
VIZITA OFICIALA A PREȘEDINTELUI
REPUBLICII BOTSWANA,

QUETT K.J. MASIRE
Miercuri dimineața au conti

nuat. la Palatul Consiliului de 
Stat, convorbirile oficiale dintre 
tovarășul Nicolae Ceausescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
și Quett K. J. Masire, președin
tele Republicii Botswana, pre
ședintele Partidului Democrație 
din Botswana.

Cei doi președinți au proce
dat la o informare reciproci a- 
supra dezvoltării economice și 
sociale a României si Botswa- 
nei si asupra relațiilor Interna
tionale promovate de cele do
uă tari. S-a apreciat că econo
miile naționale ale României și 
Botswanei oferă largi posibili
tăți pentru colaborarea bilate
rală în diverse domenii. De am
bele părți. a fost exprimată 
dorința comună de a aprofunda 
în viitor raporturile româno- 
botswaneze în interesul ambelor 
popoare, al cauzei păcii si co
laborării internaționale.

Au fost abordate, de aseme
nea. aspecte majore ale actuali
tății politice internaționale.

Convorbirile se desfășoară în- 
tr-o atmosferă de caldă priete
nie. înțelegere si stimă recipro
că.

★
Miercuri dimineața, președin

tele Republicii Botswana, pre
ședintele Partidului Democratic 
din Botswana, Quett K. J. Masi
re, a depus o coroană de flori 
la Monumentul eroilor luptei

AUTOMOBILIȘTII ROMANI AU CUCERIT „CUPA BALCANICĂ-
S-a încheiat, în Bulgaria, 

competiția automobilistă „Ra
liul Hcbros**, etapă în C.E. dar 
și întrecere care avea să de
semneze echipa cîștigătoare a 
„Cupei Balcanice** (instituită In 
locul Campionatului Balcanic). 
Traseul foarte dur, de circa 800 
km, a făcut ca din cele 82 de 
echipaje (reprezentînd Bulga
ria, Franța, Grecia, România, 
Turcia și Ungaria) doar 24 să 
termine cursa. A învins cuplul 
bulgar L Ciubrikov — P. Ciu- 
brikov (tată și fiu) pe Renault 
5 Turbo, urmat de G. Peterni- 

pentru libertatea poporului și 
a patriei, pentru socialism.

După depunerea coroanei de 
flori s-a păstrat un moment de 
reculegere.

In Încheierea solemnității a 
fost vizitată rotonda și ansam
blul monumentului.

*
Președintele Republicii Bots

wana, președintele Partidului 
Democrație din Botswana, 
Quett K. J. Masire, și 
d-na G. Masire, Împreună eu 
celelalte persoane oficiale care 
ii însoțesc, au vizitat, miercuri 
după-amlază, Muzeul de istorie 
al Republicii Socialiste România.

Pe întreg parcursul vizitei prin 
sălile muzeului, inalții soli ai 
poporului botswanez au mani
festat un deosebit interes 
pentru vibrantele mărturii 
ale istoriei, culturii și civiliza
ției poporului nostru.

La încheierea vizitei, distinșii 
oaspeți au semnat in cartea de 
onoare a muzeului.

★
Președintele Republicii Bots

wana. președintele Partidului 
Democratic din Botswana, Quett 
K. J. Masire. a primit, miercuri 
după-amiază. ia Palatul din 
Piața Victoriei, pe șefii misiuni
lor diplomatice si pe reprezen
tanții unor organizații Interna
tionale acreditat! in tara noas
tră, eu care s-a intretinut in
tr-o atmosferă cordială.

cev — G. Mirtcev (Bulgaria) 
pe Vaz 1600. Trei din cele pa
tru echipaje românești prezente 
la start (P. Aldea — Gh. Ne
meș, abandon) au terminat, 
fn clasamentul general, pe locu
rile : 16. M. Bucur — C. Si- 
meanu, ...18. N. Balea — I. 
Dicol, ...24. H. Gheorghiu — R. 
Dănilă. Din cauza multelor a- 
bandonuri, s-au clasat doar 
două echipe : 1. Franța, 2. 
România — care a cîștigat ast
fel, succes frumos, „Cupa Bal
canică* a automobilițtilor din 
această parte a Europei.
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Campionatele europene de tir

PE POLIGONUL TUNARI, IN CONTINUARE, 
REZULTATE DE VALOARE MONDIALĂ

• sorin Dabii la un pas de medalie in proba de pistol viteză Juniori
S-au derulat si întrecerile pe

nultimei zile a Campionatelor 
europene de tir pentru arme cu 
glonț talere si mistreț alergă
tor. Pe standurile poligonului 
bucureștean Tunari s-au întîlnit 
miercuri taleristil specialiști în 
„vlnarea** farfuriilor aruncate 
din turn. trăgătorii de pușcă 
standard Juniori la cele 3 po
ziții Si specialiștii tineri în 
proba de pistol viteză. Intre ce
le mai valoroase rezultate se 
situează, fără îndoială. noul 
record mondial realizat de că
tre tinerii taleriști din R. D. 
Germană. în proba pe echipe: 
293 t.d.. ceea ce înseamnă câ ei 
au pierdut doar 7 talere din to
talul de 300 rezervate celor 3 
component!. De asemenea. o 
performantă de răsunet poate fi 
considerată aceea realizată in 
proba de pușcă liberă 3 poziții 
de către juniorul C. Heller 
(Suedia) 581 p.. rezultat care 
constituie, de asemenea, un nou 
record al continentului la cate
goria respectivă. Trăgătoarea 
sovietică Svetlana Iakimova a 
egalat, la rîndul său. recordul 
lumii în proba de talere arun
cate din turn, cu 143 de talere 
doborite. Cu aceste performanțe 
de excepție. Campionatele euro
pene de la București se situează 
printre edițiile cu cel mai ridi
cat standard valoric, rezultatele 
bune fiind intr-o oarecare mă
sură si urmarea bunelor con-

ditii de desfășurare asigurate 
de organizatorii Întrecerilor.

In ceea ce-î privește pe tră
gătorii noștri, miercuri a fost

Sovietica Iakimova, cea mal 
precisă dintre trăgătoarele se
nioare la talerele aruncate din 

turn

PROGRAMUL ZILEI
DE LA ORA I : skeet, băr

bați (50 talere) participă : L 
Taman. Atila Ciorba. Cons
tantin Paraschiv ; la seniori t 
lan Opriș. Dumitru Gazetovlci. 
loan Majamlc; la Juniori, puș
că standard 3x20 f., senioare: 
participă : Dumitra Mabel. Ro
xana Lămășanu, Eva Olah.

unica zi în care ei nu au d»- 
tiffit nici • medalie. Cel mai 
aproape de obținerea ei '■ fo» 
Sorin Babii. in proba de pistol 
viteză juniori. Cu o primi 
manșă mai bună decjt a fort, 
el ar fi intrat in posesia a ta
că unul trofeu valoros. dupâ 
medaliile de bronz cucerite la 
aistol liber, individual si ea 
echipa tării. In manșa a doua 
nu s-a concentrat în măsura 
impusă de condițiile de concura 
și cu numai 295 p si cu cîțiva 
nouari foarte aproape de linia

Radu T1MOFTE

(Continuare tn pap a 4-«)

VALENTIN CONSTANTINESCU (DINAMO)
LA A DOUA VICTORIE DE ETAPĂ

• Mircea Romașcann (Dinamo) continuă să poarte tricoul galbea

Succesele de la Tokio i-au asigu
rat Danielei un start lansat spre 

marea performanță.
Foto : Iosif GRONNER — Deva

AZI ÎNCEP FINALELE
REPUBLICANE LA JUDO

I.a ediția din acest an a fi
nalelor campionatelor republi
cane și ale „Daciadei** Ia judo- 
seniori, care încep azi și se în
cheie duminică, competiție găz
duită de sala de atletism de la 
complexul sportiv „23 August** 
din Capitală, participă un mare 
număr de sportivi : aproape 
500. Lupta pentru întîietate se 
anunță, deci, deosebit de pasio
nantă si, firește, dificilă pentru 
finaliștii care aspiră să urce pe 
treptele podiumului de premie
re. Să mai adăugăm însă și un 
alt fapt care va spori, cu sigu
ranță, dorința sportivilor de a 
lupta cit mal bine : luna vii
toare (13—16 sascjrnbire), la 
Moscova vor avea loc întrece
rile campionatelor mondiale, 
iar finalele de la București sînt 
decisive pentru selecție.

Toți campionii ediției de a- 
nul trecut s-au calificat pentru

La Tokio, gimnastica românească la înălțime

DANIELA SILIVAȘ Șl RALUCA BUGNER, 
DE PATRU ORI PE LOCUL ÎNTÎI

La Tokio s-a disputat re
cent tradiționali. 1 concurs in
ternational organizat de fede
rația niponă de specialitate 
rezervat junioarelor în virstă 
de pină la 13 ani. întrecerea 
a reunit viitoare speranțe din 
numeroase țări între care 
România, S.U.A.. Bulgaria, 
Canada. Ungaria. Cehoslovacia, 
R. P. Chineză, R, F. Germa
nia si. firește. Japonia. Ediția 
din acest an a competiției a 
fost dominată net de gimnas
tele românce Daniela Silivaș 
(C.S.Ș. Cetate Deva) și Raluca 
Bugner (C.S.Ș. Sibiu). Daniela 
Silivaș s-a impus autoritar la 

finale (în ordinea categoriilor): 
Gheorghe Dani (I.E.F.S.), Con
stantin Niculae (Dinamo Bucu
rești), Ștefan Nagy (Steaua), 
Mircea Frățică (Nitramonia Fă
găraș), Eugen Lăcătușii (A.S.A. 
Tg. Mureș), Costel Năftică (Po
litehnica Iași) și Mihai Cioc 
(Dinamo Brașov), cîștigător la 
„grea** și „open**. Sînt așteptate 
cu interes evoluțiile sportivilor 
de la noua secție a clubului 
Steaua. In fiecare zi, de la ora 
14, vor avea loc confruntă
rile la două categorii : joi — 
semigrea și grea, vineri — semi- 
mijlocie și mijlocie, sîmbăiă — 
semi ușoară și ușoară, duminică 
— superușoară și open. 

individual compus. obținând 
locul intii cu mai bine de un 
punct avans fată de a doua 
clasată. Ea a fost notată cu : 
9.60 la sărituri, 9,75 la paralele, 
9.75 la birnă și 9.70 la sol. Iată 
primele clasate : Daniela Sili- 
vas 33,80, Pepa Kazakova (Bul

garia) 37,70. Sawako Wada (Jar 
ponta) 37,70. Raluca Bugner 
(România) si Sae Watanabe 
(Japonia) 37.65. în finalele pe 
aparate, tinerele gimnaste ro
mânce au fost din nou la înăl
țime. cucerind trei medalii de 
aur : Raluca Bugner la sări
turi si birnă. Daniela Silivaș 
la sol, probă în care a primit 
9,35, cea mai mare notă din 
concurs.

Specialiștii 
japoneză au 
apreciere la 
românești.

prezenti si presa 
avut cuvinte ’ de 
adresa gimnasticii

Ieri, la Cracovia

POLONIA A -ROMÂNIA (ECHIPA OLIMPICĂ) 2-2 (0-1)
Un rezultat remarcabil In preajma meciului cu Olanda

VARȘOVIA, 7 (prin telex de 
la redacția ziarului „Przeglad 
Sportowy**)

Pe stadionul din Cracovia 
s-a disputat, miercuri seara, 
meciul internațional Polonia — 
România (echipa olimpică). 
După o partidă foarte dîrzâ, de 
apreciat nivel tehnic, arbitrul 
Faustek a consfințit rezultatul 
de 2-2 (0—1).

POLONIA : Mlynarczik — 
Majewski (min. 46 Pawlak), 
Wujzczicki, Krol, Urbănovicz — 
Buncol (min. 46 Dzekanowski),

DEVA, 7 (prin telefon). — 
Nici azi cicliștii participant! 
la cea de a 21-a ediție a „Tu
rului României* nu au avut 
o zi ușoară. La amiază au fă
cut transbordarea de la Băile 
Herculane la Caransebeș, cale 
de aproape 80 de km. pentru 
ca la ora 14,30 să ia startul în 
cea de a IV-a etapă. Caran
sebeș — Hunedoara — Deva, 
115 km. pe o șosea sinuoasă, 
în mare parte udată de ploaia 
care ne-a întîmpinat pe tra
seu. Startul a fost precedat 
de o festivitate emoționantă. în 
care mii de localnici. tarafu
rile de muzică populară si flo
rile ca o adevărată grădină au 
creat o ambiantă caldă. Cursa 
s-a precipitat din start. cre- 
îndu-ne impresia câ va fi la 
fel de agitată ca cea din ajun. 
Un grup de 4—5 alergători s-a 
desprins de pluton, dar a fost 
numai un foc de paie, pentru

Buda, Ciolek — Prusik, Iwan, 
Bok (min. 67 Palesz).

ROMANIA (echipa olimpică) : 
Lung — Bărbulescu. Iovan. 
Stancu, Ungureanu — Multescu 
(min. 60 Cîrțu), Movilă. Iri- 
mescu — Geolgău (min. 80 Șoi- 
man), Coraș, Hagi (min. 67 
Pană).

Golurile au fost Înscrise. în 
ordine, de Movilă (min. 17). 
Ciolek (min. 52), Iwan (min. 
58) și Irimescu (min. 79).

★
înainte de a reveni cu amă

nunte in ziarul nostru de inli

ETAPA a V-a, DEVA - SIBIU 
(116 km) — Skxtul in Deva, piața 
Victoriei (14,15) i Simeria (km 9)
— 14.» ; Orâțtie (km. 26 - iprintj
— 14,54 ; Sebeș (km 61 — sprint)
— 15,47 ; Miercurea Sibiului (km 
77) - 16,11 ; Apoldol de Sus (km 
87) — 16,26 ; Apold (km 92 — că
țăratei ~ 16,34 ; Hula Săcele (km 
95 - eâțărare) — 16.40 ; Hamd 
Săliștea (km 99 — câțărare) — 
16.47 ; Cristian (km 108) — 16,57 ; 
Sibiu (km 116) — sosire In cen
trul orașului, 17.08

câ grupul masiv i-a prins pe 
temerari mai înainte de a-i 
putea recunoaște. Imediat 
sparge dinamovistul O. Tudo- 
rache. dar revine rapid pentru 
că colegii lui, Mitu si Kleinpe.

Hristoche NAUM

(Continuare In oao ?-3)

ne, să menționăm acest re
zultat remarcabil, obținut de 
tînăra noastră echipă olimpică, 
care a jucat pentru prima oară 
în această alcătuire. în com
pania unui adversar de prin» 
rang, foarte bine cotat pe plan 
mondial, . care a prezentat — 
așa cum a declarat și antreno
rul Piechnjczek — cea mal 
bună formație a momentului.

Rezultatul. 2—2, și mai alea 
faptul că echipa olimpică a dai 
dovada unei frumoase efica
cități. ne face să întrevedem 
o bună comportare in apropia
ta partidă oficială cu Olanda.



La C. E. de la Roma — concurs de înalt nivel la înot De azi pînă simbăta, în sala sporturilor di

CARMEN BUNACIU-DIN NOU PE PODIUM,
ACOLO UNDE POATE URCA Șl ANCA PATRAȘCOIU!
La Roma, în piscinele de la 

Foro Italîco și Tor di Quinto, 
natația europeană și-a măsurat 
forțele de-a lungul a opt zile, 
ta ultima decadă a lui august, 
la mai puțin de un an înaintea 
Jocurilor Olimpice de la Los An
geles. Au fost zile pline, cu un 
program foarte dens la Înot, 
polo, sărituri sau Înot sincron, 
zile fierbinți — la figurat, dar, 
ta general, ș1 la propriu, căldura 
toridă fiind nota caracteristică, 
Favorițil s-au Impus, de regulă, 
în tntreoeri de un nivel, fără 
doar și poate, ridicat. Cîteva ci
fre, lntr-un sport al... dfrelor. 
dta disputele Înotătorilor vin 
drept suport al afirmației : 8
recorduri mondiale, 12 europene, 
127 naționale (doar la 100 m li
ber feminin nu s-au Înregistrat 
rezultate superioare) 1 Compartnd 
performanțele realizate la a- 
eeastă competiție cu cele ale 
Jocurilor Panamericane, desfășu
rate tot ta august, se observă o 
categorică superioritate a între
cerii de pe bătrlnul continent, 
cu excepția a doar petru probe 
— toate masculine 1

In oe privește ierarhiile stabi
lite la Foro Itallco, e limpede 
eă doar în cursele băieților — 
ea să rămtnem cu exemplifica
rea pe tărîmul celei mal impor
tante discipline subsumate nata- 
țlel — lupta a fost deschisă, pe 
cele mal înalte trepte uretnd re
prezentanții mal multor țări, în
tre care vest-germanul Michael 
Gross, desemnat de ziariști drept 
performerul numărul 1, Italianul 
GÎQvani Franceschl sau sovieticul 
Vladimir Salnikov. In schimb, la 
feminin toate medaliile de aur 
șl argint din probele individuale 
«u fost cucerite de înotătoarele 
din R. D. Germană, sportivele 
din această tară părtnd cu ade
vărat de neînvins, deși nu stră
lucesc — apreciază specialiștii — 
Ia capitolul tehnică. Pregătirea 
tar, aplicarea roadelor cercetări! 
științifico-medicale reprezintă 
fosă secretele unor rezultate de 
excepție. In asemenea condiții, 
pentru restul participantelor a 
rămas numai visul. . . bronzului.

în concursul din „Citta eterna”, 
înotul românesc a avut doar pa
tru reprezentante: dinamovista 
bucureșteancă Carmen Bnnaclu, 
băimărencele Anca Pătrășcola șl 
Enlko Palencsar, resiteanca Ga
briela Baka, Așteptările noastre 
leglndu-se mai eu seamă de tra
mele primelor două. Șl jtn trăit 
tatr-adevăr unele momente de 
satisfacție. Atunci rtnd axîmira- 
bfla Carmen s!-a îmbogățit fru
moasa sa salbă de medalii — 
tmlcă tn natația românească 1 — 
cu cel de-al treilea ..bronz” eu
ropean (la IM m spatel. ețeva 
Cristlnel Șopterlan rezisttnd lup
te! cu throw în marea perfor
manță, aflîndu-se tn cel de al 
șaptelea an de asalt ni pcdbim’Tri- 

lor marilor competiții. Reușită 
eu adevărat de excepție, apre-

dată ca atare de tehnicienii de 
pretutindeni I Pentru tot ce a 
făcut pină acum. Carmen me
rită (alături de an tren oa rea sa 
— competentă, harnică, plină de 
tact) Întreaga noastră prețuire. 
Clipe frumoase ne-a oferit și 
cea dinții dublă prezență româ
nească Intr-o mare finală, la 
200 m spate, cu Anca a patra și 
Carmen a dncea. După cum cea 
de * patra calificare 
primelor opt de pe 
(Pătrășcoiu la 800 m liber), re
cordurile naționale 
2:06,90 in seri și 2:05,89 in fi
nala B la 200 m liber. Anca Pă
trășcoiu ; 2 OS,22 in serii — rec. 
egalat și 2:18,45 In finala B la 
200 m fluture și 4:55,48 la 400 m 
mixt, Gabriela Baka —, precum 
șl faptul că toate ede patru 
sportive prezente la Foto Itallco, 
dintre care trei debutante, au 
adus puncte pentru România re
prezintă elemente remarcabile. 
Locui 14 pe națiuni, eu 77 p, din 
24 de țări care au punctat, pu
tea fi Insă altul, mal bun. Pu
tea mal mult și Enlko Pa'.encsar 
(băimăreanca, o autentici cam
pioană a ambiției, are, ee-1 
drept, handicapul fizicului), pu
tea mal mult și Gabriela Baka 
(la 400 m mixt avea toate șan
sele de a accede ta finala A, 
dar a înotat dimineața cu mai 
bine de trei secunde mal slab 
(tacit ta după-amiaza zilei res
pective — problema aceasta, care 
nu e numai a fetei din Reșița, 
trebuind să dea de ghidit specia
liștilor), putea mal mult, ta pri
mul rtnd. Anca Pătrășcoiu.

Eleva iul Gheorghe Dimeca a 
realizat la Roma o performanță 
care nu stă la tademina oricui, 
aMnlindu-ee la startul a cinci 
probe, de liber, spate sau mixt, 
taottnd deci toate procedeele : 
1 Mi de metri, zi de zi — ziua șl 
concursul I Confrații noștri au 
urmărit-o eu Interes șl simpatie, 
tehnicienii l-au admirat ușurința 
plutirii, tehnica deosebită, ta pal
marele ea trece cu două prew.- 
țe ta finalele mari șl eu alte 
două in eeie ..B”. eu un toc pa
tru — la 39 de sutimi de meda
lie — la 200 m spate, railed de 
puțin (două sutimi 0 o e-asare 
In primele opt șl la 108 m spate 
șt fiind victima unei greșeli a 
arbitrilor la 400 m mixt, scuzele 
primite. verbal sau ta scris de 
delegația română, neavtad rele
vantă ta— Ierarhii. Cu toate a- 
eestea Insă. Anca Pătrășcoiu. acest 
Incontestabil taler, t, nu șl-a tenph- 
nlt visul eel mare — medalie la 
15 ani, ta Întrecerea europene
lor de seniori, după dOurile de 
vicecam pioană coneLnentalâ la 
juniori, cucerite anul trecut. Si 
tra fi fost ea In cea mal tr-L 
formă la Roma 7 Să fie de vtnă 
șl oboseala acumulată pteă ta 
«îmbăta mult așteptată 7 Antre
norul Dimeca — tehnicianul pa
sionat. priceput, veșnic agitat 
ta căutare de nou — sorfine eâ

In finala 
continent

bătute

Anca avea nevoie de experiența 
marilor concursuri, argumenUnd 
participările la probele dinaintea 
„specialității” (200 m spate) toc
mai prin această prismă. Con
semnăm punctul de vedere al 
apreciatului tehnician, cu con
vingerea că el va ști să găsească 
insă și răspunsurile cele mal ni
merite pentru Întrebările de mai 
sus. Anca reprezintă o ..floare 
rară”, a cărei cultivare pe cele 
mal înalte culmi este întru totul 
posibilă. Pentru aceasta, nici un 
efort, de muncă, de investiție de 
inteligență, nu poate fi prea 
mare !

După europene, eu gîndui la 
Olimpiadă, se observă lesne că 
Înotul nostru dă asalturi spre 
Înălțimi prin Carmen Bunadu șl 
Anca Pătrășcoiu. Dar dincolo de 
ele I Mal pot progresa Gabriela 
Baka sau Enlko Palencsar I Se 
va produce curtad „marele salt” 
așteptat de 1» Noemi Lung, Cris
tian Ponta, Robert Pinter sau 
alții ’ Mal p-tate fi readusă te 
circuitul marii performanțe Teo
dora Hauptricht T Dar oeSalt 
antrenori, ce’elaiie secțfi — ce 
produc 7 Ia-ă o serie de între
bări — serie ce poate fl încă 
continuată — așteptlnd răspun
suri In fapte, în urma unor ana
lize temeinice și cît mal prompte.

Geo RAEȚCH1

TURUL
(Urmare din vag I)

Finalele campionatelor de călărie

ARINA SAVU Șl CRISTINA ȘTEFANESCU
DOUĂ ÎNVINGĂTOARE MERITUOASE
SIBIU, 7 (prin telefon). între

cerile din cadrul campionatelor 
naționale și ale „DadadV la 
călărie au continuat la PazA h> 
pică din localitate, ta program 
figurind disputele la dresaj (ju
niori) șt obstacole (fete).

La dresaj, disputa a fost do
minată de stelista Arina Savu eu 
Ucăreț, ea detașîndu-»e cu peste 
>0 de puncte față de următoarea 
clasată.

REZULTATE : 1. Arina Savu 
(Steaua) cu Lieăreț — 539 p — 
campioană națională șl a „md.- 
dei“, 2. Rux-andra Pândele (Cen
tru: de călărie Lugoj) eu înzes
trat 508 p, 3. Radu Hl-el (Dum
brava Neamț) eu Sultan SOS p, 
8. Dan Martin (CB M. Sibiu) cu 
Hazard 496 p, 5. Arina Savu eu

ter. 11 ajută. Ploaia ne tato
nează. timid deocamdată. pen
tru că pe parcurs ae va oferi 
numeroase reprize. Sprint la 
Oțelu Roșu (km, 21) eiștigat 
de L Ganeea si după • ară de 
la plecare plutonul a parcurs 
doar 37 de km. Se rulează 
ușor, in grup compact. Poate 
că oboseala etapei de Iert poe
te că vremea mohorâtă de azi 
să fi tăiat elanul rutierilor. îi 
ani-nă doar «punctele fixe” 
(sprinturile cu premii și cătă- 
rările) precum si zimbeml mi
ilor de eonii care-i întâmpină 
prpti tindeni ca taratele pline 
de flori. Cățărarea de la km. 
44. la Bucova. revine lui Mir- 
eea Romașcanu si— ocerează 
obișnuita rărim! țâre a plutonu
lui. Dar regruparea se produce 
rapid pe km ga eoborire spre 
Sarmizegetusa. Sprintul din 
istorica localitate (km. 54) re
vine lui C. Popa. Ultima eă- 
tărare a zile:. cea de la km. 
90 fl scoate în fată ne lider. 
Mircea Romașcanu care obți
ne primul loc r; la sprintul 
de la Hunedoara. Le ieșirea 
din Cetatea siderurgiei noas
tre. Kleinpeter (Dinamo) rprin- 
tează puternie si iși erează — 
cr ajutorul colegilor de la 
Dinamo, care-i protejează ac
țiunea — un avans de vreo 
2M de metri. Cu toată opozi
ția ros-albilor. patru rutieri 
(Mărginean. Antal. Tudorache si 
Con stan ti ne seu) reușesc să rină 
pe urmele fugarului si pe stră
zile Devei se află la eițlva me
tri de eL L« bifurcatia care In
dică drumurile rnre cectrul 
orașului. Kleinpeter este în
drumat greșit, ceilalți patru e- 
rită Intre drumul ales de fugar 
st drumul bun. prilej pentru ea 
plutonul să anihileze actiur.ea. 
Kleinpeter nu poete nici măcar 
să reintre în pluton si parcurge 
ultimii kilometri cu lacrimi pe 
obraji. Pe stadionul -Cetate”

„CUPA SPERANJELOR-, UN SUCCES Al BASCHETULUI jUVEiil
Desfășurate (ta condiții organi

zatorice foarte bune) pe terenu
rile liceelor „A. I. Cuza” șl mU- 
nlrea” din Focșani, turneele fi
nale ale „Cupei speranțelor”, 
competiție de baschet rezervată 
juniorilor III, s-au bucurat de un 
frumos succes.

Clasamentele finale : BĂIEȚI :
I. C.s.ș. 1 Constanța (Dan Florea, 
Laurenfiu Coconea, Mime] Mâtâ- 
saru, Olimpiu Din eseu. Dan Co- 
jescu. Marian Coroamâ, Cătălin 
Rusu, Sebastian Dragu, Laurențta 
Suciu, Cristian Inea ; antrenor : 
Mărțișor Hondrilă), 2. CJ». 1 Di
namo București, 3. C.S.Ș. Timi
șoara, 4. C.S.Ș. Arad, 5. CJS.Ș. 
Steaua București, 8. C.S.Ș. Viito
rul Universitatea Cluj-Napoca, 1. 
C.S.Ș. Mediaș, 8. C.S.Ș. Tg. Jtu, 
8. C.S.Ș. Botoșani, 18. C.S.Ș. Iași,
II. C.S.Ș. Craiova. Rezultate din 
turneul finaj al fruntașelor • 
C.S.Ș. Constanta — C-P. 3 Dina
mo 59—56, C.S.Ș. Timișoara — 
C.s.ș. Arad 64—fi. Cel mal teh
nic jucător : Horia Cojocaru (CJ. 
3 Dinamo) ; eoșgeter : Robert 
Beisenbdcliler (<” « y Steaua] ;

oea mal tlnlră echipă I C-8.Ș. 
Arad.

FETE : L C.S.Ș. Viitorul Uni
versitatea Cluj-Napoca (Aurora 
Dragoș, Simona Morar, Tdnde 
Enyedl, Delta Dragoste, Ildlko 
Mânase, Mirela Țlgânaș, Garofița 
Clmpeanu, Margareta Vereș, Ca
melia Pașca ; antrenor : Horia 
Pop), s. C.S.Ș. Voința SI. Gheor
ghe, 3. CB.Ș. 3 Oradea, A Crișul 
Oradea, 1. C-S.Ș. Brașovia, A Pro
gresul București, I. C-SUȘ. Rm. 
VPcea, 8. C-S.Ș. Tuleea, 8. C.S.Ș. 
8 București, 10. C^Ș. Focșani, 
11. C.S.Ș. Timișoara, 12. C.S.Ș. 1 
Constanța. Rezultate din turneul 
final al fruntașelor : cmj-
Napoca — C.S.Ș. Sf. Gheorghe 
TO—50, C-S.Ș. 2 Oradea — Crișul 
■2—S9, C.S.Ș. Brașovia — Progre
sul <5—42. C.S.Ș. Rm. Vllcea — 
CBJJ. Tuloea 30—28. Cea mal 
tehnică jucătoare : TOnde Biyedi 
(C.S.Ș. Cluj-Napoca) ; coșgeteră: 
Mlhaela Tocalâ (C-S.?. Tulcea) ; 
eea mai tânără echipă : CJS.Ș. 
Focșani. Pentru foarte buna or- 
■snteane asigurată, s-a oferit • 
dlplomâ C-S.Ș. FocșanL

AL DOILEA TURNEU Al DIVIZIONARELOR FEMININE
Hidrotehnica Constanta, cu maximum de puncte cla:

După ce și-a consumat un 
prim turneu, campionatul Di
viziei „A” de handbal femi
nin revine în actualitate, 
această săptămînă (de azi 
pfnă simbăta) Sala sporturilor 
din Bistrița găzduiește 
a doua rundă. Cele 12 
tii vor juca, din nou. 
câte trei meciuri și este 
teptat — așa ( 
si în turneul 
ca surprizele 
unele echipe, 
altele) să nu 
cum, iubitorii 
Bistrița, vor avea ocazia 
vadă spectacole atractive.

Iată 
zile de

Joi : 
șoara 
stanta (de Ia ora 10). Rulmen- 
tul Brașov — Confecția Bucu
rești (11,15). Rapid București — 
A.E.M. Timisoara (15). TEROM 
Iași — Textila Buhușl (16.15), 
Știinta Bacău — Progresul 
București (17,30). Chimistul 
Rm. Vilcea — Mureșul Tg. 
Mureș (18,45). Vineri : Con
structorul — Rulmentul (10), 
Hidrotehnica — Rapid (11,15), 
Progresul — TEROM (15). Mu

în
și

cea de 
forma- 
fiecare 
de aș- 

cum s-a intîmplat 
de la Craiova t 
(plăcute pentrv 

neplăcute pentru 
lipsească, 
handbalului

să

programul celor 
Întreceri.

Constructorul
— Hidrotehnica

trei

Timi- 
Con-

Știinta (16,15). Con- 
Chimistul

— Textila 
TEROM -

(10). Mureșul — Hl- 
(11,15). Chimistul 

(15) Știinta — Ra- 
Pro- 

Confectia —

reșul — 
fecția — 
A.E.M.
Simbăta : 
structorul 
drotehnica 
— Textila 
pid (16,15). Rulmentul 
greșul (17,30) 
A.E.M. (18,45).

(17,30), 
(18,45).

Con-

1. HIC
2. Ruli
3. Con
4. Știii
5. TER
6. A.E
7. Rar
8.6 Ch
9. Mui

10. Cor
11. Pro<
12. Texi

CAMPIONATUL REPUBLICAN,
A început campionatul repu

blican de handbal Divizia ,.B“ 
(tineret). Iată rezultatele înregis
trate.

MASCULIN. Seria I (etapa D : 
A.s.A. Buzău — Artic Găeștl 
23—30, Comerțul Constanța — Da
cia Pitești 16—15, Petrolul Telea- 
jen — Moldosln Vaslui 28—24, U- 
niversitatea București — Calcula
torul nRUC București 22—19, Ști
ința Bacău — C.S.M. Borzeștl 
31—23, C.S.U. Galați — Nitramo- 
nia Făgăraș 30—26. Etapa a H-at 
Nltramonla — Artic 27—24, C.S.M. 
Borzeștl — C.S.U. Galați 23—23, 
ITRUC — Știința Bacău 19—ZI, 
Moldosin — Universitatea Bucu
rești 22—19, Dacia — Petrolul 
19—16, A.S.A. Buzău — Comerțul 
Constanța 27—8. Seria a II-a (e- 
tapa I) : H.C. Minaur H Baia

CICLIST AL ROMÂNIEI

Trec cicI:ș.‘:L_ Imagine din edifia a 21-a a Turului Rom&niei...
Foto : L BĂNICĂ

din Deva eiteva mii de specta
torii asistă la ultimul sprint al 
zilei, pe căre i eiștigă Valentin 
Consiantineseu (Dinamo), În
vingător si în etaDa a III-a, în
cheiată la Băile Herctlane. O 
performantă deosebită realizea
ză juniorii Zsolt Lorinez 
(Steaua) si Marius Ntcolescu 
(Muscelul Cîmpulung) care 
urcă pentru prima oară în via
ta lor pe podiumul de premie
re al unei mari competiții 
cicliste de seniori.

CLASAMENTUL INDIVIDUAL 
AL ETAPEI A IV-A, Băile Hcr- 
eulane — Hunedoara — Deva : 
L Valentin Constantinescu (Di
namo) ș parcurs 115 km in 
ai 58 36 fmx>. 38^6 km) ; 2.
Zo’.tan L0rir.cz (Steaua) ; 3. Ma
rius Nlcolescu (Muscelul Ctm- 
pulung) ; 4. C Nlcolae (Dina_
mo) ; S. Cristian Neagoe (Stea-' 
ua); L L ScT-eider (Voința A- 
rad) — toți ecelasl tlm-D.

CLASAMENT GENERAL 
DIVIDUAL DUPÂ PATRU 
TAPE : L Mircea 
(Dinamo) 1 Shi 1:50 ; 2. L Ganeea 
(Dinamo) la 8 sec : 3. V. Aoos- 
toi (Metalul Plopen!) la 55 sec ;

2:09 : 8. C. Paraschiv (Dinamo) la 
3:08 , 9. V. Constantinescu (Di
namo) la 4:19 ; 10. A. Antal
(C1BO Brașov) la 4:26.

CLASAMENTUL PE ECHI
PE : 1. Dinamo I 30h29:40 ; 2.
Dinamo n 30h36:42 ; 3. Metalui
Plopeni 30h39:39.

CLASAMENT CĂȚĂRĂTORI :
1. M. Romașcanu (Dinamo)
24 p ; 2. C. Nicdae (Dinamo)
9 p ; 3. N. Aldulea (CIBO Bra
șov) 8 p.

CLASAMENT SPRINTERI 1 L 
M. Romașcanu (Dinamo) 58 p ;
2. I. Ganeea (Dinamo) 38 p ; 3. 
V. Constantinescu (Dinamo) 34 p.

După „tntcrnojionalclc

TN-
E-

Romascanu

4. CU. L&ytaru (Dinamo) la
1:22 : s. C. Nlcolae (Din mao) la
1^1 : *- c. Neagoe rsteaua) la

: t. G. Florea (Dinamo) la

varianta au drept

Biletele de 25 lei

toate extragerile I

PROCURAȚI-VA DIN TIMP BILETE CU NUMERELE PREFERATE!

• EXCURSII PES
TE HOTARE

AUTOTURISME 
Dacia 1300"

• MARI SUME 
DE BANI

a 7 ex-
to-

de ciștiguri

In cadrul 
trageri cu un 
tai de 66 numere, 
oricine joacă poa
te obține :

n septemorie 1983
tragere excepționala

POSIBILITĂȚI MULTIPLE DE FRUMOASE SATISFACȚII!

Mare - 
unlo : 
nedoat 
brie, 
Copșa 
Tg. I 
24—16, 
nlversi 
nomet. 
goj 26 
Iul Lu 
Craiov. 
șoara 
10—13, 
Electrc 
nedoar 
Minau:

FEM: 
Vultur 
iești 1 
Uni vei 
10, Ci 
Bacău 
Relont 
zla Vi 
18—15. 
Sf. G1 
n-a : 
Textil: 
Train! 
dzia 
Chimii 
C.F.R. 
2D-17. 
Tricot, 
rul Ba 
Făgăra 
X—19, 
sltatea 
30—12, 
blu 15- 
tlla S< 
Huned’ 
29—19. 
dorhd 
tlla — 
— Bis: 
Ohlmli 
lău 9- 
nla 21-

NOI
DE

oraș
Șahi 
dum 
1983, 
tru
Ia v

de Judo de Ia București
Campionatele Internationale 

de judo ale României pentru 
juniori (17—19 ani), care au a- 
vut loc in sala de atletism de 
la complexul sportiv ..23 Au
gust” din Capitală, ne-au ofe
rit prilejul — o spunem de la 
Început — unor constatări deo
sebit de îmbucurătoare. în 
prim-plan se situează meri
tuosul bilanț realizat de junio
rii noștri (doi clasați pe locul 
1. unul pe 2 și patru pe 3), 
bilanț cu care nu s-a putut 
lăuda nici una dintre echipele 
participante de peste hotare, 
deși Franța si R. D. Germană 
au prezentat la București spor
tivi In ale căror cărți de vizi
tă sînt înscrise performante cu 
care s-ar mîndri si seniorii. 
Prin această prismă, primul 
loc In clasamentul pe națiuni 
este, neîndoios, un succes a- 
preciabil obtinut într-o com-

netitii 
(ream 
zențl 
venitj 
ta la

Dini 
de i 
româi 
cu de 
nonen 
tiv c 
vor t 
europi 
noiem 
rea ic 
re la 
cut. t 
la Tir 
ci aii ta 
ce a 
să se 
acestu 
lotului 
ru si 
gurul

CAMPIONATELE NAȚIONALE
In apropierea portului Tomis 

din Constanța s-au disputat cele 
6 regate din cadrul campionate
lor naționale de yachting, care au 
stabilit pe eîștigătoril ediției din 
acest an.. Au avut loc curse la 
Clasele „F.D.”, „470“ și „Finn.” la 
cane au fost prezenți sportivi ai 
asociațiilor Electrica, Proiect și 
CNASE din București, Știința, 
Electrica șl ASTM din Constanța. 
Timpul nefavorabil a dus la a- 
nrtnarea a trei regate și la multe 
abandonuri, astfel că lupta 
pentru titlul de campion s-a dis
putat mai mult la clasa Finn, In 
timp ce la celelalte categorii, 
câștigătorii s-au detașat după

primele 
Clasa | 
Butuca 
dam ș: 
p, 3. ] 
(AS IM 
rian ș: 
0 p, 2. 
(CNAS 
Gheorg 
„Finn** 
tri ca ] 
(Ști in ț; 
chian

După 
au fos 
La CN.

L0rir.cz


România Poloiția (tineret) 0-0

^\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^^^ &
„Trofeul fair-play Sportul"

A

UN MECI NUL DIN
DATE PUNCTELE DE VEDERE
PLOIEȘTI, 7 (prin telefon), 
pectatorii ploieșteni. cam 5000 

a număr, n-au cunoscut azi 
n.r. ieri) bucuria golului. Nici 
n ..uvertura* cuplajului (Pe- 
rolul — Luceafărul-Petrolul). 
dci în meciul vedetă dintre re- 
irezentătivele de tineret ale 
lomâniei si Poloniei. Remiza 
tineretului* n-a avut strălucire 
i echipa noastră poate fi se- 
ios avertizată de rezultat, dar. 
nai ales de ioc pentru că la 
.impresia artistică* oaspeții au 
ost în avantai. Cam plină de 
a. formația română a început 
ent. n-a putut găsi cheia des- 
acerii unei defensive tenace, 
ia iurfnd modest, fiind depăsi- 
ă. mai ales, la capitolul orga- 
lizarea jocului. Ritmul si gîn- 
lirea jocului puteau fi răzbu
nate într-un final mai activ, dar 
tonei a intervenit (vai. boală 
eche !) nervozitatea (sau lipsa 
ie maturitate ?) 6i meciul s-a 
ncheiat nul si la propriu si la 
ligurat. în replică, oaspeții au 
iferit un fotbal în viteză, cu doi 
ucători. Rozycki si Tarasiek- 
ricz de mare rafinament teh- 
dc. dar deficitari la finalizare, 
l-a ratat de ambele părți. însă 
ele mai mari ocazii, putem 
pune că au fost cele din min.

(Balint) ; min. 21 (Tarasiek- 
ricz) ; min. 26, cînd Rozucki 
rece foarte ușor de Tătăran 
pericol pentru apărarea noas- 
ră !). este faultat la 18 m. iar 
a lovitura liberă executată ex- 
elent de Tarasiekwicz se apu- 
ie Ducadam care scoate de la 
dnclu ; min. 41, V. Radu se a- 
lă pe culoar bun. în careu, dar 
e întoarce greu si pierde san- 

>a : min. 55 (Lăcătuș), min. 58, 
(Roman). min. 66 — penalty 
:ras de C. Ilie si retinut de 
Bako (antrenat de... Tomasews- 
:ki la formația L.K.S. Lodz) ; 
min. 74 (Rozucki) ; min. 76 
(Lăcătuș) ; min. 81. Kaczmarek 
sooate de pe linia porții la șu
tul lui Andone ; 
lași Rozucki.

într-un cuvînt. 
micală de la care

ta mai mult, mai ales că forma
ția noastră avea cîteva nume. 
Dar tocmai acești tucători au 
fost în zi foarte slabă.

Arbitrul ploieștean Fl. Popes
cu (care a acordat acel penalty 
amintit pentru atac la minge, 
dar n-a sancționat hentul în ca
reu oomis în min. 77 de Grzn- 
ka) a arbitrat slab formațiile : 
ROMANIA : DUCADAM — RO
MAN. BELODEDICI. Tătăran, 
Eduard — Balint (min. 57 O. 
Grigore). Minea (min. 65 Călin). 
Andone (min. 87 Paveliuc). C. 
Hie — Lăcătuș. V. Radu (min. 
46 Ralea).

POLONIA : BAKO — BENT- 
KOWSKI, KACZMAREK, Bo- 
guszewscki. Podsiadko — Grzn- 
ka. Swiatek. Socha — ROZUC- 
KI Rzepka (min. 57 Matys), 
TARASIEKWICZ.

Mircea M. IONESCU

min. 84. ace-

o oartidă a- 
însă se astep-

viumviwi, va.» iviuiihii ■
zare din dreptul lor au fost... obținute de 
antrenorul Gh. Dărăban, eliminat din incinta 
stadionului la partida F.C. Baia Mare — F.C. 
Bihor. De remarcat că Dumitrescu (A.S.A. 
Tg. Mureș) și Constantin (C.S. Tirgoviște) au 
primit sîmbătă cel de-al doilea cartonaș gal
ben. „Vijeliosul* lor start va fi stopat de 
etapa de suspendare.

★

Pentru că1 tot sîntem 
vitate, disciplină, avem 
carii privind notele mai 
cadrul altui trofeu. „- 
(acordat de ziarul nostru pentru sportivita
tea tribunelor), de spectatorii din Rm. Vilcea 
și Ploiești. Pe stadionul din Zăvoi. după 

•_ anularea perfect justificată a gdlului lui Pre
da (poziție flagrantă de ofsaid ; subliniem 
justa semnalizare a tușierului T. Bo
ne), spectatorii au protestat, vehement, cre- 
înd o atmosferă de tensiune pînă în finalul 
jocului, mai exact spus pînă cînd Alexandru 
a înscris, singurul gol al întîlnirii. La Plo
iești, multi dintre spectatori au primit ne
sportiv echipa Rapid, deși stația de ampli
ficare a stadionului a făcut dese apeluri la 
atitudine corectă.

După cele două etape disputate în Divi
zia „A“ situația în „Trofeul fair-play", tro
feu acordat de ziarul nostru, 
toarea :

1. F.C. BAIA MARE
2— 6. DUNĂREA C.S.U.

F. C. ARGEȘ
POLITEHNICA IAȘI 
UNIV. CRAIOVA 
S.C. bacAu

7—13. JIUL
SPORTUL STUDENȚESC 
PETROLUL 
RAPID 
STEAUA 
DINAMO 
F. C. BIHOR

14—16. CORVINUL 
F. C. OLT 
CHIMIA

17—18. A.S.A. TG. MUREȘ 
C.S. TÎRGOVIȘTE

Băimărenii rămîn singurii 
o penalizare pină acvm în 
tru, timp de 180 de minute 
bitrii nearătîndu-le nici un 
în aceeași situație privind comportarea jucă
torilor, se află și fotbaliștii din Oradea. Pen- 

? tru că. vă reamintim, cele 10 puncte penali-
•

w V ____

este urmă-

f

g

300 p.
295
295
295
295
295
290
290
290
290
290
290
290
285
285
285
280
280

nu au nici 
nos-

care 
clasamentul
de întrecere ar
fei de cartonaș.

ÎNAINTEA MECIURILOR DIN CUPA U.LF.A.
S-a intrat „pe linia dreaptă* a meciurilor din cupele europene. 

Antrenorii formațiilor angajate în marile competiții studiază 
adversarii si realizează adevărate „portrete-robct* ale acestora. 
De exemplu, antrenorul principal al Sportului studențesc. Ion 
Voica, a văzut pe Sturm Graz în Jocul de la Salzburg, iar con
ducătorul tehnic al clubului austriac, Gernot FraydJ, i-e văzut 
pe studenții bucureșteni. Ce părere au cei doi tehnicieni des
pre formațiile studiate 7 Iată-le :

ion voica: J.0 ECHIPĂ ROBUSTA, FERMA, TEHNICĂ 44

la capitolul sporti- 
datoria unor expli- 

.. slabe obținute. în 

.Trofeul Pctschovschi* i
l
i

g

PREDEALUL ȘI...

Vineri. antrenorul princi
pal al echipei Sportul stu
dențesc, ION VOICA, a urmă
rit la Salzburg meciul lui 
Sturm Graz cu formația loca
lă Austria, din etapa a treia a 
campionatului. în vizită la 
redacția noastră, conducătorul 
tehnic al „alb-negrilor* ne-a 
comunicat ieri cîteva din im-

ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI
• PARTIDE RESTANTE IN DI

VIZIA „B". Ieri după-amiază s-au 
disputat două meciuri restante în 
Divizia „B- : • SERIA I : delta 
TULCEA — GLORIA BUZĂU 1—2 
(O—0). Jocul a contat pentru e- 
tapa a 3-a. Au marcat : Ingea 
(min. 84 din 11 m), respectiv Za- 
hiu (min. 55), Cramer (min. 74). 
(L Diaconu, coresp.) • SERIA A 
IENa : MINERUL CAVNIC — 
*POLI“ TIMIȘOARA 2—1 (1—1).
Partidă restantă din etapa I. Au
torii golurilor : Lucaci (min. 41),

Mociran (min. 55 din 11 m), res
pectiv Giuchici (min. 43). (Z, De- 
brețeni, coresp.)
• O NOUA ETAPA IN „CUPA 

ROMÂNIEI*. Populara competiție 
fotbalistică, „CUPA ROMÂNIEI-, 
care se dispută sub egida ^DA- 
CIADEI", programează joi, 11 
septembrie, o nouă etapă, la ©are 
participă divizionarele ^C- ft ♦- 
cJilpe de județ. Fermațidte de ca
tegorie Inferioară aîzU gazde.

Meciurile încep la ora 1£.

presiile sale asupra adversari
lor de la 14 septembrie :

^Sturm Graz face parte, la 
această 
zentai.v 
alături 
Austria 
ee caz. 
austriacă 
in moi cert, clasa binecunos
cută a echipelor de club frun
tașe din această țari. Este un 
team foarte solid, rcbust (dar 
nu lent), tehnic, ea o 
fermitate de joc. Am 
cat marea predilecție 
schimbarea posturilor 
cei 6 component ci 
mediană și de atac, 
foarte mobili, eu mare 

acțiune. Dintre

oră, d:n trioul recre
ai fotbalului austriac, 
de formațiile rimeze 
ți Rapid. Este, ta ari
cea mai buni echipă 

din provincie. Are,

> mare 
remar- 
pem-u 

Intre 
Hușilor 

fucitori 
’ razi 

de acțiune. Dintre aceștia, 
doar Bakota rămine mai mult 
pe pozifia de virf; in rest, o 
„morițcă" continui, deru
tantă pentru apărare. Cu c- 
eeastă armă, Sturm a reuțit 
»d cițtige la Salzburg eu 2—1 

fiernot rraudl: „ȘANSELE

(1—6), golurile fiind înscrise 
de Jurtin ți Bakota. Este cea 
de a treia victorie consecuti
vă ‘ ‘
(după 2—1 cu Sport Club Vic- 
na și 5—1 cu Neusiedl), astfel 
Incit Sturm ocupă locul 2 în 
clasament, după Austria Vie- 
m, care are tot 6 puncte dar 
«n golaveraj mai bun cu un 
punct. Dintre jucătorii pe care 
i-am văzut la Salzburg (Saria 
— Schauss. Grossinger, Pi
chler. Feirer — Thonhofer, 
Breber. Marko — Bakota. Szo
kolay. Jurtin) cea mai bună 
impresie mi-au făcut-o, in or
dine, Jurtin, Thonhofer, Szo
kolay, Pichler și Breber. După 
3 etape, golgeterul echipei este 
iugoslavul Bakota, cu 3 go
luri, die unul marcat tn fie
care meci . Din lotul actual, 
ta afara celor 11 care au jucat 
la Salzburg, mai fac parte 
porta—.i Ram pitch ți Schober, 
fundării Binder. Vuksanovici, 
Buber-s ri Mandl. mijlocașii 
Steiner. Hormann, Grand ri 
Stocker, aiacantul Strobl*.

Culorile echipei sint (ca și 
cele ale Sportului studențesc) 
alb-negru. Din cite sîntem in
formați. meciul, 
la Oradea va fi 
antrenorul secund 
Robert PCug.

DEPDYIIL ETAPEI

din acest campionat

de mîine de 
urmărit de 
al lui Sturm,

DE CALIFICARE SlHT EGALE*

ȘTEAPTĂ ÎNCREZĂTORI „EUROPENELE"
au făcut o selecție mai exi
gentă si, cu siguranță, au gă
sit forme si metode 
gătire mai eficiente, 
și explică faptul că 
cesta juniorii noștri 
gat patru titluri de 
balcanici 
„Turneul 
trei au urcat pe podiumul de 
premiere (unul clasat pe locul 
I și doi pe al II-lea). iar ta 
turneele internaționale din 
R. D. Germană. Bulgaria si 
Cehoslovacia au repurtat, de 
asemenea, apreciate succese.

Iată că la recentele între
ceri de la București, iuniorii 
noștri — cum spuneam la înce
putul acestor însemnări — au 
fost din nou la înălțime. Tara 
noastră a înscris în această 
competiție 70 de juniori, din
tre care 23 erau component ai 
lotului national. Pe baza com
portării lor de ansamblu. se 
poate aprecia că la cîteva ca
tegorii de greutate ne putem 
pune speranțe îndreptățite pen
tru 
Silviu _ ____________
Ștefan Nagy (ușoară) Adrian 
Clinei 
grea), _ __  __
Gabriel Burlău (grea) au reale 
posibilități de a 
succes la C.
După maniera categorică 
care și-a dominat 
sării. Ștefan Nagy poate aspi
ra chiar la titlul continental. 
Iată, ne scurt, cîteva apre
cieri despre cele 7 categorii. 
La superușoară. Silviu Lazăr 
(clasat oe locul II). pierzînd 
doar la mare luptă finala cu

de pre- 
Asa se 
anul a- 

au tisti- 
camploni 

(in Iugoslavia). la 
Prietenia- (în Cuba)

campionatele europene. 
Lazăr (superusoară).

sau Emil Conchi (semi- 
Arcadie Mariași sau

concura cu 
E. din Olanda.

în
toti adver-

francezul Jean Marie Lesson, 
medaliat cu bronz la C.M. din 
acest an, s-a detașat de cei
lalți doi sunerusori ai lotului. 
M. Bîtculescu Si M. Tîrlea. 
Ne-a surprins neplăcut com
portarea semiușorului George 
Ciuvăț, campionul balcanic al 
categoriei. Vrem aă credem că 
eliminarea ia din concur» după 
primul tur a fost doar un ac
cident și deci atit el cit d an
trenorii au tras învățămintele 
necesare. Ștefan Nagy. la u- 
șoară. titular fără „proble
me*. La semimijlocie și mij
locie nici unul dintre Juniorii 
lotului n-a ținut pasul cu exi
gentele acestor „Internatio
nale*. Se pare că la aceste 
două categorii nu vom fi re
prezentări la C. E. Asemenea 
lui Stefan Nagy, «emigreul 
Adrian Clinei a făcut dovada 
unor posibilități de viitor 
performer, cîstigînd detașat 
atit meciurile din cadrul tu
rurilor cit si în semifinală și 
finală. în fine, la ..grea*, an
trenorii vor avea de ales între 
Gabriel Burlău, 
riași, Eugen 
Tarău.

Desigur, 
temationale 
verificare 
pentru iuniorii noștri — 
analizate cu atenție de 
cienii 
însă că 
progres 
trivă. 
tiva C.

însoțit de un ziarist dm 
Austria, antrenorul principal 
al lui S.K. Sturm Gras. Ger
not Fraydl, s-a aflat sîmbătă 
in tribunele stadionului Spartul 
studențesc, unde a asistat la 
meciul susținut de echipa 
bucureșteană cu Dunărea C-S.U. 
Galați.

Cu ochii pe teren si cu an 
minicase tof on apropiat mereu 
de gură. în șoaptă. G. FraydL 
„așternea* pe bandă ceea ee 1 
se părea mai interesant din Jo
cul viitorilor adversari în Cu
pa U.E.F.A.

Foarte amabil, fostul Jucător 
internațional austriac (de 27 
de ori in prima reprezentativă), 
care a evoluat printre altele 
la G.A.K. Gras, Austria V le
na. Herta Berlin. Mâne hm 1860, 
Philadelphia Spartans și St- 
Louis Star» (S.U-A-). in virstă 
de 44 de ani și antrenor de 
șase ani, ne-a declarat după 
meci următoarele :

„Mi-am dat seama că Sportul 
studențesc este o echipă bund, 

»i 
ce

disciplinată tactic, tehnică 
atletică. Nu a arătat tot 
poate, fiindcă n-a fost solici
tată de adversar, dar nu e 
greu de bănuit că poate juca 
mai bine. Mi-au plăcut in mod

dcojefcs: nr. 5 (n.n. — Iorgu- 
leacu), bv* organizator, cu 
mare rază de acțiune, nr. 9 (M. 
Sandu). 10 (Coraș). 11 (Hagi) 
— In prima repriză, ți nr. ! 
(Pană), acesta foarte util pen
tru echipă, fucătorul care aco
peri golurile create in siste
mul defensiv-.

Poate că din amabilitate lip
surile dezvăluite de echipa 
bocureșteană nu le-a mențio
nat dar. cu siguranță, au ră
mas înregistrate pe bandă_  In-
trebindu-l despre șansele de 
calificare. antrenorul Fraydl 
ne-a spus scurt : J^iftg-fifty-, 
cele două echipe au țanse ega
le, amintindu-ne și de startul 
bun al echipei sale în campio
natul austriac. în formația sa 
evoluează internaționalii „A“ 
austrieci Pichler, Steiner și 
Jurtin, iugoslavii Vuksanovici 
(de la Maribor) și Bakota (Za- 
regb). ungurul Szokolay, de la 
Ferencvaros.

înființată in 
are o bogată 
națională. în 
Cupa cupelor
rile de finală), iar de 
ori în Cupa U.E.F.A. 
participare. în ediția 1981—1982.

1909. Sturm Graz 
experiență inter- 
1976 a Jucat în 
(pină In sfertu- 

patru 
Ultima

Arcadie Ma- 
Vieru â Viorel

campionatele in- 
ale României — 

deosebit de Utilă 
vor fi 

tehni- 
estefederației. Cert 

acestea ne-au arătat un 
apreciabil și. deopo- 

încurajator în perspec- 
E.

Costin CHIRIAC

ASTAZI — ULTIMA ZI DE PAR
TICIPARE ’

Agențiile Loto-Pronosport mal 
pot elibera doar astăzi bilete cu 
numerele preferate de dv. pen
tru tragerea obișnuită Loto 
vineri 9 septembrie 1983 — ] 
de noi și mari succese la 
joc.
NUMERELE EXTRASE LA ' 
GEREA PRONOEXPRES 

SEPTEMBRIE
Extragerea I : 45 39 31
Extragerea a TI-a : 34

4 11

• de 
prilej 
acest

TRA- 
DIN

1» 37
3 8

1

17
43

LOTO PRONOSPORT INFORMEAZĂ
FOND TOTAL DE CIȘTIGURI : 

9o3 266 lei, din care 256.103 
report la categoria 1.
CIȘTIG URILE TRAGERII
CEP'l IONALE LOTO DIN 28

GUST
FAZA I : cat. 1 : 3 variante 

a 33.457 lei ; cat. 2 : C variante 
25% a 16.729 lei ; cat. 3 : 10 va
riante 100% a 6.373 lei, sau la 
alegere, o excursie de 1 loc 5n R. P. Ungară sau R.S. Ceho
slovacă și diferența în numerar 
și 23 variante 25% a 1.593 lei ; 
cat. 4 : 46 variante a 2.182 lei ;

lei.

35%

„Știți, n-avem arbitri, vom face 
insă totul pentru a folosi judi
cios actualul iot, pentru a. asi
gura campionatului arbitraje 
bune-, declara Fr. Coloși, pre
ședintele colegiului central al ar
bitrilor, înaintea începerii noului 
sezon competițional.

Nu s-au consumat DECIT DOUA 
ETAPE ta Divizia ,»A“ și comisia 
de delegăr a început să ignore 
declarația de principiu a lui Fr. 
Coloși, de fapt punctul do ve
dere al colegiului de arbitri.

tata programările de ta etapa 
de sîmbotâ din prima divizie. Ci
tești. Te freci la ochi și Iar ci
tești : V. Onu, din Predeal, tu- 
șier ta derbyul etapei F.C. Argeș 
— Steaua Cine este Onu de I 
se dă otita cred-it î Pauză. Cro- 
m cor ii rm-l cunosc. In cele din 
urmă am aflat : e șef de ser
viciu ta Consiliul popular din 
frumoasa stațiune de la 1 000 de 
metri oiftudine. Ca arbitru Imă 
(mai oles pentru o asemenea 
partidă) rvu-l cunoaștem. Forul 
orbitritar H descoperă lingă Clă- 
bucet șl îl lansează în Divizia 
WA-, fără rodajul necesar de la 
eșaloanele inferioare.

Alte exemple de promovări „me
teorice- : I. Floricel (Brașov), V. 
Donțu (Galați).

Nu avem arbitri ? Avem dacă 
doar după două etape comisia 
de delegări iși permite luxul să-1 
trimită pe cel mai bun arbitru 
al momentului, Dan Petrescu, «a 
conducă meciul ploieștean de Di- 
vixia „B" Prahova - Metalul HO- 
peni, pe care îl puteau conduce 
ZECE din tinerii arbitri, ca să nu 
mai spunem de unul din ccvaleni 
fluierului din Ploiești sau jude
țul Prahova.

Apropo de delegări ■ 
Gheorghe din Piatra t 
arbitrat ,îmbăta (
București, Sportul stud. — Dună
rea C.S.U. miercuri a fort de
legat la Cavnic (la restanța cu 
„Poli.* Timișoara), kw duminică 
va conduce Jocul de la fctu 
Mare (Olimpia — U.T-A-). Ce 
iace A Gheorghe. vine acasă azi, 
de ic Cavn’c. sîmbătă pleacă din 
nou In nordul țării sau rămîne 
acolo, in concediu ? Chiar ren
tează t O săptămînă întreagă A. 
Gheorghe e pe drum, în timp ce 
Don Petrescu 
intre două 
fără veleități 
(deocamdată) 
trog radare.

Să ne oprim o ici șl so aștep
tăm ce zice — și ce face — co
misia de delegări a federației, 
nu mai înainte de a cere o pre
cizare : federația nu are nimic 
de spus, chiar oța, hotăririle ce
lor care fac delegările sint tabu ?

- • Aurel 
i Neamț o 

(modest) k>

se duce ta un meci 
echipe ploieștene, 
de promovare fî 
fără emoții de re-

Constantin ALEXE

cat. 5 : 129,25 a 777 lei ; cat. 6 : 
223,75 a 449 lei ; cat. 7 : 295.50 a 
200 lei ; cat 8 : 2.005,50 a 100 lei.

FAZA A II-a : cat. A : 1 va- 
____  „ a 50.000 Iei ; cat. B : 
1 variantă 100% a 26.630 lei, sau 
la alegere, o excursie de 2 locuri 
tn R.P. Ungară sau R. S. Ceho
slovacă și diferența tn numerar 
șl 4 variante 25% a 6.658 iei ; cat. 
C : 11 variante a 4.694 lei ; cat. 
D : 49,75 a 1.038 le! ; E : 703,50 * 
100 lei.

Cîștigul de categoria A, tn va
loare de 50.000 lei. a reven!t"_par- 
ticipantului Mihai Saftoiu din 
Buzău.

riantă 25%



DOUĂ VICTORII ROMÂNEȘTI ÎN PRIMA ZI
A DINAMOVIADEI DE ÎNOT ȘI POLO

r

August” si 
a inceput 
internațio- 
de Înot și

PRINTRE 
de 

lo

Ieri, la bazinele ..23 
Dinamo din Capitală, 
o atractivă competiție 
nală — Dinamoviada 
polo.

CARMEN BUNACIU
ÎNVINGĂTORI. In întrecerea 
înot. Carmen Btinaciu — 
cui I la 200 m mixt, Cristina De- 
veseleanu — locul II la 100 m 
bras și ștafeta masculină de 4X200 
m liber — locul HI. au izbutit 
dintre sportivii noștri, sâ urce pe 
podium în ziua inaugurală. Car
men, această inepuizabil* Înotă
toare, și-a asigurat succesul după 
procedeul el îavorit (spate), e- 
leva Cristinei Șopterian promițind 
o comportare la înălțime șl In 
continuare. îmbucurător este re
zultatul Cristinei Deveseleanu, 
una dintre cele mai tinere parti
cipante.

în general, concursul s-a si
tuat in această primă zl In nota 
de dominare a sportivilor din

CAMPIONATELE EUROPENE DE TIR
(Urmare din pag. 1)

decarului, el a totaliaat doar 
587 p. rezultat care i-a adus 
poziția a 4-a in clasamentul fi
nal. Pe locul întii, un trăgător 
sovietic. S. Martirosian (595 p). 
de care se va mai auzi pe po
ligoanele internaționale, el de- 
monstrînd o siguranță deosebită 
în evoluțiile sale la toate cele 
trei perioade (8, 6 și 4 secun
de). Suța $1 Baboi, coechipierii 
lui Babii, n-au acumulat punc
ta ie superioare, fapt care a a- 
dus reprezentativei noastre doar 
poziția a 5-a.

Ioan Joldea a evoluat des
tul de bine la pușcă liberă 3X20 
f. Unele momente de nesigu
ranță In tragerile din pozițiile 
genunchi Cin specia'.) si picioare, 
l-au privat însă de un Joc mal 
bun dedt cel ocupat in final: 
6. cu 574 p. Suedezul Heller a 
cîstigat la cm singur punct, cei 
doi învinși principali ai săi 
fiind din aceeași tară : iugo
slavii Maxi movie si Debeveq, 
ambii cu 580 p.„

Dacă întrecerile de sheet pe 
echipe s-au Încheiat eu clasări 
slabe ale taleristiloc români. Ja 
întrecerea junioarelor. Li* 
Mihaiu ocupă, după 100 de ta
lere Ultimele 50 se vor dis
puta astăzi), poziția a treia ta 
clasamentul intermediar, 
trind șanse pentru a 
medalia de bronz.

REZULTATE TEHNICE, 
liberă 3x3» f, juniori: L 
Her (Suedia) 5*1 p — <
european, 2. G. Maxtmovîe (Ib- 
goslavia) 5*0 p. 3. R. Debevee 
(Iugoslavia) 5** p__ <_ L M-
dea 574 p.... ». P. Gruia 5o« a. 
.. .4*. V. Tirtaa 55. p : edMpe S

pis- 
etueri

OLGA NEMEȘ
PE LOCUL 5 IN 

,,TOPUL“ EUROPEAN
AL TENISULUI DE MASA

Au fost date publicității noi
le clasamente europene ale te
nisului de masă. La feminin, 
în frunte se află Bettine Vrie- 
sekoop (Olanda) — campioană 
europeană, Flura Bulaiev* 
(U.R.S.S.) și Valentina Popeva 
(U.R.S S.) Pe un onorant loc 5, 
junioara noastră Olga Nemeș 
cu un begat palmares în com
pania senioarelor, iar pe locul 
26, Măria Alboiu, pentru prima 
oară inclusă în acest „top”. La 
băieți suedezii Michael Appel- 
green și Jan Ove Waldner și 
iugoslavul Zoran Kalinici ocu
pă primele trei poziții. Pe cînd 
și un jucător de-al nostru în 
acest clasament ?

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX > TELEX • TELEX • TELEX • TELEX

HOCHEI PE GHEAȚA • In ca
drul „Cupei Rude Pravo”, la 
Pardubice, Cehoslovacia a fost 
întrecută de echipa U.R.S.S. eu 
5—3 (2—0, 2—3, 1—0). Au înscris : 
Svozll, Lukac, Ruzicka, respectiv 
Makarov 2, Kapustin, Bîkov (A Iașln.

PENTATLON MODERN • Con
cursul internațional de la San 
Antonio (Texas) a fost cîștlgat 
de Dean Glenesk (S.U.A.) eu 
5 348 p, urmat de filandezui Joma 
Korpela 5 329 p și francezul Pas
cal Cholse! 5 237 p. Pe echipe : 
1. S.U.A 1S 702 p 2. Finlanda 
15 391 p, 3. R.F.G. 15 120 p.3.

Josef Hladky,

două probe. 100 m 
mixt (pe ultimii 

avut un craul de
m 
a
100 liber f — 1. Grit 

(R.D.G.) 59,35 ; 1. Ute
(R.D.G.) 59,71 ;

R.D.G.. UJt.S.S. și Cehoslovacia, 
din această din urmă țară im- 
puntadu-se prin acuratețea șl e- 
ficiența stilului *
medaliat la recentele „europene”, 
care a cîștigat 
liber și 200 
50 de metri 
kinogramă).

Rezultate:
Matthes (R.D.G.) 59.35 ; 2.
Zerfass (R.D.G.) 59,71 ; 2. Elena 
Stepanenko (U.R.S.S.) 1:00,31 ;
...5. Irinel Pânulescu 1:01,7* : *. 
Ludela MihăUescu 1:02.0* ; 10» li
ber m — 1. J. Hladky (Ceho
slovacia) 53,70 ; 2. M. Zuke (R.D.G.) 
54,51 ; 3. J. Bnonek (Cehoslova
cia) 54,52 ; 4. C. Negrea M.5* ; 
...8. I. Mușat 55,29 ; IM bras f —
1. Beate Numbers (R.D.G.) 1:17,S*;
2. Cristina Deveseleanu 1:1», 11 ;
3. Urike Devaux (R.D.G.) 1:28.17 ;
...». Isabela Stănilă 13S; IM 
bras m — 1. V. Pilipeenko
(U.RA5.) 1KK ; 2- D. Kuzmin

1. V.

1. i.

t;

1.

JOCURILE MEDITERANEENE

BUGBT • în cadrul Turneului 
Prietenia, la Moscova au avut loc 
mal multe partide de juniori. 
Iată rezultatele obținute de spor, 
tivii noștri : 58—4 cu R.D. Ger
mană, 11—15 cu Cehoslovacia (pe 
fondul unul arbitraj oomplet ae- 
satlsfăcător) Meciuri de clasa
ment : România — Polonia C—* 
(locurile 3—4) ; UJI.S.S. — ceho
slovacia 27—10 (locurile 1—2).

ȘAH • Runda a 11-a la Nik- 
sici : Nikolld — Selrawan 1—0, 
Larsen — Sachs 1—0, Ivan o vi ci 
— Portisch 0—1, Tal — Gllgorid, 
Spasski — Petrosian, Miles — 
Kasparov, Andersson — Timman

.S.) 1:06,50 ; 3. I. Grzywotz 
>.) 1:07,20 : ...6. L. Șopterian 
; 7. I. Luca 1:14,21 ; 200
f — 1. Carmen Bunaciu 
; 2. Ute Muckei (R.D.G.) 
: 3. Raili Maalust (U.R.S.S.) 
; ...5. Mariana Mandache
; 200 mixt m — 1. J. Hladky 
; 2. A. Skurin (U.R.S.S.) 
; 3. R. Hanemann (R.D.G.) 
; ...6. L Szakadati 2:19,91 ; 
liber — 1. Dinamo R.D.G.

Dinamo U.R.S.S. 
Dinamo București 

2.
L

din
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SFfRIURI DI fWAU LA HKHIAG MEADOW Început

TOUR DE L’AVENIR‘

VOLEI • La prima ediție a 
„Cupei intercontinentale- (octom
brie. la Buenos Aires) vor par
ticipa : Santa! Parma (Italia), 
A.S. Cannes (Franța), Na u tills 
Pacific (S.U.A.), Atlantic Boa- 
vista (Brazilia) șl Obras Saslta- 
rias (Argentina).

FEBRA OLIMPICĂ...

sportiv inter
ne arată că 
ai lumii sint 
conectați la....

Mai bogat, parcă, decît 
oricînd in competiții impor
tante și in recorduri de tot 
felul, sezonul 
național 1983 
marii sportivi 
de pe acum 
atmosfera olimpică.

Exemple semnificative pot 
fi aflate în cele mai multe 
dintre disciplinele de sezon, 
înainte, dar și după cam
pionatele mondiale de la 
Helsinki, atletismul ne-a ui
mit cu o serie de perfor
manțe excepționale, de re
corduri mondiale doborîte 
în serie, uneori la intervale 
de cîteva zile în aceeași 
probă (înălțime fete, 1 500 
m și prăjină), al căror total 
dă o cifră aproape incre
dibilă : 27 de performanțe 
supreme doborîte intr-un 
singur sezon în aer liber, 
număr cu totul neobișnuit 
pentru atletismul modern, 
abundență care ne oferă o 
imagine clară asupra nive
lului concursului olimpic de 
anul viitor 
um”-ul din

La Roma, 
europene 
șase recorduri mondiale și 
12 continentale și-au modi
ficat cifrele, marele benefi
ciar fiind vest-germanul 
Michael Gross (1:47,87 la 
2M m liber și 157,02 la 200 
m fluture), care lșl va dispu
ta cu sovieticul Vladimir 
Salnikov (remarcat in prima 
parte a sezonului cu noi re
corduri mondiale la 400 și 
1 5M m liber) titlul de „îno
tă tortri anului”. Iar piscina 
olimpică de la Lo* Angeles, 
„încercată” în concursul pre- 
olimple din iulie, este, dacă 
ar fi să-l dăm crezare re
cordmanei mondiale a bra- 
«istelor, Ute Geweniger, 
„deosebit de rapidă”.

Șt la haltere, unde înde
obște recordurile nu trăiesc 

de pe „Collisse- 
Los Angeles.
la campionatele 
ale înotătorilor,

1

I

prea mult, 1983 a fost un an 
mai bogat ca oricînd, de la 
juniorul bulgar Neno Ter- 
ziski, noul recordman mon
dial de seniori al „muș
telor" (257,5 la total, 145 
kg la „aruncat”), pînă la 
supergreul sovietic Ana
toli Pisarenko (457 kg 
la total), recordurile și re
cordmanii schimbîndu-se cu o 
frecvență — chiar și aici — 
neobișnuită.

La Altenrhein, în Elveția, 
la campionatele mondiale de 
ciclism, echipa U.R.S.S. cîș- 
tigă proba de 100 km con
tratimp cu o performanță 
Ih 59:12, care înseamnă o 
medie orară de 50,335 km!

Rezultate de cel mai înalt 
nivel se înregistrează chiar 
in aceste zile pe poligonul 
Tunari, gazda campionatelor 
europene de tir. Ultima ma
re performeră este trăgătoa- 
rea noastră Maria Macovei. 
care cîștigă titlul continen
tal la pistol standard după 
ce reușește performanța ab
solută în manșa de pistol 
viteză — 300 de puncte din 
tot atîtea posibile !

Recorduri — neoficiale, 
dar nu mai puțin sugestive 
— s-au înregistrat și la ca
notaj, pe canalul de la We- 
dau, la campionatele mon
diale. -Timpii campionilor 
sint mai buni decît oricînd, 
iar pentru a-și apăra titlul 
la schif simplu, Peter-Ml- 
ehael Kolbe (figură aproape 
legendară) coboară pentru 
prima dată sub 6:50,0 pe 
clasica distanță de 2 000 m.

„Febra olimpică” se face 
simțită, prin super-perfor
manțe, în toate sporturile 
programului olimpie. Și cînd 
ne gtndim că mal toate re
cordurile de azi vor cădea 
1* (sau pînă Ia) Los Ange
les...

Vladimir MORARU

a

localitate In vestulLorient, _ __ _ ______
Franței, a fost marți gazda „pro
logului” ediției a 21-a a com
petiției cicliste (open) „Tour d« 
l'avenlr”. întrecerea s-a desfășu
rat pe un traseu lung de 4,2 km. 
Câștigătorul Olaf Ludwig (R. D. 
Germană), recentul campion 
mondial de fond de la Salnt- 
Gall, a parcurs distanța In 5:13,11, 
ceea ce înseamnă o medie orară 
de 48,209 km. Pe locurile urmă
toare s-au clasat : 2. Uwe Raabt 
(R.D.G.) 5:14,S3, 3. Charles Mot- 
tet (Franța) — profesionist 5:15,58 
4. Falk Boden (R.D.G.) 5:17,38, 5. 
Vincent Barteau (Franța) — pro
fesionist 5:18,66, etc.


