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înir-o atmosfera festivă, ia sala Floreasca

IEHI A AVU! IOC DESCHIDEREA OFICIALĂ
A CAMPIONATELOR EUROPENE DE TIR ’03

O emoționantă festivitate de deschidere, desfășurata aseară, 
în sala Floreasca din Capitală, a prefațat întrecerile ofidaJe®- 
le ediției 1983 a Campionatelor europene de tir, talere și țintă 
mișcătoare, care încep miine. Solemnitatea a fort deschisă de 
defilarea celor 26 de delegații ale țărilor participante. An trecut 
prin fața tribunelor Cel peste 850 de trăgători reprezen&td Al
bania, Austria, Belgia, Bulgaria, Cehoslovacia, Danemarca, El
veția, Finlanda, Franța, R.D. Germană, R.F. Germania, Irlande^ 
Italia, Iugoslavia, Luxemburg, Marea Britani^ Norvegia, Otandrx 
Polonia, Spania, Suedia, Turda, Ungaria, U.R&S. și România. 
In acordurile Imnului nostru de stat a fost ridicat drapeM 
Republicii Socialiste România, apoi steagurile ComSettriui in
ternațional Olimpic ți al Confederației Europene de Tir. In no
mele tuturor concurențiior, campionul olimpic Cornelia ton a de
pus jurămîntul sportiv iar președintele Comisiei tehnice, țf dele
gat al Uniunii internaționale de Tir țl Confederației Europene de 
Tir, Otto Horber, a rostit jurămîntul. In numele juriului.

Tovarășul Marin Dragnea, președintele Consiliului Național pen
tru Educație Fizică și Sport șl al Comitetului de organizare a 
Campionatelor europene de .tir, a adresat salutul de bun venit 
participanților șl l,e-a urat succes. Apoi, președintele Confedera
ției Europene de Tir și al Federației române de tin prof. Gavrflă 
Barani, a declarat deschisă ediția 1983 a Campionatelor europene 
de tir.

A urmat un frumos spectacol artistic.

0 Azi continuă antre

namentele, de miine în

cep întrecerile ® Peste

850 de concurenți din 26

de țâri vor fi prezenți la

standurile de concurs

Solemnitatea din sala Floreasca Foto : V. BAGEAC

consîătuirilc prolcsorilor dc educație fizica an relevat

NECESITATEA REALIZĂRII UNEI NOI CALITĂȚI 
IN ACTIVITATEA SPORTIVĂ A ELEVILOR

De iert, poligonal Tunari a 
început să funcționeze în plin : 
mai mult de 88# de trăgători, 
care an avat rezervate ore de 
antrenamente, au luat prime
le contacte cu baza, cu moder
nele instalații eu care au fost 
dotate standurile, eu celelalte 
amenajări aferente, necesare 
bunel desfășurări a unul cam
pionat european de mare an
verguri. ă’ușcașli. trăgătorii 
In probele de mistreț alergă
tor. specialiștii în. „vinarea” 
talerelor aruncate din sânt 
si practicanta probei de pistol 
liber s-au racordat la „ora 
Bucureștiului*. SL spre satis
facția concurențiior (S i or- 
ganlzal orilor). primul examen 
al nouhri poligon al Tunarilor 
• fort trecut eu sueees : antre
namentele an decurs in cele 
mal bone eonditti. Consemnăm 
In acest sens opinia colegului 
Janusz Host, do la publicația 
polonezi ..Przeglad Sportowy”, 
care ne mărturisea : „Dacă ar 
fi să anticipez rezultatele ce 
se vor realiza In Întrecerile 
oficiale. condițiile excelente 
pe care le oferă poligonul 
dumneavoastră mă determină 
să prevăd realizarea multor 
recorduri ale Europei 1“

Primele discuți! eu oaspeții 
Capitalei si al Tunarilor au 
avut loc chiar la prima oră a 
dimineții de ieri. Suedezul 

.Sven Johansson este o veche 
cunoștință- H se află in Româ
nia pentru a patra oară, buce-' 
ros că de fiecare dată a reușit 
rezultate bune : -Aid ml-am 
depășit două recorduri perso
nale. Ia pușcă liberă 3 X 40 f 
șl tot de aid am plecat ia 
Jocurile Olimpice de la Mos
cova, unde am elstigat meda-

Radu T1MOFTE

(Continuare ta pag. 2-3)

Duminică se reia, după o în
trerupere de nouă ani. organi
zarea „TURULUI . CICLIST 
AL ROMĂNIEI”. eveniment 
deosebit de important, o a- 
devărată sărbătoare nu numai 
a -celor ce iubesc această dis
ciplină. d a Întregii noastre 
mișcări sportive. Consiliul Na
tional pentru Educație Fizică 
Si Sport aplică astfel una din 
măsurile râspunztnd prețioa
selor Indicații si orientări 
cuprinse In Mesajul tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU, se
cretarul general al partidului, 
președintele României, adre
sat Conferinței pe tară a miș
cării sportive, menite să ducă

la ridicarea nivelului general 
al tuturor ramurilor de sport 

Organizat de Federația româ
nă de ciclism într-o perioadă 
foarte bine aleasă. „Turul ci
clist al României" este conce
put pe măsura posibilităților 
actuale ale_ secțiilor de ciclism 
din asociațiile și cluburile 
sportive din întreaga tară, că
rora le sînt create eonditti 
necesare de participare, de a- 
firmare. Îndeosebi. a tine
relor talente, promovate In ul
timul timp.

Cea de a XKI-a ediție a Tu
rului începe duminici 4 sep-

(Continuare in pag 2-3)

După campionatul individual de dirt-track

GENERAȚIA TÎNĂRÂ ARE CÎTEVA
VALORI AUTENTICE

Cîștigînd două ediții ale 
prestigioasei competiții Inter
nationale „Cupa Prietenia” 
la dirt-track. deschisă sportivi
lor pînă la 21 de ani. Ionel 
Favei. talent autentic, reușește 
frumoasa performantă de a de-' 
veni. In primiri an de seniorat 
(1981), campion republican șl 
maestru al sportului. In anul 
următor, Îmbracă pentru a 
doua oară tricoul de campion 
Si se remarcă în arena interna
țională. unde a urcat. Ia cîte- 
va concursuri, pe podiumul 
laurcaților. Marti după-a- 
mlază. după ultima etapă a 
campionatului Individual. e- 
dltla 1983. Ionel Pavel (Stea
ua) Irt Înscrie in palmares. la 
virata de 34 de anL al treilea 
titlu da campion.

Fără doar si poate, de data 
aceasta a fost mai greu, deți
nătorul titlului primind de-a 
lungiri celor 20 de manșe o Pu
ternică replică din partea re
prezentanților generației tl-

Stelistul Ionel Pavel și noul 
sdv antrenor, maestrul emerit 
al sportului Gheorghe Voiculeseu 

Foto : B. VASILS

nere. In două curse a fost ne
voit să guste din amărăciunea 
Înfrângerii (îl lipsește zvtc- 
nirea din start) în fata dorin-

Traian IOANFfESCU

(Continuare ta' pag. 2-3)

Măsuri destinate să asigure o mal mare eficientă 
Invățămlntulul de educație fizică le noul an școlar

Ca de obicei. în ajunul des
chiderii noului an de tnvătă- 
mlnt, cadrele didactice de e- 
ducație fizică (ca dealtfel sl 
de celelalte specialități) iau 
parte la consfătuiri metodice 
organizate la -nivelul tuturor 
județelor si al municipiului 
București, destinate să prezin
te o sinteză a realizărilor anu
lai precedent, dar si m neim- 
pllnirile din acest domeniu. 
Totodată, să stabilească direc
ții concrete, legate de nevoia 
îmbunătățirii calitativa a ac
tivității lor. prin aplicarea eu 
fermitate a indicațiilor și o- 
rientărilor izvorite din Mesajul 
tovarășului Nicolae Ceausescu, 
secretar general al P.C.R.. a- 
dresat Conferinței pe tară a 
mișcării sportive din 5—4 mar
tie 1982, în alte documente de 
partid si de stat si a sarcini
lor cuprinse în- Programul dc 
dezvoltare a activității de edu
cație fizică sl sport Dină ta a- 
nni 1985.

Consfătuirea , profesorilor de 
educație fizică din Capitală, 
de pildă a scos în relief ne
cesitatea Implicării mai nete 
a cadrelor didactice de specia
litate în acțiunea de angrena

re a. tineretului studios In 
practicarea exercitiilor fizice, 
a sportului rt țarismului, in 
promovarea rt afirmarea pe 
scară tot mal largă a noi rt 
noi talente In performanță. în 
educarea tinerei generata ta 
spiritul eticii rt echității socia
liste rt al pregătirii acestuia 
pentru muncă al viată. In to
ceai sens, conducerea de partid 
ti de stat a creat rt perfec
ționat continuu cadrul or
ganizatoric rt baza tehnico- 
materială necesare dezvoltării 
activității de educație fizică 
la nlvehil cerințelor rt exigen
telor actuale rt de perspectivă 
ale societății noastre socialiste, 
care fac ta mod obiectiv ne
cesară creșterea rolului eul- 
turil fizice si sportului ta pro
cesul edneatlei socialiste și 
formării omului nou. ta întă
rirea sănăt&til rt vitalității 
națiunii noastre, ta asigurarea 
condițiilor ea tineretul patriei 
să se dezvolte cit mai viguros.

In spiritul acestor importan
te cerințe lucrările consfătui-

Tiberlu STAMA

(Continuare ta pag. 2-3)

Notații după turneul Internațional feminin de la Focșani

CUPA F.R. BASCHET, PUNCT DE REEERINJi 
ÎNTRE UNIVERSIADĂ Șl „EUROPENE"
In canditule absen

tei a două dta jucătoa
rele ante da bază (Ca
melia Hinda rt Cornelia 
Stoiehită, accidentate) 
rt a cetei de a treia cu 
calități de recuperatoare 
(Carmen Tocata), re
prezentativa feminină a 
României a izbutit, to
tuși. să cucerească locul 
I In competiția Interna
țională dotată cu ..Cupa 
F. R. Baschet”. Ea s-a 
clasat Înaintea selec
ționatelor Cehoslovaciei 
(venită cu cel m^i bun 
lot). orașului Lenin
grad (o echipă puterni
că Întrunind toate ca
litățile valorosului bas
chet sovietic). R. F. Ger
mania (tară în care a- 
cest ioc sportiv . a cu
noscut. în ultimii anL 

ua spectaculos salt cali
tativ), Ungariei, Polo
niei (cu Mari tinere) șl 
R. D. Germane (o echi
pă ambițioasă, dar ea 
prea putină experiență 
Internațională).

Canttnulnd rt bene
ficieze de pregătirea e- 
fectuată Înaintea Uni
versiadei de la Edmon
ton. baschetbalistele
noastre au avut evoluții 
bune si chiar foarte 
bune, mal cu seamă tn 
reprizele secunde ale 
fiecărui med. ceea ce 
demonstrează dt de 
ridicată este capacitatea 
fizică a echipei. Jucă- 
toarea Magdalena Pall

D. STANCULESCU Magdalena Pali și Maria Lienczewska Iși 
dispută o minge ricoșată din panou. (Imagina 
din meciul România — Polonia)

Foto : Llvlu AXENTE-Focșanl(Continuare ta pag. 2-3)



„Cupa Voința“ la ciclism Ieri, la Arena

B, KOMAȘCANU A PRflUAt „TRICOUL GAlBfN"
PLOIEȘTI, 31 (prin teleleu). 

După o zi grea, in care la eu. 
ța a 27-a a competiției in terna- 
fionale „Cupa voința- s-au coa- 
euniat aauâ etape, temerarii ru
tieri au pornit miercuri să-și e- 
taleze aaMtățtfe in cea mai di- 
fieilâ etapă a întrecerii. Secven
ța a patra a acestei importante 
alergări l-a purtat pe cicliști pe. 
tin traseu p< cit de lung (16f 
km), pe atit de dificil, țlniad 
seama de configurația șoselelor. 
Startul s-a dat de la ieșirea din 
Vălenii de Munte cu direcția 
Cheia — Săceie — Brașov — Pre
deal — ,Sinaia — Ploiești. O e- 
fcapă. eu zeci și zeci de serpen
tine, cu urcușuri unul mai piep
tiș / decSt ce'ălalt și coborîri a- 
mcțitoare. Sprintul de la Cheia 
est$ câștigat de D. Constantinescu 
(Dinamo) care. o dată Lansat, se 
aviiuă pe ujcușul spre muntele 
Roșu, urmat la o distanță de 
•circa 500 m de V. Mitra die (Di
namo), M. Mărginean (Steaua) 
și FI. Sîrbu 'Metalul Plopeni).

Sprintul de cățărace de la Pa
sul Bratocea este ciștigat lejer 
de același Cchstantlnescu și tot 
el trece primul la sprintul de la 
RloeX, apoi te punctul de câță-

„TURUL ROMÂNIEI"
(Urmare din pag. 1)

tenibrie. de la Craiova •si se w 
Încheia Ia București, in ziua de 
11 septembrie. Pe un* * traseu 
de duritate medie, caravana 
multicoloră a celor 94 de ru
tieri din 14 cluburi si asocia
ții (Dinamo si Steaua vor a- 
linia cite două echipe) va 
parcurge 865 km. împărțiri în 
• etape, cu un oroloe la Cra
iova. contracronometru indi
vidual De 2 km. Var fi străbă
tute localități din iud “tele 
Dolj.' Mehedinți. Caras-Severn 
Hunedoara. -Alba. Sibiu Brz- 
•ov. Argeș si Dîmbovița.

(coszetera competiției, cu 141 
puncte marcate) a fast de 
departe rea mai bună compo
nentă a lotulut Virginia P»pa
• etalat in intEnirea dee sivă 
(cu formația Cehoslovacie.) ca
lități reale de conducătoare de 
ioc. Stefania Borș si Mariana 
Bădiniei au fost elementele de 
bază In lupta sub panouri. Ga
briela Kiss a făcut OGȘÎ £T1S«c-T1'~' 
nati De drumul revenirii la 
valoarea mtematoaală Con
stanta Grigoraș s-a dovedit 
foarte utilă bl fată apărării în 
zonă. Laeia Green. Csillz 
Hocszo s Mândiea Gabănean 
au avut momente de excelentă 
prestație, dar si de eomDcrtare 
nesemnificativă. Alexandrina 
Bird ai tunioara Panta Misăilă. 
au fost încercate pe postul de 
eocducâtoare de ioc. unde s-au 
strădu.t_ dar fără a Încerca zi 
arunce la cos de la distantă, 
ceea ce face ea drumul rcre 
titularizare să le Ee Îngre
uiat. Mai ru'.n folosită. Elena 
Filip a arătat urmele inerente 
unei perioade de cocwalescentâ-

Fiind vorba de o intrecS'e 
desfășurată cu r.nrran două 
săntămini înaintea campimz- 
tului european din Unzaria. 
„Cupa F. R. Baschet* canl_ă o 
semnificație deosebită, in sen
sul că turneul de la Focșani 
a crileiuit etalarea multor ca
lități ale echipei române, dar 
si a unor defecțiuni, ca de pil
dă imprecizia — !n perioade 
destul de lungi — în aruncă
rile la cos de la distantă. Asu
pra acestui capitol (ca si al
tora consemnate ca defici
tare In turneul focsenean). 
dar mai cu seamă asupia adu
cerii reprezentativei în cea 
mai bună formă sportivă în 
zilele campionatului european 
trebuie să se îndrepte atenția 
colectivului de tehnicieni. 
Desigur, este dificil ca în in
terval de numai două luni o 

rezultatelor obținute eu e- 
levii la concursurile și com
petițiile din eadrul .Daeia- 
dei“, pentru a se putea fixa 
noi parametri în obținerea 
■nor rezultate superioare, pla
nificarea riguroasă a mate
riei. parcurgerea ritmică a 
programei școlare pe țoală 
durata anului de invătămint. 
In fine, marea majoritate a 
celor Drezenti la consfătuire au 
•cos în evidentă eficienta lec
țiilor care se predau tn aer 
liber (zhiar In ecolile In care 
există săli de sport), folosin- 
du-se din pliu factorii natu
rali acordarea unei atenții deo
sebite ordinii si disciplinei la 
lecții, prevenirii si corectării 
unor deficiente de atitudine.

Orientativă, dar «1 progra
matică — cum foarte bine 
sublinia în cuvîntul ei. cont. 
Elena Firea, decan al LtFS. 
— consfătuirea, prin concluzii
le si măsurile preconizate, va 
fi în măsură să determine a 
nouă calitate in educarea ti
neretului școlar din Capitală, 
în dezvoltarea sa fizică si in
telectuală, tn perfectionarea 
capacifătii motrice a elevilor, 
în angrenarea lor in activitatea 
sportivă de masă și de per
formantă — și „Daciada* con
stituie un miiloc permanent de 
realizare a acestui obiectiv — 
împliniri dorite si necesare,

Programul „TURULUI CI
CLIST AL ROMÂNIEI-, De e- 
tane, va fi următorul :

duminică 4 septembrie, la 
CRAIOVA. contracronometru 
individual (2 km) si etans I. 
circuit în oraș (40 km) ;

luni 5 septembrie, etapa a
II- a. CRAIOVA — Radsvanu
— CALAFAT (90 km) ;

marți 6 septembrie. etapa a
III- a. CALAFAT — Drobeta 
Ttimu Severin — BĂILE HER- 
CUI.ANE (140 km) ;

miercuri 7 septembrie, etara
■ IV-a. BAlLE HERCULANE
— Caransebeș — DEVA (115 
km) ;

joi 8 septembrie, etapa a
V- a. DEVA — Sebeș — SI
BIU (116 km) ;

vineri 9 septembrie, etapa a
VI- n, SIBIU — Făgăraș — 
BRASOV (135 km) ;

simbătă 10 septembrie etapa
■ Vll-a. BRASOV — Bran — 
C1MPULUNG (80 km) ;

duminică 11 septembrie, eta
pa a VIII-a. CIMPULUNG -- 
lîrgoviște — BUCUREȘTI 
(147 km).

Alte amănunte. în ziarul nos
tru de miine.

CONSFĂTUIRILE
(Urmare din pag. 1)

rii profesorilor de educație fi- 
Xică din Capitală au stabilit u- 
nele măsuri concrete pentru a- 
nul de Invătămint 1963.1984 
legate de asigurarea — in con
tinuare — a unui nivel știin
țific cit mai ridicat al lecțiilor, 
de orientarea conținutului 
acestora in direcția pregătirii 
fizice generale, cu accent pe 
dezvoltarea calităților motri
ce. Cum se poate realiza acest 
deziderat ? Prin , perfecționa
rea tehnologiei didactice, 
valorificarea metodelor de 
predare (îmbucurător apare 
tactul că tot mai multi profe
sori dovedesc o preocupare în 
ecest sens). asigurarea unei 
densități sporite a lecțiilor, 
folosirea integrală a mate
rialului didactic și a amena- 
j ior sportive. S-a preconi
za-, totodată promovarea și 
folosirea, în mod consecvent, 
a i nor metode de predare care 
să determine participarea acti
vă. creatoare și conștientă 
a elevilor la lecții, după 
eoni s-a relevat nece
sitatea practicării unei ac
tivități sportive diferenția
te cu elevii, incepind cn orele 
«Ie cars si terminind cu acti- 
vbijrie extrascolare (la care 
vor fi prezcrtți toți elevii), 
confruntarea și compararea 

rare de la Predeal, la sprintul 
de ia Sinaia. Mai sint 60 de km 
piuă ia Ploiești destul de mulți, 
iar lupta este inegală. Plutonul, 
condus de cicliștii cehoslovaci și 
polonezi, vine In trombă, cu 35 
km înainte de Ploiești, Constan 
tinescu fiind prins, după 115 km 
de rulaj solitar ’ Acum este rîn- 
dul lui M Romașcanu (Dinamo) 
să-și încerce șansele. El evadea
ză, alături de Cr. Neagoe (Stea
ua), vin împreună pină In apro
pierea liniei de sosire unde, sur
priză, cîștigă Neagoe ! Cu aceas
tă evadare. Romașcanu reușește 
însă să preia tricoul galben".

Clasament: 1. Cristian Neagoe 
4 h 20:09; 2. M. Romașcanu — a- 
ceLași timp : 3. C. Nioolăe (Di
namo) 4 h 21:20; 4. Gh. Vasiliu 
(Steaua) — același timp; 5. M. 
Ioniță (Steaua) 4 h 21:53; 6. O.
Celea' (Steaua) — același timp. 
In clasamentul general; 1. M. Ro- 
mașcanu 10 h 05:19: 2. Cr. Neagoe 
10 h 05:37; 3. R. Cleslak (Start 
Varșovia) 10 h 87:01.

Joi, ultima etapă. Ploiești — 
Sinaia — Ploiești

Gheorghe ȘTțFAfESCU

NOTAȚII DUPĂ
(V rmare din pag. 1)

PROFESORILOR DE EDUCAȚIE FIZICĂ

MAMAIA, 31 (prin telefon). Pe 
o vreme însorită, .La baza de .te
nis de .a hotelul „Palas“ au con
tinuat întrecerile din cadrul tur
neului internațional pentru ju
niori. In cel mai echilibrat meci 
ai turului doi, La simplu băieți. 
Dore] pop l-a întrecut pe iugo
slavul Oskar Gernak cu 4—6,
6—4, 6—1. în alte partide: A. Sza
bo — I. Meznerics (Ungaria)
6— 3, 6—2; P. Korda (Cehoslova
cia) — O. Florea 6—4, 6—4; M. 
Comănescu — S. Gorgan 4—6,
7— 6, 6—4; W. Kowalski (Polo
nia) — A. Popovici 1—6. 8— 3, 
6—2; G. Oniceag — G. Wechnert 
(R.D.G.) 6—2. 6-2; I. Șesu — S. 
Cuckovic (Iugoslavia) 6—3. 6—3;
Cr. Moroșan — Z. Csika (Iugo
slavia) 6—3, 3—6 6—0; T. Mali- 
szewski (Polonia) — FI. Sipos 
6—1, 6—1; M. Vanțâ — M. Savu 
6—2, 6—3; D. Dobre — P. Noseh 
(Ungaria) 6—4, 6—2; M. Fara 
(Cehoslovacia) — S. Omer 6—1, 
6—1. Primele intflniri din al trei
lea tur (optimi de finală) au dat 
următoarele rezultate: D. Poo — 
Al. Szabo 6—2. 6—3; P. Korda — 
B. «Badiu 7—5. 3—6. 6—1; I. Se^u 
— G. Oniceag 3—6. 6—2. 5—1: R. 
Soneriu — T. Maniszewski 6—3. 
6—2: M. Vanțâ — D. Dobre 6—1. 
6—2: M. Fara — G. Co sac 7—5.

• 6—4.
?l’~luri s-au discu

tat in proba Ge simplu fete. Ci

TURNEUL FEMININ DE BASCHET
echipă națională să se Drezinte 
de două ori in maximum de 
formă sportivă, dar tocmai aici 
trebuie să manifeste capaci
tatea profesională si dibăcia 
colectivului tehnic Wicolae 
Martin si Gabriel Năsiase — 
antrenori, dr. Martha Baroga — 
medic) in putinele zile rămase 

unde ethina României poate 
avea o ccraportare care să o 
readucă în rruna de elită a ie
rarhiei continentale.

Organizarea poate f. ca
racterizată intr-un singur cu- 
vint : excepțională. Găzduind 
ner.tru crima dată un turneu 
international de asemenea

CONCURS AUTOMOBILISTIC DE VITEZĂ
M-im cupeul Saiu Mire a gă?- 

ua coacui» autio-
cea Oe a 4-a etapâ a 

repcblicsui de vi
teza pe cxrcuit. Desiiș-jraU pe 

duo certrX oraș-lu: (cir- 
crt de L5 km paneurs de » 
oriî. fc2:neeerea a Înregistrat un 

ia Croces de public, situa, 
pe daci ne girxkm la
«pee&acajtnttmea curselor de la 
aprsipe xxa:e categoriile. Tra
tei ec ZKilte Tiraje» cu porțiuni 
teguste (uneori) unde depâ^irea 
serea Tirruoz.ta^e, a soLcttat din 
ptn acx tnd ?rr ^~_area cocrure."- 
țiiCT. e*  yz 3aaș-n_e. D^: cauza 
îrtni-ăCr dese. viGleste, a căl- 
AeeÎI» asuZae dintre acestea au 
ee-dat. inregiscrînă±u-se ua tnane 
tuni.- de ahandoc jrt dia rtedu’ 
vAor 54 de ccrcnrenp <12 înce
pători) care au luat surrz. Me- 

orară L-.reg-stratA cu acest 
prilej a fost de 78-5 km. re
marcabilă, dacă ținem searr-a de 
dificultatea traseului. MențSonînd 
frumoasele curse realizate de 
către Grig cras si Hirs chromel,
lan co vi ci șl Ni co ari — la gru
pele respective, buna comportare 
• tel Gherghe! pe jumătate dt.n 
cursă (gr. .B 8“). dtipă care a 
fost nevoit să aban<teneze, lată 
ș! rezultatele: Începători — 1. G. 
Preoteasa, 2. N. Popa (ambii 
EDMS Buc.), 3. K. Orban (IT A

care trebuie să angajeze, iacă 
din primele săptămiui de 
școală, pe toti profesorii de e- 
ducatie fizică, ale căror capa- 
cităti si disponibilități vor 
trebui demonstrate mult mai 
eenvinxăter !

LStfP MECIURILE „TARI" 1N CAMPIONATUL DE UANDDAL (ffl)
Campionatul masculin de 

handbal și-a consumat jumăta
te din prima sa parte, aceea 
k> care — după cum precizam 
la începutul competiției — dis
puta se desfășoară după sis
temul turneelor. Pină in pre
zent au avut loc două astfel 
de turnee, unul, cel inaugural. 
In lași Si altul la Galati. Ur
mează. de miine. un turneu la 
Ploiești, cu jocuri intre pri
mele clasate, ceea ce conferă 
competiției un plus de atrac- 
tivitete.

Să răminem la competiția ca
re Începe miine ta sala Vic
toria din Ploiești si unde afi
șul campionatului Diviziei „A*  
anunță primele partide „tari*,  
chiar dacă nu s-a ajuns la 
.ora derbyurilor*.  Vom nota 
ta acest sens că încă din pri
ma zi a turneului, adică de vi
neri după-amiază. stat progra
mate întilniri care promit spec
tacole de calitate dintre care 

te va rezultate din 'piuim, tur: 
Grit Schneider (R.D.G.) — Otiiia 
Pop 3—6. 7—6, 6—3; Miluse Do- 
seueuva (Cehoslovacia) — Clau
dia Niculescu 6—2, 6—1; Anca 
Dragușin — Atanaska Meccnova 
(Bulgaria) 6—2, 6—3; Daiana Sa- 
mungi — Dana Fraicor 6—0, 6—0; 
Corina Taloș — Cristina Carp
6— 0, 6—1; Gabriela Medveș — E- 
rika Kovacs (Ungaria) 6—4, 5—7,
7— 5. (G. TAMAȘ — coresp.)

9 „CUPA BRAȘOVIA**.  La 
Brașov, pe terenurile complexu
lui sportiv Olimpia, cea de a 
IU-a ediție a concursului de te
nds rezervat copiilor și juniorilor, 
organizat de Clubua sportiv șco
lar Brașovia. a reunit 155 de 
participant! din 14 centre ale 
țării. Iată câștigătorii probelor, 
pe categorii de vîrstă: FETE —
8— 12 ană: Eloriana Stoica (Viito
rul Pitești). 11—12: Ruxandra 
Dragomir (Viitorul Pitești), 13—14: 
Lauroa Bîrlea (Viitorul Pitești), 
15—15: Mihaela Răduca (Brașo
via ■ ; dublu: Mihaela Răduca, Si
mona Urs (Brașovia); BĂIEȚI —
8—10: T. Butaru (C.S.Ș. Curtea 
de Argeș), 11—12: R. Fărcaș (Di
namo Brașov^; 13—14: S. Gudi- 
n- v (Spartacus Brăila): 15—16 : 
T. ilzragai (Dinamo Brașov); du
blu: T. Haragai, D. Pinoș fDi- 
nemo Brașov). (C. GRUIA — 
coresp.).

amploare. forurile locale de 
nartid si de stat si responsa
bilii activității sportive s-au 
străduit si au asigurat condiții 
optime de concurs si de cazare. 
Dentru care toti carteipantii — 
rom‘-ii si de peste hotare — 
au exprimat mulțumiri. De 
altfel. C.J.E.F.S. (președinte 
Iancu Fătrascu) a nrimit „Di
ploma F. R. Baschet*  centru

ireproșabilă. iar 
sălii polivalente 
(director Miicea

oreanizarea 
Dersonalul 
„Vraneca*
On ea) călduroase mul turnir'. 
Nu este lipsit de însemnătate 
să menționăm că toti oaspeții 
si-au manifestat dorința de 
a reveni la Focșani...

S. Marc) ; gr. „A“ — 1. C. Ciucă,
1. V. Obrejan (Dacia Piteștii), 3. 
A. Tutuianu (Minerul Mo«kiova 

Nouă); gr. ttA 2“ — 1. Șt. Ian- 
c o vi ci (Dacia Pitești), 2. D. Ni- 

riștenrui (IPA Sibiu); gr. „C“ — 
ti N. Grig oraș (Dacia Pitești), 2. 
W. Kirschvogal (CSM Reșița), 3. 
V. Stanoevixâ (LNMT) ; gr. „B 8H 
— 1. E. Pcteanu, 2. T. Gedeon 
Cambii CSM Reșița), 3. F. Cîm- 
peanu (IDMS Buc.) : din cauza 
multelor abandonuri, pe echipe, 
doar două clasate: 1. I.A. Dacia 
Pitești, J. C.S.M. Reșița.

In urma acestor rezultate, du- 
pA 4 empe. ta frur.tea ri^samen- 
tdor. pe grupe, se atâ: C. Czucâ

ȘU lan co vi ci („A. 2*),  N. 
Grlgzrzș (..C*).  C. Gbcrghel (,.B 
r^, iar pe echipe Dacia Pitești.

Următoarele oc-mpetiții zutomo. 
bilistice. fa țară, vor avea kx? 
ta zilele de 7 și l octombrie, 
ctod la Sf. Gheorghe se va des
fășura o etapă a campionatului 
republican de viteză pe circuit, 
tar la Lacul Sf. Ana o etapă a 
campionatului republican de vi
teză în coastă. (M.FR.)

GENERAȚIA TÎNĂRĂ
(Urmare dm pag I)

tei de afirmare a -tinerilor Ni- 
colae Puravet si Marian Gheor
ghe. In alte două manșe a 
sos.t oe locul secund, datorită 
unei defecțiuni mecanice 
(București) și a unei căzături 
(Brăila). remonttnd terenul 
pierdut gratie unor deosebite 
eforturi.

Cum s-au comportat princi
palii adversari, ai campîohu- 

retinem pe cele dintre H. C. 
Minaur Baia ilare si Construc
torul Arad și Steaua — Po
litehnica Timișoara. Ca să nu 
mai vorbim de faptul că sim- 
bătă după-amiază programul are 
trei „puncte tari*  : Steaua — 
Constructorul Arad, Dinamo — 
Tolitehnica Timișoara șl „U*  
CIuj-Napoca — H. C. Minaur 
Baia Mare.

înaintea turneului de la 
Ploiești, care se va încheia du
minică la prinz. clasamentul 
campionatului masculin de
handbal. Divizia .A" s« prezin-
tâ astfel :

1. Dinamo Buc. 4 6 0 0 200-132 18
2. Steaua 6 600 206-153 18
3. H.C. Min. B.M. 6 6 0 0 188-141 16
4. Politehnica Tim. 6 4 1 1 1<35-1G0 15
5. Constr. Arad 6 3 1 2 138-122 13
6. Dinamo Brașov 6 2 1 3 106-140 11
7. wU- auj-Nap. 6 2 0 4 128-145 W
8. Independența 6 2 0 4 137-175 10
9. Tractorul Bv. 6 1 0 5 139-173 8

TO. Minerul Cavnic 6 1 0 5 149-185 8
11 Relonul Sâv , 6 1 0 5 130-169 8
12. Consta Oradea € 1 0 5 122-158 7

„cupa priet:
A DEBUTAT

GALAȚI, 31 (prin telefon). 
Gălătenii s-au dovedit din nou 
mat-i iubitori ai boxului, dova
dă că încă din ziua inaugurală 
a celei de a 13-a ediții a „Cu
pei Prietenia*  au umplut pină 
la refuz tribunele Arenei Du
nărea. Ei au fost răsplătiți 
prin nivelul .tehnic și specta
cular al meciurilor primei 
gale, in care tinerii pugilist! 
care au urcat în rina au a- 
rătat apreciabile calități.

Doi dintre pugiliștii români, 
care au evoluat in ring, au ob
ținut prețioase victorii. „Semi- 
usorul" Rclti Manole (originar 
din Galati si pregătit de an
trenorul Nicola e Dobre, de la 
„Oțelul") a boxat cu multă si
guranță. s-a declasat cu agi
litate și. Cu croșes executate 
cu .ambele brațe. în serii e- 
ficace. nu a lăsat nici o sper 
rantă adversarului său. Petr 
Svacek (Cehoslovacia). Manole 
a ciștigat la puncte (5—0).

Cea mai aplaudată victorie 
românească a zilei a fost ob
ținută însă de „mijlociul" Du
mitru Beșliu (elev al antreno
rului severinean Constantin 
Drăghici) în fata cubanezului 
Ramon Batista (sărbătorit azi 
oentru împlinirea a 18 ani). 
Boxerul cubanez, înalt, cu a- 
tonjă apreciabilă și deosebit de 
Duternic. pornea favorit. dar 
mehedințeanul nu s-a lăsat 
impresionat si chiar după pri-

Turneul internațional

FINALELE, AȘTEPTATE
CONSTANȚA, 31 (prin telefon). 

Șl cea de a doua ' gadâ semifina
lă a turneului International de 
box „Mănușa litoralului" s-a ca
racterizat prin meciuri frumoa
se, dâra disputate, competitorii 
fiind amâmațl de ambiția cuce
ririi unul loc In finalele Între
cerii, care vor avea loc Joi, de 
Ia ora 17,30, ta Sala sporturilor.

Una dintre partidele urmărite 
cu. deosebit interes la ultima ga
lă semlfinaiă a fost cea. dintre 
Vangheie Baes (B.C. Brăila) și 
campionul de juniori al Bulga
riei, Dlmiter Ivanov (Dob rodja 
Toăbuhdn). Ne așteptam ca tine
rețea pugiiistului bulgar și do
rința sa de afirmare să-1 pună 
probleme deosebite rutinatului 
boxer bră lean. Dar nu a fost 
așa. După o repriză te... studiu. 
Bacs a atacat dezlănțuit, obligln- 
du-1 pe Ivanov să abandoneze ta 
nindul doi. Drept surpriză a fost 
■ocotită infrlngerea campionului 
Ungariei Ia categoria mijlocie, 
Ianoș Bacos (Honved Budapesta), 
ta fața irlandezului Phenix Gyon 
(A.B.C. Dublin). Abordînd lupta 
cu un eaten și o luciditate deo
sebite, Gyon a parat ușor lovi
turile expediate de Bacos, reu-

lui ? Cunoscuții specialiști ai 
genului. Marin Dobre (Metalul 
București) și Eugen Boteza tu 
(C. S. Brăila) au' evoluat în 
nota lor obișnuită, adică i-au 
numărat, de fiecare dată, prin
tre animatori. In schimb, ele
mentele talentate, aducind cu 
ele efervescenta specifică ti
nereții. au dat un plus de spec
taculozitate • si combativitate 
întrecerilor. Marian Gheor
ghe (Metalul București). Ni- 
eolae Puravet (I.P.A. Sibiu) și 
Stelian Postolaclie (Steaua) a- 
nunțîndu-se ca molocicliști 
de nădejde. S-au mai impus 
atenției Anion Hack, Marius 
Soaită (ambii de La I.P.A. Si
biu) si. In mai mică măsură,’ 
Dan Gașpar (Met. Buc.). Sorin 
Gliibu, Tiberiu Bădulescn (am
bii de la I.P.A. Sibiu). Dan 
Bogdan (Voința Sibiu). Gheor
ghe Stânei și Cornel Rusn 
(C. S. Brăila) care trebuie su
puși tn continuare i nei 
pregătiri atente. Pentru că și 
unii si alții n-au reușit să-și 
îmbunătățească , recordurile 
personale de viteză, ca să nu 
mai vorbim că nici unul nu 
s-a apropiat de cele mai bune 
performante ale pistelor din 
Sibiu, Brăila și București. 
Mărirea vitezei, „dealtfel nece
sitate comună participanților 
la actualul campionat, se poa
te realiza numai printr-un 
program suplimenlar de antre
namente în condiții de concurs, 
capitol neglijat pină acum de 
tehnicienii secțiilor de dirt- 
track.

In Încheiere se cuvine să 
subliniem calitatea arbitra- 
ielor. care au fost mai bune 
de la o etaoă Ia alta.

M.FR
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18 PROMOȚII DE JUCĂTORI Șl SEMNIFICAȚIILE LOR
• 25 de ani ți 3 luni medio celor 3S6 de divizionari „A*  • Hagi

șî Dumitrache — cele doua „extreme" • Campionatul este

dominat de jucătorii de 27 de ani • Universitatea Craiova ți

Dinamo — pe primul loc in „clasamentul podiumurilor"

Simbâta s-a ridicat cortina 
„piesei" cu numărul 66 a Divi
ziei „A**,  moment în care cele 
12 combatante au intrat lntr-un 
rol, pe care n vor susține pe 
parcursul a 34 de acte. înaintea 
debutului de 'stagiune, cele 18 
„distribuții" au fost publicate in 
ziarul nostru prin Intermediul o- 
bișnuitejor „cărți de vizită". 
Ne-am gîndit că ar fi interesant 
să efectuăm citeva „prospecțiuni" 
în bogatul .subsol" al acestor 
cărți de vizită. Pentru astăzi am 
ales ca „materie primă» vîrsta 
actorilor șt realizările lor: numă
rul de prezențe pe prima scenă 
ți numărul de goluri marcate In 
Divizia „A".

Parourgînd lista celor 386 de 
Jucători care s-au aliniat la star
tul actualei ediții ajungem la 
următoarea situație a vîrstetar: 
7 jucători de 18 ani, 18 jucători 
de 19 aniv 21 de jucători de 20 

■ de ani, 17 jucători, de 21 de ani, 
30 jucători de 22 de ani, 40 jucă
tori de 23 de ani, 35 Jucători de 
24 de ani, -25 jucători de 25 de 
ani, 39 jucători de 28 de ani, 
49 jucători de 27 de ani, 35 jucă
tori de 28 de ani, 19 jucători de 
29 de ani, 17 jucători de 30 de 
ani, 13 jucători de 31 de ani, 
9 jucători de 32 de ani, 7 jucă
tori de 33 de ani, 3 jucători de 
34 de ani, 2 jucători de 35 de ani.

Prima concluzie desprinsă este 
aceea că, dintre cele 18 promo
ții, cea mal populată este eea 
a Jucătorilor născuți 
cu 27 de primăveri 
Plecând de la media 
campionatului, care 
de ani șl 3 luni, să ____
faptul că mediile parțiale

tn 1956, cel 
la activ, 
generală a 
este de 25 
consemnăm

* Rțiflt 
următoarele: 22 de ani *1 W 
luni Intre 18 ani și M de ani, 
Iar între 28 de ani și 35 de ani 
media crește la 29 de ani- șl 15 
luni.

Să vedem, tn continuare, care 
■tint liderii oelor 18 promoții, a-

Se apropie primul tur

aJ cupelor europene

Trec zilele ți. iată, vin și me
ciurile din cupele europene. Din 
chiar ziua stabtUril adversarilor 
tar, echipele noastre, prezente la 
startul marilor Întreceri conti
nentale, au Început pregătirile 
Rredale dedicate grelelor exame
ne internaționale. Un capitol spe
cial 11 reprezintă studierea la 
fața locului a partenerelor de 
Întreceri. Dlnamo și Universita
tea Craiova și-au și văzut la lu
cru viitorii adversari.

ti
Io-

I

Iată observațiile vice-pre^edm- 
teSul clubului dinamovist, VAS1- 
LB ANGHEL, despre Kuusysl 
Lahti, șl ale antrenorului princi
pal craiovean, CONSTANTIN 
OȚET, despre Hajduk Split.

CUM JOACA ECHIPA CAM
PIOANA A FINLANDEI • Aceas
ta a fost întrebarea adresată lui 
Vasile Angbel și lată răspunsul

vlnd drept criteriu numărul de 
prezențe iu Divizia ^A". lată 
cele 18 podiumuri:

18 ani: 1. Hagl 18 meciuri, 2. 
L. Varga 11 (restul de' 5 jucători 
«ănt debutanți); 19 ani: 1—2. Lă
cătuș și O. Popescu 45, 1 o. 
Grigore ZI; 29 de ani: 1. Balint 
83, 2. Lasconi 51, 3. Paveliuo 24; 
31 de ani ; 1. Bednic 90, 2. Edu
ard «, 3. V. Radu 34; 28 de ani: 
L Geolgău 140, 2. Gabor >4, 3. 
D. Zamfir 90; 23 de ani: L Ter- 
heș 158, 2. Șoiman 115, 3. Maja.ru 
HO; 24 de ani: L Chitara 198, 2. 
Țldeanu 185, 3. 
ani: 1. Cămătaru 
175, 3. GaM ' 171; 
Bărbulescu 238, 2.
3. Țălnar 174; 27 
Iaci 277, 2. Radu

1. Chitara 198, 
Orac 152; 25 de 

210, ‘ • 
.26 
P. < 
de

__________ ______n l___ _
rara 238; 26 de ani: 1. M. Zamfir 
253, 2. Cârpaci 225, 3. Augustin 
și Crișan 221: 29 de ani: L An- 
ghelini 331, 2. Custov 201, 3. Ne- 
gri’A 242 ; 30 de ani: L BolSnl 
137, 2. tavănescu 369, 3. FI. Ma
rin 235 ; 31 de ani: L M. sandu 
£30, 2. Chihaia 288, 3. Donose
374 ; 32 de ani : 1. Ștefăncscu 380, 
2. Mulțescu 337, 3. Cazan 336: 33 
de ani: L Simionaț 355, 2. Ro
mi :ă 310, 3. D. Georgescu 301;
34 de ani: 1. Ispir 385, 2. Kun u 
XZ. 3. Maries M3 ; 35 de ani : 1. 
Dumitrache 354, 2. Ciupitu 313
tei sln,t singurii).

De la ce echipe provin frunta
șii celor 18 promoții 7 Am alcă
tuit un clasament, 
puncte liderului, 
aflat pe locui 2 și 
situat pe treapta 
•cest clasament :

L Universitatea 
puncte ;

3. Steaua 13;
4. Dlnamo 11, 5; AJSA-. Tg. Mu

reș 9 ; 6—7. F.C. Argeș șl S.C. 
Bacău 8; 8. Corvinul 5; 8—11. 
Jiul, Politehnica Iași ți Dunărea 
U.S.U. Galați 4; 12. F.C. Olt 3; 
13—15. Petrolul, CJS. Tlrgovlște

2.

1, 2. Antohi 
de ani: L 

Grigore 186, 
ani: L Ba- 
260, 3. Mo-

aeordlnd
2 puncte

1 punct 
a treia.

Craiova

3 
oeJud 
oelari 
iată

16.S

și F.C. Bihor 2; 16. Chimia 
Lipsesc din acest clasament 
cftlpele Rapid șl F.C. Baia Mart, 
care nu au nici un jucător pe 
podiumul cetor

Sâ privim ți 
getariloc celor 
ani: L Hagi 7 
gurul golgeter) , 
tuș 5, 2. O. Popescu 3, 3. O. Gri
gore 2; 20 de ani: 1. Baiint 15, 2. 
Laseond 4, 3. Paveliuc 3; 21 de 
ani: L Bednic 6, 2. V. Ttadu 5,

Călin și Roman 3; 22 de ani: 
L Geolgău 20, 2. Gabor 15, 3. 
Ratea 10; 23 de ani: 1. . Terheș 
33, 2. Șoiman 18, 3. Majaru 17; 
M de Ui; 1. L Petcu 51, 2. Chi
tara 34, 3. Coraș 27; 25 
L Cămătaru 79, 2. Blro 
Antohi 30; 26 de ani; L 
nn II 72, 2. Jamandi 35, 
țeanu 27; 27 de ani : 1. u
147, 2. Bălăci 75, 3. Gîngu 57; 28 
de ani: 1. Clrțu 74, 2. Fantei 64, 
3. Augustin eo; 29 de ani: 1. Cus- 
tov 21, 2—3. T Stoica și Moicea- 
nu 23; 30 de ani: 1. Baiâni 55, 2. 
Jovănescu 46, 3. Bucurescu 40; 
îl de ani: 1. M. Sandu 123, 2. 
Roznai 74, 3. Chlhaia 31', 32 de 
ani : 1. Mulțescu 94, 2. Beldeanu 
fl, 3. Sava 23; 33 de ani: 1. D. 
Georgescu 219, 2. Romilă 54. 3. 
Slmionaș 43; 34 de ani: 1. Kun 
n 88, 2. Marlca 27, 3. Ispir 2; 
35 de ani: L Dumitrache 169, 2. 
Ciupi tu 11.

Apelînd la aceiași criteriu ca si 
la clasamentul prezențelor. * ’" 
situația divizionarelor care 
jucătorii fruntași în cete 18 
moții :

L Dinamo 15 puncte;
X universitatea Craiova 13;
3. Sportul studențesc 12;
4. Steaua 11,5; 5—7. A.S.A. Tg. 

Mureș, Corvinul și F.C. Argeș 8; 
t. S.C. Bacău 7; 9. Petroîul 3,5; 
16—13. C.S. Tîrgoviște, Dunărea 
CLS.U. Galați, F.C. Bihor și Chi- 
mta 3; 14—16. Jiul, Politehnica 
Iași și F.C. Bșia Mare 1. Lipsesc 
<Tn clasament formațiile Rapid șl 
F.C. Olt cu nici «1 jucător pe 
podium.

1.

In preliminariile C.E. juniori
18 promoții, 
podiumurile gol-
18 promoții: 18
goluri (este sm- 

; 19 ani : 1. Lăcă-

ROMÂNIA IUGOSLAVIA 1-1 (0-1)
(prin tele- 
Cetate, In 

8 000

de ani: 
I 41, 3. 
Cimpea- 
3. Nem- 
Radu II

iată 
dau 

pro-

Adrian VASILESCU

ALBA IULIA, 31 
fon). Pe stadionul 
prezenta a aproximativ 
de spectatori, s-a disputat azi 
partida dintre selecționatele de 
Juniori ale României si Iugo
slaviei din cadrul celei de a 
doua ediții a Campionatului 
european B. A fost un "meci 
foarte greu pentru tinerii noș
tri tricolori, mult mai greu de
cât cele susținute la Galati si 
Medgidia (cu Grecia si respec
tiv Cehoslovacia) pentru că 
speranțele fotbalului iugoslav 
au dat o replică deosebită mai 
ales în prima repriză cînd ju
cătorii oaspeți parcă evoluau 
pe teren propriu. Ei au domi
nat în primele 40 de minute și 
s-au lansat hotărît spre poarta 
lui Voicilă, după ce chiar în 
min. 1. extrema dreaptă a e- 
chipei noastre Henzel a ratat 
incredibil prima mare ocazie a 
meciului, șutind de la numai 
3—4 metri în portar. Dar. oca
zii la fel de mari au ratat a- 
poi Bulatovici (min. 7) și 
Jurkevici (min. 9). După un 
„sfert de oră“ care a aparți
nut clar Iugoslavilor, același 
rapid Henzel a ratat cu poarta 
goală. după ce 
respinsese șutul 
șani. In min. -24 
care vor deschide 
fi oaspeții Prin Savicevici. care 
a scăpat de sub supravegherea 
lui Hășnas (fundașul nostru 
de marcaj — lent și rudimen
tar) el șutînd sec din mijlocul 
careului. Tot Savicevici. un

Veselichici 
lui Har- 
însă cei 

scorul vor

foarte periculos virf de atac, 
a ratăt în min. 29 majorarea 
scorului, pentru ca în finalul 
reprizei (min. 38) Ilanșani să 
irosească și el o foarte mare 
ocazie de a ' egala.

Repriza secundă a aparținut 
echipei noastre. Ea a dominat 
teritorial cu autoritate, a ob
ținut corner dună corner, dar 
oaspeții s-au gruoat bine in 
preajma careului propriu, reu
șind să respingh insistentele a- 
tacuri ale tricolorilor. Cu 
toate acestea. 4ri min. 52 și 58 
Prosteanu si Zamfir, din po
ziții foarte bune, au ratat. Și 
totuși egalarea. pe care echipa 
noastră o merita cu Drisosință. 
a fost obținută în min. 74 : 
după un atac prelungit prin 
Harșani și Henzel. mingea a 
ajuns la Năstase, care din 
marginea careului a expedia
t-o în plasa porții -oaspeților; 
Și un minut mai tirziu ace
lași jucător a ratat victoria, 
șutind imprecis. . de astă dată 
din marginea careului mic !

A arbitrat foarte bine Iuri 
Savcenko (U.R.S.S.).

ROMÂNIA : Voicilă — Ava- 
sicii, Hășnaș (min. 41 Chis), 
Zamfir, Pojar (min. 38 Iile) — 
Pistol, Năstase, Proșteanu — 
Henzel, Harșani, Chivu.

IUGOSLAVIA : Veselichici — 
Rasteder. Stanici. Lesjak (min. 
53 Ralkovici). Tufek — An- 
driasevici. Bulatovici (min. 69 
Komocear). Mișe — Jurkevici, 
Savicevici, Stefanovici.

Laurențiu DUMITRESCU

L P. ALUMINIU SLATINA — 
DINAMO VICTORIA BUCUREȘTI 
ș—0. MecduH a contiat pentru eta
pa ddn in septembrie a Diviziei 
„B- — seria-a n-a. (D. MIHAIL, 
©oresp.).

TALENTUL NU SE DEMONSTREAZĂ
PRIN™ CARTONAȘE GALBENE!

KUUSYSI LAHTI Șl HAJDUK SPLIT
OBSERVATE LA FAȚA LOCULUI

aău: „Ceea ce Impresionează ta 
primul rind la formația din 
Lahtl este deosebita sa pregătire 
atletică. Kuusysl, pe care am 
văzut-o ta meciul de pe teren 
propriu, eu HJ.K. Helsinki, pe 
care • invins-o eu 1—8, șe anga
jează total In joc, acționează ra
pid; lntr-un eu vin t, Întrunește *-  
trtbutete fotbalului scandinav a- 
flat in mare progres. Jucătorii 
care ml-au plăcut foarte mult : 
atacantul Annunen ți fundașii 
centrali Kautonen și Lindstrom. 
In concluzie, nn adversar puter
nic, care trebuie privit cu toată 
atenția*.

CE CARACTERISTICI PREZIN
TĂ HAJDUK SPLIT T Răspuncta 
antrenorul Constantin Oțet, pre
zent la partida Sarajevo — Haj
duk, din uKfina etapă a campio
natului iugoslav: .JEste bine că 
am văzut pe Hajduk in deplasa-

CAMPIONATELOR EUROPENE DE TIR

re, dat fiind cA, Iu prima in Ill- 
nfre, o vom primi la Craiova. 
Nu știu dacă ■ nevoie Bă vă mal 
spun că această formație — re
prezentativă pentru fotbalul iu
goslav — Întrunește toate recu
noscutele calități ale acestui fot
bal : tehnicitate ridicată, Imagi
nație tn joc, disciplină tactică. 
La Sarajevo, Hajduk a jucat fără 
greșeală lecția partidei tn de
plasare, "i* -.' 
apărare șl declanștnd 
atacuri de - ■■ -
lozitate. 
plăcut tn 
Simovid, 
țt Rozici, 
nai SlișkovicI, frații Vujovicl. Nu 
aa evoluat tn acel meci Pasici, 
accidentat, Gudelj și Ierolimov 
care tșl satisfac stagiul militar 
și probabil nn vor evolua In 
partidele cu noi. Vom continua 
al ne Informăm asupra caracte
risticilor de joc ale viitorilor ad
versari spre a putea pregăti cit 
mal bine mechirTle de la 
septembrie **.

blocîndu-se perfect tu 
" ’ , * " contra-

niare viteză și pericu- 
Jucătorii care mi-au 
mod special*:  portarul 
fundașii centrali Cop 
cunoscutul internațio-

14 șl 28

lă.

te

să
a- 
de 
W- 
lal

ii

ea și noi, băieții, să-i urmăm 
exemplul..."

Tot un obișnuit al poligonu
lui Tunari dar si al... podiumu
rilor din marile competiții in
ternaționale este 
Roberto Ferraris, 
antrenament Ieri, 
proba sa. cea de 
se va desfășura 
slmbătă si duminică, dar a ve
nit la. poligon să vadă neapărat 
noile standuri : „Standurile
vechi, umbrite de copacii din 
apropiere, creau deseori pro
bleme de vizibilitate. Cele noi 
se situează, fără exagerare, la 
nivelul eel mai înalt. în mate
rie dc tir cu pistolul. Prevăd 
rezultate foarte bune, realizate 
mal cu seamă de tlntasii din 
Uniunea Sovietică, care n-an 
mai pierdut nici nn concurs

itelianul 
Nu a avut 
pentru că 

Distol viteză, 
mai tlrziu.

de anvergură din 1981 încoace, 
de cei români și din R. D. 
Germană. Cred că noul titlu 
de campion al Europei va po
posi intr-mia din aceste țări. 
Sau, poate, in... Italia!*'.

I-am urat succes simpaticu
lui oaspete italian, am notat 
că pușcașii din Bulgaria lși 
nun mari speranțe în proba de 
83 f.c., mai ales prin Petar' 
Zaprianov (..bronz*  la Olim
piada de la Moscova}, că de
legația Ungariei așteaptă mult 
de la trăgătorii la tintă ■ miș
cătoare si de la trăgătoarele 

standard si că fran- 
Dominique Esnault 

eel de-al doilea titlu 
al său...

speranțe In rezal-
clasâri est mai bune, 

că primitorul poligon 
va înlesni împlinl-

studen- 
îcyi pro-

Ae 
lui 
din

Ctt privește pe Sportul 
țese, duhul bucuneștean 
pune s8 urmărească jocul 
StmbătS din campionat, a! 
Sturm Graz, adverearal «ău 
primus tur al Cupei U.E.F.A.

Niciodată, după o singură etapă 
nu se trag concluzii. Dar Întotdea
una primul pas înseamnă mult, a- 
nuntind intenții. potente. stiluri. 
Acum, prima etapă din eșalonul su
perior • vom privi prin prisma dis

ciplinei, capitol „descoperit*  în ediția trecută, capitol unde 
„bătălia pentru o nouă calitate*  se cere amplificată. Acum, 
nu vom porni doar de la general, de la cele 17 cartonașe 
galbene cu implicații directe în clasamentul „Trofeului fair- 
plây ■ Sportul*.  Acum, pornim discuția de la particular, mai 
exact dc la tn grup de jucători, exemple concrete care pot 
reprezenta teme de meditație. Să reținem, bunăoară, că ra- 
pidistul Tiță abia a debutat, sîmbătă, în Divizia „A“ și a 
și primit un cartonaș galben pentru că s-a adresat ireve
rențios arbitrului Igna ; că tîrgmureșeanul Dumitrescu a a- 
juns la al cincilea meci pe prima scenă, dar e primul ju
cător al lui A.S. Armata care înregistrează un avertisment ; 
Pușcaș, abia a venit la Steaua, și a fost și el sancționat cu 
cartonaș galben ; Sertov, abia a devenit titular la Politeh
nica Iași, și a primit și ei cartonașul galben, singurul din 
jocul respectiv. Sigur, exemple ar mai fi. Ne-am oprit la 
cele patru amintite, pentru că ele pot reprezenta „semnalul 
de alarmă", „morala necesară*  pentru toți tinerii care au 
pătruns pe prima scenă fotbalistică a țării. Talentul lor 
nu se poate împlini fără o disciplină adecvată, fără respec
tarea regulilor jocului, a coechipierilor, adversarilor, a ar
bitrilor ți publicului. Talentul unora nu permite abateri de 
la sportivitatea luptei din teren.

Fotbalul nostru a pierdut destule talente din cauza „celor 
țapte ani de acasă*  ca să-și mai permită, și acum, să în
chidă ochii in fata abaterilor, mici sau mari. Arbitrii au 
fost instrui ti de forul de specialitate să! fie intransigenți 
cu orice încălcare a sportivității. Antrenorilor și conducă
torilor li s-a cerut expres să îmbunătățească climatul moral 
al campionatului. Semn că s-a schimbat optica. Semn că 
jucătorilor II se cere să apere frumusețea sportului, fair- 
play-ul. Celor experimentați ți celor tineri. Este un impe
rativ al noului campionat. Cine se sustrage, cine va călca 
alături de drumul sportivității riscă să rămînă in afara 
fotbalu lui.

Mircea M. IONESCU |

ORDUR! EUROPENE

de pistol 
tuzoaica 
speră In 
european

Peste tot 
tate si 
Poate 
Tunari le 
rea_

înlesni

DE LA COLEGIUL CENTRAL AL
La Începutul acestei săptămâni 

a avut loc prima ședință tain 
actualul sezon fotbalistic) a Co- 
tagiulul central al antrenorilor. 
Pe ordinea de zi au figurat ur
mătoarele puncte:

— informare asupra stadiului 
Oe pregătire ți problemele prio
ritare ale loturilor reprezentative.

— Informare asupra stadiului 
<e pregătire a echipelor de club 
participante In Cupele europene. 
(La acest punct. D. Nicolae-Ni- 
euțor ți Ion Voica au prezentat 
informări despre pregătirile e-

eh.: pe: or Dinamo și, respectiv, 
Sponul studențesc. ACat tai lu- 
goslavia pentru a urmări un joc 
■1 echipei Hajduk Split, C. Oțet, 
wi tren oral Universității Craiova, 
va prezenta Informarea despre 
echipa sa la proxima ședință a 
Colegiului).

— în aceeași ședință Colegiul 
central al antrenorilor a făcut 
observații referitoare la modul 
ta care s-a desfășurat perioada 
pregătitoare de vară șl asupra 
testelor fizico-tehnice. S-a con
statat ou acest prilej că unii an

ANTRENORILOR

(Marea Britanic) 600 p, Titograd, twi 
M73 p, Mosoo.a. 1980 
581 p. Moscova. 1080 
590 p, Titograd. 1981 
595 p, Miskolc, 1981 
MUnchen, 1952 
Berna, 1974 
Mantecattini. 1982 
392 p, Miskolc, 1988 
109 t, Milnehen, 1972 
Berna, 1974 
Montecattimi, 1082 
199 t, Caracas, 1988

>V (U.R.S.S.) 
riTEV (U-R.S.S.) 
ÎV (U.R.S.S.) 
OV (U.R.S.S.) 
7 (VJ.R

(UJR.S.S.) 
IBWICZ (Polonia) 
tCHAL (Ungaria) 
;ONE (Italia)
5GA (Franța) 
I Rtaliia)
MANN (R.F.G.)

miwsiRMH or stat loto pmosPORi informeaIA

INSKA (Polonia) 
■BIG CR.D.G.) 
ZUN (JU.R.S.S.) 
<OVA fU.R.S.S.) 
V1CH (UJR.S.S.) 
SON (Suedia)
ÎMOVA (U.R.S.S.)

SWJ p, Suiri 1971
592 p, Titognad-. l»8c
592 p, Bonte, 1972.
143 t. Zaragooa, 1SS0 
Dorset, 1977 
MonteeatUirJ, 1532

Montccaittlni,
1982

© Numerele extrase la trage
rea PRONOEXP1UES din 31 august 
1S33. Extragerea I : S 11 38 15 1 
14 ; Extragerea a H-a : 4 40 37 34 
U. 24. FOND TOTAL DE CÂȘTI
GURI : 1.047.660 LET, d'jn care 
236.80a lei. report la categoria L'

< ClȘTIGURJLE TRAGERII 
SPECIALE „LOTO 2“ DIN 21 
AUGUST. 1983. FAZA I: Catego
ria 1: 3 variante 25% a 32,4*21
iei; categoria 2: 1 variantă 100% 
a 23.825 tel și 10 variante 25% a 
5.^56 lei; categoria 3; 5 variante

100% a 5JS6 • lei șl 36 variante 
25% a 1.439 lei; categoria 4: 91,75 
variante a 90S lei; categoria 5: 
333 variante a Idi categoria 
6: 1.881,50 variante a 100 lei. FA
ZA a ir-a: categoria G: o va
riantă 25% a 6.250 lei.; categoria 
H: 1 variantă 100% a 5.000 lei 
eau, la alegere, o excursie de 
un loc tn R.P. Ungară ăâu R.D. 
Germană și 4 variante 25% a 1.250 
lei; categoria I: 12,50 variante a 
1.000 Iei; categoria J: 57,50 va- 
rianite a 200 lei; ' categoria K: 
1J9&6.73 variante a 190 led. FAZA

a W-a: categoria M: 2 varian
te 26% a 38.531 lei; categoria N: 
5 variante 100% a 20.614 lei sau, 
lia alegere, o excursie de două 
tacuri in R.P. Ungară sau R.D. 
Germană și diferența tn nume
rar șl 3 variante 25% * 5.154 
lei; categoria O: 1 variante 100% 
a 9.976 led sau, la alegere, o 
excursie de un tac în RJ*.  Un
gară sau K.D. Germană șl dife
rența in numerar șl 23 variante 
25% a 2.494 lei; categoria P: 1,75 
variante a 11.452 tel; categoriaR: 
24 variante a 3.221 led; categoria 
S: 213,30 variante a 200 lei; ca
tegoria T: 1.011 variante a WO 
led.

Inenori (ai echipelor Universita
tea Craiova, Politehnica Iași, pne- 
ram și ai unul număr de 41 <âe 
divizionare ,,B" (din 51 I), tra'easă 
luci superficial problemele 
documerxare și pian iii care. Sts. 
constatat, de asemenea, rinWl 
eâ testele flzico-tehnlcc s-au ues- 
tășurat in condiții de indulgen
ță. Colegiul studiază posibilita
tea repetării acestor teste I z.ico- 
tahnl.ee intr-o perioadă da între
rupere a campionatului.

— Colegiul a constatat n.'res
pectarea de unele cluburi (Car- 
vlnul Hunedoara, F.C. Bihor, 
Petroșani, Politehnica Iași) 
cerințelor privind încadrarea an
trenorilor.

— Prof. Gh. Ola a prezentat o 
informare referitoare la șeoala 
de antrenori de doi ani (tară 
frecvență) de pe lingă InsUtufol 
de educație fits'că și sport, care 
funcționează din vara anului. 1802. 
A reieșit că această formă de 
■surioare a tehnMenilor func
ționează tn condiții bune. S-ac 
t&cul unele recomandări din 
partea directorului telrruc al 
r-R.V.. Miroea Lueescu, privlad 
oonțtawitul pregătirii ia aceartă 
școa&ă de antrenori.

In această ședință, condusă de 
Angelo Nieulescu, vicepreședinte 
al Colegiului, au fost comunis
te modificările Intervenite ta 
oompo-nența Colegiului.

Maja.ru
tahnl.ee


Campionatele mondiale de canotaj

4 ECHIPATE FEMININE ROMÂNEȘTI ÎN FINALE

f

Valeria Ră.iiă (simplu) și cuplul Eiisabeta Oienijc. Mariaara Ciobanu (2 vlsle) concurează meri In semifinale
SEZONUL ATLETIC

NU S-A ÎNCHEIAT LA HELSINKI!
DV15BUKG, 31 (prin tele

fon). Miercuri după-amiază. pe 
apele canalului din parcul 
Wedau. au continuat întrecerile 
Campionatelor mondiale de ca
notaj. cu recalificările in pro
bele feminine. Am nrivit mai 
relaxați această reuniune. întru- 
cit majoritatea echipajelor noas
tre feminine trecuseră cu bine 
încă de luni examenele seriilor, 
calificîndv-se pentru finale sau 
semifinale. O singură cursă ne 
interesa în mod deosebit, cea 
de 8+1 In care echipajul nos
tru (Mihaela Armășescu. Au
rora Darko, Anișoara Sorohan,

CM. de ciclism pe șosea

U.R.S.S. - l n 59:12
LA 100 Km CONTRATIMP I

Proba de 100 km contratimp 
pe echipe din cadrul campiona
tului mondial de ciclism pe șo
sea pentra amatori, desfășurată 
miercuri tfupâ-amlază pe circui
tul de la Altenrhein (Elveția) a 
fost clștigată de echipa U.R.S.S. 
(Iuri Kașirin Serghel Novolokta, 
oleg Clujda Aleksandr Zino
viev) cu timpul excelent de 
lh 59:12 (medie orară 50,335 kmj. 
Echipa sovietișă cîștigă pentru 
prima dată ta ultimii 6 ani tlttal 
mondial. Pe locurile următoare 
s-au clasat formațiile Elveției 
2h 00:53, șl Norvegiei 2h 01:29. 
Echipa R. D. Germane, una din 
marile favorite ale specialității, 
nu s-a clasat dectt pe locul 10, 
la 3:38 de învingătoare 1

C. E. de acrobație aeriană [zbor cu motor]

SURPRIZE ÎN ÎNTRECEREA MASCULINĂ

Maria Gligor. Lucia Sauea. 
Camelia Diatocesca, Ioana Ba
dea. Oiguta Onolrei + Elena 
Nedelcu), clasat luni pe locul 
trei, in serie, trebuia să ocupe 
vnul din primele patru locuri 
din singura cursă programată in 
această probă pentru a accede- 
în prima finală.

Sase echipaje s-au prezentat 
la start.- în ordinea culoarelor : 
Anglia. S.U.A.. R.F. Germania. 
Bulgaria, Canada și România. 
Fetele noastre au luat un start 
bun si au condus pină aproape 
de jumătatea distanței, când ta 
frunte a trecut echipajul ame
rican. Această ordine a fost 
Păstrată pînă la sosire, cano
toarele noastre asigurindu-si o 
calificare fără probleme. Clasa
ment : 1. S.U.A. 2:57,60. 2. Ro
mânia 2:59,28. 3. Canada 3:00,45, 
4. Btlgaria 3:04,76, 5. R.F. Ger
mania 3:04.76, 6. Anglia 3:07,00.

TURNEUL DE TENIS DE
New York. Întrecerile din ca

drul primului țar al „interna
ționalelor* de tenis ale Statelor 
Unite, la Flushing Meadow." an 
adus șl primele surprize. Intre 
acestea : eliminarea asuluț. argen
tinian Jose-Luis Clerc (cap <te 
serie nr. 8) de către americanul 
Tim Wilkison (al 71-lea Jucător 
mondial), în trei seturi: 8—9.
6—3. 7—6. O altă .. victimă * a tea* 
șl Brian Teacher (S.U.A.) între
cut de tlnârul său compatriot Erie 
Korita (măsoară 2 m !) cu 8—X
4—6, 6—0, 6—L Principalul favo
rit. John McEnroe a avut nevote 
de cinci seturi pentru a putea 
Infringe rezistența lui Trey Walt- 
ke (S.U-A.) al - 125-lea lucitor 
mondial al anului : 4—3. 5—7. 
4-^6. 8—0. 6—1. Partida care se 

Ordinea sosirii (primele patru 
ambarcațiuni au obținut califi
carea in finala de simbâtă a- 
lături de echipajele URSS și 
R.D. Germane. cîștigătoarela 
celor două serii de luni) reflecte 
tâ si ordinea șanselor cu care 
erau creditate înaintea startului 
portantele.

Așadar, din cele 8 probe fe
minine ale campionatelor, dele
gația României are 4 echipaje 
calificate direct pentru finale. 
După ziua de pauză de joi. vi
neri vor evolua în semifinale 
Valeria Răcilă, la șchif simnta, 
$1 echipajul de 2 vîsle, EUse- 
beta Oleniuc, Marioara Ciobazm. 
După evoluțiile din serii (unde 
s-au clasat pe primul loc) jta efe 
trebuie să obțină. în mod logic, 
calificarea ta finală. Dar. ti 
oștentăm cursele—

Vasfle TOFAN

EA FLUSHING MEADOW
anunța a 11 doar • simplă fcr- 
maUtata a durat peste trei ars! 
Ia competiția feminină. Virgina 
Bazici (cap de serie nr. 13) a 
pierdut, ca șl la Hotaod Game 
ta fața tenismanei franceze CM- 
herina Tangier (11 ani) ta dxl 
seturi : S—3, 8—3. .

Iată rezultate din primul tor 1 
bărbați : Jimmy Arias (S.U-A.) — 
Jonathan Caster (S.U.A-) 9—*,
5-3.  6-e. «—4. Ges» Mayor 
(S.U.A.) — Matt Doyle (S.U-AJ 

8—3, 6-4. t—8. Gianni Odeppo (Uo- 
Ha) — Pat Dupre (S.U.A.) •—4.
5— 1. 4—4. Bin Scanion (3.U-A.) — 
Henrik Sundstraa (Suedia) 4—<
7— 5. 8—2. «—X PM Cash (AnstrMlM 

>■ — Craig wiseus (S.U-A.) 5—i, 4—<
8— i. Vitas Gerulalti* (S.U-A.) —
Maroo Hocevar ®raziba) 3—8.
3— 4, 6—3, 7—5, 6—4. Jimmy Co
nnors (S.U-A.) — Ramesh Krisb- 
naa (India) 6—2, 8—4. 3—4. S—4 : 
fem «4 : Virginia Wade (M. BrtM
— Christiane Jelissatat (ElvețiaJ
6— 3, 4—1, Sylvya Hanlka (RJ+SJ
— Larisa Sevceako (U.R.SJL) 
8—1. S—Î, t—4. Berate Gadoodt 
(S-U-A.) — Amy Helton (S.UJU
7— 8, 4-3. Andrea Jaeger (S.U-A-)
— Betsy Nageisen (S.U-A.) 4—4,
4- 4.

Chiar fi după campionatele mondiale de la Helsinki — 
premieri eu profunde semnificații in evoluția principalului 
sport olimpie —, atletismul continuă fă țină afișul sezonu
lui sportiv estival internațional. Finalele „Cupei Europei', 
mitingurile tradiționale ale calendarului continental și cam
pionatele europene de juniori ne oferă prilejul unor con
statări interesante.

In primul rind, aceea că sezonul nu s-a încheiat odată 
cu marea întrecere de la Helsinki. Marile performanțe au 
continuat să sosească, de la Londra fi Pisa, de la Zurich 
sau Koln, deși miza nu mai exista In unele cazuri ele au 
venit tocmai pentru că această miză — care aduce și tracul, 
tensiunea — nu mai exista. La Helsinki, săritorul cu pră
jina francez Pierre Quinon era primul performer mondial 
al sezonului, cu 5,SO m. Și, totuși, el a ratat concursul, do- 
borind de trei ori la înălțimea de 5,40 m, la care intrase în 
întrecere. Pentru ca duminici, la Koln, sd sard cu .mare 
ușurință 5^2 m din prima încercare, ridicind apoi, pentru 
prima oară ta istoria probei, ștacheta la... 6 metri. Cu
Ulrfke Meyfarth alături, și cu titlyl mondial în joc, Tamara 
Bikova n-a sărit decit 2J01 m la Helsinki. După o săptă- 
sntnă, la Londra, reușea 2j)3 m dar numai pentru a o egala 
pe săritoarea vest-germani. Iar după alte trei zile, la 
Pisa, lăsa nemișcată, pe suporți, ștacheta ridicată la 2,04 m.

Intr-o finală mondială pe 1500 m în care orice rezultat 
n-ar fl fost o surpriză. Sydney Maree sosește abia al 9-lea, 
departe da Steve Cram. Campionul mondial (și european) 
eșuează cu 30 de sutimi ta tentativa de doborire a recordu
lui lusnfi, la Bruxelles, pentru ca a doua zi anonimul — 
de-e st — Maree si șteargă de pe listă recordul lui Ovett

S-a r^rrbit mult despre renunțarea lui Carl Lewis de a 
alerge ți pe 200 m la campionatele mondiale. Impresionați 
da -noul Owens' am crezut ci al 4-lea titlu pr fi fost și 
cel mai ușor de ciștipat. Desigur, Lewis nu-și putea pierde 
txtr-O sSptimtnă nici, talentul ți nici forma, dar in con
cursul de la Zdrich, Calvin Smith, campionul care păruse 
uzurpator ta ochii _multora, U întrece cu peste doi metri pe 
Cari.

Smith a fost (la 100 m) marele învins de la C.M_ ca si 
Quinoa, ce ți Maree, ea ți Bikorsa, la Londra. Infringerile 
nu i-au demobilizat, pentru ei acolo unde există valoare — 
șt formă — o infrîngere poate stîmi noj ambiții, dorința de 
autodepășirs. Ața se explică recordurile mondiale ale 
săptămtnH trecute, ața se explici și alte performanțe de 
mare valoare înregistrate după Helsinki de mulți dintre 
tnvtnțL

Poate ei exemplele de mai sus vor servi drept lecție 
ailețHor noștri, care s-au considerat in vacanță după cam
pionatele mondiale (vezi concursul de simbăti și dumini
ci), din păcate, unii pirind cu gîndul in altă parte chiar 
la ora „mondialelor^ !

I» sflrțtt, campionatele europene ale juniorilor de la 
Vlena ne arată că unii laureați ai promoției au deja di- 
mensiunea mor finaliști sau medaliati olimpici (Sabine 
Thlela, Iuri Serghienko, Jflrgen Evers, Nikolai Matlușenko). 
Pentru atletismul nostru certitudinea se numește Margareta 
Keszeg. K, totuși, prea puțin-

Vladimir MORARU

Ediția 1933 a Campionatului eu
ropean de acrobație aerlanâ (zbor 
cu motor) desfășurată timp de o 
sâptăiminâ la Ravenna (Italia) a 
reunit 40 de concurenți reprezen
tând 11 țări (Anglia. Cehoslovacia. 
Elveția. Franța. R. F. Germania, 
România. Suedia, Spania, Un
garia. U.R.S.S. șl Italia*.

întrecerea băieților s-a încheiat 
cu o surpriză, titlul revenind pi
lotului cehoslovac Peir Jirmus 
secondat la mică distantă de so
vieticul Viktor Smolin si vest-ger
man ui Manfred Strossenreuther. 
Pe .echipe titlul a revenit repre
zentativei U.R.S.S., urmată de 
cele ale Cehoslovaciei $1 R. F. 
Germania. Evoluția sportivilor 
român.’, neașteptat de slabă a 
plasat forma ța noastră pe locul 
9. Clasat pe locul 14 In În
trecerea individuală, „taromistul" 
Mielu Fețeanu a confirmat Încă 
o dată că este cel mal bun acro
bat al nostru, cu o comportare 
constant bună în întrecerile in
ternaționale.

Disputa fetelor a fost dominată 
ca și pînâ acum de concurentele 
sovietice, care și-au adjudecat 
primele trei locuri Valen
tina 'aikova, Halida Makago- 
nova Lidia ceonova), U.RJ5.S. 
și România au fost singurele țâri 
care au prezentat formații com
plete de cite 3 sportive. Celelalte 
neputînd Înscrie decît una 
nici la această ediție a C.E.

TELEX • TELEX © TELEX © TELEX
ATLETISM • Finlandezul Juna 

Tlainen a stabilit un nou record 
național la aruncarea ciocanului 
cu 81,04 m (locul 9 ta C.M. cu 
75,60 m).

BASCHET • Meci amical mas
culin., ia Reims: Reims — Lever
kusen (R.F.G.) 77—80.

PENTATLON MODERN • Deși 
suedeza Anne Ahlgren a avut o 
comportare modestă ta proba de 
înot din cadrul campionatului 
mondial sa se menține lideră ta 
clasamentul general după trei 
probe, cu 3220 p. Este urmată de: 
2 Lynn Chornobrywy (Canada) 
3134 p. 3 Berit Walt (R.F G.) 
3104 p 4. Sabine Krapf (R.F.G.) 
3092 p 5. Sarah Parker (M Bri
tanic) 3088 p, 6. Victoria Sowerby 
"M_ Britanic) 3076 p Precum se 
poate vedea se anunță ta con
tinuare. o juptă acerbă neutra 
pozițiile fruntașe atlt . ta clasa
mentul individual cit și în cel 
pe echipe care se prezintă astfel- 
1. Suedia 9104 p 2 Marea Bri
tanic 9100 p. 3. S.U.A 9064 n 
4 R.F Germania 9012 p 5 Ca
nada 8770 p 6. Polonia 3320 n 

nu s-a alcătuit un clasament pe 
echipe în în trecerea feminină 
Astfel, fetele noastre. Marta Șu- 
lean — 5, l. ud mii a Avrame seu — 
T. Eli_abeta Coca — 8, situate în 
imediata apropiere a campioane
lor. au fost lipsite de satisfacția 
„argintului" ce le-ar fl rever.it 
pe drept.

Clasamente finale. Masculin — 
individual : 1. p. Jirmua UJCJ 
p ; 2. M. Strossenreutber I2J87.7 
p : 3. V. Smolin 12.74M p —1<- 
Mielu Fețeanu 11.705,S p _27. 
Marcel Mitu 11JTT.4 p ..J». Aurei 
lan a 10 257,8 p ț feminin — In
dividual : 1 V. Iaikova 11.981,4* p; 

.2. H. Makagonova 11 £43,9 p, 3. 
L. Leonova 11,177,4 p ..J. M. Șu- 
lean 10.667,7 p ...7. L. Avra
mescu 10.267,2 p, 8. K. Coca 
9.665,2 p.

*

Timp de o săptămînă. la Phe
nian (R.PJX Coreeană) a-a des
fășurat ..Concursul Prietenia", po- 
lrttlon tehr-ico-aplicativ (2 probe 
de parașutism, inot, tir și croS). 
Au luat parte 19 echipe din 9 
țâri. Selecționata română (Ramirs 
Nlcolan. Silviu Luțae, Alexandru 
Ciobanu, Cristinel Popescu), afla
tă la prima participare în acest 
gen de întreceri, s-a clasat pe lo
cul 7

7 Franța 8114 p, 8. Italia 8016 p, 
9, Finlanda 7874 p. 10. R.P. Chi
neză 7570 p

ȘAH • Turneul masculin de 
la Nikslci, runda a sasea: Kaspa
rov — Ivanovlci 1—0, Larsen — 
Tlmman 1—0 Gligorid — LJubo- 
JevlcL Andersson — Spasski. Pe
trosian — Sachs remize, celelal
te partide au fost întrerupte. 
Clasament ■ 1 Kasparov (U.R.S.S.) 
5J p, 2. Miles (M. Britanic) 3J 
p și Spasski (U.R.S.S.) S3 p (1).
4 Larsen (Danemarca) șl Sachs 
rUngarla» 3.5 p.

VOLEI • S-a încheiat turneul 
international masculin de la O- 
dessa cu victoria reprezentativei 
U.R.S.S. campioană mondială șl 
ollmn’ri) netavtasă ta această 
competiție în ultimul Joc. 
U-R S.S — Polonia 3—1 (—13, 11 

« T" turneu’ fina! S.U.A. — 
Tapo.nla 3—2 t—1J 7 li —8 6).
C’.a«»nnentu’ general: 1. U.R.S.S.. 
2 3HA 9 Polonia I. Japonia.
5 Cehnc’ovarra 8 Bulgaria.- T. 
npet n ș Finlanda 9. Cu
ba in Rnmin'a 11. Odessa. în 
ultimul tac- Cuba — România 
•>—, r—« h » M,

Sosire la fotografie, dar na ta 109 st, cum 
s-ar părea, ci la^ M toc m. La CJL de la Bet- 
sinki. Bcitanui Alberto Covi (stingă) s ctftloat 
la UmUi ta fașa lui Wemar SehiUDusuor 
(R.D.G.) ÎSttlM față de 2SdH,IS, dar la Londra, 
tn finala Cupei Europei, după a săptdmtnd 
(vezi fotografia), SehUdhauer și-s bust revanșa 
a.-62,11—28.-02,13 1 Telefoto : AJ>. AGERPRES

Dinamoviada de atletism

BfDRQS BfBROSIAN (triplmlt),
Șl MARK RADOS (800 m), iTOGĂIOBI

La cea de-a 25-a ediție a Dtaamovi-adel atletice deo- 
fășumtă la Kiev, doi atiețl de la Dinamo București a-aa 
rlim* ps primul loc: tlnărul Marin Bados (21 de ani) 
a dștlgat proba de M m cu 1:44,41, iar Bedros Bcdro- 
Maa pe oea de triplusalt eu 14,64 m.

Alt* rezultate ale atlețllor dlnamovlștl locul 3: Daa 
Slmlon ta lungime (7,41 m) șl trip’usaU (15,68 m), ion 
Zamfirache WU m, Mioara Boroș 18,45 m la greutate 
NlcuUna Vaaita 1,75 m ta înălțime; locul 4: Sorin Matei 
2JI m ta înălțime. Mitica Junghiata .4:19.37 la 1 500 m, 
Nlcoleta Vornlcu 3933 ta 404 mg, Corina Țlfrea 5,37 m 
la ttmgi.me. Mareei Martlnaș «33,42 la 3 000 m obstacol* 
șl ștafeta masc-ultaă de 4X400 m (Anghel Grigore, Ion 
Stroe, Marin Bados, Borneo Drăgușanu), 3:09,9; locul 3> 
Llvia Glurglan, 14 21 la 114 mg; Nico'.ae Btadar 71,18 m 
la ciocan; Mitica Junghiata 3:45.34 la »00 m; Cristina 
Dobriaolu 44.74 m la subță; locul <: Tudor Stan 69.80 tn 
la ciocan. NI cu Boată 72.44 m da suliță. Paula nie 2:0G,44 
la 3W m și 4dl,«7 la 1 500 m.

Alta rezultate: feminin: lungime: Tatiana Proskurla- 
kvra (Uftșs.) 7,04 m, disc: Galina Savinkova (U.RB.S.) 
88,01 m, înălțime: Suzanne Helm (R.D.G.) 1.98 m. 400 mg: 
Ellen Fiedler (R.D.G.) 55.38, 100 mg: Ghlnka Zagoreeva 
(Bulgaria) lâ.Șl, 1 500 m: Ekaterina Fodkopaeva (U.R.SB.) 
4.-47,77; masculin: ciocan: Zdzlslaw Kwasny (Polonlaj 
78,54, greutate: Igor Arvunln (U.R.S.S.) 20,68 m.

• S-au încheiat întrecerile 
din cadrul turului al doilea al 
celei de a 14-a ediții a .Cupei 
Afridi*, ta urma cărora au 
test «iabOlta reprezentativei 
care vor lua parte anta viitor, 
îa Juna martie, la turneul final 
al competiției. ta Ceasta de 
Fllde*. Iată rezultatele taregta- 
trata : Camerun — Sudan 5—4 
și 6—2. Senegal — Algeria 1—I 
și ș--x Egipt — Tuntata 1-4 șt 
0—0. Nigeria — Maree 0-4 șl 
4—4 (e-a calificat Nigeria ca 
4—3 după executarea tovlturOor 
de la U m). Madagascar — 
Malawi 5—1 șl 1—1. Etiopia — 
Togo 3—1 si 0—3. La turneul 
final din 1484 var lua Parte: 
Camerun. Algeria Egipt. Nige
ria, Malawi, Togo. Ghana (de
ținătoarea titlului din 1982 din 
Libia) și Coasta de Fildeș (or
ganizatoarea competiției).
• Dta oele opt Uri care sl-au 

anunțat intenția de a candida 
Ia organizarea ta 1990 a turneu
lui final al campionatului mon
dial. două au șl comunicat la 
F.LF.A. că renunU. Ă tost mal 
tatii. Iugoslavia șl acum. R. F 
Germania I Au rămas tacă ta 
cursă ș.ise țări : Anelîa Ana

tria. Franța, Grecia. Italia și 
Ualanea Sovietică. Urmează o* 
FXTJL a* aa decidă asupra 
tal sta dintre ete. la 4 decembrie 
ta Zdrtcb.
• «Cupa America* — grupa 

3: ta Bogota. Columbia și 
Peru aa terminat ta egaltta**
3— 4 (4-4). Aa marcat: Prince
(mia. 4*) șt FloreBo (mln. 44) 
respectiv Malasquee (mia. 35 din 
U m ta mia. 44). Au asistat 
50 004 de spectatori. Clasamen
tul grupei 7 L Peru 4 p. X 
Columbia 3 p, X Bolivia 1 p.
• Campionate naționale : 

SUEDIA (ei. 17) : Haecken — 
Malmoe 1—4, AIK—IFK Gdte- 
boeg 1—8. Elfsborg — Hammarby
4— 1 Oergryte — Halmstad 0—i. 
Bnage — Oester 4—O, Mjaellby — 
Cefle 3—L Clasamentul: 1. Mal
moe 24 p î. AIK șl Oester 23 p, 
4. Gdteborg șl Hammarby 21 p ; 
R.F. GERMANIA (et 4) : două 
meciuri devansate : lidera Bayer 
Uerdl-neen — Kaiserslautern 3—1

(0—0) și Werder Bremen — F. C. 
Kdln 1—4 a—0) : ARGENTINA
(e*. 15) : ]oc restanță : Vele» 
Sarsfield — San Lorenzo 2—L Cu 
această victorie Sarsfield le-a e- 
gatat pe Huracan, Argentines Ju
nior» șl Independlente aflate ta 
trei puncte de fruntașa clasa
mentului Ferrocareil Oeste

* In finala turneului de ta 
Pampeluna. ta nordul Spaniei, e- 
etitpa braziliană Santos a dispus 
cu 3—1 (1—0) de formația 'ocală. 
Competiția de la Malaga. -Costa 
del Sol* a spus ta finală ps 
Internaclonaj Porto Alegre (Bra
zilia) șl America (Mexic) : 2—4 
(2-0).
• In preliminariile C.E. femi

nin, la Borga. echipa Finlandei 
a întrecut cu 3—0 reprezentativa 
Islandel.
• La Ostrava, turneul Interna

țional pentru Juniori a fost riș
ti gat de echipa locală Banik (3-j« 
te finala cu Cari Zelss Jena)
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