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în întîmpinarea marii noastre sărbători naționale

«CUPH fl 4Da HfilVERSRRE»
Maricica Puică va încerca as
tăzi, la ora 19, să-și îmbună
tățească recordul național la 
1500 m stabilit în urmă cu 
cîteva săptămîni cu timpul de 

3:57,22.

In cea de a doua zl a întrecerii înotătorilor fruntași

LA 200 m FLUTURE, 0 FRUMOASĂ DISPUTĂ
Pe stadionul „23 UN MARE CONCURS DE ATLETISM
CU PARTICIPAREA MEDALIATELOR NOASTRE OLIMPICE
Simbătă și duminică, pe cel 

mai mare stadion al tării. „23 
August". în cadrul unei impor
tante competiții atletice, de am
ploarea unui campionat repu
blican. „Cupa a 40-a aniversa
re", va reuni tot ce are mai 
bun atletismul românesc, la a- 
ceastă oră. în frunte cu spor
tivele noastre medaliate la re
centele întreceri olimpice de pe 
„Los Angeles Memorial Coli
seum". Acolo, pe țărmul Paci
ficului. un grup de fete român
ce au scris cel mai frumos ca
pitol din istoria de decenii a 
atletismului românesc obtinînd : 
TREI MEDALII DE AUR : 
Doina Melințe (800 m). Mari
cica Puică (3 000 m) și Ani- 
șoara Stanciu (săritura în lun
gime). ' MM
ARGINT : 
m), Vali 
lun'gime).
runcarea

TREI MEDALII DE 
Doina Melințe (1 500 
Ionescu (săritura în 
Mihaela Logliin (a- 
greutății). PATRU

MEDALII DE BRONZ : Flța 
'Lovin (800 m). Maricica Puică 
(1 500 m), Cristieana Cojocaru 
(400 mg) și Florența Crăciu- 
nescu (aruncarea discului).

Aceste admirabile sportive, 
care au făcut să urce tricolo
rul românesc pe catargele 
Jocurilor Olimpice *84, vor 
acum parte la întreceri si 
fi prezentate publicului 
care-1 dorim în tribunele 
dionului în număr cit 
mare) într-o pauză a progra
mului concursului de duminică 
după-amiază. Vor fi prezent! a- 
tunci și alti atleti și atlete care, 
de-a lungul anilor, au repre
zentat cum se cuvine culorile 
tării în confruntările olimpice : 
Iolanda Balaș-Soter (campioană 
olimpică în 1960 și 1964. la 
înălțime). Mihaela Peneș (cam
pioană olimpică in 1964. la su
liță). Lia Manoliu 
olimpică în 1968, la

lua 
vor 
(pe 

sta- 
mai

(campioană 
disc). Vio-

Astăzi și miine, Ia sala de atletism .,-23 August"

LA O
SPORTIVI DE VALOARE
MARE COMPETIȚIE DE LUPTE

Astăzi și 
atletism de __
tiv „23 August" din Capitală 
— o nouă competiție de larg 
interes în cadrul amplelor ma
nifestări sportive dotate cu 
„Cupa a 40-a aniversare" : fi
nalele campionatelor naționale 
de lupte greco-romane si „li
bere". Vor fi prezent! la a- 
ceste Întreceri omagiale cei mai 
valoroși luptători, în frunte cu 
mcdaliații olimpici de la Los 
Angeles. Prilej, așadar, de re- 
întilnire cu Ion Draica, Vasile 
Andrei și ceilalți luptători care 
au evoluat pe saltelele 
curs de la „Anaheim 
tion Center".-

Components lotului 
vor primi replica a 1 
sportivi din Capitală

miine. Ia sala de 
la Complexul spor-

de con- 
Conven-

tară (Constanța. Pitești, Su
ceava, Rădăuți, Slatina — gre- 
co-romane și Iași, Brașov, Con
stanta — .libere"), care s-au 
pregătit temeinic, cu multă am
biție pentru importanta com
petiție, la finele căreia ti 
vom cunoaște si pe noii cam
pioni ai tării la acest sport.

Va fi o întrecere cu o parti
cipare numeroasă — peste 230 
de concurenți — și, fără îndo
ială. de o ridicată valoare teh
nică. Programul de astăzi va 
începe la orele 10 
tinua după-amiază 
17, iar miine. tot 
10. se vor disputa
treceri preliminare. 
„Cupei a 40-a aniversare' 
mînd să aibă-loc duminică. în
tre orele 16 și 20.

olimpic 
numeroși 

și din

și va con- 
de la orele 
de la orele 
ultimele în- 

finalele 
i“ ur-

pro-

ME- 
enu-

rica Viscopoleanu (campioană 
olimpică in 1968. la lungime). 
Valeria Ștefănescu și Argenti
na Menis (medaliate cu argint 
în 1972. la 100 mg și. respectiv, 
disc), Maria Diaconescu (suliță), 
Carol Corbu (triplu). Zoltan 
Vamoș (1500 m). Șerban Cio
chină (triplu). loan Soter (înăl
țime). clasați in finalele 
belor respective la J.O.

Amintind de cele ZECE 
DALII ’84 se cuvine să
merâm și numele celor care au 
contribuit, indiscutabil, la bu
na pregătire a atletelor noas
tre pentru J.O. Dorin Melințe, 
Ion Puică. Ion Moroiu, Mihai 
Zaharia. Nicolae Mărășescu, 
loan Sabău, Dan Serafim și 
coordonatorul întregii pregătiri. 
Titus Tatu. în același context 
se înscrie și aportul colectivu
lui de cadre medicale, sub în
drumarea dr. Ion Drăgan, de 
la Centrul de medicină sporti
vă — 23 August, al altor spe
cialiști.

Concursul se desfășoară în 
patru reuniuni, sîmbătă. de la 
ora 8,30 pînă la ora 
de la ora 16,45 la 19,10 
minică. de la ora 9,30 
și de la 16,30 la 20,20.

Nutrim speranța că 
rile vor fi de bună 
că vor prilejui un frumos spec
tacol sportiv și că rezultatele 
se vor ridica la înălțimea re- 
numelui pe care si l-au cucerit 
cei

11.45 și 
iar du- 
la 11.35

intrece- 
calitate.

mai buni atleti ai tăriTi...

în ziua a doua a competi
ției dotate cu „Cupa a 40-a 
aniversare" și a campionatelor 
naționale la inot. cea mai aș
teptată dispută a fost cea a 
băieților la 200 m fluture. Se 
intilneau. doar, cei doi me- 
daliați cu aur ai natației noas
tre. campionii europeni de ju
niori ai probei în ultimii doi 
ani. Cristian Ponta și Robert 
Pinter. A fost, cu adevărat, 
..vedeta" reuniunii de ieri după- 
amiază: Ponta a întors primul 
la 50 m. după altă lungime 
erau „umăr la umăr", pentru 
ca băimăreanul să înoate tot 
mai viguros in a doua par
te. terminînd in învingător dar, 
cu trei sutimi sub vechiul re
cord național pe care-1 stabi
lise la Luxemburg — 2:04,20. 
Și tot Pinter a mai stabilit un 
alt record, de juniori, la 50 m 
liber (25.69). într-o probă în 
care Ionuț Mușaț a terminat 
cîștigător, iar dotatul Romeo 
Macovei, mai rapid cu o... mi- 
ime decît elevul lui Gh. Di- 
meca (!). a cucerit cea dinții 
medalie pentru înotul sucevean, 
adueîndu-i prima mare satis
facție antrenorului Tănase 
Sergiu.

Rezultate notabile și pentru 
învingătoarea de la 50 m li
ber. ploieșteanca Tamara Cos
tache — 27,07 (dimineața too- 
tase 27,16). record pentru fete 
14 ani, la numai trei sutimi de 

a 
și

oea mai bună performanță 
Laurel Sachelarie. precum

„Turul României" la motociclism

D. TUDOR, LA A DOUA VICTORIE DE ETAPA
BJ3TRIȚA, 17 (prin telefon). 

Admiratorii sportului motociclist 
din municipiul Bistrița, prezenți 
în număr mare pe Calea Arma
tei Roșii, au întimpinat azi (n.r. 
ieri) cu căldură pe participanții 
la „Turul României", care și-au 
făcut intrarea în județ venind 
dinspre Vatra Dornei. prinfru- 
moasele așezări Piatra Fîntine-

le și Valea Birgăului. Sosirea 
in această etapă a fost in fata 
Parcului Trandafirilor, după ce 
participanții au străbătut cea 
mai lungă etapă din cele de 
pînă acum (de 341

Ion TOMA,

km), cu

coresn.

(Continuare în pag. 2—3)

■N REUNIUNEA FINALA DE CANOTAJ
mon.

Duminică, pe lacul Pantelimon

it la startul 
a 44-a ani-

OPT ECHIPAJE OLIMPICE

concurs, oride Maria Fricioiu. Fiorica 
Viorica loja (4 + 1 ra- 

2 cam- 
4+1 vîsle

Campioanele olim
pice Elena Horvat 
$i Rodica Arba te 
numără, desigur, 
printre protagonis
tele întrecerilor de 
ne lacul Pantelimon

vislași pe pista 
dincolo de balize, pentru a lua 
contact cu apa. spre a intra 
in atmosfera acestei mari în
treceri. Printre echipajele ur
mărite cu un deosebit interes

numără, desigur. cele 
campioane olimpice: Elena Hor
vat și Rodica Arba, care vor 
evolua în proba de 2 rame, 
Valeria Racilă (simplu), Elisa- 
bela Olcniuc, Marioara ropcscu 
(2 vîsle), Olga Bularda, Chiia

Apostol,
Layric,
me), celelalte echipaje 
pioane olimpice
(tete) si 2 f.c. (băieți) — toa
te, deci, la șartul finalelor de 
duminică.

pentru ștafeta dinamovistă 
4X200 m liber -----
rest, un nou titlu pentru 
mai bun spatist al nostru, 
hai Mandache, și succesul 
două fete ambițioase, mai 
perimentata

_______ de 
7:59,34. In 

cel 
Mi- 

a 
ex- 

Eniko Palencsar, 
în cea mai lungă probă femi
nină. 
Ritti. 
cursă
rence

și foarte 
la 200 m 
dominată 
(primele

tînăra Simona 
fluture. într-o 

net de băimă- 
patru locuri)...

REZULTATE TEHNICE. 100 m 
spate b : 1. Mihai Mandache
(Dinamo) 1:01,99 ; 2. L. 
(Steaua) 1:02,30 ; 3. C.
(C.S.Ș. Brăila) 1:02,59 ; 
Voiculet (C.S.Ș. Brăila) 
“ L. Bay (Crișul) 1:04,58

Petrea (Steaua) 
niori : 1. Stavriu, 2. 
Bay ; 200 m fluture

Tache 
Stavrtu 

4. U 
1:03,75; 

; 6. D. 
1:04,91 ; Ju- 
Voiculeț, 3. 

uay ; «ivv iu îiuiurc b • 1. RO«
bert Pinter (C.S.M.S. Baia Mare) 
........... * ‘ C.

: 3. 
c. 
D.
6. 

Ju-
3. 

Si-
2.

Corina Creț (C.S.M.S.) 2:24.18 ; 3. 
Cireșica Conțiu (C.S.M.ș.) 2:25.63 ;

5. 
M.

jun. ; 2.«:04.20, rec. sen. și
Ponta (C.S.S. Ploiești) 2:05,95 ; 
G. Lupu (Lie. 37) 2:11 ; 4.
Drăgan (Crișul) 2:14,99 ; 5. 
Bekd (C.S.S. Reșița) 2:15,18 ; 
C. Haidu (C.S.M.S) 2:19,21.; 
niori ; 1. Pinter, 2.
Haidu : 200 m fluture 
mona Ritti (C.S.M.S.) 
Corina Creț (C.S.M.Ș.)

Bekfl, 
t : 1.

2:22,23 ;

Geo RAEȚCH1

(Continuare in pag 2—3)

MECI CAPTIVANT
LA BASCHET

OLIMPIA -VOIAJA 71-67
Miine are loc tradiționalul

derby Steaua - Dinamo

în sala Ra- 
cărui

marca-

impulsionate de Paula 
(menționăm că iucă- 
din lotul național le

la alte formații au

întrecerea echipelor de bas
chet a debutat 
pid — cu un meci a 
desfășurare a fost de-a drep
tul captivantă: Olimpia — Vo
ința 71—67 (33—39). Tabela de 
scor a indicat deseori diferen
te minime și chiar egalități, 
dar la pauză sportivele de la 
Voința obținuseră un avantaj 
de 8 puncte, datorat in bună 
măsură eficienței (ca
toare țle puncte și ca recupe
ratoare) Ștefaniei Borș. Ilenei 
Bodnar și Rodicăi Jugănaru. 
în partea a doua a întrecerii, 
însă, baschetbalistele de la O- 
limpia. 
Misăilă 
toarele 
gitimate
fost repartizate echipelor par
ticipante la această competi
ție, scopul fiind menținerea lor 
într-o activitate competiționa- 
lă), cu Mălina Marinache, Măn- 
dica Ciubăncan • și Romela 
Cristea mai active în apărare 
și mai precise în aruncările Ja 
coș. au refăcut și. în minutul 
31). au egalat (51—51), pentru 
ca din minutul 36 să se des
prindă cu patru coșuri (de la 
61—61 la 69—61). diferență do
vedită decisivă.
Ciubăncan 16. Cristea 15. Ma
rinache 14. Misăilă 8. Lefter 8, 
Stingă 6. Pîrviin 2, Grădinaru

Au înscris

Dumitru STANCULESCU

(Continuare In pag. 2—3)



!n întîmpinsrea marii noastre sărbători naționale E. NICULA SI ECHIPA STEAUA Astăzi,

« CUPRII40 a flllIVERSBRE»'i PRIMII ÎNVINGĂTORI LA GIMNASTICĂ FINALEL

Inriagătcare la

BRAlLA. 17 (prin telefon). 
In uvertura cuplajului găzduit 
de „Municipalul* din localitate 
s-au intîlnit echipele Politeh
nica Iași si F.C.M. Brașov, ca
re și-au disputat „finala mică* 
a acestei grupe. A fost o par
tidă echilibrată, in care ambele 
combatante și-au 
rioadcle de domin 
raport consemnindi 
mărul de ocazii- 
minu te scorul a 
(0—1). prin golurile in 
Danielescu (min. 39) 
brașoveni, respectiv 
(min. 71). Au ur 
de la 11 m care 
cupar.ta locului 3 
șov, care a 
5-^ (1—0. 1—1).
mat Anghel, FL Vasile. Danie- 
lescu și Avramescu (a ratat 
Gyorfi) pentru FC.M respec
tiv. Cimpeanu. Topolir.ski și 
Mazilu (au ratat Agachi și 
Hnțu).

Starea terenului, influențată 
de ploaie, a îmDietat vizibil 
calitatea jocului Gloria Buzău 
— Chimia Rm. Vîlcea, învin
gătoarele din prima zi. Rele
vant. totuși, angajamentul ce
lor două formații in dorința 
lor de a promova în faza ur
mătoare a competiției. Seria 
ratărilor este deschisă în min. 
11 de Verigeanu. care de 
6 m a irosit o imensă i 
O bună situație si în 
buzoienilor. în min. 18. 
mingea expediată de 
Georgescu, din lovitură 
de la 25 m, a ocolit de 
vinciul. Nu trec 
minute si Gloria 
care i 
lanschi 
după o 
cat în 
tiune a 
golul egalizator al Chimiei, din 
min. 29, 
care a reluat cu capul în 
să. după o lovitură de 
Meciul crește în interes, 
este marcat și de două 
șeii de arbitraj: în min. 34 — 
un gol valabil al lui Verigeanu 
este 
nară 
min.

-1 și in nu- 
Dupâ 90 de 
st egal. 1—1 

acrise de 
pentru 
Agaehi 

loviturile 
au stabilit <>- 
: F.CJI. Bra- 
ciștigax cu 
A'J transfor-

f,

la 
ocazie, 
contul 

cînd 
Dudu' 
liberă 

‘ puțin 
patru 
aceea

decit 
este

prin Sumu- 
de la 18 m) 
Tulpan, ur-

punctează
(șut plasat 

i pasă de la
atac. O frumoasă ac- 

i Iui Carabageac precede

autor fiind Catrina, 
pla- 
colt 
dar 
gre-

anulat pentru o imagi- 
pozitie de ofsaid, iar în 
33 — Șumulanschi înscrie

întrecerile cicliste de pe velo
dromul Dinamo, desfășurate in 
cadrul „Cupei a 4â-a aniversa
re*, continuă. Seriile probei de 
urmărire individuală. 4000 m, 
juniori mari, au prilejuit _dispu- 
te interesante. 
(Voința Arad) 
de concurs să 
recordului. El 
unul, ci trei noi recorduri na
ționale. Iată recordurile : in tre
cere la 3000 m a realizat 3:34,4. 
cu care a doborit recordul la 
juniori mart, care II aparținea — 
3:43,7 precum șl recordul de 
seniori al lui Mircea Romașcanu 
(Dinamo). — 3:43,9. La 4000 m 
a doborit șl recordul la juniori, 
al lui Vasile Mltrache (C.S.S. 1) 
— 5:05.9. realizind timpul de 
1:01,7. Lui și antrenorului său, 
Pelok Matei sincere fel', ci țări !

Semifinale : C. Popa 5U4.â 
FI. Sandu ; L. Kovacs 5:18.1 
C. Ioniță. In finala mică 
Sandu 5:17.5 l-a învins pe 
Ioniță 5:34,0. în finala mare 
Kovacs a coborît sub 5 min.

Ludovic Kovacs 
a propus juriului 
încerce doborlrea 
a realizat nu

FL 
c. 
L. 
la

•000 m. realiztnd excelentul timp 
Oe 4:59.T. tnvtng'nd’j-’. pe C. Po
pa 5:15,9.

CLASAMENT : 
(Voința Arad) 
„Cupei a 40-a 1 
campion național, 2. C. 
(C.S.S. 1), 3. FI. Sandu (t
1). în finala mică a probei __
urmărire echipe, 2000 m, juniori 

mici, OLIMPIA (C. Mihălțan, P.

L L. Kovacs 
riștigător al 

aniversare* șl 
Popa 

(CS.S. 
1 de

PE PLANȘ A-FRUNTAȘII
SCRIMEI ROMANEȘTI

din poziție clară de ofsaid, re- 
Driza încheindu-se cu avan ta- 
jul Gloriei cu scorul de 2—1.

După pauză. deși au scăpat 
de obsesia ploii, cele două e- 
ch;oe s-au arătat mjit mai 
zgircite spectacular acțiunile 
cu un oarecare grad de peri
culozitate fiind extrem de rare.

a 
de 
de

cu

Chimia a forțat mai mult, 
vrut să schimbe tabela 
marcaj, dar a fost ocolită 
șansă : o bară a lui Ic 
(min. 57). alta a lui Diacon; 
(mia. 90). Și astfel Gloria 
tiaâ jona" de la Brăila 
merge mai departe la 1 
Mare. A arbitrat slab 
Gheorghiu (Brăila). GLORIA : 
Cristian — Nâstase. Mircea. 
Stoica. Tulpan — Sumulanschi. 
Balaur. Andriesei. Ghizdeanu 
— Dudu Georgescu State. Au 
mai jucat : Marcu, Niță, Stan- 
ciu. CHIMIA : Pavel — Teleș- 
pan. Basno, Preda. Cincă — 
Vergu. Iovan. Catrina. Cara
bageac — Verigeanu. Iepure. 
Au mai jucat: Lazăr. Diaco- 
nescu. Udrea. Iancu.

—1<

Adrian VASILESCU

„zona* de la BAIA MARE 
disputat primele partide, 

s-au încheiat cu următoa- 
rezultate : F.C. OLT — 
BACAU 1—0 (0—0) — au-

In 
s-au 
care 
rele 
s.c. 
torul golului : Hanghiuc (min. 
47); F.C. BAIA MARE — 
A.S.A. TG. MURES 1—<> (0—0), 
unicul gol fiind marcat de 
Dragomirescu (min. 80). Du
minică. de la ora 16.30. S. C. 
Bacău va întîlni oe A.S.A. Tg. 
Mureș (pentru locurile 3—4) și 
in continuare F.C. Baia Mare 
va juca in compania echipei 
F.C. Olt. pentru locurile 1—2. 
(A. Crisan, coresp.).

★
La BUCUREȘTI, pe stadio

nul „23 August", se vor des
fășura astăzi partidele finale 
ale „zonei". Astfel, de la ora 
16, este programat meciul pen
tru locurile 3—4 dintre Dina
mo Victoria și Sportul studen
țesc (speranțe), iar in conti
nuare partida dintre Rapid si 
Metalul, care va desemna cîș- 
tigătoarea zonei.

Santa, V. Stoian, C. Maica) 
2:31,4 a întrecut pe VOINȚA (C. 
Balint, F. Ochetan, N. Pirșan, 
L. Apostol) 2:34,7. Finala mare 
a revenit echipei C.S.S. 1, (S.
Moldoveana, N. Pătrașcu. S. 
Chiosola, V. Constantinescu. 
2:29,1, ta fața echipei STTROM 
(St. Anton, FI. Chilian, R, Cir- 
lan, S. Stoica) 2:30,0. CLASA
MENT : 1. C.S.S. 1, eîștlgătoarea 
trofeului șl a concursului repu
blican, 2. Stlrom, 3. Olimpia.

Horațiu SIMA

R.

ESTE RINDUL CELOR
Cei mai buni jucători și ju

cătoare de popice din întreaga 
tară participă la competiția de 
performantă omagială dotată 
cu .Cupa a 40-a aniversare". La 
întrecerile care vor avea loc azi 
și miine pe arena Voința din 
Capitală vor fi prezent! compo- 
nenții loturilor naționale, care 
au evoluat anul acesta la C.M. 
de la Ljubljana, precum și alti 
popicari fruntași. Printre aceș
tia campionii mondiali Ițiliu 
Bice si Iosif Tîsmănaru, meda
liat! cu argint Ia .Mondialele 
"84*. Gheorghe Silvestru și Va-

Sala Floreasca II va fi. as
tăzi și miine. gazda întreceri
lor de scrimă dotate cu „Cupa 
a 40-a aniversare", competiție 
individuală la care participă 
primii 16 sportivi ai tării la 
toate probele. Printre ei. 
proaspeții medaliati olimpici la 
Los Angeles.

Startul îl vor lua sabrerii 
(azi. de la ora 9) în frunte 
cu L Top. M. Mustață. AL Chi- 
eulită si V. Szabo, componentii 
echipei României, medaliată cu 
bronz la J.O.. precum și alți 
trăgători (L Psotelimonescu. M. 
Frunză, Em. O an cea etc). Du- 
pă-amiază. de la ora 15 pe 
planșe vor urca floretistii. între 
care P. Kuki. 
Husti. N. nie, 
Nicolae. P. Marevart si E. Roșu.

Miine. duminică, „deschiderea* 
o vor face spadasinii (ora 9). 
in frunte cu frații Mihai și 
Ion Popa, V. Zidaru. I. Dima, 
C. Manta șa., iar de la ora 
14 vor intra în concurs flore- 
tistele. printre care medaliate
le noastre cu argint la Los An
geles. Elîsabeta Guzganu, Au
rora Dan. Rozalia Oros, Monica 
Vebcr și Marcela Zsak. Lingă 
ele. viitoare... olimpice — Reka 
Lazar, Georgeta Beca, Roxana 
Dumitrescu si Salvinia Ionescu.

Așadar, pe planșele cunoscu
tei săli bucureștene de scrimă 
vor evolua fruntașii acestui 
sport olimpic.

p. G. Oancea, Z. 
Șt. Alexin, FI.

BUZĂU, 17 (prin telefon). Un 
număr record de echipe mas
culine de gimnastică — 12 — șl 
numeroși sportivi individuali au 
inaugurat vineri după-amiazâ, ta 
Sala sporturilor din localitate, 
marea competiție jubiliară „Cu
pa a 40-a aniversare*, cu care 
prilej gimnaștll si gimnastele de 
frunte ale tării tșl dispută și 
titlurile de campioni pe anul 
1984.

Alcătuirea formațiilor partici
pante la întrecere din cite patru 
competitori a stimulat conside
rabil interesul — și așa mare
— pentru această competiție. 
Prin tragere la sorti. echipele 
de pe foile de start au fost Îm
părțite în două serii principale
le candidate la laurii victoriei
— Steaua și Dinamo București — 
evoluind împreună in reuniunea 
inaugurală.

Un public numeros a tinut să 
fie prezent la acest prim con
curs după J.O. de la Los An
geles. unde gimnastica româ
nească a repurtat succese de 
mare prestigiu international. E- 
millan Nicula și Valentin Pintea

— analiști la J.O. la inele și. 
respectiv, sol — au fost cei care, 
și-au disputat șansele | 
câștigarea, la IndividuaL a 
Pei a “ 
titlului 
Urii.

Deși 
la soi.

pentru 
______ j „Cu- 

W-a aniversare* și a 
de campion absolut al
a debutat cu numai 9.10 
Emilian Nicula și-a !m-

bunătății poziția la celelalte 
două aparate (9,55 la cal, 9,45 
la Inele) pentru ca la paralele 
(9,80) și, îndeosebi, la bara fixă, 
proba sa preferată (9,85), să 
puncteze decisiv șl să obțină o 
victorie aplaudată. Valentin Pîn- 
tea a început cu 9,85 la sol, dar 
două nereușite Oa inele șl para
lele, notate cu 9,20) l-au dimi
nuat serios punctajul. Disputa 
pe echipe s-a desfășurat în per
manență sub semnul superiori
tății formației Steaua (antrenor. 
Gh. Condovicî), mai omogenă Si 
mai sigură în execuții.

CLASAMENTE. Individual com
pus : 1. Emilian Nicula 57.33 p, 
cîștigător al * - •* - *
versare' .* 
țârii pe anul 1984, 
Georgescu 57,20 p, 
Ionașiu 57,20 ______
Pin tea 57,05 (toti de la Steaua)5. — - - • —
56.85 
(C.S.Ș.
Steaua 
„Cupei 
pioană 
170.10 p„ 3. C.S.Ș. Sibiu 167,40 p, 
4. C.S.Ș. 7 Dinamo București 166,95 
P, 5. Steaua n 164,30 p, 6. C.S.Ș. 
Reșița n 162,25 p.

Miine (n.r. azi) este așteptată 
cu mare interes evoluția gim
nastelor campioane olinjpice.

Constantin MACOVEI

_ .Cupei a 40-a anl- 
și campion absolut al 

“ ~ Aurelian
Octavian 

4. ValentinP.

i.
2.

(Dinamo)Nicolae Bejenaru
p, 6. Marius Gherman 
Sibiu) 56,75; echipe : 1.
I 173,15 p, ciștigătoarca 
a 40-a aniversare* și cam- 
republicană, 2. Dinamo I

PITEȘTI, 1 
Pe lacul Bas 
neri întrecer 
din cadrul „ 
versare", la 
vingătorii ini 
1 000 m vom 
campioni , țl 
Cursele din I 
public nume! 
vedea evoluîl 
echipaje dini 
noiștii care 
tăzi la startu 
tanța de 1 0(1 
măra, fireșta 
— Toma Sil 
olimpici la cJ 
Agafia Cons 
Ionescu, Ted 
Maria Ștefan

LUCIA
Concursul d 

„Cupa a 40-a 
desfășoară în 
din Capitală, 
bloul de simd 
în faza find 
primul loc în 
întrecere și-l 
Romanov (Pq 
și Daniela Mol 
la ora 15. Se] 
vat spectatori] 
două partide 
alocuri. în p 
Lucia Romani 
Alice Dănilă 
Pentru camd 
fost mai difil 
întrucît Dănil 
o bună loviți] 
a imprimat J 
teză. Mai exn 
multă sigura] 
back ha n 
Lucia 
cîte puțin^Kn 
plnă a cîștig 
7—5, S—3. în 
Moise a cîșt 
echilibrată, d 
mungi (Dinar

I. CODRM, 598 P IA PUȘCĂ IIBEBÂ 68 f.c.!
tate înalte, competitive. Afirma
ție este susținută și de cele 197 t 
cu care Atila Ciorba a cîștigat 
întrecerea de talere aruncate din 
turn. Performanța acestuia se 
situează la două puncte de recordul 
național, deținut de timișoreanul 
Ioan Toman.

REZULTATE TEHNICE, 
liberă, 60 f.c., seniori : 1. 
dreanu (Steaua) 538 p, 2. 
dea (Dinamo) 594 p, 3—4. 
naru (Universitatea Iași) 
Oncică (Metalul București) 
juniori : L M. Bogasiu 
581 p 2. E. Suciu (CSU Brașov) 
580 p, 3. T. Bălan (Olimpia) 578 
p ; senioare : L Romanița Pe
trescu (Olimpia) 591 p. 2. Dumitra 
Matei (Dinamo) 587 p, 3. Maria 
Popa (CSU Oradea) 587 p ; pistol 
10 m, seniori : 1. S. Babii (Stea
ua) 569 p, 2. C. Țîrloiu (Steaua) 
565 p ; 3. M. Trușcă (Steaua) 562 
p ; juniori : 1. V, Nistor (Steaua) 
558 p, 2. C. Ionlță (Dinamo) 552 
p, 3. S. Burceag (Steaua) 544 p ; 
skeet, seniori : 1. A. Ciorba (CSM 
Baia Mare). 197/200 t, 2.1. Ipnică (U- 
nirea Joița) 192 t, 3.1. Toman (Vină- 
torul Timișoara) 191 t ; juniori :
1. R. Stan (Vînătorul) 131/150 t,
2. F. Cune (Unirea Alba Iulla) 
123 t ; trap, seniori : 1. F. Baban 
(Olimpia) 188/200 t, 2. 7. “"2 
ianu (Olimpia) 187 t ; juniori : 
A. Petru (Unirea Joița) 128/150 
2. E. Zaharia (Olimpia) 127 t.

Performerui celei de a doua zi
le a „Cupei a 40-a aniversare*, 
la tir a fost Ilie Codreanu. In 
proba de pușcă liberă 60 f.c., tră
gătorul stelist a făcut o verita
bilă demonstrație de superiorita
te, adunlnd un total de 598 p, cu 
5 puncte (I) mai multe decit al 
doilea clasat. In continuare așa
dar. Învingătorii „Cupei a 40-a 
aniversare* la tir. reușesc rezul-

pușcă 
I» Co
le Jol- 
I. But- 

și M.
591 p ; 
(IEFS)

în debutul competiției voleibalistice 3.

VÎLCENCELE AU PRODUS SURPRIZA ZILEI!
voleibalistică o-Competiția 

magială. pe care _o găzduiește 
sala Dinamo 
dat prilejul 
ziua debutului — opt echipe fe
minine și masculine, intr-un 
program de peste 6 ore. în 
disputa fetelor, un rezultat nor
mal — victoria campioanelor a- 
supra sibiencelor — și o sur
priză furnizată de vîlcence ca
re, cu un lot de numai 6 ju
cătoare (oricum restrîns. căci 
acasă au mai rămas doar două), 
au reușit să învingă pe gălă- 
tence, vicecampioane. arătîn- 
du-se mai bine pregătite în a- 
proape toate compartimentele, 
în confruntările băieților, bucu- 
reștenele Dinamo și Steaua au 
obținut succese scontate în fata 
celor mai bune echipe din pro
vincie. Băimărenii. în rîndul 
cărora a debutat orădeanul Ma- 
nole la pupitrul sextetului, au 
evoluat în fata steliștilor mai 
lent și fără combinațiile care 
le-ar fi sporit prestația. Ză- 
lăuanii, în schimb, au fost mai 
vioi timp de două seturi în 
fata dinamoviștilor — superiori 
in lupta la fileu.

Iată rezultatele și echipele 
folosite în prima zi — FEMI-

din Capitală, ne-a 
să vedem ieri —

MAI BUNI POPICARI
sia Donos, precum și alti spor
tivi afirmați în arena interna
țională.
Stelian 
tineanu 
nu vor 
Nineta 
Elena Pană și Vasilica Pințea, 
jucătoare cotate printre cele 
mai bune in întrecerile interne 
Si internaționale din ultimii ani.

cum sînt îlie Hosu, 
Boariu, Alexandru Că- 
s.a. Din lotul feminin 
lipsi Elena Andreescu, 

Badea, Ana Petrescu.

Competiția începe azi. la ora 
,14. și miine, la ora 8. Probele, 
100 (f) si 200 (m) lovituri 
mixte.

UNIVERSITATEA CRAIOVA (m)-PE PRIMUL LOC LA TENIS DE MASA
In Sala sporturilor din Craiova 

au luat sfîrșit ieri Întrecerile con
cursului masculin de tenis de 
masă din cadrul competiției oma- 
glcle „Cupa a 40-a aniversare*, 
victoria revenind echipei Univer
sitatea Craiova (antrenor Virgil 
Bălan). Formația campioană tșl 
înscrie astfel numele pe primul 
loc al acestei importante compe
tiții ca ți In „Cupa României* 
— ediția 1984, pusă ta joc cu a- 
cest prilej.

Meciurile au fost viu disputate, 
Inclusiv finala, dintre Universita
tea Craiova și C.S.M. Cluj-Napo- 
ca. Campionii au Învins cu 10—4, 
dar din desfășurarea partidei se

vede clar să formația clasată pe 
locul al doilea a avut jucători 
cere au dat o replică dirză unor 
colegi craiovenl mal bine cotați : 
S. Crlșan — M. Cadar 2—0. E. 
Florescu — G. Gogu 2—0. V. Flo- 
rea — R. Trandafir 2—0. C. To
ma — Cr. Ignat 0—2 (!), D. Cio- 
cîrlie — Z. Zoltan 2—0, D. Mihuț 
— D. Cioca 2—0 ; la dublu : Flo
rescu, Crlșan — cadar. Gogu 2—1. 
Florea, Toma — Ignat. Trandafir 
2—1, Mihuț, Clocirlie — Zoltan, 
Cioca 2—0, apoi Florea — Gogu 
0—2(1), Crlșan — Ignat 1—2 (!) 
Mihuț — Trandafir 0—2, Toma — 
Zoltan 2—0 și Florescu — Cadar 
2—0.

M.

în ..finala mied*, pentru locu
rile Intr-un meci de mare
luptă. Pionierul Craiova a învins 
pe înfrățirea T;. Mureș cu îO—t.

Pentru locurile 5—C : C.S.Ș. Ști
ința UPIPS Constanța — Voința. 
Satu Mare 1>—7 : 7—« : C.S.Ș. Sti
cla Bistrița — A.S.A. Muntenia 
Buzău 10—7. Pe locurile urmă
toare : >—12 — STTROM C.S.Ș. 2 
Buc.. C.S.S. Tehnoutilaj Odorheiu 
Secuiesc, C.S.Ș. Rovine Craiova șl 
C.S.Ș. 1 Spar tac Buc.

Azi Începe concursul feminin 
care se va disputa dimineață șl 
cbipă-amteLză. contlnutod duminici 
ptaă la prtaz.

„TURUL
NIN : DINAMO — C.S.M. LI
BERTATEA SIBIU 3—0 (9,14,9); 
Dinamo — M. Ionescu. V. Ban- 
ciu, V. Niculescu. I. Velicu. D. 
Coșoveanu, M. Pavel, G. Lun- 
gu. D. Moroșan. M. Marin ;
C. S.M. — D. Bischin, M. Po- 
poviciu, A. Stefan, D. Ungu- 
reanu. D.- Mărgineanu. A. Geor
gescu, V. Pernea ; CHIMIA RM. 
VÎLCEA — C.S.U. GALATI 3—1 
(13, 15. —12. 6) ; Chimia — C. 
Iliescu. M. Dubinciuc. G. Po
pescu, I. Cotoranu. V. Cebuc,
D. Gherghev ; C.S.U. — G. Co- 
jocaru. II. Berdilă. C. Răuță. 
S. Găman, M. Muscă, D. Dră- 
ghici. E. Nedelcu. N. Iancu. Cr. 
Buzilă ; MASCULIN : STEAUA 
— EXPLORĂRI B. MARE 3—0 
(9. 8, 13) ; Steaua — Oprea. 
Dascălii. Macavei, Spînu. Mina, 
Săniuță, Pădurețu ; Explorări — 
Staicu, Manole. Ignișka, Mîțu, 
Iuhasz. Corches. Arbuzov, Bu
jor ; DINAMO — ELCOND DI
NAMO ZALAU 3—0 (11. 11. 1) ; 
Dinamo — Păușescu. Căta-Chi- 
tiga, Enescu. Gîrleanu, S. Pop, 
Vrîncuț. Gizdavu, Slabu. Ra
dulescu ; Elcond — Mășcăsan, 
Ciontoș. Codre. Tămășan. Tu- 
tovan, Strauff, Ștreng. Țerbe4, 
Brișcan. Horje.

Competiția continuă azi de 
la ora 9,30 și miine de la 
ora 8,30.

Aurelian BREBEANU

COMPETIȚIA DE BASCHET
(Urmare din pag. 1)

2 pentru 
tiv Borș 
naru 15, 
Tomescu

La băieți, meciul Dinamo 
Rapid a avut un început 
zar (de la 17—0 s-a ajuns 
17—16 !), după care dinamo- 
viștii s-au impus ciștigînd cu 
81—58 (44—32)-

Celelalte rezultate : Steaua — 
I.C.E.D. (m) 82—56 (48—24),
Universitatea Oluj-Napoca — 
Politehnica București (f) 66—68 
(33—30).

învingătoare, respec- 
20, Bodnar 17. Jugă- 
Vasile 6. Mușat 
2, Anghelina 1.

6.

bi- 
la

Programul următoarelor eta
pe : sala Rapid, sîmbătă, de Ia 
ora 15 : Politehnica — Olimpia 
(D, Dinamo — I.C.E.D. 
Voința — Universitatea 
Rapid — Steaua (m) ; dumini
că, de ta ora 8,30 : Voința — 
Politehnica (f). Rapid — 
I.C.E-D. ta), Olimpia — Uni
versitatea (O. Steaua — Dina
mo (m). Din program ies in 
evidență partidele derby „U* 
— Olimpia și — maj alea — 
Steaua — Dinamo,

(m), 
(0.

(Urma

T. Vlâdo-
1
t,

Radu TIMOFTE

cinci controa 
câni, Sucea 
Bistrița). O 
urma căreia 
mit 
zare.
că bucurește 
învingător îi 
venit primu 
treia etapă.

CLASAME 
3-A : MASC

ILEANA PIRJOL Șl
ÎNVINGĂTORI LA TRAN

La bazinul de la Ștrandul Ti
neretului au început întrecerile 
„Cupei a 40-a aniversare*, la 
care participă cei mai buni spe
cialiști ai săriturilor de la 
trambulină și platformă, învin
gătorilor acordîndu-ll-se. totoda
tă, și titlurile . de campioni na
ționali.

Concursul 
participanții 
cei 23 de 
11 sărituri, 
tiietate s-a 
nul DorcI Nedelcu 
Mathias Kaiss. Fină la cea de a 
șasea serie de sărituri în frun
te s-a aflat D. Nedelcu, cu un 
avans de 19 p. Avînd un coefi
cient de dificultate mai ridicat, 
executînd bine, în special, salt 
și jumătate înainte cu un șu
rub (51,70 p) și dublu salt șl 
jumătate înainte grupat (51,60 
p) sibianul a trecut, o dată cu 
a șaptea săritură, ta fruntea 
clasamentului, poziție pe care 
s-a menținut pînă în final, de- 
vansîndu-1 cu 14,25 p pe repre
zentantul clubului Progresul.

REZULTATE TEHNICE : 1.
Mathias Kaiss (C.S.M. Stbiu) 
480.25 p, 2. Dorel Nedelcu (Pro
gresul) 466,00 p, 3. Cornel Pop 
(Progresul) 455,40 p. 4. Dan O- 
prean (C.S.M. Sibiu) 445,85 p, 5.

a fost deschis de 
la trambulină 1 m, 

concurențl executînd 
Disputa pentru ta- 

daț intre bucureștea- 
și sibianul

Ion Petrache 
441,35 p, 6. 
Sibiu) 436,95

După-amlaz; 
pe două ore 
desfășurat c 
trambulină 1 
clubului Triu 
Pîrjol s-a ir 
tacă de la 
reușind în ce 
serie de săr: 
arbitri, să-și 
toate încercă i 
(Crișul Oradf 
(Progresul i 
avut unele t 
taj minim, I 
nut o victori 

Rezultate 
Pîrjol (C.S.Ș
418.95 p, 2. C 
șui Oradea) 
Pintea (Prog; 
p, 4. Isabela 
umf) 409,80 
ciotă (C.S.M 
Andreea Dre
362.95 p. într 
bătă și dun 
m — băieți, 
trambulină 3 
mă — băieți' 
le 9 șl 16.

*

LA POLO, VICTORII
Întrecerea celor șase echipe 

din primul eșalon al poloului 
nostru, dotată cu „Cupa a 40-a 
aniversare", a continuat ieri 
dimineață la bazinul bucurestean 
Dinamo.

RAPID BUCUREȘTI — VO
INȚA CLUJ-NAPOCA 16—10 
(3—2. 6—3. 4—3. 3—2). 
rii s-au desprins, prad 
priza secundă, 
jenii tulind t 
bru. Au m.
Nit» 4. E. It> 
Arsese. B. Tu 
ecriu 5. Sebi

Arbitri : 
Gcre.

CRIȘU 
Nil TIR 
7—1. 1-J 
nilor a I 
pid în ■ 
dei cirj 
Realiza® 
GarofclJ 
Bone, 
tori, 
Grecu ■ 
C,’--ceG®

DIJM



regată de mare atracție I z z

E 1000 m LA CAIAC-CANOE I DIVIZIEI „B“, [DIIIA 1984-85 sena o m-a
[in telefon). — 
Lu început id
le caiac-canoe 
li a 40-a ani- 
Eul cărora ta
bele de 500 și 
K titlurile de 
pi la seniori, 

au atras un 
Hornic de a 
Ele mai bune 
. Printre ca- 
br alinia as- 
alelor pe dis- 
se vor nu- 

bn Patzaichin 
Iv, campioni 
klublu 1 000 m, 
n, Nastasia 
Marinescu și 

medaliate cu

aur la ultimele Jocuri Olimpice 
— vor evolua, tot astăzi, în fi
nala probei de caiac patru — 
500 m.

I ETAPA I (duminică 26 august)

FINALA
■nis dotat cu 
■•sare", care se 
■cui Progresul 
■uns - pe ta- 
■minin — pini 
■ucciul pentru 
■astă frumoasă 
■ disputa Lucia 
lica București) 
■te.iua), azi, de 

lele au rezer- 
iați în tribune 
;e, plăcute pe 
dintre acestei 

tatfinit-o pe 
no București), 

națională a 
se desprindă 

o stîngace 
>... dreapta 

forță șl 
ntată insă, 
n returul

cu
vl- 
cu 
de

^^ele mîini).
:VFmai s -
două seturi : 

ltă semifinală 
într-o p
cu Daiane Sa- 

icurești) : 7—5,

3MANIEI"
pag. I)

ire (Iași, Paș- 
Vatra Dornei, 

grea, de pe 
rentii au pri- 
? oenali-

awft faptul 
Daniel Tudor, 
3a de ieri, a 
în această a

ind. 37 Buc.)
Hila (C.S.S.

np de aproa- 
nătate — s-a 
ii , fetelor la 
Reprezentanta 
cureștl Ileana 
la conducere 
tul întrecerii 
trmă, printr-o 
ne cotate de 
ze poziția cu 
itlnei Szakacs 
'eliciei Pîntea 
5), care au 
Cu un avan- 
’îrjol a obți- 
■ată.
: 1. Ileana
if București), 
Szakacs (Cri- 
p, 3. Felicia 
icurești) 413.85 
t (C.S.Ș. Tri- 
;uxandra Ho- 

377,95 p. 6.
3.S.Ș. Triumf) 
continuă sîm- 
trambulină 3 
•mă — fete ; 
fete, platfor- 
id de la ore-

Cîțiva caiaciști și canoiști — 
din cei peste 500 prezenți aici, 
pe splendida bază nautică de 
la Bascov — care după în
trecerile din cadrul seriilor vor 
participa la finalele de as
tăzi : Ion Bîrlădeanu (Steaua), 
Adrian Scoică (Marina Orșo
va), Marian Ciobanu (Dinamo) 
la K1 — 1 000 m ; Gheorghe 
Titu (Dinamo), Aurel Maca- 
reneu (Steaua), Mihai Tîmolte 
(Steaua) CI — 1 000 m ; Nico
lae Țicu, Alexandru Giura (Di
namo) la K2 — 1 000 m.

Ilie FEȚEANU — coresp.

DANIELA MOISE
LA TENIS

6—3. In cursul dimineții, in ce: 
mai spectaculos meci al zilei. Sa- 
mungi a cîștigat cu 6—7, 7—6. 6—2. 
tntîlnirea din sferturi cu Lumini
ța Sălăjan (Politehnica București) 
Meci spectaculos, deoarece tn se
tul doi. de la 1—4 șl 2—5 Sa- 
mungi a refăcut și a cîștigat : 
Celelalte rezultate din sferturi : 
L. Romanov — Otilia Pop (Pro
gresul) t—4 S—2. DănUă — Teo
dora Tacite (Dinamo B.
6— 2. 6—3, Moise — Daniela Ivar - 
(Steaua) 6—1, 6—2.

O așteptată afirmare din partea 
lui Mihai Vanță (Dinamo Bueu- 
curești). Juctad cu dezinvoltură 
imprimind fiecărui retur viteză 
servind precis și in forță, el »-a 
Impus ta fața dinamovistului trt- 
cureștean Andrei Dirzu (favor: 
nr. 2) pe care l-a întrecut eu
7— 6, 6—4. In celelalte trei .sfer
turi : Bucur — Șesu (ambii Di
namo București) 6—1 6—3. H-»‘
(Dinamo) — Ursuleann (Progre
sul) 6—l. 4—I. 6—6, Ștefănesec 
(Steaua) — Tr. Mareo (Dinam': 
Brașov) f—3 6—3.

Ion GAVRILESCU

LA MOTOCICLISM
dor (C.S.T.A. București) 1 p.p.,
2. S. Sandu (I.M.G. București)
9 p.p.. 3. B. Gabor (I R-A. Tg. 
Mureș) 10 p.p.. 4. T. Drăghici 
(I.M.G. București) 11 p.p.. 5.
A. Benedek (St. roșu Brașov) 
15 p.p.. 6. Al. Pis (Voința Si
biu) 16 p.p. ; FEMININ — 1. 
Otilia Panca (C.S.T.A. Bucu
rești) 49 p.p.. 2. Elena Rauca
(Electro Sf. Gheorghe) 63 p.p., ■
3. Doina Popescu (C.S.T.A.) I
135 p.p. •

în clasamentul general _pe - 
primele locuri se află 1. L. 
dor, 2. E. Miilner (Torpedo 
nești). 3. G. Bratovici (I.M.G.B.) 
la masculin : 
2. Elena
pescu.

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

rai pe K
D. Tu- I 
do Zar- I

1.
Rauca.

sîmbătă,
4-a.

Otilia Panca,
3. Doina Po- I

„U" Cluj-Napoca — Minerul Cavnic 
Sticla Arieșul Turda — C.F.R. Timișoara 
Gloria Reșița 
Strungul Arad 
Armatura Zalău
Mureșul Expl. Deva 
Unirea Alba Iulia
Olimpia Satu Mare 
Gloria Bistrița

— Avintul Reghin
— Metalurgistul Cugir
— Aurul Brad
— F.C.M. U.T. Arad
— C.S.M. Reșița
— Ind. sirmei C. Turzii
— Minerul Lupeni

Armătura Zalău
C.S.M. Reșița 
Gloria Bistrița 
lud. sirmei C. T.
Aurul Brad

— Gloria Reșița
— Mureșul Expl. Deva
— Strungul Arad
— -Metalurgistul Cugir
— C.F.R. Timișoara

• MECIURI AMICALE •

ETAPA A ll-a (duminică 2 septembrie)
Ind. sirmei C.T.
F.C.M. U.T. Arad 
Minerul Lupeni 
Minerul Cavnic 
C.S.M. Reșița 
C.F.R, Timișoara
Aurul Brad 
Avântul Reghin
Metalurgistul Cugir

— Gloria Reșița
— Armătura Zalău
— Sticla Arieșul Turda
— Olimpia SatiK Mare
— „U* Cluj-Napoca
— Unirea Alba Julia
— Strungul Arad
— Gloria Bistrița
— Mureșul Exp. Deva

ETAPA A 18-a (duminică 9 septembrie)

Strungul Arad 
Aurul Brad 
C.F.R. Timișoara 
„u- Cluj-Napoca 
Gloria Bistrița 
Gloria Reșița 
Avintul Reghin 
Unirea Alba Iulia ______
Sticla Arieșul Turda — C.S.M

— f.c.m.

ETAPA A IV-a (duminică 16 septembrie)

ETAPA A Vl-a (duminică 30 septembrie)
C.F.R. Timiș o ara
Gtoria Reșița 
Armătura ZaUu 
WL'“ Cluj-Napoca 
Mureșul ExpL Deva 
Sticla Arieșul Turda 
Unirea Alba Iulia 
Aurul Brad 
Strungul Arad

— Metalurgistul Cugir
— C-S.M. Reșița
— Avintul Reghin
— Minerul Lupeni
— Olimpia Saiu Mare
— Ind. sirmei C. Turzii
— Minerul Cavnic
— Gloria Bistrița
— F.C.M. U.T. Arad

ETAPA A VII-a (duminică 7 octombrie)
C.S.M. Reșița 
Olimpia Satu Mare 
F.C.M, U.T. Arad 
Gloria Bistrița 
Sticla Arieșul Turda 
Metalurgistul Cugir 
Minerul Lupeni 
Minerul Cavnic 
Armătura Zalău

— Aurul Brad
— Avîntul Reghin
— Gloria Reșița
— Unirea Alba Iulia
— Strungul Arad
— „U“ Cluj-Napoca
— Mureșul Expl. Deva
— C.F.R. Timișoara
— Ind. sirmei C. Turzii

Astăzi, 
etapa a . 
Irita — Moisei — Sighetul Mar- 
mației — Baia 
Mare (281 km), 
minică. etapa a 
re — Pișcolț — 
— Arad (272 km).

se desfășoară 
pe distanta : Bis-

Mare — Satu 
iar mîine, du- 
5-a : Satu Ma- 
Oradea — Ineu

I
1
I

ETAPA A Vlll-a (duminică 14 betombrie)
Ind. sirmei C. T. 
„Ua Cluj-Napoca 
Avîntul Reghin 
Mureșul Expl. Deva 
C.F.R. Timișoara 
Unirea Alba Iulia 
Metalurgistul Cugir 
Gloria Reșița 
Strungul Arad

— Minerul Lupeni
— Gloria Bistrița
— C.S.M. Reșița
— Armătura Zaiău
— Olimpia Satu Mare
— Aurul Brad
— F.C.M. U.T. Arad
— Sticla Arieșul Turda
— Minerul Cavnic

ETAPA A IX-o (duminică 21 octombrie)
F.C.M. U.T. Arad
Minerul Cavnic 
Unirea Alba Iulia
Minerul Lupeni

— Olimpia Satu Mare
— Sticla Arieșul Turda
— „U“ Cluj-Napoca
— AvîntuJ Reghin

Întrecerile înotătorilor fruntași
9

(Urmare din pag. 1)

4. Stela Pura (C.S.M.Ș.) 2:26,44 î
5. Cornelia Gherman (Lie. 37)
2:27,59 ; 6. Brândușa Pașca (C.S.Ș. 
Constanta) 2:28 78 ; junioare : 
Ritti, 2. Creț. 3. Conțiu ; “ 
liber b ; 1. Ionut Mușat

2.
25,06 ;

1.
50 m 

(Di- 
C. Negrea (Di- 
3. R. Macovei

4. R. 
; 5. O.

6.

b : 1.
namo) 24,11 ;
namo)
(C.S.M. Suceava) 25,691 ; 
Pinter 25,695. rec. juniori 
Băcuietl (C.S.Ș. Reșița) 25,86 ;
G. Lupu 25,91 ; juniori : 1. Pin
ter, 2. V. Tinea (Crișul) 26,98 ; 3. 
C. Stavriu 26.78 ; 50 m liber ( : 
1. Tamara Costache (C.S.Ș. Plo
iești 27,07, rec. 14 ani, 2. Laura 
Sachelarie (C.S.Ș. Brăila) 27,38 ; 
3. Iulia Mateescu (C.S.Ș. Ploiești) 

4. Laura Gltllic (Lie. 37) 
5 Monica Groza (Crișul) 
6. Claudia Arsene (Di
zs,60 : junioare : 1. Cos-

tache, 2. Sachelarie, 3. Matee- 
scu ; 800 m liber f : 1, Eniko
Palencsar (C.S.M.Ș.) 8:57,67 ;
Teodora Hauptricht (C.S.M.Ș.) 
9:05,84 ; 3. Marcela Tuca (C.S.Ș. 
Constanța) 9:16.01 ; 4. Ligia
Cozma (C.S.M.Ș.) 9:26,15 ; 5. Co
rina Creț 9:39,41 ; 6. Andreea
Hidegkutl (C.S.M.Ș.) 9:58,40 ; ju
nioare : 1. Țuca 2. Cozma, 3.

2.

6.

27.92 ; 
27.97 : 
28,19 ;
namo)JTANEANU 

r—

TE ALE FAVORITELOR
A.fsony

ISTRIA Lî-
|5—7 (5—0.
Irul orăde-
■ gur și ra-
■ a parti-
K la 12-::
K Feuer 3. 
■h u s
I - ' : -

Campionii au arătat, la rin- 
du-le. poftă de joc. impunîn- 
du-se într-o manieră convingă
toare. Au punctat Hagiu 9, Ș. 
Popescu 2, Ardelean 2, Ciobă- 
niue, Dan, Chim și Găvruș (ul
timii doi debutanți la Dinamo), 
respectiv Dingu. Mușat. Tătaru. 
Au arbitrat D. Paraschivescu — 
FI. Ocoli șan.

Astăzi au loc două etape, de 
la orele 9 (cel mai interesant 
ioc : Crișul — Rapid), respectiv 
16.30. mîine — ultimele trei în- 
tnniri. cu mediul-vedetă Dina
mo — Crișul. (G. R.).

Marea competiție „Cupa a 40-a 
aniversare" prilejuiește și iubi
torilor sportului cu mănuși 
spectacole de mare interes. O 
parte dintre cd mai buni boxeri 
din Capitală și din țară au evo
luat Ieri pe ringul de la stadio
nul Dinamo, în cadrul a două 
gale. Spectatorii au aplaudat 
citeva partide in care sportivii 
s-au întrecut cu o ambiție deo
sebită. O frumoasă impresie a 
lăsat tînărul Nicolae Craiu (Di
namo) în meciul cu Nicolae 
Ciobotaru (Voința București), 
Dinamovistul a atacat spectacu
los. puncttad cu directe și 
croșee. reușind să respingă 
atacurile partenerului de între
cere, un pugilist ambițios cu 
mai multă experiență- Craiu a 
obținut o meritată decizie la 
puncte. Celor două gale de vi
neri nu le-au lipsit nici surpri
zele. Una dintre acestea apre
ciem a ti victoria lui Tîti Cer
cel (Dinamo) în fata campionu
lui categoriei pană, Costin Stancu 
(Steaua). Lui Cercel nu t-a fost

ETAPA A X-o (duminică 28 octombrie)

Avintul Reghin 
Gloria Bistrița 
Minerul Cavnic 
Sticla Arieșul Turda 
Strungul Arad 
Olimpia Satu Mare 
C.S.M. Reșița 
C»F.R. Timișoara 
»U“ Cluj-Napoca

— Mureșul Expl. Deva
— Ind. sirmei C. Turzii
— Metalurgistul Cugir
— Armătura Zalău
— Unirea Aibă Iulia
— Aurul Brad
— F.C.M. U.T. Arad
— Minerul Lupeni
— Gloria Reșița

ETAPA A Xi-o (duminică 4 noiembrie)

Metalurgistul Cugir 
Gloria Reșița 
Minerul Lupeni 
F.C.M. U.T. Arad
Aurul Brad 
Mureșul Expl. Deva 
ind. sirmei c. T. 
Armătura Zalău 
Unirea Alba Iulia

— Gloria Bistrița
— Strungul Arad
— C.S.M. Reșița
— „U* Cluj-Napoca
— Sticla Arieșul Turda
— C.F.R. Timișoara
— Minerul Cavnic
— Olimpia Satu Mare
— Avintul Reghin

ETAPA A XJI-a (duminică 11 noiembrie)

.1" Cluj-Napoca 
Suda Arieșul Turda 
Gloria Reșița 
Minerul Cavnic 
Avintul Reghin 
Gloria Bistrița 
Olimpia Satu Mare 
C.S'.X Timișoara 
Strungul Arad

— Aurul Brad
— Mureșul Expl. Deva
— Unirea Alba Iulia
— C.S.M. Reșița
— F.C.M. U.T. Arad
— Armătura Zalău
— Metalurgistul Cugir
— Ind. sirmei C. Turzii
— Minerul Lupeni

ETAPA A Xlll-a (duminica 18 noiembrie}

~ F C M- U.T. Arad grriiBtal Arw — Avîntul Reghin
«««șui ExpL Deva — Gloria Bistrița 
Unirea Alba Iulia _ sdcil Arireal T»rda 
Mesalșrgțitai Cugir — Gloria Reșița 
OLmpte Satu Mare — _u« auj-Napoea Anzătura Zalău _ iUaerul cavST^

— CJ’.K. Timișoara Ind sirmei C. T. — Aurul Br^

ETAPA A XV-a (duminică 2 decembrie)
Aurul Brad
C.F.R. Timișoara 
Ind. sirmei C. Turzii 
Minerul Cavnic
C.S.M. Reșița 
Minerul Lupeni 
Metalurgistul Cugir 
F.C.M. U.T. Arad 
Avintul Reghin

— Gloria Reșița
— Strungul Arad
— Unirea Alba Iulia
— Mureșul Expl. Deva
— Armătura Zalău
— Olimpia Satu Mare
— Sticla Arieșul Turda
— Gloria Bistrița
— „U* Cluj-Napoca

ETAPA a XVl-a (duminică 9 decembrie) 

Sticla Arieșul Turda 
Metalurgistul Cugir 
Avintul Reghin 
Strungul Arad 
Gloria Reșița 
Minerul Cavnic 
„U“ Cluj-Napcea 
Unirea Alba Iulia 
Olimpia Satu Mare

— Gloria Bistrița
— Aurul Brad
— C.F.R. Timișoara
— Ind. sirmei C. Turzii
— Minerul Lupeni
— F.C.M. U.T. Arad
— Armătura Zalău
— Mureșul Expl. Deva
— C.S.M. Reșița

ETAPA A XVII-o (duminică 16 decembrie)

Armătura Zalău 
Mureșul Expl. Deva
Aurul Brad
C.F.R. Timișoata 
Ind. sirmei C. Turzii 
Gloria Bistrița 
C.S.M. Reșița 
F.C.M. U.T. Arad 
Minerul Lupeni

— Strungul Arad
— „U“ Cluj-Napoca
— Minerul Cavnic
— Gloria Reșița
— Avintul Regh'n
— Olimpia Satu Mare
— Metalurgistul Cugir
— Sticla Arieșul Turda
— Unirea Alba Iulia

Creț : 4X200 m liber b : 1. Di
namo (Vișan. Mandache. Mușat, 
Negrea) 7:59,34, rec. seniori club 
(v.r. 8:00,09) ; 2. C.S.Ș. Ploiești 
8:02,88 3. C.S.M.Ș. I 8:34 98 ; 4.
Lie. 37 Buc. 8:45,11 ;
n 8:45,49 ; 6. C.S.Ș. 
9:12,11 ; juniori : 1.
Baia Mare I (Bucătarii, 
Pinter, Haldu), 2. Lie.
c.s.m. n.

întrecerile oontlnuă astăzi 
mline, la bazinul „23 ‘ ..
de la orele 10 șl 17 (finalele).

8:34.98 ;
' C.S.M.Ș. 

Galați 
C.S.M.Ș. 
Grumaz, 
“ 3.

5.

37,

August**.

prea greu să depășească un ad
versar care, pentru acest meci, 
s-a prezentat numai cu... cartea 
de vizită. Cu deosebit interes a 
fost așteptată confruntarea dintre 
,,semigreii14 Marcel Marcu (B.C. 
Brăila) si dinamovistul Fedea 
Pamfil. Marcu a reușit să se 
impună, punctând cu directe de 
stingă la față. Fedea Pamfil a 
urmărit, ca de obicei lovitura de
cisivă fără a reuși să o plaseze 
cedînd în final la puncte ou o 
decizie de 5—0 ! Una dintre cele 
mai frumoase și mai disputate 
partide ale zilei au oferit-o „co
coșii4* Ștefan Dincă 
unelte București) ț
Șchiopu (Mecanică fJ
rești). Cu 
Dincă a 
puncte.

Duminică 
10. tot în 
stadionul 
gala finală. în care 
tîlni învingătorii 
reuniuni de vineri.

Peîre HENÎ

un final 
obținut

fMașini
Mihai

bun. 
la

dimineața, de la ora 
cocheta arenă de Ia 

Dinam-o, va avea loc 
se vor în- 

ce^or ^ouă

• F.C.M. U.T. ARAD — CORVINUL HUNE
DOARA 1—0 (1—0). Autorul golului: Lupău (min. 
23). CORVINUL: Alexa — Bogdan. Dubinciuc, On- 
cu. Văetuș — Petcu, Nicșa. Mateuț, Klein — Ga
bor. Cojocaru. Au mai jucat: Tîrnoveanu, Mureșan, 
Ștefănescu, Stoia. (N. Străjan, coresp.).

• „CUPA A 40-a ANIVERSARE" Ia Zalău. în 
prima zi: Silvana Cehu Silvaniei — Rapid Jibou 
3—1 (0—0): Mureșan. Dul, Borcilă, respectiv Talaș. 
Armătura Zalău — Minerul Sărmășag 4—1 (1—0): 
Predeanu. Darie. Drăgan. Pătruț. respectiv Mathe. 
In ziua a doua: Minerul — Rapid 4—1 (2—0): Cri- 
șan (2), Pușcaș, Mathe. respectiv Lăpăduș. Armă
tura — Silvana 5—0 (0—0): Boca (3) și Predeanu 
(2). (N. Donciu, coresp.).

• ȘOIMII I.P.A. SIBIU — CARPAȚI MÎRȘA 
3—2 (2—0). Au marcat: Iordache (min. 4). Văsîi 
(min. 25), Gabel (min. 73), respectiv Livciuc (min. 
88) și Fățan (min. 90). Sîmbătă, de la ora 17, se 
va disputa meciul Șoimii I.P.A. — Universitatea 
Craiova. (I. Ionescu, coresp.).

• UM.A.S.A. SF. GHEORGHE — TRACTORUL 
BRAȘOV 3—1 (0—0). Golurile au fost realizate de 
Andrași (min. 70), Barbu (min. 84 și min. 90 din 
11 m), respectiv Crăciun (min. 86). (Z. Mircea, 
coresp.).

• MECANICA VASLUI — DUNÂREA C.S.U. 
GALAȚI 1—3 (1—0). Au înscris: Stoica, respectiv 
Comșa (2) și Diaconescu. (M. Florea, coresp.).

• ETAPA ÎN „CUPA ROMÂNIEI". Populara 
competiție, desfășurată sub egida „Daciadei". ediția 
1984—1985. programează mîine prima etapă, ta care 
evoluează cele 192 de formații de Divizia 
o serie 
aurile 
caz de 
rămtae 
rea va

_____________________________ „C“ și 
de echipe din campionatele județene. Me

se vor disputa începînd de Ia ora 17. în 
egalitate se joacă prelungiri, iar dacă scorul 
nedecis și după 120 de minute, tavingătoa- 
fi desemnată prin lovituri de la 11 metri.

LOTO-PRONuSPORT INFORMEAZĂ

NUMERELE EXTRASE LA TRAGEREA LOTO 
DIN 17 AUGUST 1984

EXTRAGEREA I: 42 38 70 24 8 25 29 90 31 
EXTRAGEREA o ll-a: 1 61 5 32 14 63 48 75 27 
FOND TOTAL DE C1ȘT1GURI: 772.287 lei.

• Vă reamintim că astăzi este ultima zi ctad vă 
mal puteți procura bilete cu numerele preferate pen
tru importanta tragere de mline. Este vorba despre 
o tragere, specială LOTO 2, eveniment mai rar (au 
loo ta generai de 1—2 ori pe an), reunind o multi
tudine de avantaje asupra cărora ne-am mal oprit. 
Mal adăugăm doar că se poate participa cu bilete de 
10 lei varianta și de 25 lei varianta, achitate 100’/« 
sau 25%. Tragerea va avea loc în sala clubului sportiv 
Progresul din București, str. Dr. Staicovid nr. 42, 
începînd de la ora 16. Rezultatele vor fi radiodifuzate 
la ora 20,15, pe programul I, dar le mal puteți afla 
șl sunind la informații telefonice speciale * 061.

LOZ IV PLIC

ALCAP LA LOZ LN A /C.'

lAlOUNPUC 
cOHr/Hut

AAAWlOft
CtSTIGU/tt A,
SAH/SL 
AuraiWtLSA

• După cum am mai informat, mîine nu va avea 
loc concursul săptămînal PRONOSPORT. Vă sugerăm 
să partidpați la tragerea specială LOTO 2. Se pol 
cîștiga autoturisme „Dacia 1300“, excursii in R. P. 
Ungară, bani.

AZI, O ATRACTIVĂ REUNIUNE
Astăzi după-amiază, la orele 

15,30, va avea loc pe hipodromul 
din Ploiești reuniunea hipică o- 
bișnuită de sfirșit de săptămînă, 
care cuprinde 9 alergări, una mai 
atractivă ca alta, tn principala 
cursă a zilei, vom avea printre 
concurențl pe Iulia, recenta cîș- 
tigătoare a Premiului Ploiești", 
alături de un buchet de trăpași 
de valoare, în frunte cu Răsad, 
Hemeiuș și alții. De asemenea, 
remarcăm cursa rezervată ama
torilor, tn care B. Manea, actua
lul lider al clasamentului, va pri
mi replica celorlalți concurenți în 
frunte cu H. Șerban. campionul 
„en titre*, L Stolcescu, O. Matei 
G. Buznea, precum și reprez' 
tanta sexului frumos C. Dumi
trescu.

Din reuniunea de joi după- 
amiază am remarcat victoriile ob
ținute de Semenic, în principala 
cursă a zilei (tînărul M. Iorga 
avînd mari merite în obținerea 
succesului), și Soarta. Au mai 
cîștigat : Halmeu, cu prețul ulti
mului efort la fotografie, în fața 
Simileascăi. Sorel, lansat irezis
tibil din start, Felcer, după o 
luptă prelungită de peste 500 me
tri cu Crevedia (I. Florea con du- 
cîndu-1 cu mult aplomb), Portu-

HIPISM •
iaca, care a reușit să reziste pe 
avansul luat inițial, precum șl 
Galaxia.

REZULTATE TEHNICE : Cursa 
I : 1. Sorel (Costică) 1:47,3, 2. La- 
veta. 3. Deda. Cota : cîșt. 5, ord. 
triplă 303. Cursa a ll-a : 1. Hal- 
meu (I. T. Nicolae) 1:32,2, 2. Si- 
mileasca. Cota : cîșt. 2,80, ev. 26. 
Cursa a ni-a : 1. Felcer (Florea) 
1:32,6, 2. Crevedla, 3. Hărman.
Cota : cîșt. 3, ev. 16, ord. triplă 
320. Cursa a IV-a : 1. Soarta (Ma
rinescu) 1:37,2. 2. Atena. 3. Ka
lin. Cota : cîșt. 1,60, ev. 7, ord. 
triplă 257. Cursa a V-a : 1. Seme- 
nlo (M. lorga) 1:31,1, 2. Diafan. 3. 
Sardonic. Cota : dșt. 5, ev. 92, 
ord. triplă 2314. Cursa a Vl-a : i. 
Portulaca (Sandu) 1:29,1, 2. Por
tocala, 3. Hematita. Cota : cîșt. 
1,60, ev. 170, ord. triplă 117. tri
plu II—IV—VI 99. Cursa a Vil-a 
1. Galaxia (Tănase) 1:33,6, 2. Pen
dula. Cota : cîșt. S, ev. 12. ord. 
20 Retrageri : Rural. Sugiuc. A- 
xente și Hemograma.

A. MOSCU

ANUNȚ
I.D.M.S. BUCUREȘTI aduce Ia cunoștința tuturor celor interesați co 

datorita Completării numărului de cumpărători corespunzător autoturis
melor OLTCIT contractate pentru acest on, începînd cu data de 2C 
august 1984 se sistează înscrierile Io acest autoturism.

De asemenea, informăm pe cei interesați că Io magazinul cute 
I.D.M.S. Pitești se foc înscrieri prin transfer pentru autoturisme ARO 24 
cu motor pe benzină, pentru ocesteo ovînd drept de opțiune cumpără
torii care ou depus banii Io C.E.C. în cont pentru cutot'jrisme anterior 
datei de 31 martie 1983.

Relații suplimentare Io telefon 11.39.50, Interior 121.



In turneul feminin de handbal de la Sibiu Turneul internațional feminin de șah al României

CHIMISTUL RM. VILCEA, PE LOCUL I
SIBIU, 17. Turneul feminin 

de handbal de la Sibiu s-a în
cheiat cu victoria echipei Chi
mistul Rm. Vîlcea 12 p, urmată 
în clasamentul final de In
dependența Sibiu și C.S.M. Sf. 
Gheorghe cu cîte 11 p. Echipa 
Chimistul a intrecut cu 24—12 
pe Einhart Neubrandenburg 
(R-.D.G.), cu 23—12 pe Construc

torul Hunedoara, cu 17—13 pe 
C.S.M. Sf. Gheorghe, a terminat 
la egalitate 18—18 cu Construc
torul Baia Mare și a pierdut 
cu 14—16 la Independența Si
biu. Golgetera întrecerU a fost 
Maria Verigeanu (34 p Înscri
se), de la Chimistul Rm. Vîl
cea.

ȘT. VASILE - 0. SCOBAI, ÎNVINGĂTORI 
ÎN „RALIUL DELTEI"

Timp de două zile, mii de 
spectatori din Județul Tulcea au 
urmărit secvențe din cea de a 
5-a ediție a „Raliului Deltei* — 
competiție automobilistica con
tând ca a cincea etapă a Cam- 
nionatulul republican de ra'.luri, 
în organizarea foarte bună da
torată în principal filialei A.CJt. 
Tulcea șl ITA Autotransport 
Tulcea.

66 de echipaje din multe orașe 
ale țării au avut de străbătut 
în cadrul acestui raliu (Ut km 
pentru avansați si 150 km pen- 
tru începători) un traseu care 
a pus la grea încercare particl- 
panțil și mașinile lor. Așa se 
explică (în parte, desigur) fap
tul că principalul echipaj favo
rit Balint — Zămescu. ocupan
tul locu.:’tl II în recentul Cam
pionat balcanic, a abandonat din 
cauza unei defecțiuni tehnice, 
încă din prima probă specială 
•ie clasament. Cursa a fost do
minată de echipajele Vasile — 
Scobai șț Urdea — Amărică, ea 
fiind dusă la bun stlrșit de tt 
de echipaje.

CLASAMENT FINAL : gr. -N* 
(începători) — 1. Lupșan — Popa 
(St. roșu Bv.), 2. FratH Cris- 
nevschl (A.C.R. București), 3. 
Negrișan — Racoviță (ITA Tul

cea) ; gr. .N* (avansat!) — 1- 
Botezan — Popa (IP A Sibiu), 
L Bușulescu — Sptrleanu (Olt- 
cit Craiova). L Făldeș — Sece- 
leanu (Autotransport Brasov) ; 
gr. „A* — L l'rdea — Amiri că 
(LA. Dada Pitești), 2. Banc — 
Nțstor. X. Alde» — Nemes (am- 
bde Auto Eectromures Tg. Mu
res) ; gr. _C* — 1. Vasile — 
Scobai (LA. Dada), 2. Costinean
— Slxneanu 3. Constantinescu —
Barbu (ambele I.PA. Sibiu). 
CLASAMENT GENERAL: — L
Vasile — Scobai, 2. Urdea — A- 
mărică. 1. Costinean — Slmea- 
nu ; echipe s L LA. Dada Pi
tești, 2. IP A Sibiu. 2. ITA Cluj.

P COMȘA — reresp.
★

-â iași s-a desfășurat o com
petiție automobilistica organiza
tă de către Finala ACU. ziarul 
.Flacăra lașului* si LM.C. în
trecerea. constînd la 2 probe de 
îndemînare. s-a încheiat cu ur
mătoarele rezultate : Începători
— L D. Livadaru, 2- C. Ape- 
troaiei, 2. L Beidiman ; avan
sați — L D. Grigore, L D. Hu
tu. 2. C. Pătau ; perechi — L 
Huțu — Livadaru. 2. Botez — 
Neagu l rație — Braodabor.

AL NOU* — ooresp.

„GONGUL CETĂȚII ARRUBIUM"
I*a Mădn au avut loc întrecerile 

celei de a Xl-a ediții a com pe- 
tițiel pugilistice „Gongul cetății 
Arrubium*. Zece mii de specta
tori au fost prezenți la cele șase 
gale. în cadrul cărora au evoluai 
150 de tineri boxeri din întreaga 
țară. Tită-i pe ce! 14 clștigătorl, 
în ordinea categoriilor de greu
tate ta juniori mici, mari și la 
seniori : G. Holeră, M. Barest 
(Voința Buzău). I. Lavrente, M. 
Gîndac (Voința Măein) F. Manea, 
B. Nister, C. Stancu (Steaua). D.

Gheorghieș (Voința P. Neam O. 
G. Hudișteanu (Steaua). T. Șa
man (C-S.M. Sibiu), C. Ghindă - 
oanu (Ceahlăul P. Neamț). F. 
Roba CA-S-A- Buzău). M. Fatzs șl 
I. Cernat (Steaua). Primul loc în 
clasamentul pe echipe a revdii 
pugiliștilor de la Steaua, pregă
tiți de antrenorul Alee Nâstac. O 
remarcă pentru buna orga-(rare 
a Întrecerilor de către A S Vo
ința Măcin (preșesficîe victor 
Cristache).

C. POMPH.IU — eoresp.

SĂRITORII (in apă) DIN PROVINCIE AU DOMINAT 
. CONCURSUL REPUBLICAN PENTRU COPII
Concursul republican de sări

turi pentru copil, desfășurat în 
bazinul din Brăila, a beneficiat de 
organizarea foarte bună asigurată 
de C.J.B.F.S.. In general,. Între
cerile s-au ridicat la un nivel 
tehnio apreciabil și au constituit 
o bună propagandă a acestei ra
muri a natațlel în rîndul copiilor 
brăilenl (care pot constitui o bo
gată pepinieră în eventualitatea 
înființării unei secții de sărituri 
la C.S.ș. din localitate). Referitor 
la disputa dintre secții, secretarul 
adjunct al F R. Natație, Constan
tin Mihai, ne-a declarat:..Antre
norii de la C.S.Ș., C.S.M. Sibiu și 
Crișul Oradea merită felicitări 
pentru frumoasele rezultate obți
nute șl pentru faptul că elevii lor 
au dominat întrecerile, evoluind 
— in general — mai bine decît 
săritorii bucureșteni, deși aceștia 
din urmă au condiții de pregătire 
superioare*.

CîștlgătorU probelor : BĂIEȚI, 
cat. 1972 : Bogdan clbu (C.S.Ș. 
Sibiu) la trambulină 1 m și plat
formă. Sorin Banca (C.S.Ș. Sibiu) 
la trambulină 3 m ; cat. 1973 : 
Csaba Tarsi (Crișul Oradea) la 
,,3 m- și platformă. Alin Geor
gescu (C.S.Ș. Triumf) la ,.l m* ; 
cat. 1974 : Airian Tarău (Crișul)

la .,1 na", Marius Vandid Crișri) 
la .3 m*. Constan::n Lepâduș
(C.S.ș. Lie. ind. 37 București) U 
platformă ; FETE, cat. 1V72 : cria- 
tina Lupu (C.S.M. Sibiu) la „1 m* 
și „3 m*. Daniela Popa (Crișul) 
la platformă ; cat. 1373 : Irina 
Mărgăritescu (Progresul Bucu
rești) la „1 m* șl J m*. Simona 
Tarnea (C.S.Ș. Sibiu) la -platfor
mă ; cat. 1974 : Ionica Tudor 
(C.S.ș. Lie. Ind. 37) la .4 m-, 
Gabriela Stoica (C.S.M. Sibiu) la 
„3 m" și platformă. Titlurile de 
campioni absoluțl au fost cuce
rite de : Bogdan Cibu. Ionuț Her- 
laș (C.S.Ș. Lie. tnd. 37). Adrian 
Tarău, Cristina Lupu. Irina Măr- 
găritescu și Ionica Tudor.

Traian ENACHE — coresp.

ECHIPA DE POLO (COpîî)
c. s. s. TRiinr -

CEA HAI I1NARA CAMPIOANA
La Arad a avut loc turneul fi

nal al campionatului de copil. 
Competiția, frumoasă și interesan
tă, s-a încheiat cu succesul mi
cilor pololștl de la Clubul sportiv 
școlar Triumf București (antre- 

*nor Virgil Pleșca). în cel mai 
important meci, noii campioni au 
Întrecut cu 10—6 (3—1, 1—1, 3—2, 
3—2) pe Rapid Arad. Iată clasa
mentul : 1. C.S.Ș. Triumf 14 p, 
2. Rapid Arad (antrenor loan Con
tor) 10 p, 3. Rapid București 
(antrenor Răzvan Mustață) 9 p 
(55—34), 4. C.S.Ș. 1 București 9p 
(46—33) 5 Progresul Lie. D. Bo-
lintineanu 8 p, 6. C.S.Ș. 2 Pro
gresul Oradea 3 p, 7. Crișul Ora
dea 2 p, 8. Viitorul Cluj-Napoca 
1 P.

Evidențiațil întrecerii : Vlncen- 
țiu Georgescu (C.S.Ș. Triumf) 19 
goluri înscrise — golgeter șl de
clarat cel mai bun Jucător al tur
neului, Dumitru Stoian (Triumf) 

— cel mal bun portar, Sandor 
Madarasz (Progresul Oradea) — 
cel mal tînăr jucător.

MARILE MAESTRE ȘI-AU ONORAT CĂRȚILE DE VIZITA
BĂILE HERCULANE, 17 

(prin telefon). S-a încheiat u- 
nul dintre cele mai puternice 
turnee internaționale feminine 
de șah organizate în țara noas
tră. Un concurs de categoria 
XII (media Elo 2136 p). cu 
cinci mari maestre, dintre care 
două au candidat la titlul su
prem. Prin prisma acestor suc
cinte date statistice trebuie a- 
nalizate rezultatele finale ale 
întrecerii, care confirmă în bu
nă măsură .cărțile de vizită" 
cu care competitoarele s-au pre
zentat la start.

A ciștigat marea maestră so
vietică Elena Ahmilovskaia. ur
mată de compatrioata sa Nana 
Ioseliani la diferența minimă de 
numai o jumătate de punct

Cele mai bune locuri ale ro
mâncelor in clasamentul final

aparțin unor jucătoare din ge
nerații diferite : marea maestră 
Elisabeta Polihroniade-Rusu și 
tînăra Gabriela Olărasu. reve
lația acestui sezon, care a ob- 
țiiiut acum și prima notă de 
niaestră internațională.

Au decepționat in mare parte 
celelalte reprezentante ale lo
tului nostru reprezentativ. cu 
excepția — poate — a Ligiei 
Jicman și a Vioricăi Ionescu, 
care au realizat bune rezultate 
în fata oaspetelor. Sub forța ei 
cunoscută. Dana Nuțu. cu un 
finiș slab, un punct din trei 
posibile.

Acest turneu puternic, avînd 
valoarea unui important test, 
trebuie să constituie, după pă
rerea noastră, un semnal de a- 
tenție pentru tehnicienii echi
pei naționale acum, cînd au mai

DE PESTE
Concurs de atletism Ia Praga. 

O serie de performanțe remarca
bile au fost înregistrate în con
cursul care are loc pe stadionul 
de Ia Strachov : 199 m : Marlies 
GSîta (7LD.G.) 1835, W0 m : Ma
rita Kocb (KD.G.) 43.14 — cri
mal bun rezultat mondial al se
zonului. 3 9M m : Tatiana Kazan- 
ktasa (U RS S.) 1:3341. 199 mg :
Io—Vt- i-1 Donk ova (Bulgaria) 
1235. greutate: Natalia Llsovskala 
(UJLSA ) 2144 m. «uliță : Petra 
Feric (R.D.G.) 73.30 m • Cursa 
<5e M km marș desfășurată la 
Moscova a fist triști gări de so- 
vleticui Serghei Proșda ta 1.21:57.

CimpOausteîe de toot ale S.U.A. 
ta t= trecerile de la Fort Lauder- 
dale ac obținut victorii : Bruce 
Hayes 1:51.» la 3M m liber. Rob 
WxxCwum (Australia) 4:1937 la 
Mi = mixt. MocT-elle Persson 
(Australia) 239.95 la 2M m liber 
r r Erika Hansen 4:45.51 la 409 
m - r

Pregătiri țentru sezonul viitor. 
De« ta plină vară, boche-
IșSi Șși desfășoară ta mod s 
țiact pregătirea ta vederea no-' 
sezon cocs petit: ocaL în afara fi- 
naid C-C E-. recent desfășurată, 
lasă șt ua med fcster-țări : la 
Stockholm. Suedia a ir.-.-tns Ceho
slovacia ca 3—9 (•—». 1—9. 2—0).

Turnee de testis. Toronto. în 
cadrul .Marrin! premiu Volvo* : 
Coenon — Kolhberg 6—2. 6—3,
McEnroe — Edmondson ș—L 5—1. 
G'-ckstem — Stmonssoa 6—4. 
9—€ 4—2. Arias — Holes 3—4.
7—<. f—2 Jarryd — Lopez Maeso 
4—< •—I. S—4 Scanlon — Fitz
gerald 6—L 6—3 • Optimi de Q-

HOTARE

MARITA KOCH

nari ln competiția feminină de 
la Mahwah : Manuela Maleeva — 
Kathy Rinaldi 6—2, 5—7, 6—1,
Barbara Jordan — Christiane Jo- 
lissalnt 6—1 6—3. Zina Garrison
— Sylvia Hanika 6—7. 7—5, 2—0 
ab.. Bonnie Gadusek — Iva Bu- 
darova 6—1 6—1, Camille Benja
min — Helena Sukova 7—6. 6—3. 
Pam Casale — Catarina Llnd- 
qvist 6—3, 7—6. Pam Shriver — 
Etsuko Inoue 7—6. 6—1 (Martina 
Navratilova va Juca în compania 
lui Kim Sands).

7
rămas doar trei luni pînă la 
Olimpiada de șah.

Iată rezultatele : Jagodinska 
— Polihroniade 0—1. Ahmîlov- 
skaia — Feustel 1—0, Keller — 
Ioseliani 0,5—0.5 (partide între
rupte). In ultima rundă : Olă- 
rașu — Ioseliani 0—1. Ahmîlov- 
skaia — Jicman I—0. Feustel — 
Nuțu 1—0, Keller — Ionescu 
într., Pogorevici — Polihro
niade, Glaiz — Jagodinska și 
Baumstark — Liu Shelan re
mize.

CLASAMENTUL FINAL: Ah- 
mîlovskaia 10,5. Ioseliani 10 
(ambele U.R.S.S.). Feustel 
(R.F.G.) 7,5, Polihroniade, Olă- 
rașu 7, Jicman 6,5. Nuțu, Glaz 
(Israel) 6, Ionescu 5,5 (1), Po
gorevici 5,5, Liu Shelan (R.P. 
Chineză), Jagodinska (Polonia),' 
Baumstark 5, Keller (R. D. 
Germană) 3,5 (1).

Turneul de junioare s-a în
cheiat cu victoria scontată a 
Smarandei Boicu, autoare a 7 
puncte din 10 posibile. Ea în
trece cu o jumătate de punct 
pe puternicele sale concurente, 
Otilia Ganz și Cristina Bădu- 
lescu. Mezina turneului. Mădă- 
lina Stroe și Nadeida Mitescu 
au acumulat 5,5 p. Dintre oas
pete. cei mai bine s-au cla
sat reprezentantele Ungariei. Jo- 
lanta Rijek și Eva Kacsmerek, 
care au realizat cîte 5 p.

Radu VOIA

TURNEE DE ȘAH 
ÎN IUGOSLAVIA Șl POLONIA

BELGRAD, 17 (Agerpres). — 
Turneul internațional de șah 
desfășurat în localitatea Bajmok 
a fost cîștîgat de maestrul ro
mân Valentin Stoica, care a to
talizat 9 puncte din 13 posibile. 
Pe locurile următoare, cu același 
număr de puncte dar cu un 
coeficient inferior s-au clasa» 
Raicevld (Iugoslavia), Varagdy 
(Ungaria), Indici și Mllikovici 
(ambii Iugoslavia).

VARȘOVIA, 17 (Agerpres). — 
După zece runde. în turneul de 
la Polianita Zdroj conduce 
Elhorn (U.R.S.S.), cu 7,5 punc
te, urmat de compatriotul său 
Zaiclk — 6,5 puncte (1). Maes
trul român Dan Bărbulescu, care 
în runda a 10-a a remizat cu 
Jose Vilela (Cuba). totalizează 
5,5 puncte.

«e

ECHIPA RNLANDB -
ÎNVINSA CU 3-0, LA HELSiNKl

Joi seara. U He'junki. în med 
amicaL echipa Finlandei (care se 
pregâ'^ște penmu prriiminartOe 
c M gr. 3. — care face parte 
și reprezentatrva țării noastre) a 
întfinit seiec-.xmata Mexicului. 
Spre surprinderea celor 5 9M de 
spectatori, gardee au fost învinse 
cu 3—9 ri—« după un joc ta 
care finlandeza au arm o pres
tație modestă. Chiar ta min. 9 
oaspețH au deschis scorul prin 
Aguirre, care a profitat de o 
ereșealâ a portarului Huttusen. 
în min. 66 Fiores — accidentat —

a părăsit terenul fiind schimbat 
cu Hernandez, care în min. 72 
a marcat al doilea gol. iar ta 
min. 83 Negrete a pecetluit scorul 
final. Antrenorul gazdelor. Martti 
Ktrasela a fost nemulțumit de a- 
portui Jucătorilor săi, spre deose
bire de partida dta preliminariile 
r.M. cu Irlanda de Nord, cînd 
finlandezii au cîștigat cu 1—0. In 
coctfcuare Mexicul — gazda vi
itoarei ediții a turneului final al 
CM. din 19M — va mai susține 
alte partide ta Europa : cu 
U R.S.S.. Ungaria și Suedia.
• A început campionatul Po

loniei. Iată rezultatele primei e- 
tape : Leca Poznan — Pogon 
Szczecin 2—2 Radomiak — Baltik

Gdynia 3—0, Katowice — Gornik 
Zabrze 0—0, Wisla Cracovia — 
L.K.S. Lodz l—0. Ruch Chorzow 
— Zaglebie Sosnowieo 2—2, Le- 
chla Gdansk — Gornik Walbrzyich 
1—1, Widzew Lodz — Slask Wro
claw 0—0. Motor Lublin — Legia 
Varșovia 0—1.
• Start șl In campionatul El

veției. Prima etapă a consemnat 
rezultatele : Neuchatel — Slon 
3—8. Winterthur — Lausanne 1—1, 
Aarau — Lucerna 3—1, Young 
Boys Berna — La Chaux de 
Fonds 2—1. Zug — Wettlngen 2—3, 
Grasshoppers — Basel 3—0. Ve- 
vey — servette Geneva 0—0. St. 
Gallen — F C. Zilrich 4—0.

• CEL MAI TlNAR MEDALIAT din istoria 
olimpică a halterelor este sportivul român 
Andrei Socaci, născut la 19 Iunie 1966. în 
cadrul categoriei 67,5 kg el s-a clasat al 
doilea, cucerind medalia de argint. La data 
concursului de la Los Angeles, Socaci avea 
18 ani șl 44 de zile. La J.O. el a Înregistrat 
cu 142,5 kg un nou record național de 
seniori la stilul smuls • ÎNTRE COLEC
ȚIONARII DE MEDALII la recenta Olim
piadă notăm pe : Ecaterina Szabo (Româ
nia) — gimnastică : 4 medalii de aur (echi
pe, sărituri, birr.ă, sol) șl 1 medalie de ar
gint (individual compus) Cazi Lewis (SUA) 
— atletism : 4 medalii de ir (100 m. aoe m. 
4X100 m și lungime), Valerie Brisco-Hoocks 
(SUA) — atletism : 3 medalii de aur (200 
m. 400 m și 4X 400 m), Simona Plecă (Ro
mânia) — gimnastică : 2 medalii de aur 
(echipe, bimă) șl 1 de bronz (tadi-rid'-ial 
compus), Chandra Cbeesbo rough (SUA) — 
atletism : 2 medalii de aur (4X190 m șl 
4X430 m) și 1 de argint (430 m) etc. Ro- 
cordmanul de meA»*u a! în treceri'.or Olim
piadei a NXIU-a a fost. însă, gimnastul 
chinez U Ning care a cîștigat 2 medalii 
de aur (soi, cal cu minere, kneîe). 2 de 
argint (echipe, sărituri) șl 1 de bronz (in- 
dlvidual compus) I LA ÎNCHEIEREA 
COMPETIȚIEI atletice s-a anunțat că aler
gătorul finlandez Marii Vainlo, clasat al 
doilea la 19 000 m, a fost descalificat pen
tru vina de a fi folosit substanțe dopante 1 
în acest fel noul „podium* al cursei de 
10 000 m arată astfel : 1. Cova (Italia)
27:47,54. 2. McLeod (M. Brltanle) 28:06.22. 
2. Musyoki (Kenya) 28:06.48 • DECEPȚIO
NAT de evoluția sub așteptări a elevilor 
Băl, pentatlonlștil din reprezentativa R. F. 
Germania, antrenorul principal Herbert Rie- 
den a suferit, pur și simplu, un șoc, de pe 
urma căruia a fost internat, de urgență, 
tatr-o clinică de cardiologie, totr-o stare 
destul de gravă 1 Eforturile medicilor au 
Înlăturat tpsă pericolul... • EVIDENT 
FOARTE SATISFĂCUT de pe urma victo
riei fotbaliștilor francezi, reputatul antrenor 
Mflebel Hidalgo, cel care a condus la vic

torie prima reprezentativi a Franței, ta ca
drul Campionatului european, a declarat : 
„Această victorie eonsd me m> alt mare 
moment pentru fotbalul nostru. Acum ne 
putem ginții și ta campionatul mondial din 
Mexic, dar pentru a putea avea și acolo 
succes, va trebui să fim mereu eu picioa
rele pe pămint și să oe pregătim cu și 
mai multă seriozitate decit am făcut-o piuă 
acum 1*. La o asemenea mărturisire, co- 
mentarille devii inutile— • TRACIE RUIZ, 
campioana olimpică la Înotul sincronizat, 
care a avut o evoluție realmente toetată- 
tosre. este originară din' ins.’eîe Hswai. în

limba hawaianâ numele său înseamnă „Mi
nunata floare*. Și a fost, intr-adevăr, mi
nunată ! • TITLUL DE CEL MAI TEHNIC 
PUGILIST al turneului olimpic i-a fost de
cernat boxerului american Paul Gonzales, 
campionul categoriei semlmuscă • IN 
URMA SUCCESULUI turneului demostrativ 
de tenis. Philippe Chatrier, președintele Fe
derație: internaționale de specialitate, a ară
tat că va propune C.I.O. sistemul de par
ticipare ln competiția olimpică, tenisul de
venind. de acum în mod oficial, un sport 
olimpic. La această competiție urmează să 
participe tenismanU. indiferent de vîrstă, 
care vor respecta carta olimpică șl care 
vor lua parte, ln anii preolimpici, numai 
la acele turnee autorizate de F.I.L.T. Să 
așteptăm acum răspunsul forului olimpic • 
CU DOAR CtTEVA ZILE înaintea cursei de 
maraton, portughezul Carlos Lopes a fost 
accidentat, destul de serios, de un automo
bil și obligat, prin urmare, la o pauză for

țări. Din fericire pentru el, urmările acci- 
de.-.rulul au fost mult mal puțin grave 
derit se anticipa și Lopes nu numai că a 
luat srartul la maraton dar a și obținut 
o foarte aplaudată victorie • CU PRILE
JUL J.O. la Los Angeles a fost organizat 
ur. festival olimpic al artelor, amplă ma
nifestare care a cuprins o largă și variată 
gamă de reprezentații, de la filme cu te- 
matică sportivă la piese de teatru, de la 
poezie la spectacole de operă și balet O 
JUDOKANUL BJARNI FRIDRIKSSON, cla
sat a: treilea la categoria semigrea, a adus 
I.-'.ar.de! o medalie de bronz. Precedenta 
medahe ciștigată de sportivii islandezi este 
una de argint a săritorului de triplu, 
Einarsson. El a obținut-o cu... 28 ani In 
urmă la J.O. de la Melbourne ! • APA 
DIN PISCINA OLIMPICA a fost purificată, 
nu cu clor, cum se obișnuia pînă acum, d 
cu... ozon ! Pe lingă faptul că utilizarea a- 
cestui gaz s-a dovedit mai eficientă, ozonul 
nici n-a iritat ochii sportivilor, așa cum o 
face clorul. în mod obișnuit • BRITANI
CUL DALEY THOMPSON, căruia l-au lipsit 
doar două puncte pentru a fi realizat un 
nou record mondial la decatlon, a declarat 
după concurs : „După ce am sărit 5,00 m 
la prăjină, eram sigur că voi putea trece 
de 9000 p (actualul record este de 8798 p). 
Dar mi-am pierdut ceva din dîrzenie și nu 
m-am mal mobilizat, cum ar fi trebuit, a- 
tunci cînd am văzut că pierdusem contactul 
cu principalul meu adversar, recordmanul 
lumii, vest-germanul Jiirgen Hingsen. In 
fond, victoria olimpică era cea care acum 
conta mai mult declt orice, și victoria ml-a 
revenit, ca și ta urmă cu patru ani. la 
Moscova* o ULRIKE MEYFARTH a rede
venit, după 12 ani. campioană olimpică la 
săritura în înălțime sărind însă cu 10 cm 
mai mult decît în 1972. la Miinchen. Unul 
dintre puținii sportivi care și-au menținut, 
de asemenea, locul, a fost și luptătorul ro
mân Victor Dolipschl care, ca și ln 1972. a 
cucerit tot o medalie de bronz

Romeo VILARA
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