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I

PENTATLONISTII DE LA STEAUA AU CUCERIT TROFEUL
— cîștîgătorul întrecerii individuale

in Sala sporturilor din Buzău

REINTILNIRE CU CAMPIOANELE 
OLIMPICE DE GIMNASTICĂ

■»

Marian Gheorghe
întrecerile pentatloniștilor în 

cadrul „Cupei a 40-a ani
versare" s-au încheiat cu vic
toria sportivilor de la Steaua, 
atît la individual — Marian 
Gheorghe — cit și la echipe (Lu
cian Țintea, Marian Gheorghe, 
Dragoș Pătrui, antrenor coordo
nator Gheorghe Tomiuc), ei 
fiind răsplătiți, totodată, și cu 
titlurile de campioni naționali.

Echipa Steaua — Dragoș Pătrui, Marian Gheorghe, Lucian Țin
tea, antrenorul coordonator Gheorghe Tomiuc — ciștigătoarea 
„Cupei a 40-a aniversare" Foto: Ion MIHAICĂ

Lider după proba de înot, 
Lucian Țintea a reușit să se 
păstreze în fruntea clasamen
tului și după tir, probă în 
finalul căreia a acumulat 978 p. 
învingător în cea de a patra 
probă a fost, însă, Marian 
Gheorghe, cu un rezultat bun 
(197 p), ceea ce i-a adus 1066 
p, recuperînd, astfel, din dis
tanța care-1 despărțea de cole
gul său de club, și așteptînd 
cu încredere proba finală, pen
tru a încerca să cîștige trofeul. 
Dintre ceilalți concurenți, o 
comportare meritorie au mai 
avut și timișorenii Eugen Pop 
și Iuliu Galovici. Cîțiva pași 
înapoi a făcut, în schimb, 
fostul lider, Dragoș Pătrui, 
care n-a realizat decît 868 p. 
Schimbările survenite în clasa
mentul general după proba de

In ziua inaugurală a disputelor înotătorilor fruntași

LAURA SACHELARIE - RECORDMANA SPRINTERELOR!
La bazinul „23 August" din 

Capitală au început ieri, într-o 
ambianță sărbătorească, între
cerile competiției dotate cu 
„Cupa a 40-a aniversare" și 
ale campionatelor republicane 
la înot — seniori și juniori I. 
Disputa fruntașilor acestei fru
moase și importante discipline, 
în care am înregistrat recent 
cucerirea primei medalii olim
pice a întregii noastre natații 
de către Anca Pătrășcoiu, a 
debutat sub promițătoare aus
picii. In chiar finala inaugu
rală, brăileanca Laura Sache
larie a realizat un nou record 
național (senioare și junioare) 
pe „suta" liber — 58,54. Și 
ploieșțeaiica Tamara Costache, 
clasată a doua, a reușit un 
record, al categoriei fete 14 ani, 
cp .99,27, La băieți, în cursa 
similară, protagoniști au fost 
d:namoviștii Negrea, Mușat și 
bâimăreanul Pinter. O sosire 
strînsă, în această ordine, și 
un nou record de juniori pen
tru Pinter (53,95). Cel de se
niori, înregistrat de Zeno Opri- 
țescu acum zece ani, continuă să 
reziste... In întrecerile brasiști- 
lor, au triumfat băimăreanca 
Andreea Hidegkutl — după ce 
Cristina Devcscîeauu „plecase" 

I

tir lăsa să se întrevadă o 
luptă strînsă în ultima confrun
tare (crosul), cu atît mai mult 
cu cit diferențele între candi
dați! la locurile fruntașe nu 
erau prea mari.

REZULTATE TEHNICE. Tir, 
individual : 1. M. Gheorghe
1066 p (197), 2. E. Pop (Poli
tehnica) 978 p (193), 3. L. Țin

tea 978 p (193), 4. I. Galovici 
(Politehnica) 956 p (192), 5.
O. Wermescher (Politehnica) 
934 p (191), 6. C. Răducanu
(Politehnica) 912 p (190) ; 
echipe : 1. Steaua I 2912 p,
2. Politehnica Industria Linii 
Timișoara 2802 p, 3. Steaua II 
2516 p, 4. Olimpia București 
2186 p, 5. C.S.S. Timișoara 
1120 p.

Foarte bun alergător, ste- 
listul Marian Gheorghe a reu
șit să recupereze ușor distanta 
de șase secunde care-1 despăr
țea de lider, cîștigînd proba de 
cros (12:59,7) și trecînd, astfel, 
în fruntea clasamentului, cu o 
diferență apreciabilă. Lucian 
Țintea nu s-a regăsit în * a- 
ceastă probă, astfel că el' a 
fost întrecut în clasamentul ge
neral și de Dragoș Pătrui, care 

mai bine —, respectiv experi
mentatul dinamovist Luis Sop- 
terian, cu un finiș superior. 
La 200 m mixt, succese pentru 
doi ploieșteni, Iulia Mateescu și 
Cristian Ponta, poate mai puțin 
scontate, dar limpezi. Conform 
așteptărilor, în schimb, victoria 
în „proba-maraton" a altui 
ploieștean, Eugen Nan. Să mai 
amintim că, participînd în șta
fetă, Cornelia Gherman (Lie. 37) 
a stabilit un nou record la 
50 m junioare — 29,1.

REZULTATE TEHNICE. 100 m 
liber ti 1. Laura Sachelarie 
(C.S.Ș. Brăila) 58,54, rec. senioare 
și junioare (v.r. 58,9) ; 2. Tamara 
Costache (C.S.Ș. Ploiești) 59,27, 
rec. 14 ani ; 3. Iulia Mateescu
(C.S.Ș. Ploiești) 59,34 ; 4. Laura 
Ghilic (Lie. 37) 1:01,04 ; 5. Claudia 
Arsene (Dinamo) 1:01,13 ; 6. Ti- 
meea Toth (C.S.Ș. Reșița) 1:01,24; 
junioare : 1. Sachelarie, 2. Costa- 
che, 3. Mateescu ; 100 m liber b:
1. Costin Negrea (Dinamo) 53.75;
2. lomuț Mușat (Dinamo) 53,94 ;
3. Robert Pinter (C.S.M.ș. Baia 
Mare) 53,95, rec. juniori (vr. 
53,99) ; 4. George Lupu (Lie. 37 
Buc.) 55,21 ; 5. Bogdan Nan 
(C.S.Ș. Ploiești) 55,65 ; 6. Romeo

GEO RAEȚCHI

(Continuare în pag. 2—3) 

I

a realizat al doilea timp pe 
cei 3 000 m. Să evidențiem și 
comportarea în această probă 
a timișorenilor O. Wermescher,
I. Galovici și L. Horga, pre
cum și a tînărulul stelist L. 
Pavel.

La echipe, disputa s-a dat 
între steliști și timișorenii de 
la Politehnica, aceasta închein- 
du-se în favoarea celor dinții.

REZULTATE TEHNICE. Cros, 
individual : 1. M. Gheorghe 
(Steaua) 1228 p (12:59,7), 2. D. 
Pătrui (Steaua) 1204 p (13:07,6),
3. O. Wermescher (Politehnica) 
1150 p (13:25,9), 4. I. Galovici

Emanuel FANTĂNEANU

(Continuare In pag 2—3)

IVAN PATZAICHIN Șl TOMA SIMIONOV
PE LACUL BASCOV DIN

/
Astăzi, la Pitești, pe lacul 

Baseov, caiaciștii și canoiștii se 
vor alinia Ia startul întrecerilor 
„Cupei a 40-a aniversare", cînd 
îșl vor disputa și titlurile de 
campioni republicani la seniori. 
La această mare competiție, cu 
finale și semifinale sîmbătă 
(probele pe distanța de 1000 m) 
și duminică (500 m), participă 
întreaga elită a caiacului și ca
noe! noastre, componenții lotu
lui care au reprezentat țara 
noastră la J.O. de la Los An-

Patru decenii de viață nouă, liberă, prosperă 
ACTIVITATEA SPORTIVĂ, ÎN PAS 

CU ÎMPLINIRILE SOCIALISTE ALE PATRIEI
DRUMURI SPRE PODIUMUL OLIMPIC!

O bogată monografie locală, 
editată cu prilejul împlinirii a 
2 000 de ani de atestare docu
mentară a orașului de reședin
ță al județului, străvechiul A- 
pulum. Alba Iulia zilelor noas
tre, ne arată că în 1914 ființa 
la Aiud un club de gimnastică, 
iar la Alba Iulia 
(1921) o asociație 
sportivă purtind 
simbolic numele de 
„Unirea", păstrat și 
acum. Aproximativ 
în aceeași perioa
dă existau și alte 
nuclee sportive — 
„Moții" la Abrud, 
„Avintul" (ulterior 
„Șurianul") la
Sebeș, un club spor
tiv la Blaj, iar la 
Teiuș (1934) o aso
ciație a ceferiștilor. 
Aceeași monogra
fie amintește de 
Turul automobilis
tic al României 
(1935), al cărui tra
seu a cuprins și ți
nuturile Albei, de 
reușite demonstra
ții atletice și de gimnastică la Al
ba Iulia (1935), cu invitați din alte 
orașe ale țării și chiar de peste 
hotare, de inedite întreceri atle
tice sătești în zona Abrudului, 
pe valea Ampoiului (1938), de 
eforturile unor dascăli de sport 
— Ion Băgăian și Victor Crețu la

Spectatorii buzoieni au privi
legiul de a fi primii care se 
vor reîntîlni cu gimnastele 
noastre fruntașe după străluci
tul lor succes obținut la cea de 
a XXIII-a ediție a Jocurilor 
Olimpice de vară de la Los 
Angeles. într-adevăr, medalia
tele cu aur de la Pauley Pavi
lion — Ecaterina Szabo, Simona 
Păuca, Lavinia Agache, Laura 
Cutina, Mihaela Stănuleț și 
Cristina Grigoraș — fac parte 
din echipele care sîmbătă și 
duminică vor evolua în marea 
competiție de performanță „Cu
pa a 40-a aniversare", disputîn- 
du-și prețiosul trofeu și titlurile 
de campioane ale țării pe a- 
nul 1984. Un mare număr de 
echipe și. implicit, de gimnaste 
aspiră la locurile fruntașe și 
sîntem siguri că vom asista la 
o dispută dîrză, de mare spec
taculozitate. Să menționăm, de 
pildă, că C.S.Ș. Cetatea Deva și 
C.S.Ș. Sibiu aliniază cîte două 
echipe, dar o replică hotărîtă 
vor da și formațiile Dinamo și 
C.S.Ș. Onești. La întrecere vor 
mai fi prezente echipele C.S.S. 
Triumf. S.C. Bacău. Petrolul 
Ploiești. Farul Constanța. C.S.M. 
Baia Mare. C.S.Ș. 2 București.

Competiția va debuta astăzi 
după-amiază cu întrecerea mas
culină. programată la ora 16. 
Cluburile Dinamo. Steaua și 
C.S.Ș. Reșița intră în concurs 
cu cite două formații, alături de 
care vor mai fi prezente C.S.Ș. 
Bistrița. Olimpia Craiova, C.S.Ș. 
Sibiu și Liceul 35 București.

Programul concursului este 
următorul: vineri, de la ora 16, 
campionatul pe echipe și indi
vidual compus masculin; simbă- 
tă, de la ora 15,30 — campio
natul pe echipe și individual 
compus feminin; duminică di- 

PITEȘTI
geles. în fruntea lor, „echipaje
le de aur" care au evoluat pe 
lacul Casitas — Ivan Patzaichin, 
Toma Simionov (C 2 — 500 și 
1000 m), Agafia Constantin, 
Nastasia Ionescu, Tecla Mari
nescu, Maria Ștefan (K 4 — 
500 m). O regată atrăgătoare, 
cu numeroși campioni olimpici 
și mondiali pe pista acestui fru
mos lac piteștean, cu sportivi 
din toate secțiile nautice din 
țară.

Județul ALBA
Blaj, Emil Tămaș și Eduard 
Sturek la Alba Iulia și Vasile 
Petean la Aiud — de a pune 
bazele unei școli de gimnastică, 
din care au făcut parte, prin

Atletismul este sport prioritar și in județul Alba, fiind practicat de mulți 
tineri de la orașe și sate. In imagine, o secvență de la finala pe țari a cro
sului „Ștafeta tinărului muncitor", care a avut ca gazdă orașul Alba luua

tre alții, actualii profesori sau 
antrenori Silviu Magda, Ioan 
Sabăti, Vasile Murgulet șl 
Gheorghe Lăpăduș. Să mai re
ținem că tot pe aceste melea
guri au activat, ca jucători 
sau ca antrenori, foste glorii 
ale fotbalului nostru : Cotor- 

mineață. de Ia ora 10, finalele 
pe aparate (masculin și femi
nin). Se va concura numai cu 
exerciții liber alese.

★
La aceeași mare competiție 

vor participa și gimnastele de 
la ritmică, la sfîrșitul acestei 
săptămîni. la Baia Mare. Cu 
acest prilej, sportivele de cate
goriile a III-a și a IV-a îșl 
vor desemna și campioanele. 
Sîmbătă sînt programate între
cerile celor două serii de ca
tegoria a IV-a. precum și pro
ba de ansamblu cat. a III-a, iar 
duminică vor avea loc disputele 
concurentelor de categoria a 
III-a. Și-au anunțat prezența la 
Baia Mare gimnaste de la prin
cipalele secții de specialitate, 
între care C.S.Ș. Sighet. C.S.Ș. 
Tulcea. C.S.Ș. Reșița. S.C. Ba
cău. C.S.Ș. Rm. Vîlcea, C.S.Ș. 
Brăila. C.S.Ș. Tg. Mureș. C.S.Ș. 
Oradea. C.S.Ș. Banatul. C.S.Ș. 
Constanța. C.S.Ș. Baia Mare.

Vor evolua și Doina Stăicu- 
lescu. medaliată cu argint la 
J.O.. și Alina Drăgan, clasată 
pe locul 4 în concursul olimpic.

Dc azi, pc lacul Panlclimon

ECHIPAJELE DE CANOTAJ 
DIN NOU LA START

Canotorii și canotoarele se 
reunesc astăzi, pe lacul Pante- 
limon, pentru a participa la în
trecerile „Cupei a 40-a aniver
sare", la care se vor decerna 
și titlurile de campioni națio
nali la seniori. La acest im
portant concurs ale cărui finale 
sînt programate duminică di
mineață. iubitorii sportului din 
Capitală vor putea urmări evo
luția celor mai bune echipaje 
ale școlii noastre de canotaj, 
de opt ori medaliate la recen
tele Jocuri Olimpice. Așadar, 
de pe lacul Casitas. pe noua 
pistă nautică a lacului Pante- 
limon, cu Valeria Racilă în 
proba de simplu, cu toate e- 
chipajele feminine si masculi
ne medaliate cu aur și argint 
la J.O. de la Los Angeles. Pro
gramul cuprinde serii si reca
lificări pentru semifinalele si 
finalele la 4+1 rame, 2 vîsle, 
2 rame, simplu, 4+1 visle si 
8+1 (feminin — 1 000 m), 4+1 
rame, 2 vîsle, 2 rame f.c., sim
plu, 2+1, 4 rame f.c., 4 vîsle 
f.c. și 8+1 (masculin — 2 000 m).

mani, Ră inaru, Moldoveanu, 
Lengheriu, Bazil Marian.

Județul străbătut de apele 
Mureșului și dominat la nord 
de Munții Apuseni este, insă, 
și locul de baștină a trei din
tre medaliatii noștri olimpici : 
trăgătorul Iosif Sîrbu, de fel 

din Sibot. primul campion o- 
limpic al sportului românesc. 
In 1952. boxerul Nîcolae Linca» 
născut la Cergău, medaliat cu

Tiberiu STAMA

(Continuată ta. pa* Isr©
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LA POLO DINAMO - RAPID 11-10 CELE MAI BUNE

LA CAPĂTUL UNUI
La piscina Dinamo din Ca

pitală au început ieri jocurile 
" ’ ’ ’ > dotat cu

MECI INTERESANT ECHIPE DE JUDO

turneului de polo dotat 
„Cupa a 40-a aniversare".

PROGRESUL BUCUREȘTI — 
INDUSTRIA LINII TIMIȘOA
RA 11—10 (3—0. 3—3. 4—3,
1—4). Partidă agreabilă, cu un 
final interesant. Bucureștenii 
au condus cu 4—0. 7—3 și 10—6. 
timișorenii, mult schimbați la 
față, au revenit spectaculos, 
fiind la un pas de egalare. Au 
înscris : Mădescu 2. Mușaț 2, 
Dingu 2. Ivănescu 2. Tâiaru, 
Tomescu, Bărbulescu (Pr.) și 
Sterpu 4. Boroș 2. Toth 2. Gan- 
eea, Ursuțiu (I.L.). Au con
dus : V. Goian si V. Burde*.

CRIȘUL ORADEA — VOIN
ȚA CLUJ-NAPOCA 16—10 
(4—2. 4—2. 5—5. 3—1). Un meci 
cu goluri multe, in care 
bele echipe au mizat totul pe 
atac, neglijind apărarea. Reali
zatori : Costrăs 10. Kovacs X 
Garofcanu 2. Bane. Boi (Cr) 
și Dea 3. Calceriu 3. Mare. 
Szucs, Blaga. Musnay (V) Ar
bitri : V. Mediana și B. Băje- 
naru.

DINAMO - RAPID BUCU
REȘTI 11—10 (1—1. 2—2. 5—X 
3—5). Dispută foarte interesat- 
tă, încheiată cu victoria la li
mită a campionilor, dar care 
se putea termina foarte bine

am-

și cu un scor egal. In primele 
două reprize, echilibrul a fost 
perfect. La scorul de 4—4 (min. 
16) însă, prin eliminarea lui 
E. Ionescu (a 3-a oară), forțele 
Rapidului 
derabil și 
conducere, 
părea că 
ușor. Dar 
viarii. cu un lăudabil efort co
lectiv, încurajați de interven
țiile salutare ale lui Slavei au 
izbutit să egaleze (10—10) cu 
un minut înainte de sfirșiL La 
ultimul atac. Fl. Ardeleanu a 
reușit să marcheze golul victo
riei dinamoviste. Au inserts : 
Ungurean u 3. Ardeleana 2. Ș. 
Popescu X Hagiu 2. Ciobănise. 
Răducanu de la învingători și 
Gh. Ilie 4. Arse ne 3. Angelescu. 
Tulan. Cbirită de la învinși. 
Au condjs Șt. K ar arson 7 și A. 
Czegeay.

Azi. de La ora 9 cin: progra
mate meciurile Rapid — Vo
ința. Crișal — Iad. linii și 
Dinamo — FrogreraL

iN CONCURS

s-au diminuat consi- 
Dinamo a trecut la 
La 9—6 și 10—7. se 

Dinamo va ciștiga 
n-a fost așa. Fero-

în sala sporturilor din Tirgo- 
viște încep azi și continuă sîm- 
bătă și duminică întrecerile 
unei mari competiții de judo în 
cadrul „Cupei a 40-a aniversa
re", la care participă cele mai 
bune echipe din țară. S-au în
scris pe folie de concurs nu 
mai puțin de 32 de formații, 
printre care multipla campioa
nă republicană Dinamo Bucu
rești și cunoscutele echipe Di
namo Brașov, Nitramonia Făgă
raș, Politehnica Iași, Construc
torul Miercurea Cine și Rapid 
Arad. Cu mult interes este aș
teptată și apariția pentru prima 
oară in arenă a tinerei garni
turi a clubului Steaua.

Echipele clasate pe primele 
18 locuri se vor califica pentru 
noua ediție a Diviziei „A", iar 
câștigătoarele celor 8 grupe își 
▼oe disputa intiietatea pentru a 
euceri .Cupa a 48-a aniversare".

Prima zi a „Cupei a 48-a 
aniversare" la tir a debutat cu 
două probe pentru arme cu 
glonț (pistol liber și standard) 
care au prezentat o seamă de 
asemănări. Ambele au avut 
drept cîștigători doi trăgători — 
Anișoara Matei și, respectiv, Li- 
viu Stan — care s-au impus 
la diferente categorice, rar în- 
tîlnite intr-un concurs de tir : 
7 puncte în cazul primei. 14 (!) 
puncte în cel al trăgătorului 
de la Steaua. In întrecerile de

tir pentru arme cu aer com
primat. desfășurate la poligonul 
acoperit Dinamo, rezultatele au 
fost modeste, unica distincție 
puțind fi acordată pușcașei ju
nioare Mariana Dolhan (17 ani), 
de la Unirea Focșani, care și-a 
cîștigat categoria cu un rezul
tat superior cu 3 puncte celui 
al învingătoarei de la catego
ria senioarelor...

„Turul României*1

la molociclism

LIDERUL ÎNTRECUT

M. VANȚÂ Șl DAIANA SAMUNGI AU OFERIT
9

FRUMOASE SPECTACOLE LA TENIS

PRIMA ZI 
A CAMPIONATELOR 

DE ÎNOT

pe

(Urmare d:n pej I)

să smctu «îgură pe sine, tbnd 
tot anal vădit Sapt-o* eă lungile și 
r»n rrwr fcrmAg» la C2TC 3 par-
ticmst S-au îmbogățit paleta teh
nică a loviturilor și l-au maturi
zat giadxrea tactică. Ea a dispus 
eu 6—4. 4—2 ăe CL Nlculescu. 
Alte rezulta e din sferturi : Lu
cia Bomanav — Gabriela Popa 
S—1, 4—1, Otilia Pop — Cosmina 
Popescu i—1, C—1-

Un meci care a reținut atenția 
prin viteza execuțiilor, prin si
guranța si tăria loviturilor de ser
viciu a fast cel care l-a opus pe 
M Vanță și S. Gorgan. A cîști- 
gat Vastă eu 7—4. 2—4. t—î la 
capătul unui ioc eare oferă spe
ranțe. Talentatul dinamovfst G. 
Onieeag l-a Întrecut cu 4—7, 7—S, 
t—» pe M. Kîeolae. acesta din 
armă arătlr.du-se plictisit de te
nis. dedartnd eă s-a cam săturat 
«ț bată mingea. Curioasă concep
ție la un tînăr care dorește să 
se afirme ! Azi de la ora 8.30. 
sint programate sferturi de finală 
cstmn’.u băieți $1 dublu fete) și 
semifinale (simplu si dublu fete).

Ion GAVRILESCU

IN ETAPA GALATI-IAȘI
» 9

IAȘI, 16 (prin telefon). Ca
ravana motocicliștilor partici
pant la „Turul României", or
ganizat in cadrul „Cupei a 40-a 
aniversare" de C.N.E.F.S.. C.C. 
al U.T.C.. și F.R.M.. a ajuns în 
primele ore ale după-amiezii în 
municipiul nostru, după ce a 
parcurs etapa a Il-a, pe ruta 
Galați — Iași (249 km) cu 5 pos
turi de control orar instalate la 
Galați. Tecuci. Bîrlad. Vaslui 
Si Iași. Pe parcurs, alergătorii 
au fost supuși și unei probe 
speciale de departajare. Sosi
rea concurenților a avut loc tn 
piața din fața Palatului Cul- 

a numeroși

REZULTATE TEHNICI,, pis
tol liber, senior" : 1. L. Star.
(Steaua) 
(Steaua) 
(Dinamo) 
dard : 1.
namo) 587 p. 2. Elena Taciuc 
(Steaua) 580 p, 3. Elena Maco- 
vei (Dinamo) 580 p ; pușcă 10 
metri, senioare : 1. Niculina
Iosif (I.E.F.S.) 370 p. 2. Ro
mânită Petrescu (Olimpia) 363 
p. 3. Aurelia Toader (Steaua) 
361 p ; junioare : 1. Mariana 
Dolhan (Unirea Focșani) 373 p, 
2. Lucica Ponea (Unirea Foc
șani) 369 p. 3. Elena Dumitru 
(Dinamo) 366 p ; seniori : 1. V. 
Dinu (Steaua) 572 p. 2. C. Stan 
(Steaua) 572 p. 3. E. Antonescu 
(Dinamo) 571 p.

1. L. Stan
2. C. Țîrloiu
3. I. Neagu

stan-

565 p,
551 p.
550 p ; pistol 
Anișoara Matei (Di-

în întrecerile de tir cu arcul. 
care_ se desfășoară la poligonul 
Herăstrău, după primele dis
tanțe lungi. Aurora Chin con
duce, la senioare, cu 306 p. V. 
Stănescu, la seniori, cu 304 p, 
iar la talere. A. Ciorba cu 93/100 
t. (skeet). F. Baban și I. Sta- 
niate, cu 95/100 t (trap).

Radu TIMOFTE

aur Ia J. 
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-S. Po- 
I Nan 

v «o
Brașov» 
Gnom

Rob-—
PWeri) 
Tantbcr 

t.s.» 1TJO.9» : Juniori : 1-
ani. 2. Grumaz. 3. Ba-d:. 
m liber f : 1. Dinamo <Ar- 
Mîhâîlă. riae’-w Bttnl- 

1:54.90 : 2. Lie. Tt Bue_
: 8. C.S M S. I m i! : «- 
s. n î sz s»: s. csm' 
S1.T7 : 8. CSJL Chsf-Xs-
2^2 ZS: Jun'oare : 1. LR.
C.S.M S. L 8. CJS M S n : 
m liber b : 1. Dîna-

(Vișan. Mardaebe. Neerea- 
I) 1:37.46 : 2. C S M S. I
: 3. Lie. 17 jnn 1:87.62 : 

ș. 37 sen. 1:31 M: S. Crșu!
6. C.S.S. Constanra 

: juniori : 1. C.S M S. f.
37, 3. Crlșul.
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S-AU

turii. in prezenta 
spectatori. FRUNTAȘELE

LA CRAIOVA, PRIMELE REZULTATE

LA TENIS DE MASA

CLASAMENTUL 
masculin — 1.
(C.S.T.A. București) 8 p.p.. 
G. Bratovici (IMG București) 
a p.p.. 3. r 
Zărnești) 9 p.p..
(Torpedo
C. Bdjita .__
6. A. Benedek 
Brașov) 16 pp. ; feminin 
Doina Popescu (C.S.T.A. Bucu
rești) 47 p.p.. 2. Otilia Panca
(C.S.T.A. București) 48 p.p.. 3. 
Elena Rauca (Electro Sf. Gheor- 
ghe) 50 p.p.

După cum se poate vedea. în 
această cursă de rezistentă și 
regularitate cu mai multe pos
turi de control orar decît în 
întrecerea anterioară, cîștigăto- 
rul etapei inaugurale. P. Titi- 
leneu, a fost întrecut. însă tot 
el conduce în clasamentul ge
neral cu 9 p.p.. fiind urmat de 
E. Mulner cu 14 p.p.. G. Bra
tovici 19 p.p. si D. Tudor 22 
p.p„ iar la fete lideră după 
primele două etape este Otilia 
Panca cu 78 p.p.. talonată de 
Doina Popescu cu 116 p.p. și 
Elena Rauca 179 p.p.

Vineri se va desfășura etapa 
a ni-a : Iași — Pașcani — Su
ceava — Vatra Dornei — Bis
trița (341 km).

Alex. NOUR, coresp.

ETAPEI : 
D. Tudor 

2.

P. Titilencu (Torpedo 
... 4. E. Mulner 

Zărnești) 10 p.p.. 5. 
(Voința Sibiu) 11 p.p . 

(Steagul roșu 
1.

ÎNCHEIAT ÎNTRECERILE LA PENTATLON
(Urmare din pag. 1)

(Politehnica) 1120 p (13:35.6). 
5. L. Horga (C.S.S.) 1087 p 
(13:46,7). 6. L. Pavel (Steaua) 
1057 p (13:56,3) ; echipe : 1 
Steaua I 3480 p, 2. Politehnica 
Ind. Linii 3213 
3144 p. 4. Steaua 
Olimpia 2859 p.

echipe : 1

p. 3. C.S.S.
II 3033 r. 6

CLASAMENT GENERAL. In
dividual : 1. MARIAN GHEOR- 
GHE 5552 p. 2. Dragoș Pătrul 
5W4 p. 1 Lucian Țintea 5388

p. 4. Otto Wermescher 5236 o, 
5. Iuliu Galovici 5160 p. 6. Ce
zar Răducanu 5091 p; echipe: 
1. STEAUA I 16 344 p. 2. Poli
tehnica Ind. Lînii Timisoara 
15 487 p, 3. Steaua II 14 465 p,
4. Olimpia București 13 431 p.
5. C.S.S. Timișoara 12 728 p. 

întrecerile
fost cîstigate 
(Politehnica), 
— să notăm 
trei fete de Ia Timișoara — de 
Laurențiu Mosor (Petrolul 
Ploiești).

de triatlon au 
de Lucian Mirică 
iar cele de biatlon 
și participarea a

VOLEIULUI
IN SCENA

Cele mai bune opt echipe — 
patru feminine și patru mascu
line — de volei ale primei divizii 
vor oferi astăzi mîine șl dumi
nică în sala Dinamo un atractiv 
program de întreceri în cadrul 
amplei competiții care omagiază 
istoricul eveniment de la 23 Au
gust 1S44. Iubitorii acestui joc 
sportiv vor avea prilejul să urmă
rească interesante dispute pentru 
adjudecarea trofeului și să apre
cieze la puțin timp după înche
ierea perioadei de transferări, ca
pacitatea de joc și gradul de 
pregătire ale fruntașelor voleiului 
nostru în -vederea viitorului se
zon.

Iată echipele șl programul 
jocurilor din sala Dinamo : AZI, 
de la ora 9 : Dlnamo — C.S.M. 
Libertatea Sibiu (f). Steaua — Ex
plorări Baia Mare (m), Dinamo 
— Elcond Dinamo Zalău (m), 
C.S.U. Galați — Chimia Rm. Vîl- 
cea (f) : SÎMBATĂ. de la ora 
9,30 : C.S.U. — C.S.M. Libertatea 
șl Dlnamo — Chimia (f) ; de la 
ora 16 : Dlnamo — Explorări și 
Steaua — Eleond (m) ; DUMINI
CA, de la ora 8,30 : Chimia 
C.S.M. Liberatea și Dinamo 
C.S.U. (f) Explorări — Eleond 
Dlnamo — Steaua (m).
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RAPID Șl METALUL IN FINALA ZONEI BUCURTȘTENL LA FOTBAL
Azi, partide interesante în zonele de la Brăila și Baia Mare

Pe stadionul „23 August” din 
Capitală s-au disputat meciu
rile semifinale ale zonei bucu
reștene. în prima partidă a 
cuplajului s-au întîlnit Metalul 
și Sportul studențesc (speranțe). 
Metalurgiștii. avind de partea 
lor o experiență mai mare, 
și-au adjudecat victoria. dar 
nu fără emoții. Ei au condus 
cu 1—0 prin golul marcat de 
Petre Mihai în min. 29. au 
fost. insă, egalați în min. 56, 
printr-un frumos gol înscris cu 
capul de Nicolescu. și au tre
buit să se întrebuințeze serios 
pentru a obține calificarea. 
Punctul victoriei l-a marcat 
tot Petre Mihai (min. 66) la 
o învălmășeală. Așadar : Me
talul — Sportul studențesc 
(speranțe) 2—1 (1—0).

A] doilea meci al cuplajului, 
mai ales în ultima sa parte, a 
fost mult mai atractiv. Rapid 
și Dinamo Victoria au jucat 
tot timpul de la egal și a fost 
nevoie, pentru departajare, de 
executarea loviturilor de la 
11 m. Divizionara „A" a for
țat. Totuși. în ultimul sfert de 
oră. * a deschis scorul prin 
Rada (min. 76) și. în min. 81, 
putea fi 2—0, dar Agiu a. ra
tat lovitura de la 11 m acor
dată la un fault în careu a- 
supra lui Băjan. Și ca în mul-

ale situații asemănătoare, 
care au marcat apoi au fost 

prin Moldovan 
(min. 84). care a reluat cu 
capul în plasa porții lui Toa- 
der o excelentă centrare a lui 
Răducanu. A urmat epilogul 
penaltyurilor. A început Efti- 
mescu și a ratat, au marcat 
Sameș și Glonț, a ratat Manea, 
au transformat Nedelciaru, A- 
giu. Ivan și Rada, a ratat Cus- 
tov. pentru ca Preda să exe
cute impecabil ultimul penalty 
și să aducă astfel calificarea 
Rapidului: 5—4 (0—0,1—1). For
mațiile: RAPID : Mânu — Ma
rinescu. Grigore. Sameș, Bakoș
— Agiu. Rada. Preda. Cîrstea
— Cîrlan, Manea. DINAMO 
VICTORIA : Eftimescu — Cîor- 
noavă. Frîncu, Nedelciaru, Ivan
— Mânu. Săndoi. Cusfov — 
Guda, Răducanu, Glonț. Au 
mai jucat în repriza secundă 
Toader. Băjan. Gheară (Rapid). 
Drăghici și Moldovan (Dinamo 
Victoria).

Mîine. tot pe stadionul „23 
August", de la ora 16. se vor 
întîlni Sportul studențesc (spe
ranțe) cu Dinamo Victoria, iar 
în continuare, Rapid cu Metalul, 
meciul care va decide câștigă
toarea ..zonei" bucureștene a 
competiției.

Laurențiu DUMITRESCU

te 
cei 
dinamoviștii.

Meciuri foarte frumoase ieri, 
pe stadionul Progresul, desfă
șurate in fața a peste 3 OOO spec
tatori, în cadrul „Cupei a 40-a 
aniversare". In primul joc : Me
canică fină Steaua 
zul 3—2 (2—1). Au
Petre Dumitru (min. 35), __
dan (min. 37), Iatan (min. 87), 
respectiv Năghi (min. 3) și Chi- 
vu (min. 68). In a doua parti
dă : Progresul Vulcan — Auto
matica 3—1 (0—0). Progresul a 
jucat bine și a cîștigat prin go
lurile realizate de Greaca (min. 
61 și 73), Costache (min. 82) pen
tru Progresul, Marian (min. 58) 
pentru Automatica. (Oct. GUȚU 
— coresp.).

Autobu- 
marcat : 

Pro-

rii handbal 
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Importanta competiție fotbalis
tică dotată cu „Cupa a 40-a ani
versare" continuă. Pentru astăzi, 
programul prevede interesante 
jocuri în cadrul zonelor de la 
Brăila și Baia Mare.

BRĂILA. Este programată par
tida care va desemna pe câștigă
toarea zonei. Aceasta va tncepe 
la ora 18,15 șl va opune formatfile 
Gloria Buzău șl Chimia Rm. Vîl- 
eea. în deschidere (pentru locu
rile 3—I) se vor întîlni Politeh
nica Iași șl F.C.M. Brașov.

BAIA MARE. Competiția începe 
în această după-amlază progra
mând partidele : F. C. Olt — S. C. 
Bacău (ora 16,30) și F. C. Baia 
Mare — A.S.A. Tg. Mureș (ora 
18,15).

I.D.M.I 
teresați 
corespur 
acest 01 
înscrierii

De a: 
nul aut< 
autoturii 
avind d 
la C.E.C 
martie 1

Relați
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• Asociații sportive
• Cluburi sportive
• Secții afiliate
• Sportivi legitimați
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ipion national 
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Sportivi in loturile naționale 
Campioni naționali

9 Echipe divizionare (A, B, C, j 
® Antrenori
* Profesori de educație fizică
0 Instructori sportivi
6 Arbitri
• Centre de inițiere (copii-jr)

■TOTOmw
am precizat. Andrei Socaci a 
pornit de aici, a fost campion 
național de juniori pe tind ac
tiva încă în orașul său natal. 
Alba Iuiia. Pe urmele sale. iată, 
se află o altă speranță. Nicolae 
Cimpean. campion al tării, anul 
acesta, la juniori II. categoria 
52 kg. Judo, sport cu nu mai 
puțin de nouă secții în județ 
dintre care una — Constructo
rul Alba Iulia — de nivel in
ternațional. a patra pe tară in
tr-un clasament întocmit recent, 
numără un campion național, 
pe Viorel Roșu — categoria 
superușoară (60 kg), precum

DUMINICA, IN „CUPA ROMÂNIEI

w\v?>w\w\wv’'

„Da- 
programează duminică, 19 
prima etapă In care vor 
formații din campionatul 
„C". Iată programul e-

dr. 
dr.

Metalurgistul Cugir).
condus de

Si
*

ismul sport îndrăgit

copiii din Alba
despre această realitate performerul de ieri, 

Jl profesor de educație fizică la Alba Iulie, 
inie sale de a da la iveală noi fi noi alergători; 
‘bâtori. Este un efort la care s-au angajat, cu 
și colaboratorii săi mai tineri, antrenorii Lau- 

I loan Vișan. Porți larg deschise celui mai acce- 
■plet dintre sporturi am găsit, insă, și tn alte 
■ : Iu Blaj, prin intermediul apreciatului antre- 
fil Todeasa ; la Alud. cu concursul trio~ului de 
it din D. Duna, St. Bardi și I. Ratonyl ; la 
jează prof. V. Lupu, și la Zlatna, cu sprijinul 
ilminoiu. Ceva mai mult, „chiar satele și comu- 
ritoriu fertil pentru atletism și In primul rfnd 
sografică de o mare bogăție umană, prea puțin 
t !•, cum remarcă prof. Ovidiu Chelioglu, secre- 
A1J& nu de mult chiar el un inițiator tn

de talente, pe cînd era dascăl de sport rală, la Daia Română.
tțin in Apuseni. E drept că profesorul Iancu 
>an Gligor la Arieșeni, Mihal Berindei la Cîm- 
iciu și Ovidiu Bendea la Sălciua sînt preocupați 
l-plan, în principal, viitori schiori, la tiaipine" 
'.eastă inițiativă frumoasă o realizează debutind 
luncă de selecție prin atletism ; adică cu probe 
iri sau aruncări...
?, atrage, convinge masele de copii și tineri din 
■rticiparea lor masivă la toate concursurile or- 
local, prezența lor la multe finale pe țară. De 
W^rformanță, drumurile de afirmare pentru 

\ la 1 500 și 3 000 m, E. Stănilă și I. Marcu 
timul și-a încercat șansele și la 3 000 m 

oc fruntaș pe țară la tineret), descoperirea unor 
titoare (5 km), cum promit să ajungă Liliana 
Silva Bama, ocupantele primelor două locuri la 
Miale din acest an.
lități remarcabile pentru atletism tn Alba, pe 
vrtive locale sînt hotărîte să le valorifice (por- 
rarea unor condiții optime de pregătire, sta- 
alele orașe, cadre de profesori-antrenori cu o
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pentru lansa în performanță sportivi

**********

MECIURI AMICALE

Sebeș, nri- 
niori (1973). 
ucătoare de
Cugir. care 
Divizia „A“

î vizită" se 
acești ultimi 
lba ? în pri- 
loritoare ac- 
j masă des- 
>este 300 de 
cu tot mai 
i organizate 
“ — acțiuni 
popularitate 
rii gimnas- 
ncă etc. Va- 
jentru tudet 

in
ia 
in

. pentru 
îrtivă de

ian’

alți tineri performeri ca Ste- 
lian Moldovan, categoria semi- 
ușoară (65 kg) și Pavel Dră- 
goiu, categoria grea (4-95 kg). 
Iar în rîndurile speranțelor, un 
mare talent 
toată lumea. 
Cugir. locul 
camp.onatul 
piilor. Promițător se prezintă 
Si tirul, cu C. Parasehiv in lo
tul national de skeet și cu alte 
două tinere de perspectivă. A- 
driana Avram și Clandia Ca
zan. Tirul, ne-am convins, dis
pune de condiții excelente pen
tru a propulsa noi valori nu 
numai în skeet. ci și la trap 
si foarte curind la aer compri
mat.

Deocamdată cu Rodiea Urba- 
novieî în nrim-plan (locul 2 la 
.Tonul 12“ si același Ioc în 
Divizia _A“. grupa a 2-a valo-

de care vorbește 
Robert Chilin din 
2. anul acesta, la 
republican al co-

ANUNT
9

REȘT1 aduce la cunoștință tuturor celor in- 
rită comp'etării numărului de cumpărători 
itoturisme'or OLTCIT contractate 
id cu data de 20 august 1984 se 
>t autoturism.

pentru 
sistează

informăm pe cei interesați 
Pitești se fac înscrieri prin 
24 cu 

opțiune 
t pentru

magazi-că la 
transfer pentru 
pentru acesteamotor pe benzină.

cu o părătorii care au depus banii 
autoturisme anterior datei de 31

itcre la telefon 11.39.50 - int. 121.

rică.
tenisul de masă, ______ ___
soții Agneta si Nicolae Dornic, 
pasionați de munca de selecție 
și inițiere, poate oferi mult mai 
mult, zecile de copii care iau 
cu asalt sala de antrenament 
constituind o dovadă a voin
ței lor de afirmare. încurajator 
se înfățișează și rugbyul. care 
a rezistat primului „an de șoc" 
In Divizia -A“. apoi atletismul, 
cu un campion national la ma
raton (tineret). Gh. Tudoran, 
si cu un alt sportiv. Ilie Neam- 
țu. fruntaș la 20 km marș. Atle
tismul. adică un sport care se 
dorește a fi primul între spor
turile... prioritare. In perspec
tivă. fotbalul cu nu mai pu
țin de 120 de echipe. Intre care 
două divizionare _B“ și patru 
„C“. si cu campionate locale 
la toate eșaloanele de virstă.

Ceea ce retine In mod spe
cial atentia este faptul că ju
dețul Alba se află intr-un per
manent start in eursa de afir
mare sportivă. Reprezentanții 
lui nu uită eâ de aici, dintre ei, 
au pornit pe greul urcuș al de- 
t enirii și al marii măiestrii 
trei dintre fiii locurilor. Iosif 
Sîrbu, Nicolae Linca si Andrei 
Socaci. nume pe care Ie evocă 
cu mindrie si eu emoție, am- 
biționîndu-se să le urmeze e- 
xemplul de muncă, de dăruire. 
Este un gînd cutezător, care 
poate fi împlinit azi de oricare 
dintre cei mai talentati sportivi | 
din toate așezările Albei.
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Populara competiție fotbalistică, 
„Cupa României" — ediția 1984— 
1385 — desfășurată sub egida 
dadei", 
august, 
juca și 
Diviziei 
tapei :

Minerul Vatra Dome! — ASA 
Cîmpulung Moldovenesc, Avintul 
Frasin — Minerul Gura Humoru
lui, Zimbrul Șiret — Metalul Ră
dăuți, Progresul Milisăuți — Car
pați Gălănești, Metalul Botoșani
— Electro Bucecea, Unirea să- 
veni — Cristalul Dorohoi, Șiretul 
Pașcani — Cetatea Tg. Neamț, 
IJTL Iași — Constructorul lași, 
Danubiana Roman — laminorul 
Roman, Celuloza P. Neamț — Re- 
lonul Săvineștl. Unirea Negrești
— Aripile Bacău, Inter Vaslui — 
Mecanica Vaslui. Oituz Tg. Ocna
— CSM Borzești, Chimia Mără- 
șești — Viticultorul Panciu, Mi
nerul Comănești — Petrolul Moi- 
neștl. Proletarul Bacău — Letea 
Bacău, Șoimii Mircești — Voința- 
Gloria Odobești, Energia Gh. 
Gheorghiu-Dej — Luceafărul Ad- 
jud, Rapid SMA Sendreni — Vic
toria Tecuci. Aripile lanca — Pe
trolul Brăila lanca, Victoria TC 
Galați — Ancora Galați, Progresul 
Isaccea — DVA Portul Galați, 
Voința Beștepe — Arrubium Mă- 
tin, SN Tulcea — Delta Tulcea, 
Tractorul Viziru — Victoria Gu- 
gești, Laminorul Brăila — Chimia 
Brăila, Șoimii Cernavodă — Rapid 
Fetești. Constructorul Constanța — 
Chimpex Constanța, Portul Con
stanța — Voința Constanța, Ci
mentul Medgidia — IMU Medgi
dia, Agronomia Slobozia — Vic
toria Țăndărei, Unirea Urziceni — 
Unirea Slobozia. Locomotiva Bu
zău — Metalul Buzău, Petrolul 
Berea — Carpați Nehoiu, SM 
Cimpina — Poiana eîmpina, Car
pați Singia — Chimia Brazi, Pe
trolul Băicoi — Minerul Filipești, 
Chimia Buzău — Victoria Lehliu, 
CPICP Modelu — SN Oltenița. 
Constructorul Călărași — Dună
rea Călărași, Viitorul Chimogi — 
ISCIP Ulmenl, Neajlovul Călugă- 
reni — Argeșul 30 Decembrie, 
FCM Giurgiu — ICPB Bolintin, 
Radioteleviziunea București — 
Viscofil București, Tehnometal 
București — ICSIM București, 
IUPS Chitila — Flacăra roșie Bu
curești, Abatorul București — A- 
versa București. Minerul Șotînga
— Cimentul Fieni, Chimia Găești
— Electrica Titu, Metalul Mija — 
Danubiana București, Gloria Be- 
revoiești — Muscelul Cîmpulung, 
Electronistul Curtea de Argeș — 
Dacia Pitești. Spicul Roșiori — 
Textila Roșiori, Cetatea Tr. Mă
gurele — Progresul Corabia, Pe
trolul Videle — ROVA Roșiori, 
Dunărea Zimnlcea — Chimia Tr. 
Măgurele, IOB Balș — Electro- 
putere Craiova, Sportul muncito
resc Caracal — Șttnța Drăgănețti-

Olt, Dunărea Calafat — Progre
sul Băilești, Victoria Craiova — 
CFR Craiova, Viitorul Drăgășani
— Recolta Stoicănești, CSA Mă
ciuca — Metalul Rm. Vilcea, Mi
nerul Mătăsari — Petrolul Țlcleni, 
Jiul Rovinari — Pandurii Tg. Jiu, 
Armătura Strehaia — Construc
torul Craiova, Constructorul Dro- 
beta Tr. Severin — Mecanizatorul 
șimian, Celuloza Drobeta Tr, Se
verin — Dierna Orșova. Mânerul 
Aninoasa — Metalurgistul Sadu, 
Automecanica Reșița — Minerul 
Anina. Minerul Oravița — Minerul 
Moldova Nouă, Metalul Bocșa — 
CFR Caransebeș, Laminorul Nă
drag — Metalul Oțelu Roșu, CSM 
Lugoj — UM Timișoara, Unirea 
Tomnatic — Unirea Sînnlcolau, 
Metalul Criscior — Minerul Cer- 
tej, Dacia Orâștie — Mecanica O- 
râștie, Minerul Vulcan — Mine
rul Paroșeni, Minerul Ghelar — 
Victoria Călan, Progresul Pecica
— Rapid Arad, CFR Arad — Șoi
mii Lipova, Recolta Salonta — 
Victoria Ineu, Minerul Or. 
Petru Groza — Oțelul Or.__
Petru G-roza, înfrățirea Oradea — 
Voința Oradea, Bihoreana Mar- 
ghita — Unirea Valea lui Mihai, 
Minerul Șuncuiuș — Steaua CFR 
Cluj-Napoca, Victoria Someșenl — 
CEM Cluj-Napoca. Unirea Dej — 
Olimpia Gherla. Unirea Hida — 
Rapid Jibou, Silvania Cehu Silva- 
niei — Minerul Sărmășag, Gloria 
Moftinu Mare 
Mare, Victoria Cărei __
Tășnad, Oașul NegTeștl — Unio 
Satu Mare. Electrica Bala Mare
— CUPROM Baia Mare, Bradul 
Vișeu — Minerul Borșa, Minerul 
Băiuț — Minerul Băița, Minerul 
Baia Sprie — Mecanica Sighet, 
Textila Năsăud — Lăpușul Tg. 
Lăpuș, Hebe Slngeorz Băi — Mi
nerul Rodna, Foresta Bistrița — 
Oțelul Reghin. Lacul Ursu Sovata
— Electromureș Tg. Mureș. Mu
reșul Luduș — Soda Ocna Mureș, 
Metalul Sighișoara — Metaloteh- 
nica Tg. Mureș, Mureșul Săliștea
— Metalul Aiud, Șurianul Sebeș
— Mecanica Alba Iulia, Mecanica 
Sibiu — Inter Sibiu, IMIX Agni
ta — Unirea Ocna Sibiului, Trac
torul Miercurea Ciuc — Minerul 
Bălan. Mureșul Toplița — Viito
rul Gheorgheni, Unirea Cristuru 
Secuiesc — ICIM Brașov, Torpedo 
Zărnești — Celuloza Zărnești, U- 
tilajul Făgăraș — Nitramonia Fă
găraș, Coloram Codlea — Măgura 
Codlea, Chimia Or. Victoria — 
Metrom Brașov, Textila Prejmer
— Precizia săcele, OJT Covasna
— Metalul Tg. Secuiesc, Electro 
Sf. Gheorghe — Minerul Baraolt.

Meciurile vor începe la ora 17 
și In caz de egalitate după 90 de 
minute se vor juca prelungiri, 
două reprize a 15 minute, iar 
dacă egalitatea persistă și după 
120 de minute, cîștigătoarea va 
fi desemnată prin lovituri de la 
11 metri.

Someșul Satu 
Chimia

U.R.S.S. — ROMANIA 
niori) 1—1 (0—0). La
nas s->a disputat 
internațional amical .
bal dintre selecționatele de ju
niori ale României și U.R.S.S. 
Partida s-a încheiat la egalita
te : 1—1 (0—0). Fotbaliștii ro
mâni au deschis scorul în mi
nutul 43 prin Harșani (din lo
vitură de la 11 m), golul egali
zator fiind marcat de Zdancius 
(min. 60).
„CUPA ELIBERĂRII", PRIMELE 

rezultate. s-au disputat me
ciurile primei etape a competiției 
dotată eu „Cupa Eliberării", la 
oare participă divizionarele „B“ 
si „C“ din județul Brașov. Iată 
rezultatele : Celuloza Zărnești — 
Tractorul Brașov 2—0 (1—0). Uti
lajul Făgăraș — Metrom Brașov 
2—1 (1—1), I.C.T.M. Brașov — Mo
bila Măgura Codlea 2—1 (0—1). Pre- 
îizia Săcele — Cimentul Hogtiiz 5—3, 
după executarea loviturilor de la 

11 metri, Textila Prejmer — Ni
tramonia Făgăraș 6—5, tot după 
executarea loviturilor de la 11 m. 
Jocurile etapei a doua sînt pro
gramate astăzi. (C. Gruia — co- 
resp.)

OLIMPIA SATU MARE — S. C- 
BACAU 4—4 (2—2). Golurile au
fost marcate de Mureșan (min. 
16 din penalty), Vancea (min. 38). 
Sitaghi (min. 60), Tăbăcaru (min. 
69), respectiv penoff (min. 10), 
Iancu (min. 39), Cărpuci (min. 75) 
și Ursică (min. 82). (Z. Covaci — 
coresp.).

A.S.A. TG. MUREȘ — AVÎNTUL 
REGHIN 1—0 (1—9). Golul a fost 
înscris de L. Marton in min. 31. 
(C. Albu — coresp.).
C. S. TIRGOVIȘTE — UNIREA 

DINAMO FOCȘANI 0—2 (0—1). Au 
înscris : Rusu (min. 15) și Vasi- 
liu (min. 57). (M. Avanu — eo- 
resp.)

OLIMPIA RM. SARAT — 
LUL GALATI 1—0 (1—0). Golul
a fost marcat de Ivana în min. 
25. (T. Bădeseu — coresp.)

,,U« CLUJ-NAPOCA

(ju- 
Kau- 

meciul 
de fot-

OJE-

,,U» CLUJ-NAPOCA — MINE
RUL CAVNIC 4—5 (1—5). Golu
rile au fost marcate de Bucur 
(min. 6 — din penalty). L. Mol
dovan (min. 51 și 55). Dobrotă 
rmln. 73). respectiv Lenghel (min. 
8), Buzgău (min. 15. 21 și 36) și 
Cristea (min. 23). (I. Lespuc 
coresp.) „

DINAMO — PETROLUL PLO
IEȘTI 3—2 (9—2). Surpriză în
prima repriză, cînd ploieștenil 
au înscris prin Ene (min. 2), la 
o greșeală a lui Rednic, și Ca- 
tinca (min. 33). După pauză, 
campionii s-au impus, fructifi- 
cînd din noianul de ocazii doar 
trei, prin Mulțescu (min. 
Augustin ""
(min. 54). 
(min. 46 Toma) 
59 Vlad), Al. Nicolae (min. 46- 
Mulțescu), Andone (min, 38 I. 
Marin), Stănescu (min. 59 Stre- 
die) — Movilă, Suciu, Dragnea — 
V. Radu (min. 70 G. Moldovan), 
Augustin, ,Orac. (Șt. Dumitru — 
coresp.).

.. ------- ----- 46),
(min. 51) și Suciu 

DINAMO : Moraru 
Rednic (min.

PROGRAMUL TURULUI CAMPIONATULUI DIVIZIEI „B", EDIȚIA 1984-1985 Seria a ii-a
ETAPA I (duminică 26 august)

— Gaz metan Mediaș
— Unirea Alexandria 
— I.M.A.S.A. Sf. Gh.
— Automatica Buc.
— Chimica Tîrnăveni 
— Prog. Vulcan Buc.

FL Autom. Moreni 
C.S.M. Dr. Tr. S. 
Mec. fină St. Buc. 
Șoimii IPA Sibiu 
Dinamo Vict. Bue. 
Tractorul Brașov 
Autobuzul București — C.S. Tirgoviște 
I.P. Al. Slatina — Metalul București
Carpați Mirșa — Minerul Motru

ETAPA A ll-a (duminică 2 septembrie) 
C.S. Tirgoviște 
Automatica Buc.
Chimica Tîrnăvenî 
Prog. Vulcan Buc. 
I.M.A.S.A. Sf. Gh. 
Metalul București 
Gaz metan Mediaș 
Minerul Motru 
Unirea Alexandria __________

ETAPA A lll-a (duminică 9 septembrie) 
Mec. fină St. Buc. 
I.P. Al. Slatina 
Tractorul Brașov 
FI. Autom. Moreni 
Dinamo Vict. Buc.
Carpați Mîrșa 
Minerul Motru 
C.S.M. Dr. Tr. S. 
Autobuzul Buc.

ETAPA A !V-a (duminică 16 septembrie) 
Șoimii IPA Sibiu “ “ —
Mec. fină St. Buc 
C.S.M. Dr. Tr. S. 
I.M.A.S.A. Sf. Gh. 
Unirea Alexandria 
Autobuzul Buc.
Chimica Tîrnăveni
C.S. Tirgoviște 
Dinamo Vict. Buc.

ETAPA A V-a (duminică 23 septembrie) 
Prog. Vulcan Bac. 
FI. Autom. Moreni 
Unirea Alexandria 
I.P. Al. Slatina 
Automatica Buc. 
Tractorul Brașov 
Metalul București 
Gaz metan Mediaș 
Carpați Mirșa

ETAPA A Vl-a (duminică 30 septembrie) 
Minerul Motru 
Gaz metan Mediaș 
Prog. Vulcan Buc. 
Chimica Tîrnăveni 
C.S.M. Dr. Tr. S. 
I.M.A.S.A. Sf. Gh.

— Dinamo Vict. Buc.
— FI. Autom. Moreni
— I.P. Al. Slatina
— Carpați Mirșa
— Autobuzul Buc.
— C.S.M. Dr. Tr. S.
— Șoimii I.P.A. Sibiu
— Mec. fină St. Buc.
— Tractorul Brașov

— Automatica Buc.
— Unirea Alexandria
— C.S. Tirgoviște
— Chimica Tîrnăveni
— Prog. Vulcan. Buc.
— Gaz metan Mediaș
— I.M.A.S.A. Sf. Gh.
— Șoimii IPA Sibiu
— Metalul București

— Carpați Mirșa
— Tractorul Brașov
— Automatica Buc.
— Gaz metan Mediaș
— Metalul București
— Minerul Motru
— Prog. Vulcan Buc.
— FI. Autom. Moreni
— I.P. Al. Slatina

— I.M.A.S.A. Sf. Gh.
— C.S.M. Dr. Tr. S.
— Minerul Motru
— Mec. fină St. Buc.
— C.S. Tirgoviște
— Dinamo Vict. Buc.
— Șoimii IPA S'biu
— Autobuzul Buc.
— Chimica Tîrnăveni

— FI. Autom. Moreni
— Unirea Alexandria
— Autobuzul Auc.
— C.S. Tirgoviște
— Tractorul Brasov
— Șoimii IPA Sibiu

• Tragerea obișnuită LOTO de 
astăzi 17 august 1984 va avea loc 
în sala clubului sportiv Progre
sul din București, str. Dr. Stai- 
eovici nr. 42, începînd de la ora 
17,15. Numerele extrase vor putea 
tl. ascultate și la radio. în jurul 
orei 19 pe programul TI. în jurul 
Orei 23 pe programul I, precum 
și simbătă dimineața la ora 8,55. 
pe programul I. Mai sunați și la 
051 — informații telefonice spe
ciale.

— Dinamo Vict. Buc.
— Carpați Mirșa 

______________— Mec. fină St. Buc.
ETAPA A Vil-a (duminică 7 octombrie) 

Autobuzul Bne.
C.S. Tirgoviște 
Unirea Alexandria 
Carpați Mirșa 
Mec. fină St. Bue.
Minerul Motru 
Șoimii IPA Sibiu 
Dinamo Vict. Bue. 
FL Autom. Moreni ____

ETAPA A Vlll-a (duminică 14 octombrie) 
Gaz metan Mediaș 
Prog. Vulcan Buc. 
Tractorul Brașov 
Șoimii IPA Sibiu 
I.M.A.S.A. Sf. Gh. 
Metalul București 
Chimica Tîrnăveni 
Automatica Buc. 
C.S.M. Dr. Tr. S.

Automatica Buc. 
LP. Al. Slatina 
Metalul București

— Chimica Tîrnăveni
— I.P. AL Slatina
— I.M.A.S.A. Sf. Gh.
— Metalul București
— Gaz metan Mediaș
— Automatica Buc.
— Tractorul Brașov
— C.S.M. Dr. Tr. S.
— Prog. Vulcan Buc.

— I.M.A.S.A. Sf. Gh.
— Automatica Buc.
— Tractorul Brașov
— Prog. Vulcan Buc..
— C.S.M. Dr. Tr. S.
— I.P. Al. Slatina
— C.S. Tirgoviște

— C.S. Tirgoviște 
— Minerul Motru 
— Carpați Mirșa 
— Dinamo Vict. Buc. 
— I.P. AL Slatina 
— FI. Autom, Moreni 
— Mec. fină St. Buc. 
— Unirea Alexandria

_____ ___ ______ — Autobuzul Buc.
ETAPA A IX-a (duminică 21 octombrie) 

Dinamo Vict. Buc. 
FI. Autom. Moreni 
Minerul Motru 
Carpați Mirșa 
Chimica Tîrnăveni 
Mec. rină ȘL Buc. 
C.S. Tirgoviște 
I.P. Al. Slatina 
Prog. Vulcan Buc. ___

ETAPA A X-a (duminică 28 octombrie) 
Mec. fină St. Bac.
Minerul Motru 
Dinamo Viet. Buc. 
I.M.A.S.A. Sf. Gh. 
Șoimii IPA Sibiu 
Autobuzul Buc.
Tractorul Brașov 
Gaz metan Mediaș 
Unirea Alexandria ---- —„------

ETAPA A Xi-a (duminică 4 noiembrie) 
I.P. Al. Slatina
Unirea Alexandria 
Metalul București 
C.S. Tirgoviște 
Automatica Buc. 
I.M.A.S.A. Sf. Gh. 
Prog. Vulcan Buc. 
FI. Autom, Moreni 
C.S.M. Dr. Tr. S

ETAPA A Xll-a (du 
Șoimii IPA Sibiu 
Dinanio Vict. Buc.

— Metalul București
— Tractorul Brașov
— Gaz metan Mediaș
— C.S.M. Dr. Tr. S.
— Unirea Alexandria
— Autobuzul Buc.
— LM.A.S.A. Sf. Gh.
— Șoimii IPA Sibiu
— Automatica Buc.

— C.S.M. Dr. Tr. S.
— Metalul București
— Carpați Mirșa
— Automatica Buc.
— FI. Autom. Moreni
— I.P. Al. Slatina
— Chimica Tîrnăveni
— Prog. Vulcan Buc.
— C.S. Tirgoviște

— Gaz metan Mediaș
— Autobuzul Buc.
— Tractorul Brașov
— Mec. fină St. Buc.
— Chimica Tîrnăveni
— Carpați Mirșa
— Șoimii IPA Sibiu
— Dinamo Vict. Buc.
— Minerul Motru 
minică 11 noiembrie)
— Unirea Alexandria
— Mec. fină St. Buc.

MHINISIRATIA Dt SIAI 1010
9 V-ați cumpărat - în această 

săptămînă măcar un ..loz în 
plic" 7 Dacă nu, mai aveți încă 
două zile ! S-ar putea ca tocmai 
lozul ales de dv. să fie- aducăto
rul unui autoturism ! Nu mai in
sistăm asupra faptului că „lozu
rile în pllc“ oferă In fiecare zi 
și numeroase cîștiguri în bani, 
pînâ la lozurile de 50.000 lei !

FL Autom. Moreni 
Autobuzul Buc. 
Gaz metan Mediaș 
Metalul București 
Chimica Tîrnăveni 
Minerul Motru 
Carpați Mirșa
ETAPA A Xlll-a (duminică 18 noiembrie) 

Tractorul Brașov “ '
Carpați Mirșa 
CJS. Tirgoviște 
LP. AL Slatina 
Autobuzul Buc. 
Chimica Tirnăvrni 
Mec. fină St. Buc. 
I.M.A.S.A. Sf. Gh. 
Dinamo Vict. Bue. _______________ .
ETAPA A XJV-a (duminică 25 noiembrie) 

Automatica Buc. — —
C.S.M. Dr. Tr. S. 
Metalul București 
Șoimii IPA Sibin 
Prog. Vulcan Bac. 
Unirea Alexandria 
Minerul Motru 
Tractorul Brașov 
FL Autom. Moreni _________ .

ETAPA A XV-a (duminică 2 decembrie) 
C.S. Tirgoviște ~ ■
Mec. fină St. Buc.
Carpați Mirșa 
Automatica Buc. 
Șoimii IPA Sibiu 
Gaz metan Mediaș 
Autobuzul Buc. 
I.P. AL Slatina 
I.M.A.S.A. Sf. Gh.

ETAPA A XVI-a (duminică 9 decembrie) 
Autobuzul Buc.
Unirea Alexandria 
Gaz metan Mediaș 
Dinamo Vict. Buc.

C.S.M. Dr. Tr. S. 
Tractorul Brașov 
C.S. Tirgoviște 
Chimica Tîrnăveni 
Mec. fină St. Buc. _______
ETAPA A XVII-a (duminică 16 decembrie) 
Prog. Vulcan Buc. ~ " 
Șoimii IPA Sibiu 
FL Autom. Moreni 
Metalul București 
Carpați Mirșa 
Minerul Motru 
Automatica Buc 
I.P. Al. Slatina 
LM.A.S.A. Sf. Gh.

PRONOSPORT INFORItAZA
CÂȘTIGURILE TRAGERII 
LOTO ------------DIN 10 AUGUST

Cat. 1:
31.567 lei
7.892 lei;
100°,'o a 36.764 lei și 5 variante 
25% a 9.191 lei; cat. 3: 11 va
riante 100’» a 3 939 lei și 40

— Minerul Motru
— Automatica Buc.
— Șoimii IPA Sibiu
— Prog. Vulcan Buc.
— FL Autom. Moreni
— Metalul București
— Unirea Alexandria
— C.S.M. Dr. Tr. S.
— Gaz metan Mediaș

— I.P. Al. Slatina
— Gaz metan Mediaș
— LM.A.S.A. Sf. Gh.
— Mec. fină St. Buc.
— C.S. Tirgoviște
— Dinamo Vict. Buc.
— Chimica Tîrnăveni
— Autobuzul Buc.
— Carpați Mirșa

— C.S.M. Dr. Tr. S.
— Prog. Vulcan Buc.
— Unirea Alexandria
— Metalul București
— Minerul Motru
— Chimica Tîrnăveni
— Dinamo Vict. Buc.
— FI. Autom. Moreni
— Tractorul Brașov

— Șoimii IPA Sibiu
— FI. Autom. Moreni
— Automatica Buc.

— Minerul Motru
— Prog. Vulcan Buc.
— I.P. Al. Slatina
— Metalul București
— I.M.A.S.A. Sf. Gh.
— Carpați Mirșa

— Unirea Alexandria
— Chimica Tîrnăveni
— Mec. fină St. Buc.
— Gaz metan Mediaș
— Autobuzul Buc.
— C.S. Tirgoviște
— Tractorul Brasov
— C.S.M. Dr. Tr S.
— Dinamo Vict. buc.

variante 25% a 985 lei: cat. 4:
28,75 a 2.877 lei; cat. 5: 164.50

503 lei: cat. 6: 282.75 a 293
1.737.50 a 100 lei.

3 variante 100% 
și 6 variante 25% 
cat. 2: 1 variantă
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Turneul international feminin de șah al României

PE LOCUL SECUND LA BALCANIADA DE VOLEI
BĂILE HERCULANE, 16 (prin 

telefon). Cînd părea limpezită 
lupta pentru primele locuri în 
Turneul internațional feminin 
de șah al României, iată că lu
crurile au fost pe punctul de 
a lua o turnură neașteptată. 
Fruntașele clasamentului, ma
rile maestre sovietice Nana Io
seliani și Elena Ahmilovskaia, 
s-au aflat la un pas de înfrîn- 
gere. miercuri seara. în 
a Xl-a, dar — ca prin 
ne... — adversarele lor. 
tine Keller și. respectiv, 
Fcustel. n-au găsit căile 
victorie și partidele sînt 
rupte acum în poziții avanta
joase pentru lidere. Le-a mai 
ajutat și faptul că principalele 
lor urmăritoare au pierdut te
ren. Gabriela Olărașu și Dana

runda 
minu- 
Mar- 
Petra 

i spre 
între-

1

Nutu făcind remiză între ele. 
Viorica Ionescu a pierdut la 
Marina Pogorevici. Egalitatea a 
fost consemnată în alte două 
partide : liana Glaz — Lîu She- 
lan și Gertrude Baumstark — 
Ligia Jicman. Marea maestră 
Elisabeta Polihroniade a între
rupt în avantaj la Joanna 
godinska.

O rundă dîrză a fost și 
de a Xll-a. penultima, 
nou. însă. în avantajul virtua
lelor cîștigătoare. Ahmilovskaia 
a învins-o pe Nutu. după ce 
aceasta avusese inițiativa, iar 
Ioseliani a cules a treia vic
torie consecutivă, la Baumstark. 
în revenire, din păcate tardivă. 
Jicman o învinge pe Olărașu. 
apropiindu-se la o jumătate de 
punct, care le mai separă a-

Ja-

cea 
Din

cum in clasament. In partide 
grele, marcate de acute crize 
de timp. Ionescu a pierdut la 
Glaz. Pogorevici la Jagodinska. 
iar Polihroniade a reușit doar 
o remiză cu Feustel. după ce 
obținuse un avantaj ce părea 
decisiv. Nici o partidă între
ruptă !

Așadar. întreruptele din run
da precedentă și. bineînțeles, 
runda a XIII-a — cu care se în
cheie concursul — vor da re
zolvare ultimelor necunoscute.

Pină atunci, clasamentul se 
prezintă astfel : Ahmilovskaia, 
Ioseliani (ambele U.R.S.S.) 8,5
p (1). Olărașu 7, Feusttl 6.5 (1). 
Jicman 6,5. Nuțu 6. Polihro- 
niade 5.5 (1). Iouescu. Glaz 5.5. 
Baumstark. Pogorevici 5. Jago
dinska 4.5 (1). Liu Shelan 4,5, 
Keller 3 (1).

Gradacici, în Iugoslavia, 
încheiat campionatele bal-

La
s-au
canice de „volei pentru echipele 
de tineret. Reprezentativele fe
minină și masculină ale țării 
noastre s-au clasat pe locurile 

„ secunde, după o comportare si
milară. cîștigînd — ambele —■ 
cu 3—0 întilnirile cu formațiile 
respective ale Albaniei, Turciei

și Greciei, cu 3—1 partidele cu 
echipele țării gazdă și pierzind 
la același scor (0—3) în fața
cîștigătoarelor competiției, re
prezentativele Bulgariei. Clasa
ment final 
la băieți : 
România 9 
4. Albania 
6. Grecia 5

identic și la fete
1. Bulgaria 10 p. 2
p. 3. Iugoslavia 8
7 p, 5. Turcia 6 
P-

și 
2. 
P. 
P.

intre 27 și 30 august
Radu VOIA

VALENTIN STOICA,

HOI SUCCESE ALE JUNIORILOR

IN CONCURSUL ATLETIC DE LA

NOȘTRI

PRAGA

COMPETIȚIA CICLISTA „CUPA VOINȚA"
Anul acesta, tradiționala com

petiție ciclistă internațională 
„Cupa Voința" se va desfășura 
între 27—30 august, 
programează cinci 
august — etapa I : 
Comarnic — Sinaia 
(135 km) ; 28 august 
a Il-a ; Ploiești — 
tiv, cu startul 
km 73 șos. Tîrgoviștei. 
Stoenești — Pucioasa - 
reni — Sinaia ______
Comarnic — Ploiești ; 29 august

LOCUL I IN IUGOSLAVIA

PKAGA, 16 (Agerpres). In 
ultima zi a concursului inter
național de atletism pentru ju
niori de la Praga, sportivul ro
mân Daniel Ciobanu a ciștigat 
proba de triplusalt, cu rezulta
tul de 15,55 m. Pe locurile ur
mătoare s-au clasat - Sopov 
(U.R.S.S.) — 15,20 m și Zelinski 
(Polonia) — 15,16 m. în cursa 
de 400 m garduri, atletul român

s-a situat pe

întrecerea 
etape : 27
Ploiești — 
— Ploiești 

— etapa 
start fes- 

tehnic de la 
prin
Mo-

Posada —

— etapa a III-a : contracrono- 
metru individual pe șos. Scăieni 
(3 km în pantă) — dimineață ; 
29 august — etapa a IV-a cursă 
pe circuit pe bd. Gh. Gheor- 
ghiu-Dej, din Ploiești (30 km) — 
după-amiază; 39 august — e- 
tapa a V-a : Vălenii de Munte
— Cheia — Săcele — Predeal
— Sinaia — Ploiești.

în toate etapele, startul festiv 
va avea loc la ora 9,30 în fața 
Palatului culturii din Ploiești.

Aspect de la proba pe circuit a „Cupei Voința", ediția din 1983

CONNORS Șl SERVICIILE LUI JOHN McENROE

Una dintre explicațiile categoricului succes 
al lui John McEnroe in finata. de la Wimble
don. cu Jimmy Connors, poate fi și aceea 
ca serviciul „roșcovanului" a făcut pur și sim
plu ravagii !... în meciul pe care l-a ciștigat 
la un scor de rlecrezut (6—1. 6—1, 6—2), 
Mcfcnroe a avut 10 ași. nici o dublă-greșeală, 
iar 74 la sută din servicii au fost reușite 
încă de la prima minge. După partidă. Con
nors a recunoscut cu sportivitate: „N-am reu
șit nici un moment să intru in joc, căci nu 
m-a lăsat John. El a servit cum nu știu s-o 
fi făcut vreodată pină acum... De la începutul 
competiției, aici, la Wimbledon, am tot spus 
că am senzația că mingile sînt mai mari, ca 
cele de baschet. Ei bine, in finală nici nu 
le-am... văzut! Fără îndoială, eu am jucat

localitatea iugoslavă Baj- 
s-a desfășurat un intere-

în 
mok 
sânt turneu internațional de 
Șah,
Primele 7 runde s-au disputat 
după sistemul Berger, ultimele 
șase in sistem elvețian. Un 
frumos succes a obținut maes
trul internațional român Va
lentin Stoica. El a acumulat 
9 puncte din 13 posibile, depă- 
șindu-i la sistemul coeficienți
lor pe marele maestru iugo
slav V. Raicevici, maestrul 
internațional ungar I. Varasdy, 
maeștrii F.I.D.E. D. Indici și
S. Milkovici (ambii Iugoslavia), 
autori de asemenea a unui 
scor de 9 puncte. Pe locul 6 
maestrul internațional ungar
T. Karolyi cu 8,5 p.

cu 24 de concurenți. C.M. DE ȘAH JUNIORI
HELSINKI, 16 (Agerpres). — In 

runda a 11-a a campionatului 
mondial de șah pentru juniori, 
care se desfășoară în localitatea 
finlandeză Kiljava, Cătălin Navro- 
tescu (România) l-a învins pe 
Harri Korhonen (Finlanda), Han
sen a ciștigat la Gheorghlev, iar 
în partidele Thosteins — Stohl, 
Dreev — Romero și Kofldis — 
Wolf a fost consemnată remiză.

In clasament conduc Curt Han
sen (Danemarca) șl Aleksei Dreev 
(U.R.S.S). cu cite 8,5 p. urmați 
de Karl Thorsteins (Islanda) șl 
Igor Stohl (Cehoslovacia) — cu 
cite 7.5 p. Cătălin Navrotescu to
talizează 6 p.

• în meci amical, la Augs
burg (R.F.G.). echipa brazilia
nă Gremio Porto Alegre a 
dispus cu 1—0 de formația Ba
yern Munchen.

moșul antrenor al reprezentativei țării, Ana
toli Tarasov, a declarat: „Dacă acest club . 
n-ar fi existat, victoriile hocheiștilor sovie
tici ar fi fost mai modeste Este bine să * 
știți că circa 40 dintre foștii membri ai clu
bului au devenit campioni mondiali și olim
pici... I

PENALIZĂRI CIT PENTRU 5-6

Intr-una din etape
le de munte ale Turu
lui Franței s-au pe
trecut atîtea nereguli, 
mai mici și mai mari, 
cît în cel puțin 5—6 
etape. Din acest mo
tiv. comisarii cursei 
au fost nevoiți să ia

ETAPE I

rutieri 
s pentru

au 
că 
u-

toare, doi 
primit 10 
au stat în „plasa" 
nor mașini, iar unul 
chiar un minut pentru 
că a fost văzut stînd 
mai mult timp, la ur
cuș. chiar înapoia au
tomobilului „disecto-

I
l

acum la maximumul posibilităților. Și chiar 
la 6—1, 6—1 tot am mai sperat John 
este 
mie

invincibil, dar aici i-a reușit totul, 
nu mi-a lăsat nici o șansă !“_

nu 
iar

măsuri
32

au
10

CRAINICUL DEVENIT CONCURENT

Nemulțumiți de mo
dul în care crainicul 
de stadion relata des
fășurarea campionate
lor de decatlon ale 
Elveției, mai mulți 
spectatori i-au sugerat 
acestuia să coboare pe 
stadion și să... concu
reze ! Crainicul n-a e- 
zitat nici o 
clipă. S-a 
pentru concurs și. du

singură 
echipat

pă o sumară încălzi
re. cu consimțâmintul 
juriului de concurs, a 
sărit 1.50 m la înălți
me și 3,00 m la prăji
nă. Spectatorii au a- 
plaudat călduros pe 
autorul acestor rezul
tate. mai ales că. spre 
deosebire de ceilalți 
concurenți. el era 
mult mai in virstă, 
vind... 55 de ani I

cu 
a-

CLUBUL MICILOR HOCHEIȘP

Există la Moscova un club rezervat copiilor 
iubitori ai hocheiului pe gheață, sport care 
se bucură de o mare popularitate în multe 
părți ale Uniunii Sovietice. Recent, acest club 
a aniversat două decenii de activitate, de 
rodnică activitate. Chiar în primul său an 
de existență, clubul micilor hochelști a or
ganizat o competiție la care au luat parte 
opt formații. Astăzi, după două decenii, mi
lioane de minihocheiști participă în compe
tițiile locale, în majoritatea regiunilor, iar 
cele mai bune 48 de echipe au fost invitate 
să ia parte la turneul festiv, care marca ani
versarea celor 20 de ani. Meciurile au fost 
conduse de arbitri de categoria unională 
și urmărite de cei mai reputați specialiști ai 
hocheiului sovietic. Unul dintre aceștia, fai-

tot felul de 
disciplinare, 
concurenți 
penalizați cu 
cunde pentru 
gerea de către specta
tori. alți 15 au primit 
penalizări de 20 s pen
tru o vină asemănă-

de 
fost 
se- 

impin-

rului său sportiv". Cu 
alte cuvinte, iată că 
o treime dintre aler
gători au primit sanc
țiuni pentru nereguli. 
Si ciți alții n-or fi 
scăpat fără a fi văzuți 
de „comisarii" cursei!...

FRApi RUMMENIGGE--DE UNDE AU PORNIT
Frații fotbaliști Karl-Heinz și Michael Rum- 

menigge sint astăzi vedete de reputație in
ternațională. Karl-Heinz. căpitanul echipei re
prezentative a R.F. Germania, s-a transfe
rat — pentru viitoarele sezoane — de la Ba
yern Munchen la Internazionale din Milano, 
mezinul, Michael, a rămas însă să apere. în 
continuare, culorile alb-roșu ale clubului miin- 
chenez. Bayemul i-a lansat pe orbita marii 
performanțe, dar puțini știu faptul că cei doi 
frați și-au făcut ucenicia fotbalistică la echipa 
Borussia din Lippstadt, o mică localitate din 
Bavaria.

Borussia Lippstadt se mindrește, desigur, cu 
formarea celor doi Rummenigge. dar și a al
tor fotbaliști care joacă astăzi la diverse e- 
chipe din ligi regionale sau chiar în 
divizie. în prezent, „unsprezecele" din 
tadt este campion de ligă regională, 
zînd 41 de puncte din 44 posibile. în 
partide, fotbaliștii Borussiei au marcat 
goluri și au primit doar 15..De remarcat a- 
mănuntul că Borussia Lippstadt este dețină
toarea Cupei ligii respective șl a titlului de 
campioană in sală. Ceea ce. să recunoaștem, 
nu este un amănunt neinteresant.

Rubrică realizată de 
Romeo VILARA

• In urma unor manifestări
huliganice, fostul internațional 
al reprezentativei Braziliei. Ser- 
ginbo (atacant central), a 
condamnat de un tribunal 
Rio de Janeiro la trei luni 
chisoare, cu 
depsei (timp în care 
putea juca). El a fost acuzat 
de lovirea unor ziariști și foto
reporteri la finala „Cupei Bra
ziliei", desfășurată anul trecut. 
Asociația presei 1 
Brazilia a contestat 
tărîre 6ocotită
prea blîndă. pre
cum și faptul că 
alți doi au primit 
sancțiuni necores
punzătoare: tînă-
rul jucător de la 
Santos. Silas, pre
cum și fostul in
ternațional Isido-

- ro, vinovați in 
ceeași măsură 
și Serginho. 
urma, probabil, 
alt verdict al 
bunalului.

• Internaționa
lul scoțian Joe 
Jordan (32 de ani) 
va juca in forma
ția engleză Sout
hampton, după ce 
a evoluat la Leeds 
United. Manchester 
lan și Verona. Atacantul cen
tral îl va înlocui 
ton. care a fost 
Brighton.

• Cunoscutul 
englez Kevin Keegan, care și-a 
încheiat cariera competițlonală

suspendarea
nu

fost 
din 
in- 
pe- 
va

sportive din 
: această ho-

a- 
ca
Va 
un 

tri-

prima 
Lipps- 
totali- 
22 de 

133 de

Victor Marinița 
locul doi cu 55,17.

Alte rezultate: masculin : să
ritura în înălțime : Urmakaev 
(U.R.S.S.) —2,19 m;800 m:Sharf 
(R.D. Germană) — 1:50,82 ; 5 000 
m : Witt (Polonia) 14:31,07 ; 200 
m: Reinagel (R. D. Germană) — 
21,93 ; feminin : 200 m : Diana 
Ivanova (Bulgaria) — 24,27 
săritura în lungime : Marina 
Mranornova (U.R.S.S.) — 6,17 
m ; 100 m garduri : Silvia Bed- 
narska (Polonia) — 13,58 ; 3 000 
m : Kim Chun Me (R P.D. Co
reeană) — 9:24,46.

Campionatele de înot

ale S. U. A.
Fort Lauderdale. In cadrul cam- 

pionctelor de înot ale 
John Mykkanen a parcurs 
liber In 7:58,24 — record 
nai. 800 m F : Tami 
8:34,77, 200 m spate F :
White 2 :14,95, 200 m fluture F : 
Erika Hansen 2:12,08, 100 m liber: 
Mike Stockwell (Australia) 50,38.

S.U.A. 
800 m 
națio- 
Briice

Amy

în luna mai. a fost numit con
silier tehnic al echipei Malaye- 
siei (deocamdată, pe o durată 
doar de... o lună).
• în fiecare an. revista „Die 

Neue Fussball-Woche" din Ber
lin face o mare anchetă in rin- 
durile cititorilor, pentru desem
narea celui mai bun fotbalist 
al anului din R. D. Germană. 
Recent, s-a dat publicității cla
samentul final pe anul trecut 
(sezonul 1982—83), 
explicabilă datorită
trem de dificile trieri 
punsurilor primite din 
cititorilor. „Gheata de 
— deci locul I — a

întîrziere 
unei ex- 

a răs- 
partea 

argint" 
revenit

JOACHIM STRE1CH

United. Mi-

pe Worthing- 
transferat la

internațional

internaționalului Joachim Streicb 
(în imaginea de mai sus) de la 
F. C. Magdeburg, care la 14 
august a împlinit 33 de ani si 
a îmbrăcat recent (în meciul 
R. D. Germană — Mexic) pen
tru a 98-a oară tricoul echipei 
sale naționale.

TELEX • TELEX • TELEX
la Via- 
(Maroc) 
(Coasta 
Mennea

• TELEX • TELEX £ TELEX
ATLETISM • Concurs 

reggio : 1000 m : Aouita 
2:19,17. 400 m : Tlachoch 
de Fildeș) 45,94, 200 m : 
(Italia) 20,41, 400 mg : Dave (SUA) 50,39, 110 -. . -------
13,85 ; 200 
23,71.

mg : Stewart (SUA) 
m F : Masullo (Italia)

© Etapa întîi a Turu- 
(141,5 km de la Harel-

CICLISM
lui Belgiei ____ __  ... __ ..
beke — Renalx) a fost cîștlgată 
de belgianul Theun Van Vliet 
(3.20:35) care a îmbrăcat șl „tri
coul galben" • Cehoslovacul Mi
roslav Sykora este liderul „Turu
lui Slovaciei" cu 27.38:15. Este 
urmat la 2 s de Delek (Ceho
slovacia) șl la 10 s de Heppner 
(RDG). Etapa a 7-a a fost câști
gată de Olaf Ludwig (RDG) 151 
km în 3.46:26 • In ..Turul Hai
naut” după șase etape conduce 
Mario Kummer (RDG) 18.24:31 
urmat de Andrej Seredluk (Polo
nia) 18.25:53 e Prima etapă a Tu
rului Norvegiei (130 km) a fost 
cîștlgată de sovieticul Aleksandr 
Evpak învingător, la sprint

(2.27:52), în fața suedezului Jonas 
Tăgstrâme • Australianul Dean 
Woods a obținut al doilea titlu 
mondial consecutiv la C.M. de 
juniori de la Caen, la urmărire 
individuală. In finală el l-a în
trecut pe sovieticul Viaceslav Eki- 
mov (3:34,183 față de 3:40,423).

HANDBAL • In turneul mascu
lin de la Gyor : Lokomotiv Tr- 
nava (Cehoslovacia) — V.A.T. 
Margareten (Austria) 15—11 (3—4).

TENIS • Mahwan : Manuela 
Maleeva — Katarina Skronska 
6—2, 6—2, Pam Shriver — Etsuko 
Inoue 7—6, 6—1, Kathy Rinaldi — 
Steffi Graf 6—4, 6—4 9 Stowe : 
Higueras — Pahlett 6—1, 6—4,
Purcell — Westphal 6—1 6—4. Ar
rays — Masur 6—2, 0—6, 7—5 9 
Toronto : Gonzales — Lendl 7—6, 
6—4. Teltscher — Shiras 6—4, 6—2. 
Leconte — Zlvojinovici 7—6, 6—4 
• Columbus : Teacher — Mor
tensen 6—4. 3—6. 7—6, Plmek — 
Freeman 6—3. 6—2.

15..De

