
ECHIPA FEMININĂ DE GIMNASTICĂ

Ecaterina Szabo — nota 10 in toate probele
la exercițiile liber alese !

Reprezentativa feminină de 
gimnastică a României a ter
minat învingătoare în triun
ghiularul găzduit de orașul 
Stadtallendorf, la care au fost 
prezente echipele R.F. Germa
nia, României și Ungariei. La 
programul de exerciții liber 
alese, desfășurat în cea de a 
doua zi a competiției, gimnas
tele românce au dominat mai 
autoritar decit la „impuse", 
realizînd o diferență de aproa
pe 4 puncte fată de formația 
țării gazdă. Iată rezultatele 
finale pe echipe : România
393,39 p, R.F. Germania 389,60, 
Ungaria 377,85. Agențiile in
ternaționale de presă remarci 
performanța deosebită a învin
gătoarei la individual compus, 
gimnasta româncă Ecaterina 
Szabo, notată de arbitre cu 10 
în toate cele patru probe I In 
felul acesta, Ia exercițiile im
puse și liber alese campioana 
României obține 6 note maxi
me, confirmîndu-și cu brio 
forma remarcabilă în care se 
află și valoarea sa competi- 
țională de vîrf. In general, toate 
componentele echipei României 
au făcut un concurs bun, fără 
ratări, prezentind exercițiile la 
un nivel ridicat. Iată rezulta
tele individuale : Ecaterina

ECATERINA SZABO

Szabo 79,80, Lavinia Agache 
79,00, Elke Heine 78,70. Cris
tina Grigoraș și Anja Wilhelm 
78,10, Simona Păucă 78,00, Mi- 
haela Stănuleț 77.90, Astrid 
Beckers 77,35... 10. Mirela Bar- 
bălată 77,00.
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Intr-un ultim (și util) meci-test, la Oradea

ROMANIA - UNGARIA 20-17 LA HANDBAL MASCULIN
O RAD EA, 8 (prin telefon). 

Duminică după-amiază echipa 
masculină de handbal a Româ
niei si-a Încheiat serialul parti- 
delor-test. evoluind in compania 
selecționatei Ungariei. în fața 
a aproape 3 000 de spectatori 
prezent! in tribunele sălii de 
pe malul Crișului. Rezultatul 
final România — Ungaria 20— 
17 (11—8). nu reflectă in Între
gime diferența de valoare din
tre cele două reprezentative, ni
velul general al jocului tricolo
rilor fiind net superior. Dacă 
victoria s-a conturat la o dife
rență de numai trei goluri, de 
vină este doar pripeala in atac 
a sportivilor noștri, precum și 
numărul incredibil de mare de 
ratări.

Ca și vineri la Debrețin, du
minică la Oradea echipa noastră 
a intilnit un partener dispus să

facă eforturi mari, să lupte cu 
ardoare pentru „victorie. Intr-un p-iar'i—fri ‘ncarnanna mrxH— 
că 
pentru . 
forțele. Echipa pregătită 
trio-ul 
Nedef, Radu Voiha și
Penu — cu grija evidentă pen-

meci-test o asemenea repli
că reprezintă un avantaj

cel ce-și verifică
“ ~Z—-.”j âe 
tehnicienilor Nicolae

Cornel

șl permanentă mobilitate. fie 
prin „blocaje oportune, care au 
deviat mingile. Formula cu oa
meni înâlti in apărare (Dumitru 
— Foiker — Bedivan și alții) se 
dovedește a fi eficientă.

In mult prea numeroase oca
zii slăbiciunea echipei noastre 
a constituit-o atacul. Lăsînd la

DE MIINE, PE STADIONUL „23 AUGUST
CAMPIONATELE NAȚIONALE DE ATLETISM VASILE STINGĂ DUMITRU BERBECE

De mîine, timp de trei zile, cel mai mare stadion 
al țării va fi gazda competiției nr. 1 a atletismului 
nostru, campionatele naționale. Programate după o 
perioadă a sezonului în care am consemnat o serie 
întreagă de rezultate excelente, între care multe re
corduri republicane cu rezonanță în lumea atletis
mului internațional, întrecerile ediției a 68-a a com
petiției, așteptate cu mult interes, trebuie nu numai 
să confirme aceste cifre, ci și să le depășească, în 
perspectiva competițiilor de anvergură care vor urma. 
Și cum fiecare din
tre atleții fruntași, 
participant! la în
treceri, are ambi
ția să dovedească
de ce este real
mente capabil, de 
la sine înțeles că 
întrecerile de pe 
stadionul „23 Au
gust" vor avea 
din... plecare un 
ceva anume, deo
sebit. In ceea ce 
ne privește, aștep
tăm (cu creioanele 
bine ascuțite !) 
multe rezultate de 
înaltă valoare. îl 
așteptăm, de pildă, 
pe Sorin Matei 
din nou la 2.34 m 
și asaltînd chiar 
recordul continen
tal de 2,36 al ce
lor patru săritori

in înălțime Wessig, Zosi- 
movici. Thraenhadt și MS- 
genburg ; așteptlnd ca alergă- 
toarea Cristieana Cojocarii să 
înregistreze un nou record na

Augustin Barbu și Vasile 
Bichea. doi alergători sibi- 
eni, luptă pentru titlu U 

3 000 m obttacole

tional în proba de 400 m.g.,
probă in care, de altfel, în 
acest sezon, l-a îmbunătățit de 
patru ori. așteptăm ca sulițașii 
Dumitru Negoi ță și Nicu Roată 
(dar șl alții) să arunce cît mai 
aproape de 90 de metri, aștep
tăm cu plăcere duelul, de acum 
tradițional, al celor doi discoboli 
Iosif Nagy și Ion Zamfirache, 
așteptăm ca sibianul Vasile 
Bichea să alerge, așa cum știe 
el, la 3 000 m obstacole, aștep
tăm ca... timpul să fie prielnic 
pentru întreceri, pentru marile 
performanțe pe care le poate, 
indiscutabil, favoriza etc., etc.

In fiecare zi vor avea loc 
cîte două reuniuni, marți de 
la ora 10 la 12.10 și de la 18 
Ia 19,55, miercuri de la 9.30 la 
11,30 și de la 17.00 la 19,40 și 
joi de la ora 9.30 la 11.10 și 
17 la 20,25.

• In cadrul unui concurs în 
Olanda la Hangelo, semifondis- 
ta timișorean că Maria Slmeanu 
s-a clasat prima la 1 500 m, eu 
timpul de 4:07,61.

tru evitarea accidentărilor — a 
făcut fată în general bine pro
blemelor puse de adversari.

Punctul forte al selecționatei 
tricolorilor l-a constituit evolu
ția în apărare. Alături de por
tarul Adrian Simion — acum al 
treilea în ierarhia goal-keeper- 
ilor noștri — toți au făcut e- 
forturi remarcabile pentru a 
stăvili ofensiva oaspeților, fie 
prin întîmpinarea omului cu 
mingea, ceea ce a cerut o mare

o parte forma din nou bună • 
lui Marian Dumitru si cele do- 
uă-trei incursiuni inspirate a£t 
lui Berbece. în rest jucătorii 
noștri s-au ferit de un angaja
ment insistent cu adversarul, 
retrăgîndu-se nu o dată și cău- 
tînd nu pătrunderea ci culoarul 
liber, care adesea nu s-a ivit.

în mod firesc, aceste două 
Hristoche NAUM

(Continuare in pag. 2—3)

Pregătiri asidue pentru marile confruntări Internaționale

ORE DE MUNCĂ, DE FINISARE ATENTĂ
PENTRU SCRIMERII NOȘTRI FRUNTAȘI

VASILE APOSTOL 
A CÎȘTIGAT „CUPA 
METALUL" LA CICLISM

PLOIEȘTI, 8 (prin telefon). 
Duminică s-a încheiat în loca
litate ediția jubiliară (a XV-a) 
a tradiționalei competiții ciclis
te internaționale „Cupa Meta
lul". Organizată în condiții ex
celente de către Consiliul jude
țean al sindicatelor Prahova și 
A. S. Metalul Plopeni, întrece
rea din acest an a fost cîștiga- 
tă de Vasile Apostol (Metalul 
Plopeni — antrenor Constantin 
Ciocan), un sportiv tenace, bine 
pregătit, care a dovedit pe par
cursul celor trei etape ale în
trecerii o comportare constant 
bună. A fost o cursă grea, la 
dificultățile traseelor (în special 
în prima si a doua etapă), cu 
profil montan, adăugîndu-se de 
această dată și o vreme total 
nefavorabilă, cu ploaie, v’nt și 
mai ales frig pătrunzător. în 
etapa a doua a cursei — Plo
peni — Cheia — Tlopeni (115

Gh. ȘTEFANESCU

(Continuare in pag. 2—3)

In cadrul „Daciadei"

„FESTIVALURI SPORTIVE ȘCOLARE
LA BRĂILA SI GIURGIU
In toate județele țării s-au organizat in această 

perioadă mari „Festivaluri sportive școlare". Ini
țiate de către Inspectoratele școlare județene, Co
mitetele U.T.C. respective și C.J.E.F.S.; aceste 
festiyaluri — urmărite de către mii de spectatori 
— au constituit o propagandă reușită pentru 
practicarea 
Redăm, în 
sportive :

gimnasticii, a sportului, a 
continuare, amănunte de la

BRĂILA. Stadionul municipal 
din localitate a găzduit — în 
cadrul „Daciadei" — un mare 
festival cultural-sportiv denu
mit sugestiv : „Mesaj de pace 
către copiii lumii". Timp de 
două ore. gazonul stadionului a 
fost transformat intr-un amfi
teatru al tinereții, optimismu
lui. cîntecului și dansului, dar 
mai ales al sportului. Peste 
11 000 de șoimi ai patriei, pio
nieri și elevi brăileni din șco
lile și liceele orașului, au pre
zentat un frumos spectacol, ma- 
nifestîndu-și cu entuziasmul spe
cific vîrstei, bucuria de a trăi.

D.4CI>4D>4

aer liber.înmișcării
două asemenea serbări

învăța și munci într-o țară 
liberă.

In fața a peste 20.000 de 
spectatori (elevi, tineri din în
treprinderile și instituțiile ora
șului. țărani cooperatori — in
vitați) a fost prezentat un 
program primit cu vii aplauze 
de către cei prezenți. Au fost 
dansuri, gimnastică cu obiecte, 
demonstrații sportive j.a., pre
zentate de școlile generale : 6, 
9. 22, 23, grădinițele 15, 21,

Nu trecuseră 24 
de ore de la în
cheierea campio
natelor naționale, 
cei mai buni scri- 
meri ai țării abi» 
apucaseră să-și 
strîngâ armele și 
echipamentul și 
select! onabilii por
niseră deja spre 
Gara de Nord. Sa
la Floreasca din 
Capitală, cu plan
șele ei bătute de 
milioane de pași 
în acest sezon, a 
rămas undeva in 
urmă, chiar dacă 
pentru cei din lo
tul reprezentativ 
amintirile. proas
pete, aveau culori 
diferite, ale satis
facției (floretiștii 
Elisabeta Guzga
nu și Petru Kuki, 
sabrerul Marin 
Mustață) sau dezi
luziei (floretistele 
Marcela Zsak și 
Aurora Dan, sa
brerul Cornel Ma
rin). Acum, în fa
tă se afla Vale? 
Prahovei, dar tre
nul care-i aștepta 
nu era cel al va
cantei, ca pentru 
cei mai multi to
varăși de drum, ci cel al unui 
ultim și deosebit de important 
efort dinaintea marilor con
fruntări internaționale.

La Bușteni, sala asociației 
sportive Caraimanul fusese 
„testată" de scrimă în vacan
ța de primăvară de compo 
nenții lotului republican de 
juniori șl concluzia specialiș
tilor a fost unanimă: „Con
diții excelențe de pregătire și 
refacere Pregătirea fizică și 
cea tehnică beneficiază de con

Două ,,florete" campioane — Elisabeta Guzganu 
și Petru Kuki — o singură aspirație: marea per

formanță internațională

(Continuare In pag t-3)

diții egale, raportul dintre ele 
în ciclul săptămînal de pre
gătire urmînd să fie stabilit 
de antrenori, criteriul princi
pal constituindu-1 principiul 
modelării, în vederea apropia
telor mari întreceri. Deși a- 
flată în... deplasare („terenul 
propriu" Înseamnă sala Flo
reasca din București și cea 
din Satu Mare) scrima este —

Paul SLAVESCU

(Continuare in pag. 2—3)



Campionatul de rugby In clteva cifre
▼

„TROFEUL SPORTUL"-TREI CÎȘTIGĂTORII
Prezentîndu-se în .haină** 

nouă, cu două serii a cite zece 
echipe, cea mai recentă ediție

TROFEUL SPORTUL, 
1983/1984

1—3. MIRCEA CHIRICENCU 
(Dlnamo) SORIN FUICU, 
FLORICA MURARIU (ambii 
Steaua) —- 7

4—5. Mihai Holban (Farul), 
Liviu Hodorcă (Steaua) — 6

6—9. Gheorghe Florea. Vasile 
Ion (Farul). Marian 
(Dlnamo), Alexandru 
(R.C. Grlvlța Roșie)

10—18. Gheorghe 
Gheorghe Varga. Sergiu Galan 
(Farul), Mircea *~ “*“
Stelian Podărescu 
Gheorghe Vărzaru, 
Enache 
(C.S.M. 
(Știința 
4.

Aldea 
Marin 

5 
Dumitru,

paraschlv, 
(Dinamo), 

Dumitru 
(Steaua), Ion Negru 
Sibiu), Florin Nistor 
CEMTN Bata Mare) —

a campionatului Diviziei —A* 
la rugby a consemnat destule 
schimbări în ce Driveste rea
lizările individuale sau ale

„CUPA METALUL //

ansamblurilor. Reținîndu-le pe 
acelea din seria de elită vom 
începe prin a preciza că 
o comnaratie cu precedenta în
trecere este, se înțelege. im
posibilă : în vechea formu
lă erau 14 echioe. acum sînt 
Datru mai puțin, iar dacă Stea
ua a terminat în nostură de 
campioană în ambele oca
zii. bilanțul său diferă sub
stanțial, în vara trecută ea în
cheind cu 72 de puncte 
ouncte marcate) oentrți 
cum să aibă la activ 
ouncte înscrise).

Ce ..spun* 
samente 
Sportul" 
trei 
Chiricencu 
rariu 
pentru
Da 
răsplata 
apariții 
marcatorilor 
cindu-i-se 
dună ce ratase cucerirea 
teului De linia de 
două camD’onate 
Cifra din dreDtul 
— 7 eseuri — este 
oresionantă. dar 
chiar intr-o asemenea
treită orezentă merită

(823 
ca a- 

52 o <389

trei ela- 
„Trofeul 

Dremieră 
aripa

_ cele 
alăturate ? 
are. in 

laureati. Dacă 
și înaintașul Mo- 

sînt Drezente inedite 
această oostură ari- 

Fuicn Drimeste în fine 
consecventei sale 

De lista fruntașilor 
de eseuri fă- 

cumva— dreotate
Tro- 

sosire in 
anterioare 
celor trei 
puțin im- 

învineătorul 
in- 
in-

LA CICLISM
(Urmare din pag. 1)

km) — ploaia i-a luat în pri
mire pe concurent! încă din 
start. O ploaie torențială, care 
a făcut șoseaua alunecoasă, o- 
bligînd pe sportivi să pedaleze 
cu atenție. Totuși, si această 
secvență a întrecerii a fost ra
pidă. dovadă media Orară de
37 km realizată. în condițiile a- 
rătate. de polonezul L. Rozan- 
ski. cîstigătorul etapei. Cătăra- 
rea de la Cazacu a fost cîști- 
gată de S. Bulăreanu (Steaua), 
după care, la coborire evadea
ză din pluton Cr. Ionescu (Me
talul). L. Rozanski si O. Mitran 
(Steaua). Acțiunea însă va eșua 
și. pe urcușul de la Izvoare
le. plutonul a devenit compact, 
s-a înșiruit și sprintul de că- 
tărare a fost cîștigat de C. An
tal (CIBO Brașov). De aici 
înainte se va rula numai in 
pluton. ■ cătărarea de la Mine- 
dtt revenind lui M. Aldulea 
(CIBO Brașov). La sprintul fi
nal a cîștigat. așa cum am ară
tat. polonezul L. Rozanski. in
tr-un duel strîns cu M. Măr
ginean (Steaua) ambii crono
metrați în 3h 07:40. în același 
timp s-au clasat O. Mitran. Gh. 
Vasiliu (Steaua). A. Năstase 
(CIBO). I. Oprea (Metalul) etc.

Etapa a treia și ultima, des
fășurată duminică în Ploiești, 
pe un circuit de 48 km. a fost 
deosebit de animată, explicabil 
dacă se are în vedere că în cla
samentul general, după două e- 
tape. ocupantii locurilor 2 și 3 
se găseau fată de lider (V. A- 
postol) la o diferență de 1 și 2 
secunde, iar primii 20 de ci
cliști. în același clasament gene
ral. erau departajați de la una 
la 40 de secunde, timp minim, 
ușor de recuperat. Bătălia pen
tru victorie a fost decisă abia 
la ultimul sprint, cîștigat de 
Mărginean, cu lh 15:12.

CLASAMENT GENERAL : I. 
Vasile Apostol (Metalul Plopeni) 
7h 09:41, X W. Plutecki (Polonia) 
la o secundă. 3. S. Bulăreanu la 
î sec. 4. Gh. Vasiliu (Steaua) 
ta 38 sec. 5. M. Mărginean la
38 sec. 6. I. Alexandru (Steaua) 
ta 38 sec. Pe echipe : 1. Metalul 
Plopeni, 2. Polonia. 3. Steaua, 
4. CIBO, 5. Voința București 
etc.

O ALTFEL DE IERARHIE-
...sau el’e eseuri a mart 

fiecare echipă : 
t Steaua 50. X 
C.S.M. Sibiu 23. 
MIN Baia Mare 
nica Iași 10. 7. 
șanl IX 6. 
dențesc II. 
șle 9. 10.
șoara 4.

1. FARUL Sl. 
Dinamo 34. 4.
S. Știința CE- 
1». 6. Potiteh- 
Știinta Pe*.ro- 

R C. Sportul stu- 
9. R.C. Grivița P.> 
Politehnica Tlmi-

totdeauna 
(apropo de 
stănteanul 
dublu

un cuvi: 
învingător 

Pllotschi. 
cistigător. nu

btm 
coa
fori 

măr
it trei

eseuri !). Remarcabil ni se 
pare numărul mare al iucăto- 
rilor Drezenti De listă : cele 
228 de eseuri fiind marcate de 
108 rugbyști. din
niile de la fundași la Dflieri.

Nu încaoe vorbă rugbyul 
rămîne Drin excelentă un

toate li-

După
L.I.H.G.
nală de hochei pe gheată), la 
care s-a

lucrările 
(Federația

congresului 
internați o-

linii gene- 
intemational 

d 
dat

CEI MAI BUNI 
TRANSFORMER!

1. DUMITRU ALEXANDRU 
(Steaua) 150 puncte marcate 
din 18 l.p., 12 drop, 30 trans
formări ; 2. Stelian Podărescu 
(Dlnamo) 86 p. 3. Mihai Miti- 
telu (Politehnica Iași) 83 p, 4. 
Tudor Radu (R.C. Grivița Ro
șie) 79 p, 5. Dan Cojocaru 
(Sportul studențesc construc
ții) 76, 6. ion L__- 
Petroșani) 74 p, 7. 
Tudose (R.C. 
70 p, 8. Ion 
namo) 64 P.

Luca (Știința 
_ Teodorin 

Grivița Rosie) 
Constantin (Di-

Iată de ce am 
interes si ex- 

Drin cel
joc colectiv, 
urmărit cu 
orimarea echiDelor 
mai frumos moment al .spor
tului in 15“ — eseul, 
acest capitol. Steaua 
vut de susținut un 
dialoe". numai că

iul jucat in campionatul pro- 
oriu-zis 
flat..
'renată de Mihai Naea a reu
șit de

la 
a-

Si 
a 

animat 
in ro-

de Dinamo s-a 
Farul. Formația

a- 
an-

altfel să depășească 
campioana in clasamentul 
eseurilor. demonstrindu-si o 
dată mai mult aDetitul ofensiv, 
apreciere valabilă si Dentru 
Steaua (în specia!) sau Dina
mo, 
slaba 
XV-le 
1st datorează, 
cui al oatrulea 
Diviziei unui 
miros" d’-js 
sformeriloc ei.
dose r-’rcind '-n ordină) a- 
nroaoe 75 la sută din ouncteie 
de la activul Grivitci ! Rea

lului _ nebystic 
desa-rr Alexan- 

număr 
I de 
stego- 

eel or! alte

Surprinde. în schimb, 
oozitie a erivitenilor. 
din Parcul copilului 

de fapt, lo
in clasamentul 

ioc econo- 
M-eriziei tran- 

Rado si Tu- 
rîmoreună)

rămine. insă 
dn. care a CT

de Iov

Sec tAETCHI

.23

stabilit, in 
rale, calendarul 
pentru sezonul următor, ’nruî 
nostru de specialitate a 
formă definitivă programului 
de întreceri interne.

în campionatul Diviziei 
iau parte 6 echipe : 
S.C. Miercurea Ciue. 
București, Progresul 
Ciuc. C.S.M. Viitorul 
gheni și Dunărea Galati. S-a 
stabilit că întrecerea se va 
compune din 6 turnee. ale 
căror date de disputare si 
locuri de organizare vor fi 
următoarele : turneul I intre 
7 și 12 octombrie la Ghesr- 
gheni. turneul al fi-le» intre 
3 și 8 noiembrie ta București, 
turneul al III-Ie> intre 14 și 
19 decembrie la Miercurea 
Ciue, turneul al TV-Iea intre 
7 și 1! ianuarie Ia Galați, tur
neul al V-lea între Ti si TI 
ianuarie la București si tur
neul al VI-lea intre 8 și 13 
aprilie tot la București. In 
repartizarea orașelor gazde aîe 
acestor turnee s-a ținut seama 
că in sezonul trecut la Bucu-

.A*
Steaua. 
Dinamo 

Miercurea
Gheor-

irea 
e si

constitui unul 
teste pentru 

reprezentativi 
in tuna mai 

14 și 23 la

ivele (in 
Bulgariei, 

Coreei de 
Danemar-

0 NOUA DOVADA A POPULARITĂȚII CRESCINDE
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Se atribuie autoturisme 
de mic litraj „OLTCIT 
SPECIAL", excursii in R.D. 
Germană, importante su
me de bani.

Totalul numerelor ex
trase : 15 (cu 3 mai mult 
decit la o tragere obiș
nuită).

Categorii de ciștiguri: 9. 
Cele mai multe șanse 

le au biletele de 25 lei I

RING-VCINȚA '84
Finalele competiției de box „Ring 

Voința ’84“ de duminicâ dimi
neața au oferit cîteva partide 
atractive, la categoriile semimuscâ, 
musca, ușoara și semigrea. In prima, 
Dumitru Șchiopu (Steaua) s-a între
buințat extrem de mult pentru a fi 
declarat învingător în fața lui Cons
tantin Axinte (C.S.M Borzești). La 
muscă, în meciul dintre Alexandru 
Șchiopu (Steaua) și Gicâ Agrigoroaie 
(I.M.A.S.A. Sf. Gheorghe) a plăcut 
doar ardoarea cu care cei doi pugi- 
liști și-au disputat șansele. învingător, 
Al. Șchiopu. La ușoară, Gelu Hudiș- 
teanu (Steaua) a făcut un meci bun 
în compania lui Florea Zamfir (Vo
ința Buc.), pe care l-a dominat cu 
lovituri mai numeroase și mai precise, 
dar arbitrii au comis prima eroare și 
l-au declarat cîștigător pe Zamfir I 
Arbitrii și-au dat în petec șl în me
ciul Vîore! Bârburaș (Voința Buc.) 
Nicolae Vînâtoru (I.M.G. Buc.) 
care primul a fost gratificat cu 
victorie nemeritată.

La „semigrea* Micloș Paizs (Steaua) 
a avut de fuxă cu Vasile Cazacu 
(I.M.G. Buc.), care nu s-a împăcat 
cu postura de învins și a luptat cu
rajos, dar stelistul s-a dovedit, totuși, 
superior. CELELALTE REZULTATE : „co
coș" : R. Nistor (Steaua) b.p. T. Cos- 
tache (Rapid) ; „pană" : I. Preda 
(C.S.M. Borzești) b p. V. Duchin (Ra
pid) ; „semiușoarâ" D. 
(Voința P. Neamț) b.p. 
(Metalul Buc.) ; „mijlocie mică" : 
Motrogan (Rapid) cîștigă dese. 1 ța 
Gh. Encuna (C.S.M. Borzești) ; „mij
locie" : FI. Vasile (Steaua) b.ab.1 
I. Pol (I M A.S.A. Sf. Gheorghe) : 
„grea" : I. Ce mat (Steaua) b.ab.1 D. 
Gontariu (Steaua) Cupa a revenit e- 
chipei Steaua. (Paul IOVAN)
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COMPlfXUL „SPORT Șl
Purtam o discuție, la sediu 

C.J.E.F.S. Sibiu cu secretarul a- 
cestuia — V. Braicu — despre 
Complexul polisportiv „Sport și 
Sănătate", despre interesul, mai 
mare sau mal mic, manifestat în 
această direcție tn asociațiile spor
tive din Sibiu. Cu acest prilej, in
terlocutorul nostru remarca : 
„Dacă ar fi să ne referim la o 
asociație cu bune rezultate, aș 
spune imediat Voința". Am ascul
tat argumentele în sprijinul afir
mației și, convinși ne-am îndrep
tat spre cartierul .Ștrand", unde 
se află stadionul Voința.

...Mal întîl am făcut cunoștință 
cu... „Voința — Sibiu". Circa 
13 000 de membri, dintre care mai 
mult de jumătate slnt cu cotiza
ția la zl. O compun : U.J.C.M. și 
cooperativele „Arta Sibiului", 
„Munca ttmplarilor", „Igiena", 
„Gheata", „îmbrăcămintea", „Teh
nica Nouă", „Constructorul", 
„Timpuri Noi", „Progresul" șl 
„Textila". Discutăm cu Gh. Crls- 
tea, apoi cu C. Carabulea (pe 
care îl știam antrenor de moto- 
clclism), ca oameni care, In ca
drul asociației, răspund de buna 
desfășurare a complexului „Sport 
și Sănătate" In mijlocul coopera
torilor meșteșugari din Sibiu. Gh. 
Crlstea, cu care vorbeam, ne-s 
dat amănunte în plus : Avem 
plnă acum 1167 de participări în 
probe ale complexului : alergări, 
aruncarea mingii de oină, la tenis 
fotbal, handbal șl orientare turis
tică. Probabil, interlocutorul nos
tru „simte" ca ne îndoim parcă 
de masă, popice, jocuri t volei, 
de ceea ce ne spune și începe 
să aducă documente. Mai întîi, un
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GIMNASTICA DE ÎNTREȚINERE ÎN MIJL0CU1
Primele relații le-am primit 

de la R. Donciu, președintele 
C.E.F.S. al sectorului 2. de care 
aparține acest centru : „...Sînt 
doar două luni de Ia deschiderea

Aflind că, nu demult, in Ca
pitală s-a deschis un nou Cen
tru de gimnastică de întreține
re pentru femei, ne-am pro
pus Să-t v'zităm L-am găsit

Gzmncrtică de întreținere pe 
de profesoara

•jt.ieva in mijlocul orașului — 
mai precis pe str. Luca Stroid 
nr. 13 — Intr-o curte cu copaci 
Inalți. bătrrnl. Evident centrul 
înseemnâ mai toții o sală de 
r-ur^astică curată, cu parchet 
pe Jos. dotată cu tot felul de 
aparate necesare scopului pen
tru care a fost creată : spalie
re, mingi, greutăți. biciclete 
er??"netr:re ș.a. nelipsind mag
netofonul (aproape la toate 
centrele se folosește fondul 
muzical atit pentru ritma rea 
exercitiilor. cit si pentru diver
tisment- to timpul lucrului).

AZI ÎNCEPE „cupa
încene la poligonul 

Tunari o intere- 
comoetitie intematio- 

cu 
va reuni 
de unii 
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olimpice.

re-

Astăzi 
bucurestean 
sântă 
r.ală de tir pentru arme 
elont 
pe standuri, 
dintre cei 
români la 
component!

.Cupa Steaua" 
alături 

mai bun: 
probele 
ai loturilor

covorul verde al ierbii, condusă 
I. Țimbrescu

Foto : Ion MIHĂICA

lui și aproape 80 de femei au 
devenit cursante conștiincioase. 
Două profesoare de educație 
fizică — Irina Țîmbrescu și 
Georgeta Amica — conduc 
grupe ce funcționează zilnic, 
atit dimineața, cît si după-a- 
miaza. Cursurile au loc de trei 
ori pe săptămină (cite o oră), 
după care participantele au la 
dispoziție vestiare, dușuri, iar 
in curind va apare și sauna...". 
Asistăm apoi la o oră a profe
soarei Țimbrescu. Alergări... 
sărituri pe un picior... exer
ciții pentru șolduri— mers pe

STEAUA“ LA TIR
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reprezenta 
din 
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(Urmi

PREGĂTIRI ASIDUE ALE SCRIMERILOR NOȘTRI FRUNTAȘI
(Urmare din pop I)

după cum am constatat și noi 
— la ea acasă si la Bușteni 
La aceasta contribuie si faptul 
că acum, in această importan
tă perioadă de finalizare a 
unui întreg și îndelungat ciclu 
de pregătire, pe marginea plan
șelor. lingă aparatura de sem
nalizare electrică, se află si 
tehnicianul ..casei". Anton VI- 
mamei.

La lecția individuală, flore- 
tistele Elisabeta Guzganu si 
Monica Veber, protagonistele 
recentei și ineditei finale a 
campionatului national. Eliza, 
de la Steaua, este pregătită la 
lot sub supravegherea antreno
rului Ștefan Haukîer, de la 
C.S. Satu Mare, iar Moni, de 
de la CJS. Satu Mare, sub 
supravegherea antrenorului Tu
dor Petruș, de la Steaua... Iar 
asaltul celor două tinere spe
ranțe pentru desemnarea cam
pioanei naționale pe anul 1984

a fost sub semnul creșterii va
lorice, „cum nu s-a mai văzut 
pe planșele noastre de pe vre
mea Olgăi Szabo, Măriei Vicoi. 
Anei Pasen și Ecaterinei Stahl**, 
cum spun „istoricii** scrimei, 
zgîrciți, de .obicei, cu „noul val" 
in comparații flatante. Se vede, 
deci, că interesele reprezentării 
internaționale primează. Iar 
cele două floretiste, ca și ce
lelalte coechipiere, Marcela 
Zsak, Aurora Dan și Rozalia 
Oros, vor să dovedească la a- 
propiata mare competiție inter
națională că uneori „socoteala 
de acasă se potrivește cu cea 
din tîrg“...

„...dacă ai valoare !“, preia 
ideea căpitanul echipei de sa
bie, Ioan Pop, medaliată cu 
bronz la J.O. de la Montreal. 
La care se asociază imediat co
legii săi de armă și echipă, 
Marin Mustață și Cornel Marin, 
completînd „triunghiul valoric" 
al performanței din 1976, dar 
lăsîndu-1 deschis pentru noii 
veniți în reprezentativă, prin-

tre care „cadetul" Vilmoș Sza
bo este însoțit de cele mai 
mari speranțe. Deocamdată, 
mezinul „trage tare", cu încrîn- 
cenare chiar, așa incit echili
brarea Iul, aducerea sa Ia nu
mitorul comun al echipei — de 
randament egal, la cotă înaltă 
—, depinde mult de antrenorul 
Ladisîau Rohony.

Floretistul Petru Kuki și 
„umbra" lui, antrenorul Iosif 
Zilahi, se studiază reciproc : 
primul, pentru a desluși și de
juca cît mai exact și mai ra
pid „capcanele” celuilalt (fostul 
dublu campion mondial de ti
neret și vicecampion mondial 
de seniori vrea să-și încunu
neze cariera cu o altă mare 
performanță), cel de al doilea 
pentru a găsi acum, cînd mai 
poate fi remediată, „fisura** din 
„armura" elevului său.

Ore de muncă intensă, ore de 
finisare atentă, ore de respira
ție profundă, ore de meditație 
și concluzii, ore de responsabi
litate majoră.
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VOR CUNOAȘTE
— Așadar, Florin Halaglari, 

iată-te in fața unei situații ine
dite : pentru prima oară an
trenor al unei echipe bucureș- 
tene. O echipă pe locul secund 
și în campionat și în „Cupa 
României".

— Primind această 
ofertă, sînt pe deplin 
că obligațiile care îmi 
linia profesională au
atît față de noul club, 
cărui obiective sînt deosebite 
de acelea ale cluburilor unde 
am activat pînă în prezent, cit 
și față de inimoșii și exigenții 
săi suporteri. In privința obiec
tivelor pe care și Ie propune o 
echipă de talia Stelei, angaja
mentele mele sînt pe cît de 
clare pe atît de ferme. DaT 
trebuie spus că și exigențele 
mele vizavi de noii mei jucă
tori au fost expuse la fel de 
clar și de ferm. Cu atît mai 
mult cu cît noii mei jucători 
posedă. cu prisosință. două 
mari atuuri : primul ar 
tinerețea, cel de al doilea 
valoarea.

— Cunoscîndu-l bine i 
Halagian, exigența pe care o 
afișează el, de la bun început, 
nu ne poate surprinde Ne-ar 
interesa să aflăm cum l-a pri
mit echipa pe noul ei antre
nor ? Cum ai „simțit-o" după 
prima săptămînă de convie
țuire ?

— Cred că nu mă înșel afir- 
mînd că jucătorii m-au primit 
bine. Inclusiv mănunchiul ti
nerilor foarte dotați care; me- 
najîndu-se, se pare, au întîr- 
ziat consacrarea. I-am 
pe acești tineri că sînt dornici 
să facă totul pentru a-i ajunge 
din urmă pe bunii lor 
Rednic, Klein, Hagi, 
bor și alții, la fel de tineri ca 
ei, dar care se află actual
mente ceva mai sus pe scara 
valorilor. Pregătindu-se, de aici 
înainte, în condițiile unei disci
pline sporite, tinerii fotbaliști 
ai Stelei vor cunoaște, sînt 
convins. împlinirile pe care le 
merită. Repet, pe cei mai mulți 
dintre ei îi consider capabili să 
facă față fotbalului actual de 
mare competitivitate.

— Apropo de fotbalul actual. 
Cum interpretezi clfrele-bilant 
ale ultimei competiții de am
ploare, turneul final al C.E., 
cifre potrivit cărora mijloca
șii și fundașii au înscris un

număr aproape 
luri comparativ 
înaintașilor ?

— Era normal 
aici și asta pentru că produc
tivitatea deosebită a jucătorilor 
din liniile dinapoi se explică, 
în cele din urmă, prin marele 
travaliu Și prin polivalența teh- 
nico-tactică.

Printr-o pregătire temeinică, 
fără nici un fel de rabat, la 
așa ceva trebuie să se tindă si

să se ajungă

copilărească 
simplul motiv 
apărării în jocul de fotbal este 
la fel de important ca acela al 
posesiei mingii. Este un adevăr 
scris cu majuscule în orice 
manual de fotbal care se pre
tinde a fi serios, este un ade
văr demonstrat la toate marile 
competiții, inclusiv la cea des
fășurată. recent, în Franța. Ci
ne nu ține seama de el, nu 
poate aspira cu temei la per
formanța înaltă. Amintiți-vâ. 
in acest sens, momentul de... 
poezie pe care și l-a permis 
reprezentativa Franței cu pu
țin timp înainte de finalul se
mifinalei cu R.F. Germania, la 
iltimul campionat mondial, eînd 
chipa lui Rummenigge a 

—jperat. rapid 
uă goluri.
Dar o dată se

■ așa rum 
Hidalgo.
bă" de la 
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PERFORMANTE> 
explicabil interes, pentru 
că una este să joci în pri
mul tur cu o echipă mal- 
teză. de pildă, si cu totul 
alta cu o echipă engleză ... 
E adevărat, fotbaliștii noș
tri i-au mai învins și i-au și 
eliminat uneori pe en
glezi. dar orice antrenor 
si-ar dori confruntări foar
te tari — cu fotbal de tip 
britanic. bunăoară — mai 
spre sfîrșitul competițiilor 
europene... Vom vedea ce 
ne vor rezerva urnele...

Un lucru este sigur. Atît 
la nivelul reprezentativei 
naționale cît si la cel al 
echipelor-ambasadoare de 
club, fotbalul nostru este 
așteptat in arena 
națională cu o 
bilă curiozitate 
legitim interes, 
românească si
român cîștigîndu-și o
moașă reputație si
cert prestigiu. în 
tie dialectică directă 
putatia si prestigiul 
tigate sporesc considera
bil obligațiile îndatoririle, 
răspunderea tuturor veri
gilor (jucători, antrenori, 
conducători de club, fe
derația de specialitate) fot
balului nostru 
tional.

Asaltați 
tre cele 
loase din 
tional. am 
știm si să 
fotbalul 
polarizează 
pasiuni. se 
ACUM foarte 
nic. sistematic 
disciplină. cu 
bătaia lungă a 
formante 
rile 
mii.

Aflam zilele trecute 
mai recentă isnravă a 
mului ..copil genial" 
sportul minții, Garri 
Darov (penultimul
se știe. Bobby Fischer), 
candidat la titlul suprem 
al eșichierului mondial. Ei 
bine. Kasparov a jucat 
un simultan cu totul neo
bișnuit. un simultan prin... 
satelit, cu 10 adversari vii
torul opozant al campio
nului mondial Karpov în- 
vîngînd în toate cele 10 
partide. O rezonantă vic
torie sahistă... prin satelit I 
Un adevărat subiect de 
film... Foarte spectaculos, 
foarte impresionant si to
tuși în filmoteca mea sen
timentală satelitul obse
dant (obsedant ca... omu
lețul lui Gopo) rămîne min
gea noastră cea de toate 
zilele. Adică fotbalul. Cu 
reușitele sale 
loase din ultimul 
1) Calificarea 
României la turneul 
nai al campionatului euro
pean : 2) Calificarea cam- 
Dioanei tării. Dinamo, nînă 
in semifinalele C.C.E. Dar 
si cu neîmplinirile de la 
turneul final din Franța...

în aceste 
Dregătirile 
fotbalistic, 
mai febrilă 
solicită 
rări, 
nori. Zvonuri foarte 
bițioase se aud din 
multe tabere ca în anii 
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in fotbalul nostru, 
rește, la echipa Ste 
acest sens, cred că, pe 
unor acumulări progres 
capitolul pregătire fizico 
că, Steaua va putea f 
să practice acel joc 
mobilitate care să pei 
ticiparea jucătc 
liniile la i 
fi. desigur, 
o mișcare 
cadrul unor 
rigoarea și 
tribute Ia 
atac.

— Halagi 
dar, in far, 
fensiv. Cum a 
tia ziarului n 
re la acordarea a tre 
in loc de două, in caz 
torie ?

— Din capul locului, 
clar partizanul unei a 
idei menite să 
rîndul echipelor dorința de a 
obține victoria și. în consecin
ță. dinamizarea jocului. Ader, 
deci, la această idee, dar simt 
nevoia să fac următoarea pre
cizare : în marea dorință de a 
se obține victoria să nu se 
neglijeze nimic din ceea ce ar 
putea să conducă la... pierderea

„CUPA DE VARA"
Ieri s-a disputat o nouă etapă 

în „Cupa de vară". Iată cîteva re
zultate :

Minerul Vatra Domei — Meta
lul Rădăuți 3—0 ; Chimia Fălticeni 
— A.S.A. Cîmpulung Moldovenesc 
1—2 ; Cimentui Fieni — Electrica 
Titu 4—1 ; Dacia Pitești — Musce
lul Cîmpulung 1—2 ; Minerul A- 
nlna — c.s.M. Reșița 1—0 ; Glo
ria Reșița — Metalul Bocșa 3—1 ; 
Minerul Oravlța — C.F.R. Victoria 
Caransebeș 1—0 ; Minerul Baraolt

— Mureșul Toplița 1—0 ; Electro 
Sf. Gheorghe — I.M.A.S.A. Sf. 
Gheorghe 3—2 ; Viitorul Gheor- 
gheni — Unirea Cristur 1—2 ; Me
talul Sighișoara — Electromureș 
Tg. Mureș 1—0 : Chimica Tîmă- 
veni — Mureșul Luduș 1—0 ; Oțe
lul Reghin — Avîntul Reghin 0—!; 
Unirea Dej — Silvania Cehu Silva- 
nlei 3—0 ; Ind. sîrmei Cîmpia Tur- 
zli — Rapid Jibou 1—1 ; sticla 
Arleșul Turda — Steaua C.F.R. 
Cluj-Napoca 3—1.

UNGARIA LA HANDBAL MASCULIN
ia(7. 1)

a pregătiri- 
noastre o- 

ortune. Ele 
atît plusu- 

ile handba- 
rind celor 
te de reper 
:are se vor 
e trei săp- 
Insuficiența 
ic a fost 
:eama de a 
că în viitor 
zlănțui, așa 
la „Trofeul

Carpați", la Campionatul Bal
canic și la Super-cupa campio
nilor mondiali. Aceasta pentru 
că ei au și o excelentă pregă
tire fizică, și resurse tehnice 
remarcabile, rămînînd doar ca 
să se mărească dîrzenia, să se 
amplifice dorința de detașare 
netă de adversar.

Sportivii din reprezentativa 
Ungariei au făcut mari efor
turi și trebuie felicitați pentru 
faptul că au oferit — la acest 
punct terminus al partidelor de 
verificare — o posibilitate rea
lă de stabilire a potențialului 
handbaliștilor români. Din rîn-

dul 
țiați

Ău marcat : Dumitru 5, Stin
gă 5, Berbece 4, Folker 2, Co- 
vaeîu 2, Bedivan 1, Durau 1 
— pentru România ; Kovacs 4, 
Bordas 4, Lele 4, Fodor 2, Toth 
2, Horvath 1— pentru Ungaria. 
Au arbitrat bine Marin Marin 
și Ștefan Șerban.

oaspeților merită eviden- 
Bordas, Fodor și Lele.

SPORTIVE ȘCOLARE"
1. I)

iele : Panait
N. Bălces- 
de marină 

IE, coresp.). 
ea sportivă 
jurgiuveni a 
umoasă de- 
orașului a 
multă vre- 

eze într-un 
pe gazonul 

al. La în- 
istă serbare 
defilare a

plan județean : 1.
Maiorescu, 2. Liceul 
textil 3. Liceul 
nr. 2 — toate

P.T.A.P. — 
premierea 

it cele mai 
îeastă acti-

in- 
din

tost
pa-

vitate. pe 
Liceul I. 
industrial 
dustrial 
Giurgiu.

Spectacolul sportiv a 
susținut de către șoimi ai 
triei, elevi de la școlile gene
rale 3 și 6. de către sportivi 
ai Centrului de antrenament 
din localitate (la lupte libere și 
greco-romane) si judoka de 
la A. S. Textila Dunăreană.

în final, un reușit concurs de 
karting cîștigat de către Cris
tian Săracu (14—16 ani) și Va
lentin Năvală (17—19 ani) — 
deveniți campioni județeni, ur- 
mînd a reprezenta Giurgiul la 
etapa finală pe țară inițiată în 
cadrul „Daciadei".

lOTO-PItOliaSPORT W0RMEU1
REZULTATELE CONCURSULUI PRO

NOSPORT DIN 8 IULIE 1984 : 1. Mi
nerul V. Dornei - Metalul^Râdăjjți 1 ; 
2. Chimia Fălticeni * *** .
lung M. 2 ; 3. C.S.M. Suceava - Mi
nerul Gura Humorului 2 ; * 
Automecanica Moreni — 
1 ; 5. Dacia Pitești - Muscelul Cîm
pulung 2 ; 6. Minerul Anina — C.S.M. 
Reșița 1 ; 7. Minerul Oravița — C.F.R. 
Caransebeș 1 : 8. E ectro Sf. Gheor
ghe - I.M.A.S.A. Sf Ghe. 1 ; 9. Oțe
lul Reghin — Avîntul Reghin 2 ; 10.
Chimica Tîrnăvenî — Mureșul Luduș 
1 ; 11. Industria sîrmei — Rapid Ji
bou X ; 12 Arîeșul Turda - C.F.R. 
Cluj-Napoca 1.

FOND TOTAL DE CIȘTIGURI : 163.377 
lei.
NUMERELE EXTRASE LA TRAGEREA 
EXCEPȚIONALA LOTO DIN 8 IULIE 

FAZA I, extragerea I : 54 80 63 12
34 74 25 59 68 70 89 55 ; extragerea 
a ll-a : 50 53 44 26 47 14 36 9 42 18
35 28 ; extragerea a l!I-a : 87 60 69 
53 29 61 48 71 76 22 10 28 ; extrage
rea a IV-a : 79 59 40 18 14 72 3 2 
7 4 41 65.

FAZA a ll-a, extragerea a Va: 62 
6 32 48 46 40 ; ext. agerea a Vl-a : 
35 22 57 77 53 2 ; extragerea a Vll-a: 
66 51 71 85 87 80. Fond total de cîș- 
tiguri : 1.392.504 lei.

A.S.A. Cîmpu-
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bine, temei- 
în ordine și 

gîndul 
marilor 

dorite în 
competiții ale

la 
per- 
ma- 
lu-

Marius POPESCU

ATRIBUIREA LOCURILOR IN CUPA U.E.F.A
EDIȚIILE 1984/85 Șl 1985/86

• rothdlni ■•sîrx, la «sccasitiic li clasamentul torului continental, prezent
cu cite <«uâ cchipc li iBlclc clitii • An apirut primele promovări $i retrogradări

amănunte

^contabilitate a competițiilor 
pentru ca lucrurile sâ fie rit mai 
clare pentru milioanele de •- 
matori ai fotbalului care se in
teresează. Dină în cele mai miri 

despre prevederile
regulamentului celor tre! te- 
treceri. Dacă ce au fast anun
țați capii de serii In toate cele 
trei cupe. U.E.F.A. a comunicai 
atribuirea locurilor in Cupa 
U.E.F.A.. ediția 1SM85. atribuire 
care se face, așa cum știm, pe 
baza adițiunii punctelor obținu
te de formațiile de elub ale n- 
nei țări in ultimele cinei ediții 
ale tuturor competițiilor con
tinentale. Deci, pentru stabilirea 
locurilor în ediția care va înce
pe în septembrie a.c. au fost 
luate in considerație rezultate
le înregistrate în cele trei în
treceri începînd eu toamna anu
lui 1978 și terminind eu 
vara lui 1983. Punctajul 
1983'84 contează pentru 
tizarea 
U.E.F.A.
care va 
articol.

Acum,
repartizate cele 61 
Cupei U.E.F.A., ediția 
al cărei prim tur va fi stabilii 
prin tragerea la sorti de marți 
10 iulie :

Cîte 4 echipe : R. F. Ger 
nia. Anglia. Spania.

Cite 3 echipe : Scotia. Belgia. 
Franța, Iugoslavia, Cehoslova
cia.

Cite două echipe : Italia. Por
tugalia Uniunea Sovietică. O- 
landa. R. D. Germană. Româ. 
nia. Elveția. Suedia. Bulgaria. 
Austria, Ungaria. Polonia. Da
nemarca.

Cite o echipă : Grecia. Irlan
da. Albania. Turcia.
Finlanda. Cipru. Irlanda 
Nord. Luxemburg.
Malta.

Acesta este tabloul 
al ediției 1984/85 a

locurilor in 
din anii 1985 86 
fi vorba

să vedem

primă- 
edițici 
repar- 

Cupa 
despre

iot în acest

cum au fost 
de locuri ale 

19S185.

M-

Norvegia, 
de 

Islanda.

de start 
„Cupei 

U.E.F.A.". II cunoaștem însă, și

pe cel al ediției viitoare. Asta, 
deoarece unele țări dispută 
campionatul primăvara — toam
na si atunci se ia în calculul 
acelui clasament general. un 
sezen mai devreme. Deci, pen
tru atribuirea locurilor în ediția 
1985 SS a Capei U.E.F.A. se 
nroeedează Ia totali zarea rezul
tatelor din cinei sezoane com- 
petiționale complete : 1979/80— 
198384. Acest clasament. care 
reprezintă si o imagine a com
portării formațiilor de club de 

. pe continentul nostru In acești 
ultimi rinei ani competiționali 
se prezintă astfel :

L R. F. Germania 43.618 p. 2. 
Anglia 3" 950 p. 3. Spania 32,199 
p.

4. Scotia 31.956 p. 5. Italia 
31.633 p. 6. Belgia 31.616 p. 7. 
Portugalia 31.250 p 8. Iugosla
via 28.450 p.

9. U.R.S.S. 27.916 p. 10. Franța 
27.250 p. 11. Cehoslovacia 25.550 
p 12. Olanda 25,549 p. 13. R. D. 
Germană 24.100 p. 11 România 
21.416 p. 15. Elveția 18.250 p. 
16. Suedia 18 p. 17. Țara Gali- 
'or 17 p 18. Bulgaria 16.750 p. 
19 Austria 15.500 p. 20. Ungaria 
14.750 p 21. Polonia 13.250 p. 
22. Grecia 12.750 p.

23. Danemarca 10.749 p. 24. 
Irlanda 7.332 p 25. Albania 7 p. 
26. Turcia 5.333 p. 27. Norvegia 
5.249 p. 28. Finlanda 4.998 p. 29. 
Cipru 4.997. 30. Irlanda de Nord
3.998 p 31. Luxemburg 2.666 p.

Islanda 2.331 p. 33. Malta
1.999 p.

Pe baza acestui clasament, re
partizarea locurilor în ediția 
1985 86 a Cupei U.E.F.A. se face 
astfel : ocupantele locurilor 1—3, 
cite 4 echipe : ocupantele locu
rilor 4—8. cîte 3 echipe ; ocu- 
panteîe locurilor 9—22. cîte 2 
echipe si ocupantele locurilor 
23—33 (cu excepția Țării Gali
lor. care nu participă Ia aceas
tă competiție) cîte o echipă. Ce 
observăm citind clasamentul ?

1. Consolidarea poziției for
mațiilor noastre care au ajuns 
— prin acest loc 14 — în prima 
jumătate a plutonului „de două 
echipe". Rezultatele în crește
re. mergînd pînă la nătrunde- 
rile pînă în semifinalele C.C.E. 
(Dinamo) și Cupei U.E.F.A.. 
(Universitatea Craiova) au avut

efecte benefice și în clasamen
tele U.E.F.A. Să 3perăm 
este 
tetul
prezentăm în această toamnă la 
startul edițiilor 1984/85 al mari
lor întreceri continentale tre
buie să amplifice performante
le cluburilor românești din ul
timele sezoane și. astfel, să poa
tă fi lansată o ofensivă de a- 
vansare spre primele locuri ale 
plutonului care asigură două 
reprezentante în Cupa U.E.F.A.

2. S-au produs primele pro
movări : echipele italiene vor 
beneficia, din ediția 1''85/86. de 
trei locuri în Cupa U.E.F.A., si
tuație valabilă și pentru cele 
portugheze, după cum federația 
din Atena va putea înscrie do
uă formații în Ioc de una în a- 
ceeași competiție.

3. Concomitent — pentru că 
numărul de locuri este același 
— s-au înregistrat și primele 
„retrogradări" : Franța va avea 
numai două formații (în loc de 
trei) în ediția 1985/86 în Cupa 
U.E.F.A.. ca și Cehoslovacia, iar 
Danemarca nu va beneficia de- 
cît de un loc în loc de două — 
cîte deține în prezent.

înțelegem, deci, că actualul 
sistem pretinde o comportare 
de ansamblu bună a reprezen
tantelor unei țări, că seriile de 
eșecuri sînt rapid 
de ..clasamentul 
Printre altele...

. _ ____ că
doar un început. Cvar- 

putemic pe care îl

sancționate
U.E.F.A.".

Eftimie IONESCU

Aflăm cu tristețe înceta
rea din viață, în vîrstă dc 
58 ani. 
tional 
Fost 
tei C.C.A. București, unde 
a alcătuit împreună cu Ti- 
beriu Bone o linie de mij
loc greu de uitat, el a îm
brăcat de mai multe ori tri
coul național. în ultima vre
me a activat ca antrenor la 
echipa Strungul Arad, care, 
sub conducerea sa, a pro
movat în Divizia .,B“.

a fostului înterna- 
ȘTEFAN ONISIE. 

echipier al cunoscu- 
C.C.A.



SPORTIVI ROMANI PESTE HOTARE
® In cadrul competiției in

ternaționale de polo ..Tur
neul celor șapte națiuni* care 
se desfășoară in Olanda, la 
Dordrecht. au fost înregis
trate rezultatele : R. F. Ger
mania — Australia 9—G, Româ
nia — Spania 13—11 (3—2. 4—5, 
3—3. 3—1). Australia — Spa
nia 8—3. R. F. G. — România 
18—12 „(5—3, 3—3. 3—3. 7—3), 
Olanda — Franța 6—5. Spania 
— R. F. G. 12—11. Franța 
Australia 9—7. U.R.S.S. 
landa 8—6.

O-

prima 
gariei.
• Un 

români.

reprezentativă a Un-

Jaszbereny. în 
in faza finală a 
internațional de 

junioare au 
partidele : 

— Iugoslavia 
Cehoslovacia 
Ungaria ,.B“ 

■ Franța 3—2

• La 
garia. 
noului 
lei pentru 
programate 
garia „A“ 
U.R.s.S. — 
R.F.G. — 
România —
8, —11, 1, 12). în ultimul 
din preliminarii, echipa 
tră a fost întrecută cu 3—0 de

Un- 
tur- 
vo- 
fost 
Un- 
3-0, 
3—0, 
3—1, 
(—L 
meci

ncas-

lot de tenismani 
a evoluat în R. D. 

Germană. Rezultate bune au 
fost înregistrate de tinere
le noastre jucătoare Aure
lia Gheorghe si Teodora Tache 
la Zinnowitz, in ediția ju
biliară — a 30-a — a acestui 
traditional turneu. Ele au 
cîștigat finala probei feminine 
de dublu. întrecînd perechea 
cehoslovacă Bajcikova — KIm- 
tincova 
simplu.

FIERBINTE" A ȘAHULUI MONDIALrr
Dacă în această vară mercu

rul termometrelor coboară a- 
desea spre zone de răcoare, în 
șah el se menține constant la 
cifrele caniculare. Marii maeș
tri și maeștrii internaționali se 
află în plină activitate, iar va
canțele lor estivale par 
pentru moment uitate.

Am avut un spectaculos 
U.R.S.S. — Restul lumii, 
fășurat la Londra și aflat la 
a doua sa ediție. Prima avusese 
loc la Belgrad, In 1970, dar cei 
14 ani scurși n-au schimbat 
prea mult raportul de forțe 
înregistrat atunci, tind selec
ționata sovietică se impunea la 
un punct distanță (20,5—19,5). 
Acum, diferența a fost de două 
puncte, 21—19, ceea ce însă nu 
prezintă detit un interes strict 
statistic, asemenea intîlniri ne- 
avind semnificație competițio- 
nală. ci doar una legată de 
popularizarea șahului. De no
tat totuși forma bună demon
strată acum de Anatoli Karpov 
și Garri Kasparov, la primele 
mese ale echipei Învingătoare, 
ei încheind cu scoruri pozitive 
in fața adversarilor lor. Ulf
Andersson și, respectiv, Jaa
Tîmmm Cei doi viitori adver
sari in meciul pentru titlul 
mondial, programat cu Începere 
de la 16 septembrie, trec acum

la pregătirea specifică pentru 
dificila lor 
ceilalți însă,

confruntare. Pe 
îi vom găsi în

s

a fi

la Salonic (18 noiembrie 
decembrie).

în pregătirile olimpice se în
cadrează și recentele partici
pări competiționale ale șahiști
lor români, ca și cele care vor 
urma. Să reamintim aici cîteva 
performanțe notabile, cum a 
fost locul al doilea, ocupat de 
campionul național Mihai Ghin
dă la „Memorialul Capablanca" 
de la Cienfuegos (Cuba), ace
lași loc doi obținut de marele 
maestru Mihai Șubă in turneul 
de la Rakovița (Iugoslavia), a- 
pol două rezultate bune ale tî- 
nărului maestru Constantin Io- 
nescu, clasat pe locul 2—3 la 
Atena și 3—4 la Halle (R.D.G.).

Bine s-au comportat și jucă
toarele noastre la recent înche
iatul festival internațional de 
la Piotrkow Tribunalski, în 
Polonia. în primul rînd, tre
buie din nou subliniată perfor
manța tinerei Smaranda Boicu 
(17 ani), învingătoare în grupa 
secundă, în fața unui lot de 
reputate maestre. Talentata șa- 
histă bucureșteancă (eleva an-; 
trenorului Iulian Drăghici) con
firmă frumoasele rezultate ob
ținute anul acesta în cadrul 
reprezentativei de junioare a 
țării. Tot la Piotrkow Tribunal
ski, turneul principal a purtat 
caracter jubiliar, aflîndu-se la 
a 20-a sa ediție, motiv pentru 
rare organizatorii au invitat o 
serie de foste laureate, printre 
care și marea noastră maestră 
Elisabeta Polihroniade-Rusu 
(ciștigătoare în 1976). De data 
aceasta, reprezentanta tării 
noastre s-a clasat a treia, dar 
fără înfringere, intr-o compa
nie foarte selectă. Pe primele 
locuri, Liu Shulan (R. P. Chi
neză), marea revelație a ulti
melor sezoane, alături de Lidia 
Semenova (U.R.S.S.), finalistă 
in recent încheiatele meciuri 
ale candidatelor.

Și fiindcă revenim mereu la 
competiția care desemnează pe 
cei mai buni în lumea șahului, 
să precizăm că meciul pentru 
titlul suprem feminin, opunind 
pe marele maestre sovietice 
Maia Ciburdanidze — campi
oana mondială — și Ira Levi
tina, va începe la 11 septem
brie. Pe eșichierul internațional, 
evenimentele majore se succed 
non-stop !

ELLSABETA
POLIBRONIADE-RUSU

La
Ta-

6-1,

cu 6—4. 7—5. 
___ ____ în ..sferturi* :

. che — Schultz (R.D.G.) 
Gheorghe — Bajcikova 

7—6. 6—7. 6—3. Semifinale :
Rozsavolgy (Ungaria) — Tache 
6—4 6—1 ; Dzikowska (Polo
nia) — Gheorghe 6—4. 6—3.
Finala Rozsavolgy — Dzikow
ska 1—6. 7—5. 6—3. Anterior, 
româncele fuseseră si în 
finala de dublu a turneului de 
Ia Magdeburg, fiind învinse 
de Bajcikova — Klestineova 
cu 4—6. 6—1. 4—6

6—2 ;

Turneul de la Wimbledon

FAVORITII AU CÎȘTIGAT PE TOATA LINIA-
WIMBLEDON. Punct final 

in întrecerile marelui turneu 
internațional de tenis pe iar
bă, ajuns la cea de a 98-a 
ediție. Sîmbătă s-au desfășu
rat trei din cele cină finale 
ale tradiționalei competiții. La 
simplu femei, după un joc 
de 84 de minute, Martina Na
vratilova s-a impus în fața 
lui Chris Evert-Lloyd și a 
cîștigat cu 7—6, 6—2. Aceasta 
a fost a cincea sa victorie la 
Wimbledon. Ca și în 1983, 
Navratilova a dominat auto
ritar întrecerile în care (in 
șapte partide) n-a pierdut 
nici măcar un set, doar in 
finală ajungînd la o situație 
de „tie-break“. Aceasta a fost 
a 93-a victorie din cele 227 
de turnee (individuale) la care 
a participat din 1973 și pînă . 
acum.

Dar, sîmbătă, Martina Na
vratilova a mai primit încă o 
dată aplauzele călduroase ale 
celor peste 15 000 de specta
tori, prezenți în tribunele te
renului central. Aceasta s-a 
intîmplat după finala probei 
feminine de dublu, în care, 
împreună cu Pam Shriver. a 
cîștigat cu 6—3, 6—4 
susținut în compania perechii 
Anne Smith, Kathy Jordan. A 
fost a- șasea victorie a Mar
tine i Navratilova la dublu, in 
1976 împreună cu Chris Evert- 
Lloyd, în 1979 cu Billie-Jean

King, iar din 1981, cu Pan 
Shriver.

A treia finală de sîmbătă a 
fost cea a dublurilor mascu- 

care a oferit o partidă

MARTINA NAVRATILOVA

meci 
des-

continuare la mesele de joc, in 
diferite turnee internaționale, 
care reprezintă și o .Încălzire* 
pentru celălalt mare eveniment 
șahlst al toamnei, Olimpiada de

După 10 etape de plat, In Turul Franței

PE PISTELE
DE ATLETISM

• Pe stadionul Dinam o din Mos
cova, Serghei Rodin (21 ani) a 
sărit 8,37 m la lungime, lntreeind 
ou 2 cm recordul unional al lui 
Igor Ter-Ovanesîan, performanță 
clătind de la Olimpiada din 1968 
de la Mexico. Pe locurile urmă
toare : 2. Semikin 8,28 m, 3. Laev- 
ski 3.24 m.
• La Hengelo, in Olanda, seml-

fondistul marocan Said Aouita (a 
cîștigat 1500 m In 1961, la Uni
versiada de la București) a Înre
gistrat un rezultai excelent 3:31,54 
la numai 77 de sutimi de secundă 
de recordul mondial pe 1500 m 
deținut de englezul Steve Ovett. 
Alte rezultate : 3000 m : Maminskl 
(Polonia) 8:15,68, 400 mg : Tomov 
(Bulgaria) 49,40, 100 m *---- *
(Nigeria) 10,46, înălțime 
haerdt (R.F.G.) 2,27

Imoh 
Tran- 

______ ._________ ___ m, Wszola 
CPolonia) 2,27 m, Militare (Româ
nia) 2,20 m, prăjină : Dial (S.U.A.) 
5,60 m, 800 m : Assmann (R.F.G.) 
1:47.17 ; 400 m F : Roșița Stame
nova (Bulgaria) și Svetlana Du- 
neka (Polonia) 51,81.
• Campionatele Finlandei, la

Kajana : 100 m : Saaristo 10,44, 
200 m: Saaristo 20,83, 800 m : Kăr- 
koenen 1:48,34, 5000 m : Vainio
13:24,99, 400 mg : Kallio 
3 000 m obst. : Ekblom . .
lungime : Kaernae 7,86 m, înălți
me : Niemi 2,28 m — record na
țional, greutate : Akonniemî 19,72 
m, ciocan : Tiainen 79,72 m, Huh- 
tala 77,98 m ; femei : 100 m : He- 
linae Marjamma 11,37, 1500 m :
Irena Marttila 4:16,88, 10 000 m:
Tuija Toivonen 32:39,25 — -ecord 
național, înălțime t Niina Ranta 
1,88, disc : Ulla Lundholm 63,14 m, 
suliță : Tuula Laaksalo 64,58 m.
• La Gatshead, în nord-estul 

Angliei, a avut loc un interesant 
triunghiular atletia masculin cîș- 
tigat de Anglia 167 p, în fața 
Spaniei 137 p și Suediei 112 p. 
Cele mai bune rezultate au fost 
înregistrate de niște atleți... invi
tați la acest concurs, americanii 
James Robinson 1:44,85 la 800 m. 
Tony Lambo 49.07 la 400 mg 1 Alte 
performanțe 2 3000 m : Moorcroft 
'Anglia) 7:43.88, prăjină : Zalar 
(S-iedla) 5.60 m. disc : Fernholm 
(Suedia) 66.30 m. înălțime : Sj3- 
berg (Suedia) 2.26 m.

51,75,
8:29,43,

de toată frumusețea^ intre a- 
mf>ri rănii John------
Peter Fleming 
Pat Cash, Pani 
tilnirea. care a 
minute, s-a încheiat cu succe
sul cuplului american, învin
gător cu 6—2, 5—7, 6—2, 3—6, 
6—3. Este a patra victorie, la 

.’imbledon, a
Fleming, după 
1981 și 1983.

Duminică, la 
finala a fost 
celei de acum 
protagoniști au 
roe și Jimmy 
doi tenismani 
intîlnit pentru 
din 1977 încoace, 
du-i 
cu 
să 
’84 
tor 
nu 
te, 
case foarte bine cu Lendl, în
vingătorul Iul McEnroe de la 
Roland Garros... McEnroe nu 
i-a lăsat însă lui Connors 
nici o șansă, zdrobindu-1, pur 
și simplu : 6—1, 6—1. 6—2 !...

în finala probei de dublu 
mixt, perechea John Lloyd, 
Wendy Turnbull a întrecut cu 
6—3, 6—3 cuplul Steve Denton, 
Kathy Jordan.

McEaroe și 
și australienii 
McNamee. în
durat 142 de

lui McEnroe — 
cele din 1979,

Cei

simplu bărbați, 
o reeditare a 
doi ani, adică 
fost tot McEn- 
Connors.
americani s-au 
a 27-a 

scorul fiin- 
favorabil lui McEnroe 

14—12. Evident, prima șan- 
îi era acordată in finala 
tot lui McEnroe, cîștigă- 
și al ediției trecute, dar 
puțini se glndeau că poa- 
totuși, Connors, care ju-

oară,

CICLIȘTII ÎNCEP BĂTĂLIA CU MUNȚII!
firme diferite (..Panasonic* 
— formație olandeză si res
pectiv „Europ decor* — forma
ție franceză) i-a făcut de 
fast l-a făcut pe Dierickx. să 
nu colaboreze cum ar fi fost 
de așteptat astfel eă ei au 
cosit cu doar 2:31 fată de plu
ton tn loc de— cine poate 
ști T Clasamentul. In con
tinuare : 2. Dierickx 4.50:42
(cu bonificație). 3. Sean Kelly 
4 53A3 (cu bonificație'. 4. Leo 
van Vliet (Olanda) 4.53:33 etc.

Clasamentul
10 etape 
(Franța) 44.28:47. 2. 
lloux (Franța) la 3:07. 
(Franța) la 12 A0. 4. 
(Portugalia) la 13:19 
re sensibilă !). 5.
(Australia) la 13 A8. 6. Hinault 
(Franța) la 13:43. etc.

Astăzi are loc etapa a 11-a. 
Pau — Guzet — Neige — Saint 
Girons, de 226,5 km. cu destu
le urcușuri si cu foarte mul
te pretenții...

în întrecerea Turului fe
minin, etapa a 7-a (Blaye — 
Bordeaux. 54,5 km) a revenit 
tot unei cicliste olandeze. Pe
tra de Bruin, în 1.29:03 
bonificație), dar. etapa a 
(Aire sur Adour — Pau). 
sfîrsit a prilejuit succesul 
nei rutiere canadiene Kelly- 
Ann Way. într-o etapă, de 
72 km. cu un profil foarte 
sinuos. Timpul înregistrat a 
fost de 1.52:39. Clasamentul 
general : 1. Helene Hage (O-
landa) 13.12:13. 2. Connie Me
yer (Olanda) 13.13:21, 3. Vale
ria Simonnet (Franța 
13.13:46. 4. Mary Nanne Martin 
(S.U.A.) 13.14:37. 5.
13.14:42.

(338 km), de la Nantes la 
Bordeaux ei »-au aflat pe 
bicicletă aproape 10 ore. pe 
o călduri sufocantă, care i-a 
sleit de puteri- Aceasta si 
explică. dacă vreți media 
orară de numai 34.354 km. cea 
mai scăzută de Dină acum— 

Victoria - a revenit olandezu
lui Jaa Raaa. cronometrat in 
9.40 dl (cu bonificație 939:41), 
care i-a Întrecut la sor.nt pe 
cei doi companioni de evadare, 
din finalul etapei. Italianul 
Bruno Leali (9.3951 — cu
bonificație) si francezul Mare 
Madiot 9.40.-04 (cu bonificație). 
Grosul plutonului n-a înttr- 
ziat însă prea mult (9.40:16), 
sprintul ' " 
landezul 
men tul 
modificări 
cu siguranță, 
tirzia...

Duminică, etapa a 10-a. de 
la Bordeaux la Pau, care a mă
surat 198 km. a adus caravana 
pînă la poalele Pirineilor. ceea 
ce i-a făcut pe _rnulti să spună 
că. de fapt, 
abia începe ! 
această etapă 
gianului Erik 
cronometrat în 
cu bonificație 
a înregistrat o 
de 40,820 km. 
evadase cu 
Marc Dierickx, 
gurat un oarecare avans. 
..apartenența* la echipe

fiind tist i gat
Sean Kelly, 

general n-a 
importante, 

ele nu vor in-

de ir- 
Clasa- 
suferit 

dar.

Turul Franței... 
Victoria în 

i-a suris bel- 
Vandcraerden 

4.51 d)2 (timp 
4.50:32) care 
medie orară 
Vanderaerden 

compatriotul
si-au si

său 
asi- 
dar 
de

_ general după 
L Vincent Bartean 

Le Gui- 
3. Fignon 
Ferreira 

(Intlrzie- 
Anderson

(cu 
8-a 
în 
u-

,.A“)

Way

TRIALUL SĂRITORILOR AMERICANI
în bazinul universității 

Indianapolis se 
trialul săritorilor 
de la trambulină, 
feminină de trambulină (3 m) 
s-a încheiat cu succesul, 
total neașteptat, al lui Kelly 
McCormick, o tînără în vîrstă 
de 19 ani. care nu s-a eviden
țiat pînă acum în nici un con
curs de amploare. Ea a tota-

din 
desfășoară 
americani 
întrecerea

lizat 559,35 p, întrecînd-o pe 
Chris Seufert (545,58 p). de a- 
semenea o revelație, si pe 
Megan Ncyer (525,75 p) care 
nu este alta declt chiar cam
pioana 
La bărbați, 
eliminatorii.
form 
nul 
(710,94 p).

mondială a probei ! 
după săriturile 
conduce. con- 

previziunilor. campio- 
mondial Greg Louganis

TELEX ® TELEX • TELEX @ TELEX ® TELEX ® TELEX @ TELEX • TELEX • TELEX
BOX • La Perugia, italianul 

Gianfranco Roși a devenit cam
pion european la „semi-mijlocie" 
dispunînd la puncte de spaniolul 
Perico Fernandez • Englezul Pat 
Cowdell este noul campion con
tinental la „super-pană“ în urma 
victoriei la puncte, la Birmin
gham, asupra belgianului Jean- 
Marc Renard, deținătorul centurii.

CICLISM • Turul Boemiel. E- 
tapa a 4-a (177 km) a revenit lui 
Henke (Cehoslovada) In 4.57:33 
urmat la 30 s de colegul său 
Berka. Etapa a 5-a (117 km) a 
fost dștlgată tot de un localnic, 
Travnicek In 2.45:58. Clasamentul 
general : Lubos Burda (Cehoslo
vacia) 16.45,44, GrSger (R.D.G.) la 
53 s, Ludwig (R.D.G.) la 2:13 • 
Turul Rhenanla — Palatinat, tn

etapa a 5-a (118 km) învingător 
a fost polonezul Jaskula 2.51:41, 
Iar etapa următoare (130 km) a 
fost cîștigată de vest-germanul 
Kappes. După 8 etape situația cla
samentului general : 1. Milan Jur- 
co (Cehoslovacia) 19.27:42, 2. Wer- 
lier Stauff (R.F.G.) la 32 s. 3. 
Vlad Kozarek (Cehoslovacia) la 
2:17.

HANDBAL • Turneu internațio
nal masculin la Barcelona : Sue
dia — — 
Elveția 
24—15, 
Suedia 
Spania 
lâ—11, 
S.U.A. — Algeria 18—16, Algeria — 
Elveția 19—18 I, Spania — Suedia 
24—20, U.R.S.S. — S.U.A. 36—15. 
Clasamentul: 1. Spania 7 p, 2.

S.U.A. 21—20, U.R.S.S. — 
36—17, Spania — Algeria 

U.R.SS. — Algeria 31—18, 
— Elveția 17—17, S.U.A. — 
21—21, Spania — Elveția 

Suedia — U.R.S.S. 22—19,

U.R.S.S. 6 p, 3. Suedia 5 p, 4. 
S.U.A. 3 p, 5. Algeria 2 p, 6. Elve
ția J p.

HOCHEI PE IARBA • Med a- 
mical feminin, la Haga : Olanda
— R.F.G. 2—4.

RUGBY • Noua Zeelandă (ta 
turneu ta Australia) a întrecut cu 
37—10 selecționata provinciei Noua 
Galie de Sud • Med test (rugby 
ta 13) la Sydney s Australia — 
Anglia 20—7 (8—7).

TENIS. • La Le Touquet, ta 
Franța, finala C.C.E. între două 
formații spaniole 5 T.C. Badno — 
Real Barcdona 5—3 • Turneul de 
la Dubita : finale : Menon (india)
— Doyle (Irlanda) 7—6, 5—7, 7—5;
la femei : Sue Pendo (S.U.A.) — 
Joanne Lededoff (S.U.A.) 3—0,
7-5, 6—4.

Radu VOIA

• Rio de Janeiro. în cadrul 
grupei .,B“ a semifinalelor com
petiției dotată cu „Cupa Liber- 
tadores". la Rio s-au intîlnit 
Flamengo și Gremio Porto A- 
legre. Gazdele au învins cu 3—1 
(2—0). Au marcat : Andrade 
(min. 24),Bebeto (min. 43 și 55), 
respectiv Guilherbe (min. 65). 
Deoarece Flamengo și Gremio 
se află acum la egalitate de 
puncte (4), pentru desemnarea 
echipei care urmează să evolu
eze în finală se va organiza un 
meci de baraj.
• Paris. Rezultate din etapa 

a doua a „Cupei Alpilor" : gru
pa I : Grasshopers Ziirich — 
Bordeaux 2—2, Lausanne — 
Sochaux 1—0. Grasshopers și 
Bordeaux au cite 3 p ; grupa a 
Il-a : Monaco — Sion 3—1, La 
Chaux de Fonds — Auxerre 
4—2. Monaco are 4 p. Următoa
rea etapă, la 10 iulie.
• Fraga. în cadrul turului 

al doilea al „Cupei de vară" au 
fost programate partidele : Pra- 
ga : Bohemians — St. Gallen 
(Elveția) 5—0. Valaska Mezi- 
rici : Banik Ostrava — Wismut 
Aue (R.D.G.) 0—0. Zabreh : T.J. 
Vitkovice — I.F.K. Goteborg 
3-2.
• Moscova. Două jocuri re

stante din campionatul unional: 
Zenit Leningrad — Dinamo Tbi
lisi 1—0. S.K.A. Rostov — Di
namo Moscova 2—1. Clasamen
tul : 1. Spartak Moscova 
Dniepr 23 p (17 jocuri), 3. Ze
nit. S.K.A. Rostov 21 p... 
Pahtakor și Neftci 11 p, 18. 
Dinamo Moscova 10 p.
• A încetat din viață antre

norul brazilian Elba de 
Lima, faimosul „El Tim*, 
vîrstă de 69 de ani. în activita
tea sa el a pregătit echipe re
numite ca Botafogo, Flamengo, 
Fluminense. Vasco da Gama și 
reprezentativele naționale ale 
Argentinei. Venezuelei. Portu
galiei și Peru.
• Internaționalul portugligz 

Fernando Chalana, de Ia Ben
fica Lisabona, va activa în ur
mătorul sezon la Girondins de 
Bordeaux.
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