemplu de ultimă oră. Mult discutata galerie a Rapidului. 
Ea., care Intr-un trecut nu prea îndepărtat crease „probleme", 
a. dovedit în amicalul cu Lokomotive Leipzig un exemplu de 
cum se încurajează o echipă, cea favorită, cîntind continuu, 
decent, tineresc, fără jignirea adversarului sau a arbitrilor, 
în „Cupa Steaua**,  însă, mai ales în prima zi, aceeași galerie 
(mai exact un grup de douăzecl-tredzeci de needucați) ne-a 
prezen-taft șl reversul medaliei, amenințând prin „sloganurile*  
șd versurile încropite galeria adversă. Care este adevărata 
față a galeriei rapti diate ? Am vrea să fie cea din partida cu 
Lokomotive Leipzig.

• CIȘTIGUR1LE CONCURSU
LUI PRONOSPORT DIN 1 AU
GUST. Cat. 1 <13 rezultate): 1 
variante 3â% * 17.301 lei ; cat. 2 
(11 rezultate): 2 variante >00% 
a 4.223 lei ai SI variante 25“/. a 
1.030 lei ; cat. 3 (18 rezultate): 
22 variante 100% a 29S lei Si 934
ariante 25% a 74 lei.

• PRONOSTICURI... Ca suraâ 
» :■> imentarâ <ie IrMtpIraț.'e prn-
t - participant!! ta enenw) 

Cum spectatorii fac parte Integrantă din spectacolul fotba
listic, pornind de M concret, fiecare club trebuie să Înceapă 
imediat «ă-și „antreneze" și susținătorii. E posibil, e necesar !

I

sferări, dar in proporție covir- 
șitoare atitudinea jucătorului 
X sau Y față de fotbal, față 
de club sau asociație. Iar noi, 
conducătorii de cluburi, n-am 
făcut și nu facem — consider 
— tot ce este necesar pentru 
a-i crește pe jucători in așa 
fel incit ei să se simtă cu a- 
devărat legați sufletește de 
culorile pe care trebuie să le 
apere. Este necesar, cred, să 
creăm un cult al clubului, să 
inoculăm fotbalistului, de mic, 
de la primii ani, dragostea ne
strămutată pentru unitatea 
sportivă care l-a depistat și 
crescut, nu ușor, ci cu mari 
eforturi, cu destule sacrificii, 
față de care el trebuie să fie 
conștient. Și dator. Sigur, nu-l 
vom putea opri pe Viorel Ra
du să meargă la Iași, la fa
cultate. Dar Viorel Radu. ju
cător crescut și lansat de C.S. 
Tîrgoviște, are obligația mo
rală elementară să vină și să 
ne spună franc, deschis, cin
stit : „eu am de gînd să mă 
duc să dau examen, să-mi con
tinui studiile...". Așa trebuie 
să se procedeze...

— Ce a avut de gînd V. 
Radu am aflat. Ce are de gînd 
C.S. Tîrgoviște ?

— Să nu mai treacă prin e- 
moțiile de anul trecut. Din a- 
cest motiv s-a hotărit și schim
barea antrenorilor. Conducerea 
tehnică a echipei n-a reușit să 
duci la îndeplinire cele două 
obiective pe care și le-a pro
pus : crearea unei coeziuni su
fletești intre toți componența 
de bază ai lotului și întineri-

...La această oră, 
noua sezon sin-t In 
loturile, se Încarcă 
ză curbele viitorului. Toa.te se vor as
cendente, acum ! Antrenori, jucători, ar
bitri au intrat In linia dreaptă a pre- 

s-a vorbit, numai despre spectatori n>u 
acum, este necesară și pregătirea publi-

p re gă tl riie pentru 
toi. Se completează 
bateriile, se trasea-

Mircea M. IONESCU

ADMINISTRAȚIA DE STAI LOTO PRONOSPORT
Pronosport al acestei săptftmlnl, 
cu meciuri din ultima etapă a 
„Cupei de vară”, redăm prono
sticurile apreciatului scriito-r și 
umorist Fred Firea: I. Cimentul 
Med. — Voința Constanța 1, X: 
n. Ranid Fetești — I.M.U.M. 1; 
III. Olimpia Rm. S. — Carpați 
Neho-iu 1; IV. Metalul Buzău — 
Chimia-Buzău >, X, 2: v. Gloria 
Buzău — Gloria Focsa.nl 1; VI. 
Prahova Ploiești — -rcrpatl Si
naia f; Vil. Poiana Cîmpina —

rea echipei. Neindeplinirea pri
mului a dus la disensiuni și 
acest lucru s-a repercutat clar 
asupra randamentului în me
ciuri. Cit privește pe cel de 
al doilea, trebuie să reamintesc 
că necesitatea întineririi echi
pei pornea de la faptul că la 
începutul campionatului trecut 
C.S. Tirgoviște avea un mare 
grup de jucători ajunși sau 
trecuți de granița celor 30 de 
ani : Voinea. Mia. Dumitrescu, 
Gheorghe, Economu, Kallo, Sa
va, Aelenei...

— Vor reuși noii antrenori 
în dificila tentativă ?

— Ion Circiumărescu și Ni
colae Tătaru s-au angajat c-o 
vor face, li vom ajuta cit pu
tem. Dealtfel, ei au și un „iz
vor" de la care pot porni : 
centrul de copii și juniori, con
dus de atiția ani de neobositul 
Eugen Popescu. Și nu trebuie 
uitat că echipa noastră de 
speranțe s-a clasat tn cam
pionatul trecut pe locul trei, 
de citeva ori fiind chiar lidera 
competiției. Turcu, Ostafi, An- 
dreescu, Pescaru, Pătrașcu, 
Dușmanu au trecut, deci. cu 
succes o primă probă. Și după 
ei vor mai „urca" și alții, 
tocmai pentru că ne vom stră
dui să lărgim baza de selecție 
și, In același timp, să îmbu
nătățim condițiile de instruire 
pentru toate grupele pepinierei 
noastre, tn acest sens, mențio
năm că tint în curs de ame
najare două terenuri, unul cu 
gazon, celălalt cu zgură. Vom 
face tot posibilul — avem și 
sprijinul organelor locale — 
ca C.S. Tirgoviște să nu mai 
ajungă in situația precară din 
campionatul trecut, iar toți cei 
ce iubesc echipa să nu mai 
treacă prin emoțiile pe care 
le-au trăit pină în ultima cli
pă a campionatului. C.S.-ul 
nostru poate și trebuie să de
vină clubul reprezentativ al 
județului Dîmbovița. Asta do
rim.

Laurențiu DUMITRESCU

(Urmare din pag. I)

MECIUL AMICAL NORVEGIA - ROMÂNIA

care o acordă presa sportivă 
din tara fiordurilor meciului 
amical Norvegia — România. 
Antrenorul Tor Roste Fossen, 
cel care de mai multi ani se 
ocupă de conducerea tehnică a 
reprezentativei Norvegiei, cu
noaște valoarea fotbalului nos
tru din dubla întilnire din pre
liminariile C.M. 1982 (1—1 la 
Oslo si 1—0 pentru România la 
București). Tocmai de aceea el 
prezintă cel mai valoros „11“ 
al momentului, apelînd si la 
cei trei jucători care activea
ză la cluburi profesioniste de 
peste hotare. Este vorba de 
fundașul Hareide, mijlocașul 
Torensen și înaintașul Dokken. 
De altfel, rezultatele bune ob
ținute de fotbaliștii norvegieni 
în ultima vreme reflectă creș
terea valorică manifestată 
de fotbalul din această tară, 
în declarația apărută în presă, 
antrenorul gazdelor noastre 
speră să spargă gheata si 
să-si înscrie în palmares o vic
torie tn fata echipei române, 
cunoscut fiind faptul că tn ce
lelalte patru meciuri disputa
te. tricolorii au ciștigat de 
trei ori si au terminat o dată 
la egalitate. Dar la fel de 
adevărat este că absolut toti 
jucătorii noștri vor să contra
zică optimismul lui Tor Roste 
Fossen, pentru a nu strica a- 
cest frumos palmares. Rezul
tatele nefavorabile din tur
neul de la Utrecht i-au ambi-

INTORMEAIĂ
Metalul Plopeni 1, X: VIU. Chi
mia Brazi — A.S.A. Mizil 1; IX. 
Unirea Alex. — ROVA Roșiori 1; 
X. Chimia Vid. — Torpedo Zăr- 
nești 1. X; XI Tractorul Bv. — 
Nitramonia 1. X; XII. Precizia 
Săceîe — Mobila Codea 1; XIII. 
C.I.L. Signet — Minerul Băiuț 1.

• TRAGEREA EXCURSIILOR 
r.A pkonokxpres ce a«* *ilzi.  >o 
a.'.giwt 1083. televizează în 
direct îaeepînd de ta o:a 1Ș..I*).

DINAMO BUCUREȘTI PREGĂTEȘTE 
CU TOATĂ SERIOZITATEA

DUBLUL START: CAMPIONAT - C.C.E.
• Turneul din R. F. Germania - o reușită © Azi normele de con

trol © în program, participarea la două turnee in Spania
Luni seara, campioana tării, 

Dinamo București, s-a înapo
iat, in Capitală după- turneul 
de pregătire pe care l-a e- 
fectuat în R.F. Germania du
pă încheierea campionatului. 
Iată citeva informații despre 
acesta. „în primul rind vreau 
să subliniez — ne spune pre
ședintele secției de fotbal a 
clubului. Vasile Anghel, con
ducătorul delegației, că este 
pentru prima oară cind echi
pa noastră face un asemenea 
stagiu pregătitor de durată 
peste hotare. Iată și lotul de 
jucători prezent la turneu : 
Eftimescu, Toma, Zlotea — 
portari, Dinu, Augustin. I. Ma
rin. Custov. D. Georgescu. 
Draguea, lordache. Multeseu. 
Mărginean, Nicolae, Popicu, 
Stăncscu, Stredic. Țălnar, Vlad, 
Iamandi, Nemteanu. Ia care 
s-au adăugat si cei de Ia lo
tul reprezentativ. De remarcat 
că in acest stagiu Dinamo a 
susținut 14 jocuri cu caracter 
de verificare. completate de 
antrenamente clasice, printre 
adversare numărindu-se echipe 
din liga I. a Il-a și a III-a. 
Jocurile au fost programate în 
mod gradat. în raport cu sta
diul acumulărilor. astfel că 
fiecare ciclu de antrenament 
parcurs s-a încheiat cu o par
tidă in compania unei echipe 
de valoare...”.

Antrenorul Dumitru Nicolae- 
Nicușor vine cu completări : 
„Primul test mai important 
l-am avut in Belgia, la Liege, 
unde am intilnit pe F.C. Lii- 
ge ; scor. 2—1 pentru bel
gieni. golul nostru fiind rea
lizat de Iamandi ; al doilea 
joc l-am disputat cu F. C. 
Aberdeen. ciștigat. cum se 
știe, cu 2—0. prin golurile 
marcate de Augustin, iar al 
treilea — si ultimul de fapt, 
jucat simbăta trecută — a fost 
acela cu nu mai puțin cunos
cuta Kickers Offenbach. în
cheiat Ia egalitate, 2—2. cele 
două goluri fiind onera lui la- 
mandi. în acest, ultim joc am 
folosit formația : Eftimescu — 
Mărginean. Nicolae, I. Marin, 
Stăncscu — Multeseu. Drag- 
nea. Custov — Tordache (Tăl- 
nar). Iamandi. Nemteanu. Cel 
mai bun joc al turneului, cel 

tionat mult pe „tricolori", toti 
fiind hotărîti să-si etaleze in 
fata reprezentativei Norvegiei 
calitățile pe care le au, forța lor 
de joc. dăruirea, pentru a păși 
cu dreptul în... toamna marilor 
speranțe. Pentru că. orice s-ar 
spune, acest meci cu Norvegia, 
deși e programat în august, 
deschide practic sezonul de 
toamnă al echipei pregătită de 
Mircea Lucescu.

La o oră după ce s-au insta
lat la hotelul Globetroter, ju
cătorii noștri s-au îndreptat 
spre stadionul Ullevaal pentru 
un antrenament de acomodare. 
A fost o ședință de lucru cu o 
durată de 60 de minute. In care 
accentul a fost pus pe latura 
fizico-tehnică. După antrena
ment, Mircea Lucescu ne-a de
clarat următoarele : „Este un 
meci util, in care deși nu pu
tem prezenta cea mai valoroasă 

MECIUL NR. 351
• Mai întii, de ce „meciul nr. S51“, cind precedentul, cel eu 

Suedia, a fost anunțat ca fiind al 349-lea ? Pentru că partida 
cSntre selecționatele divizionare a>.e Iugoslaviei și României, 
de Ța Sarajevo, disputată la 1 iunie, a fost trecută in pal
maresul echipei naționale șl a primit deci nr. 349, meci.ul 
eu Suedia fiind, In această situație, cel ou nr. 350.
• In urma acestor modificări, iată palmaresul reprezentati

vei noastre : 350 M3 <3 124 MS—551.
• Partida de miine este cea de a clncea dint-e selecționa

tele României șl Norvegiei. Două s-au disputat la Oslo și două 
la București. „Tricolorii” au obținut 3 victorii și un egal : 1—0 
la Oslo, 3a 12 iunie 1953 ; 2—0 la București, la 28 iunie 1956 ; 
1—1 la Oslo, Ia 24 oeptembrie 1980 și 1—0 la București, la 3 iu
nie 1931. Ultimele două meciuri s-au disputat tn preliminariile 
C.M. 1932, celelalte fiind amicale.
• In preliminariile C.E. 1934, Norvegia a înregistrat rezul

tatele : 0—1 cu Tara Galilor la Swansea, 3—1 cu Iugoslavia la 
Oslo, 2—2 cu Bulgaria la Sofia. Iată echipa care a întrecut 
Iugostavia la Oslo: Nygaard — Bemdsen, Hayerdal, Hareide, 
GrOndalen, Albertsen, Torensen, Soler (min. SO Davidsen), Lund, 
Oekland, Doeken (min. 35 Refvik).
• Iată lotul reprezentativei României pentru partida de 

astăzi: PORTARI — Lung (20 ani — 3 selecții). Iordache (?’.— 
19); FUNDAȘI — Rednic (21—21), Bărbulesru (2fi—1). Ștefănest i 
(32—42), Iorgnlescu (27—21). Văetuș (26—4). Eduard (21 — debu
tant); MIJLOCAȘI — Movilă <22—1), BiilBni (30—63), Klein 
(23—21), Hagl (17 — debutant). lovan (23—1); ATACANȚI — 
Terheș (23—3), Coraș (24—3), Gabor (21—17).
• Antrenorii reprezentativei noastre sânt Mlrcea Lucescu șl

Mircea Răduleseu. MeeiuJ este ccl de al 22-lea disputat sub 
eondueerea lor . .
• rată goleeterli echipei naționale în 1933 : 3 goluri — Bolonl 

șr Cămătarul 2 goluri — Balaei; 1 gol — Gabor.

cu F. C. Aberdeen, e-,;:! u;iat 
și in presa vest-germană pre
să care s-a araiai — in gene
ral — destul de favorabilă la 
adresa echipei noastre. Sigur 
că pentru noi importantă râ- 
mine constatarea că acest tur
neu a fost folositor pe toate 
planurile — pregătire specifi
că, încadrarea noilor jucători, 
omogenizarea echipei — obiec
tive care rămin pe mai depar
te în prim-planul perioadei 
care urmează pînă la deschi
derea sezonului de toamnă. 
Aș mai sublinia si faptul că 
toți jucătorii s-au dovedit 
foarte conștiincioși «î receptivi 
la comenzile antrenorilor.

Alte citeva scurte informații 
despre echipa dinamovistă : 0 
în după-amiaza zilei de azi, 
campionii, mai puțin Augustin, 
care a suferit o întindere in
ghinală la un antrenament vor 
da probele de control. ® în 
continuarea pregătirilor Di
namo urmează să plece miine 
dimineață pe calea aerului, in 
Spania, unde va participa la 
două turnee. Primul (12—14 
august) este programat în o- 
rașul Linca, la care vor fi 
prezente campioana Angliei 
F.C. Liverpool. Atletico Ma
drid — participantă în Cupa 
U.E.F.A., și încă o echipă spa
niolă, Cadiz ; al doilea turneu 
va avea loc în zilele de 18 19 
și 20 august (se joacă în fie
care zi). Dinamo va întilni 
formațiile Cella Vigo (care 
ne-a vizitat recent tara) si F.C. 
Southampton. Iată, așadar, un 
program cum nu se poate de 
dens si de potrivit pentru cam
pioana tării, program care se 
va încheia cu exact o săptă- 
mînă înaintea primei etape de 
campionat. în sfîrșit, ultima, 
noutate — Cornel Dinu. care 
a slujit timp de 18 ani culorile 
clubului din Șoseaua Stefan 
cel Mare, club în care a cu
noscut atitea si atitea satis
facții. ne-a anunțat că turneul 
din R.F. Germania a marcat 
retragerea sa definitivă de pe 
gazon, dar nu și din fotbal — 
el răminînd cu funcția de an
trenor secund al echipei Di
namo.

Stelian TRANDAF'RESCU

formație a momentului, datorită 
faptului că jucătorii craioveni 
participă în aceste zile la un 
turneu în Olanda, vom avea 
totuși prilejul să verificăm o 
serie de jucători tineri, suscep
tibili de-a face parte, în conti
nuare, din lotul reprezentativ. 
Sper înlr-o comportare bună a 
unei formații inedite prin com
ponenta ei. situație creată de 
absenta celor 5 titulari craio
veni**.

Aici la Oslo temperatura este 
neobișnuit de ridicată (în jur 
de 30 de grade) și organizatorii 
speră într-o mare afluență de 
public, dornic să vadă capaci
tatea de joc a reprezentativei 
Norvegiei in perspectiva apro
piatelor meciuri de pe același 
stadion cu Bulgaria (7 sep
tembrie) si cu Tara Galilor (.14 
septembrie), ambele în prelimi
nariile CE. 1984.

Focsa.nl


la ziua a treia a Campionatelor mondiale de atletism

DISPUTE DE ÎNALTĂ VALOARE
O Mari favoriți iși etalează clasa ridicată • Doina Melinte-a șasea

la 800 m © Patru prezențe
HELSINKI, 9 (prin telefon).

Polarizînd, practic, in.teres-ul 
întregi' lumi sportive, prima e- 
d.ție a campionatelor mondi
ale de atletism și-a întors și 
cea de-a treia filă — după tot 
atîtea zile do initneceri — din 
cartea istoriei sale. Finalele de 
marți au prilejuit un specta
col deosebit, desfășurat în fața 
unor tribune arhipline. cu 
dispute de mare atracție, așa 
cum a fost, de pildă. cea 
din proba feminină de 800 me
tri, in care deținătoarea re
cordului mondial, Jarmila Kra- 
tochvilova (Cehoslovacia), s-a 
prezentat la start la circa 25 
de minute după ce ciștigase 
prima semifinală la 400 m. De- 
mcnstrindu-și deosebita valoa
re, Jarmila a reușit să învingă 
oboseala și, cu ușurință. .. .tan
demul sovieticelor Gurina — 
Podkopaeva, trecind prima li
nia de sosire ! Doina Melinte, 
prima noastră atletă partici
pantă la o finală mondială, 
s-a clasat a șasea, cu un re
zultat (2:00,13) sub cele mai 
bune performanțe ale sale. Ea 
a luptat, a încercat să ocupe 
o poziție superioară, dar ade
vărul e că la această oră nu 
putea intra în lupta pentru 
medalii...

Un „recital" de măiestrie a 
lui Edwin Moses, recordma
nul mondial, in finala la 400 m 
garduri. A fost cea mai bună 
cursă a probei din acest an, 
în care americanul l-a depășit 
clar pe recordmanul european, 
Harald Schmidt. La 800 m 
masculin, a cîștigat un atlet ce 
nu figura între primii 10—12 
specialiști ai probei în acest 
an — Willi Wuelbeck (R.F.G.1! 
Finiș extraordinar, victorie in
contestabilă. Tot finișul senza
țional, al italianului Alberto 
Cova, a fost hotărâtor și la 
10 900 m. A fost o cursa tac
tică. La 200 m înainte de so
sire, conduceau sportivii din 
R.D. Germană, Shildhauer și 
Kunze, dar italianul a atacat 
nestăvilit in final. ciștigind 
pe ultimii metri, ca și la eu
ropenele de anul trecut 1

între semifinalele după-a- 
miezii s-au numărat cele la 
400 m garduri feminin. în a 
doua luind startul șl atleta 
noastră Cristieana Cojocaru. 
Ea a sosit a patra. înregistra
tă în 56.71, calificindu-se in 
finala de miercuri, alături intre 
altele. de cinci alergătoare 
care au coborit azi (n.r. ieri) sub 
56 de secunde. Tot în această 
după-amiază s-a decis o altă 
prezentă românească in fina
lele de miercuri : Gheorghe 
Cojocaru (7.92 m) la lungime, 
probă în care Carl Lewis a 
avut cea mai bună săritură

PRIMA ZI A TURNEULUI FINAL DE BOX
(Urmare din pag. 1)

românești In finalele de azi
(8,37 m). iar sovieticul Serghei 
Rodin — mare surpriză — nu 
a obținut calificarea !

Din programul dimineții de 
marți, am urmărit cu cel mai 
mare interes disputa, din ca
lificări. a aruncătoarelor de 
disc pentru intrarea în fina
la de miercuri (ora 17,10 — a- 
ceeași oră și la București). De
sigur. concurentele nu au for
țat, nu rezultatul contînd in 
această fază, ci doar califica
rea. Ambele noastre reprezen
tante și-au atins scopul : Flo
rența Crăciunescu cu 61,70, 
Maria Badea cu 57,82 m. cea 
mai lungă aruncare aparținînd 
Măriei Petkova (Bulgaria) — 
65,84 m. Recordmana mondia
lă Galina Savinkova (U.R.S.S.)

BREVIAR • BREVIAR • BREVIAR
• O precizare a ...statisticii: neașteptatul cișttgător al pro

bei de aruncarea greutății, polonezul Edward Sarul, este, to
tuși, unul dintre cei mai constanți specialiști: are 29 de arun
cări peste 20 m în acest an. • Marii campioni sînt oameni ca 
toți ceilalți, cu sentimente și trăiri firești, lată, Carl Lewis a 
închinat prima sa medalie de aur la mondiale, cucerită la 100 
m, surorii sale Carol, oare luni, in ziua frumoasei victorii a 
sprinterului american, a sărbătorit împlinirea a 20 de ani • 
Operat duminică cu succes la glezna piciorului drept, semi- 
fondistul cubanez Alberto Juaatorena se simte bine acum și 
va rămîne la Helsinki, pentru a urmări Întrecerile, piuă la 
încheierea campionatelor. • Apropo de Juantorena: trei cele
brități ale atletismului au „clacat" In primele zile, tn afara 
cubanezului, italianca Sara Simeoni șl americanca Evelyn 
Ashford. Aceasta din urmă a suferit o ruptură musculară în 
finala la 100 m. „Este un mai vechi accident, a precizat me
dicul echipei americane, dr. Tony Daly. Evelyn a simțit, tacă 
în sferturile de finală, o ușoară durere, dar a dorit să con
tinue. Durerea a reapărut in finală, după 40 m. și imediat a 
urmat ruptura musculară. Ea se va reface tn 8 sau 10 săp- 
tămini. Cred că acest accident nu-1 va afecta sezonul viitor". 
• Nimeni nu îl cunoștea prea bine pe Zdislaw Hoffman, atle
tul polonez de 161 m și 84 kg, surprinzătorul învingător la triplu, 
salt, cu 17,42, a opta performanță mondială din toate timpu
rile. Victoria surprinzătoare, deoarece tn sezonul trecut, cu 
16,49 m, ei nu s-a putut clasa între primii... 50 de performeri 
ai anului ! Hoffman nu a participat la europenele de la Atena, 
campionatele mondiale fiind abia a doua sa mare competiție. 
„Mă așteptam să mâ clasez ai cincilea sau al șaselea. Dar 
m-am simțit excelent și... am sărit". Pur șl simplu I • Una 
din favoritele probei de 400 mg este sovietica Ana Ambroziente 
(28 ani, 173 cm, 61 kg). Primul el măre succes: titlul de 
campioană mondială universitară cucerit in 1981 la București. 
Apoi, după ce s-a măritat (victoria din capitala noastră a fost 
realizată sub numele de fată, Kasteskaia), Ia 12 iunie 1983 a 
stabilit recordul mondial al probei — 54,02.

a obținut 63,58 (r. m. 73,26 m). 
Nu încape îndoială, in condiții 
normale, altele vor fi per
formantele miercuri după-a
miază. cînd programul mai 
cuprinde alte șapte finale de 
mare interes. El va fi deschis 
de proba feminină de 400 m 
garduri (ora 17), apoi. — după 
debutul finalei discobolelor — 
va urma tot o întrecere femi
nină. si tot pe 400 m. dar la 
plat (ora 17,30). pentru ca după 
20 de minute să vină rindul 
cursei similare a bărbaților. 
Săritorii în lungime își incep. 
la 18.50. asaltul spre... înâlti-

La categoria „seini mijlocie", 
după 3 k-d_-uri consecutive, 
Gheorghe Baeri, (C.F.R. Cv.) 
a fost declarat învins, prin a- 
bandon in r. 1. de către Mihai 
Nicuteseu (Steaua). Am avut 
impresia că Bacriș e prea— mic 
pentru un turneu așa de mare.

O satisfacție deosebită pentru 
publicul aonstănțean a consti
tuit-o victoria Iui Mihai Con
stantin (Farul C-ța.), mai dar 
în acțiuni și mai hotârit de-a 
lungul întregului meci cu Ian 
Popa (Nicotină Iași).

Derutat probabil de numeroa
sele obstrucții, de boxul încil- 
cit practicat de Florin Stan 
(Dinamo) și Leontin Sandu 
(Prahova PL), arbitrul orădean 
Nicolae Mocsar a scăpat par
tida din mină, nemulțumind pe 
toată lumea prin intervențiile 
sale. După un final fierbinte, 
— și pe ring și în tribune — 
arbitrii judecători l-au decla
rat învingător la puncte pe 
Leontin Sandu. Campionul ca
tegoriei. Mihai Ciubotaru 
(A.E.M. Timișoara), a ’ntrecut 
la puncte pe Roman Tihon 
(C.S.M. Sibiu), dar evoluția sa 
a fost departe de ceea ce se 
aștepta de la un campion.

Rezultate din gala a Il-a : 
cat. „cocoș" : Niță Robu — (Di
namo Brăila) b. dese. 1 Dumi
tru Agavriloaie (Nicolina Iași): 
Constantin Manea (C.F.R. Cv.) 
b.p. Vasile Sârâcilă (S,C. Ba
cău) : Gheorghe Oprișor b.p.

Americanul Edwin Moses și-a confirmat înalta valoare, deve
nind ieri primul campion mondial al probei de 400 m garduri 
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mile podiumului, ultima fina
lă din probele individuale fiind 
cea de 3 000 m feminin, de la 
ora 19,05. ștafetele de 4X100 m 
feminin (20,30) și masculin 
(20,45) încheind un atractiv și 
bogat program.

In fine, să amintim că miercuri 
dimineața este rindul Mihaelei 
Loghin să intre în concurs, cu 
justificate speranțe de a de
păși faza calificărilor la greu
tate. programată de la ora 11.

Vladimir MORARU

MASCULIN — 400 mg — 1. Ed
win Moses (S.U-A.) 47,50 ; 2.
Harald Schmidt (R.F.G.) 48.61 ;
3. Alexandr Karlov (U.R.S.S.) 
49.M ; 4. S. Nylander (Suedia) 
49.06 ; 5. A. Philips (S.UJL) 4924; 
6. David Lee (S.U.A.) 49.33 :
8®« m — 1. Will Wuelbeck (R.F.G.) 
1:43,65 ; 2. Rob Druppers (Olan
da) 1:44,20 ; 3. Joaquim Gruz

Cristian Gheorghișor (Pis
tonul Slatina) ; Gheorghe Ne- 
goițâ (3.C. Brăila) b.ab.2 Ion 
Ripa (HRUC Buc.) ; Cat 
șoară*  : Dragomir Pie (Dina
mo) b_p. Petrică Vasile (Vo
ința Măcin).

secunde, Tițoiu contrează cu 
o directă la bărbie și Șchiopu 
este numărat. Faza se repetă 
în rundul final, astfel că vic
toria campionului nu a stat 
nici o clipă sub semnul între
bării.

Meciul-vedetă al reuniunii 
inaugurale, programat la cate
goria „pană", între fostul cam
pion Petre Cercel (Dinamo) și 
tînăra speranță Nicolae Talpo? 
(Met. Salonta) a avut un dez- 
nodămînt neașteptat, care ne-a 
împiedicat să ne edificăm asu
pra celui mai bun dintre com
petitori. Lupta a durat doar 
două minute, în care am asistat 
la o serie plasată de Titi Cer
cel și apoi la o ripostă la fel 
de reușită a lui Talpoș, aceste 
acțiuni prom'țînd o partidă de 
zile mari. Dar după un „corp 
la corp", Cercel a ieșit cu o 
arcadă deschisă și medic.il Pe
tre Radovici l-a oprit, victoria 
revenindu-i deci lui Talpoș, 
prin rănirea adversarului.

Cu destul interes a fost aș
teptată și întîlnirea dintre „se- 
miușorii" Ion Stan (Dinamo) și 
Petrică Stoiu (C.F.R. Cv.) 
Desfășurată sub semnul echili
brului, cu o ușoară superiori
tate a dinamovistului, partida 
a fost cotată cu o decizie în 
favoarea lui Stan, justă, după 
părerea noastră, dar contestată 
de public.

PRIMUL TITLU
(Urmare din pag. 1)

Are 16 ani și jumătate. Cînd 
devenea, la șapte ani, elev, 
Ponta începea, de fapt, și .școa
la sportului". Tatăl său, mais
trul militar Mircea Ponta (—Am 
făcut și eu sport, atletism și 
gimnastică, am avut și eeva re
zultate !“), spune despre Cris
tian că a fost și este un băiat 
liniștit, căruia ii place să ci
tească. să vadă un film și . toate 
cite mai sînt specifice vîrstei 
căutărilor, înotul fiind însă 
mai înainte de orice. Fă
ră a uita de fel de școa
lă, în iulie băiatul din Plo
iești repurtînd o victorie mai 
puțin știută ca aceea de la 
Mulhouse, dar nu mai puțin 
importantă în viața lui: trece
rea examenului de treaptă 
(treapta a doua) la Liceul 
„Constantin Dobrogeanu Ghe- 
rea", liceu pc lingă care func
ționează Clubul sportiv școlar

(Brazilia.) 1:44,27 ; 4. P. Elliott
(Marea Britanic) 1:44,87 ; s. J. 
Robinson (S.U.A.) 1:45,12 ; 6. A. 
Guimaraes (Brazilia.) 1:45,46 ; 
10 000 m — 1. Alberto Cova (I- 
taiia) 28:01,04 ; 2. Werner Shild- 
hauer (R.D.G.) 28:01,18 ; 3. Hans 
Kunze (R.D.G.) 28:01,28 ; 4. M.
Vainio (Finlanda) 28:01,37 ; 5. J. 
Shashanga (Tanzania) 28:01,93 ; 
6. C. Lopez (Portugalia) 28:06,78 ; 
ciocan — 1. Serghei Litvinov
(U.R.S.S.) 82,68 m ; 2. Zdzislaw
Kwasny (Polonia) 81,54 m ; 3.
Iuri. Sedîh (U.R.S.S.) 80,99 m ; 4.
1. NtkuMn (U.R.S.S.) 79,34 m ; 5. 
G. Dodehau (R.D.G.) 77,08 m ; 6. 
K. Ploghaus (R.F.G.) 76,96 m.

FEMININ — 800 m — 1. Jarmi
la Kratochvilova (Cehoslovacia) 
1:54,68 ; 2. Liubov Gurina
(U.R.S.S.) 1:56,11 ; 3. Ekaterina 
Podkopaeva (U.R.S.S.) 1:57.58 ; 4. 
M. Klinger (R.F.G.) 1:58,u : 5.
R. Campbell (S.U.A.) 2:00.03 ; 6 
Doina Melinte (România) 2:00,13; 
înălțime — 1. Tamara Bikova 
(U.R.S.S.) 2,01 m ; 2. Ulrike Mey- 
farth (R.F.G.) 1,99 m ; 3. Louise 
Ritter (S.U.A.) 1,95 m ; 4. C. Som
mer (S.U.A.) 1.95 m ; 5. K. Brandt 
(R.D.G.) 1,12 ; 8. D. Brill (Ca
nada) 1.88 m ; heptatlon — 1. Ra
mona Neubert (R.D.G.) 6714 p ;
2. Sabine Paetz (R.D.G.) 6662 p ;
3. Anke Vater (RJJ.G.) 6532 p ;
4. S. Everts (R.F.G.) 6398 p ; 5. 
V. Dimitrova (Bulgaria) 6362 p ; 
(. E. Smirnova (U.R.S.S.) 6321 p.

MECI AMICAL DE HANDBAL
In sala Rapid din Capitală s-au 

Intilnit marți Selecționata Bucu
rești (junioare) și Selecționata 
de tineret a Franței. Victoria a 
revenit handbalistelor române : 
25—17 (12—10). De la Învingătoa
re s-au remarcat Liliana Topea 
8. Mlrela Panait 6, Camelia Chl- 
rilâ 4, iar de la învinse Sophie 
Labegorre 6, Silvia Olivier 4. 
(Nicolae TOKACEK — coresp.).

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
CĂLĂRIE • Marele Premiu al 

Irlandei, care a avut Joc la Du
blin, a revenit, după baraj, en
glezului Harvey Smith (care a 
parcurs traseul titi penalizare), 
urmat de David Broome (Anglia) 
• Concursul de obstacole de la 
Copenhaga a fost cîștigat de 
vest-germanul Axei WSckncr.

CICLISM • Circuitul regiunii 
Maszawsze, disputat in cinci e- 
tape. a revenit rutierului polo
nez Marek Lesznewski. urmat de 
J. Swinoga — la 37 sec șl 
Rjszard Szurkowskl — 45 sec. 
Ultima etapă, desfășurată in cir
cuit in localitatea Kzebanowa, a 
fost riștigată de W yield Mokew- 
skl. • Campionatul R_D. Germa
ne in probe de 50 km a fost 
ciștagat de Uwe Raab. înregistrat 
cu timpul de lhO4:45. Pe locu
rile următoare s-au clasat L6t- 
zsch — la 32 sec și Ludwig — 
la 44 sec.

HOCHEI PE GHEATA • La 
St. Gervais (Franța) formația 
locală cu același nume a kitîl-

EUROPEAN AL ÎNOTULUI NOSTRU
din municipiul prahovean, unde 
activează. în cariera lui, legată 
atît de strins de numele tînă- 
rului antrenor Toma Mirițescu, 
Cristian a urcat în destule rîn- 
duri pe podiumurile naționale 
sau balcanice, a bătut recorduri 
de juniori sau chiar de seniori, 
a fost de două ori al patrulea 
la europenele de juniori din 
anul trecut Pentru ca acum, 
în acest august, talentul Iul să 
irumpă în lumina marii perfor
manțe, nenumăratele lui ore 
de muncă îndîrjită, de încor
dare și neliniște, să primească 
cea mai frumoasă răsplată: „au
rul" european—

Tot ieri, o fată s-a întors 
acasă cu o medalie de argint. 
Numele ei — Luiza Nicolaescu; 
strălucirea aparte a medaliei — 
e prima de acest fel din isto
ria săriturilor in apă la noi. 
Aceasta inscmnînd o nouă 
treaptă urcată de Luiza, după 
ce anul trecut eleva lui Pan- 
telimon Decuseară aducea, tot

La Bâilc Bcrculanc:

LIDERA CLASAMENTULUI 
SE DETAȘEAZĂ

Favoritele se impun in Turneul 
Internațional feminin al Româl 
nlei, care se desfășoară la BăiiJ 
Herculane, umil dintre oele mal 
puternice în cronologia tradițioJ 
nalei competiții. Media Elo estd 
de 2135 puncte, ceea ce 11 situeal 
ză pe treapta a XH-a în „scar.J 
FIDE". Pentru obținerea unei 
note de mare maestră sînt nece-J 
sare »'/2 puncte, pentru maestra 
internațională 7 puncte, iar pen-ț 
tru maestră FIDE 5'/2 puncte.

în runda a 5-a, lidera câasa-l 
mentuiui, Nana Aleksandria, J 
înscris a 4-a victorie (a 3-a con-1 
secutivă), învingînd-o pe Eugenia 
Ghindă. Hanna Erenska a obțiJ 
mut un foarte prețios punct cîș- 
tigind (cu negrele) la liana GlazJ 
După ce a pierdut întrerupta cui 
Erenska, Gabriela Olărașu a renJ 
șit prima victorie în turneu ini 
fața Ligiel Jicman. Gisela Fisch-1 
dick a cîștigat la Smaranda Boi. 
cu. Remize în partidele Judita 
Kantor Chiricuță — Elisabeta Po-l 
lihroniade, Dana Nuțu Terescen- 
co — Marina Pogorevici șl MalJ 
gorzata Wiese — Annett WagnerJ 
Aceasta din urmă a cîștigat în
trerupta din runda I ou Dana NuJ 
țu, iar Gisela Fischdick pe cea 
din runda a 4-a cu Judita Kan
tor.

în olasament, după 5 runde, 
Aleksandria (U.R.S.S.) devine oi 
lideră autoritară cu 41/2 p. Ur
mează: Fischdich (R.F.G.) 3 (1)J 
Polihroniade, Kantor, Erenska 
(Polonia) 3, Glaz (Israel), Wiese 
(Polonia), Wagner (R.D.G.) 2’/2 p,| 
etc.

CLASAMENTELE MONDIALE

ALE TENISULUI
După ultimele concursuri, dis

putate săptămîna trecută in
S.U.A., clasamentul pe computer 
al A.T.P. arată astfel : L John 
McEnroe; 2. Ivan Lendl ; 3.
Jimmy Connors ; 4. Yannick
Noah ; 5. Mats Wilander ; 6.
Guillermo Villas ; 7. Jose Luis 
Clerc ; 8. Gene Mayer ; 9. Jose 
Higueras ; 10. Jimmy Arias. Ul
timul este un tînâr american 
care cu punctele „adunate" după 
victoria sa de la Indianapolis a 
atins „granița" primilor 10.

In ceea ce privește clasamentul 
în ..Marele Premiu" situația este 
alta. Iată primii 10 clasați : L 
Yannick Noah 1 528 p (8 turnee);
2. Mats Wilander 1431 (11) ; 3. 
Jose Higueras 1 294 (12) : 4.
Jimmy Arias 127# p (12) ; 5.
Ivan Lendl 1241 p (8) ; 6. John 
McEnroe 1 220 p (5) ; 7. Jimmy 
Connors 1145 p (8) ; 8. Jose 
Luis Clerc 1 055 p (10) ; 9. Gene 
Mayer 730 p (6) ; 10. Guillermo 
Villas 70S p (9).

nit echipa cehoslovacă Gottwal- 
dow. Oaspeții au ciștdgat cu 17—1. 
Apoi, hocheiștil cehoslovaci au 
dispus de formația franceză 
Villars cu 14—6 sl cu 14—8 de 
Chamonix.

VOLEI • Campioana feminină 
a Amcricii de Sud este repre
zentativa Perului, care in jocul 
cel mal important a învins Bra
zilia cu 3—0 (10. 5, 8). Clasa
mentul final se prezintă astfel : 
L Peru 10 p ; 2. Brazilia 9 p ;
3. Argentina 8 p ; 4. Venezuela 
7 p ; 5. Columbia 6 p ; 6. Pa
raguay 5 p. • Echipa feminină 
a Japoniei aflată în turneu în 
Suedia, a susținut alte meciuri 
cu selecționata Suediei, la Fal- 
kenberg. jucătoarele japoneze au 
învins cu 3—0 (2. 3, 1), iar la 
Huskvarna tot <ai 3—0 (1, 2, S) !

tenis • In turneul de la 
Montreal : Tomas Smid — Si- 
mccsaon 8—3, 8—2 ; Eliott Telt- 
scher — Stefansky 7—5, 6—2, 
Hocevar — Michlbata 8—1. 6—1, 
Stanpson — Odizor 6—4. 6—3.

de la europenele de juniori, 
bronzul, medalie revenind a- 
cum, la Mulhouse, în proba de 
platformă, colegei și prietenei 
sale Cristina Timar (spre bucu
ria multora, în primul rînd a 
antrenoarei și ...mamei Cristl- 
nei, Elena Timar). Cît de fru
mos au știut cele două fete, ti
nere, drăguțe, vesele, să se țină 
de cuvînt, să-și respecte promi
siunile făcute la plecare !

Două momente de început, 
așadar. Evenimente semnifica
tive în natația românească. Un 
bilanț remarcabil la Mulhouse, 
într-un concurs tare — europe
nele juniorilor (bilanț care pu
tea fi incă mai bun dacă în 
orașul francez și ceilalți tineri 
reprezentanți ai noștri ar fi 
arătat adevăratele posibilități). 
Bate oare un vînt nou în nata
ția noastră ? Ne place să cre
dem că da ! Oricum, e un mo
ment favorabil, stimulativ, care 
poate fi folosit : se apropie 
„europenele" de seniori...
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