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«CUPA H 40-a flm VERSRRE
Echipajul de 4-f-l vîțle, medaliat eu aur la ultimele J.O. (Sofia
Corban, Ioana Badea. Anișoara Sorohan, Title Țăran 4- Eca

terina Oancia) a cițtigat detașat, ieri, pe lacul Pantelimon.
Foto : N. DRAGOS

În intimpinarea celei de a 40-a aniversări 
a Revoluției de eliberare socială ți națio
nală, antifascistă ți antiimperialistâ, cei mai 

buni sportivi ai țării, in frunte cu laureații recentelor 
Jocuri Olimpice de vară de la Los Angeles, participă 
la întrecerile din cadrul importantei competiții de 
performanță „Cupa a 40-a aniversare", organi
zată in cadrul „Daciadei*.  In Capitală, ea ți in 
citeva orașe ale țării, sportivii noștri oferă nu-

meroților iubitori ai sportului dispute de o ridi
cată valoare, la an mar» număr de ramuri ți 
probe, cinstind astfel ca însuflețire marea noas
tră sărbătoare națională, ziua de 23 August, 
manifeștindu-ți ți cu acest prilej recunoștința 
fierbinte ți dragostea nețărmurită față de partid 
ți de mult iubitul ți stimatul nostru conducător, 
tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU.

0 FRUMOASA REGATA LA CANOTAJ, 
CU TOATE ECHIPAJELE OLIMPICE

ECATERINA SZABO-40 DE PUNCTE DIN 40 POSIBILE!
BUZĂU, 19 (prin telefon). 

Buzoienii. calzi si generoși, au 
transformat reîntîlnirea cu 
campioanele noastre olimpice 
la gimnastică, cu celelalte spor-

ucă. Laura Cutina. Cristina 
Grigoras, Lavinia Agache, Mi
haela Stănulet. după excelen
tele lor evoluții de la ..Pauley 
Pavilion" din Los Angeles.

tiile de la sol si sărituri. Acu- 
mulînd 39,50 p. Simona Păucă 
a luat o serioasă opțiune pen
tru podiumul întrecerii. Laura 
Cutina. deși cu note mai mari 
la sol si sărituri (9.95). la bîr- 
nă a pierdut contactul cu plu
tonul fruntaș.

în schimbul următor, toate 
privirile erau îndreptate spre 
alte ..olimpice", de data aceas-

Constantin MACOVEI

(Continuare în pag. 4—5)

Pe lacul Pantelimon s-au în
cheiat duminică întrecerile 
„Cupei a 49-a aniversare", la 
care au fost decernate si titlu
rile de campioni al țări la ca
notaj — seniori. Cum era 
așteptat echipajele 
cu aur $i argint la 
limpice de la Los 
dominat concursul, 
fiind atit pentru 
lor evoluție de pe 
tas. cit Si pentru demonstrația 
de forță și măiestrie făcută pe 
culoarele balizate ale acestei 
noi baze nautice bucureștene.

în proba de simplu, cam
pioana olimpică Valeria Racilă 
a condus pe tot parcursul ce
lor 1 000 m. principala ei ad
versară fiind timișoreanca Ma
ria Macoviciuc. Valeria Racilă 
a făcut o cursă tactică 
învingînd cu un finiș 
nut. Rezultate : 1. Valeria 
cilă (U.T. Arad), 3:44,2. 
Maria Macoviciuc (Voința 
mișoara) 3:45,9. 3. Veronica

de
medaliate 

Jocurile O- 
Angeles au 

aplaudate 
remarcabila 
lacul Casi-

bună, 
susți-

Ră-
2. 

Ti-
Co-

geanu (U.T-A) 3:50,9. 4. Ani
șoara Bălan (Dinamo) 3:50,10.

Echipajul de 4-f-l rame, me
daliat cu aur la J.O., a câștigat 
fără emoții finala acestei pro
be. Rezultate : L Olga Batar
da (Dinamo). Maria Fricioiu, 
(C.S.U. Construcții), Chlra A- 
postol (Viitorul). Florie» Lavrl» 
(C.S. Onești Viitorul). Viorica 
loja (C-S.UJ 3:30,1. 1 C.S.U. 
Construcții 3:33,5, 3. Dinamo 
3:404. 4. C.S.M. Iași 3:40,8. 5. 
Voința 3:47,3.

O cursă de adevărat specta
col sportiv au făcut Elena 
Horvat, Rodica Arba, campioa
ne olimpice în proba de 2 
rame. Redutabilul nostru echi
paj a impresionat prin tehnica 
aproape desăvîrșită a vîslitu- 
lui. Rezultatele la 2 rame: 1. 
Elena Horvat (Steaua), Rodica 
Arba (C.S.U.), 3:38.1, 2. Mari-

Vasiie TOFAN

(Continuare în pag. 4—5)

DISPUTE INTERESANTE ALE ATLETILOR FRUNTAȘI* >

• Maricica Puică, Ella Kovacs și liie Floroiu, performerii întrecerilor de slmbătă ® Florența Crâciunescu,
Daniela Costian, Vali lonescu șl Mihaela Loghin, performerele zilei a doua

Muliipla campioană olimpică Ecaterina Szabo ți-a adăugat, la 
Buzău, noi trofee in impresionantul său palmares

Cei mai buni atleți ai țării s-au reunit, la sfîrșitul săptămînii 
trecute, pe cel mai mare stadion al țării, „23 August", în cadrul 
competiției de mare anvergură dotată cu „Cupa a 40-a aniver
sare". Am asistat la cîteva întreceri viu disputate și am apre
ciat strădaniile atleților de a obține performanțe bune și de 
a onora astfel competiția, un autentic campionat republican.

Angeles. își propusese să-și îm
bunătățească recordul național 
de 3:57,22. stabilit cu cîteva săp- 
tămlni înainte, pe același sta
dion. De la început, Maricica 
s-a instalat la conducerea plu-

tive fruntașe participante la 
importanta competiție „Cupa a 
40-a aniversare" într-o mare 
sărbătoare a sportului. La rîn- 
dul lor. concurentii si concu
rentele si-au etalat la cel mai 
înalt nivel măiestria si virtuo
zitatea, oferind un spectacol cu 
alese valențe tehnice, care a 
avut — timp de trei zile — 
veritabile ..capete de afiș". A 
fost, mai întîi. întrecerea băie
ților. cu Emilian Nicula si Va
lentin Pintea în prim-plan. dar 
si cu prezente la fel de agrea
bile ca acelea ale lui Marius 
Gherman. Nicușor Pascu. Pe- 
trică Păiălută, Nicolae Bejena- 
ru, Marian Stoican sau Marian 
Teodorescu. sportivi talentati si 
de reală perspectivă.

A venit apoi rîndul fetelor, 
cu echipa reprezentativă de 
gimnastică a României, cam
pioană olimpică. în centrul a- 
tenției. aproape 4 000 de specta
tori dorind să vadă la lucru 
pe Ecaterina Szabo. Simona Pă-

Aceasta a făcut ca sîmbătă 
după-amiazâ cunoscuta întreba
re ..N-aveti un bilet in dIus?" 
să fie rostită de sute de iubi
tori ai sportului la intrarea în 
Sala sporturilor din Buzău. Iar 
cei care au avut norocul să ur
mărească întrecerea vor păstra 
cu siguranță, amintirea unei 
dispute sportive de neuitat. în- 
tr-atît de caldă a fost ambi
anta de concurs. într-atît de 
frumoasă si sportivă lupta 
pentru obținerea victoriei in 
„Cupa a 40-a aniversare", pen
tru titlurile de campioane ale 
tării, atît pe echipe, cît si Ia 
individual. Prin tragerea la 
sorti a echipelor. Simona Păucă 
și Laura Cutina au evoluat 
chiar ia reuniunea inaugurală 
a competiției feminine, de sîm
bătă după-amiază. Simona a 
debutat cu 9,80 la paralele, a 
evoluat apoi la aDaratul care a 
consacrat-o în arena mondială 
bîrna, la care a obtinut 9,90. 
notă primită si pentru execu-

Aspect din cursa de 10 000 m. Conduce constănțeanul Iile Floroiu, 
urmat de Gyorgy Marko, dar cu trecerea kilometrilor primul avea 
să rămină de unul singur... Foto : Dragoș NEAGU

SIMBATA, CAPETE DE AFIȘ AU FOST 
CURSELE DE 1 500 M Șl 10 000 M

Dintre numeroasele probe 
desfășurate sîmbătă (cele de 
dimineață, majoritatea, influen
țate evident de ploaie !) două

Io ultimele două zile ale întrecerilor înotătorilor

NEGREA, PINTER Șl PONTA 
AU MODIFICAT TABELA RECORDURILOR

Robert Pinter, multiplu record
man și campion

Foto : I. BĂNICĂ

înotul are frumusețea sa. o- 
feră adesea un spectacol auten
tic. așa cum au demonstrat-o. 
o dată mal mult întrecerile — 
de la bazinul bucurestean „23 
August" — din cadrul „Cupei 
a 40-a aniversare" si al cam
pionatelor naționale de seniori 
și juniori. Ca si în primele zi
le. si în a doua parte a dispu
telor au existat curse foarte in
teresante. unele încheiate cu 
bune performante. Astfel, re

uniunea finalelor de sîmbătă a 
debutat cu un reușit prolog, 
dinamovistul Costin Negrea iz
butind în tentativa de a dobo
rî unul dintre cele mai vechi 
recorduri naționale. El a înotat 
„suta" liber în 53.333, mai repede 
decît Zeno Oprițescu (53,4) in 
urmă cu zece ani. Programul

______________ Geo RAEȚCH1 

(Continuare In pag a 6-a)

au retinut atenția : cursa fe
minină de 1500 m si cea mas
culină de 10 000 m.

La 1 500 m, Maricica Puică — 
medaliată, recent, cu bronz în 
această probă, la J.O. de la Los

tonului de alergătoare si a fă
cut eforturi pentru a se înca
dra în graficul de cursă, stabi
lit anterior cu antrenorul Ion 
Puică, dar vîntul. în rafale, a 
fost un adversar puternic, la 
care s-a adăugat, firește, șl 
faptul că atleta (ca șl ceilalți 
olimpici, de altfeD nu s-a aco
modat încă fusului orar, cu alt» 
ore de odihnă șl de activitate 
etc. De aceea, atleta de la O- 
limpia n-a putut să-și realizeze 
obiectivul stabilit, reușind însă 
un rezultat nu cu mult departe 
de cel Înregistrat pe „Memorial 
Coliseum", cînd a cucerit „bron
zul". Revelația cursei a fost 
tînăra Ella Kovacs, din Deva, 
care și-a înregistrat acum un 
foarte promițător record per
sonal.

La 10 000 m se anticipa reedi
tarea duelului, de la ..naționa
le", dintre „bătrînul" Ilie Flo
roiu, recordmanul tării, si tînă-

Romeo VILARA

(Continuare în pag. 4—5)

MIHAI MOTOI A PRELUAT CONDUCEREA 
ÎN „TURUL ROMÂNIEI" LA MOTOCICLISM

ARAD, 19 (prin telefon). Tu
rul României ta motociclism 
continuă în mijlocul aceluiași 
interes major, cei aproape 60 
de alergători parcurgînd sîmbă
tă etapa a IV-a, pe ruta Bis
trița — Slghet — Baia Mare — 
Satu Mare (281 km). Nici de 
data aceasta motocicliștii n-au 
avut o zi ușoară. Testul de în- 
demînare, care a precedat star
tul, șl proba speciali de vite
ză pe 500 m cu start de pe

Joc, au triat concurentii duoă 
calitățile lor de piloți. Repre
zentanții asociației sportive 
I-T. București, Mihai Negoiță, 
Ion Constantia și Doru Stan, 
pe motorete ..Mobra-Hoinar", 
reușind să ia un ușor avantaj, 
clasîndu-se în această ordine 
la testul de viteză. Etapa a

Traian IOANIȚESCU “

(Continuare in pag. a 8-a)



Un fimpozion pe deplin reușit: Un sport renăscut la 23 August 1944

ÎN ROMÂNIA A SPORTULUI MINTII
PE. MAREA TABLĂ

MUTĂRI" VICTORIOASE
tDUCATIH fIZICE Șl SPORTULUI
SOCIALISTA-

practicii edu- 
sportului ro- 
solutii prac- 
imediate. La

Iii in
și a 
măr- 
răsu-

ÎN DOMENIUL

In cinstea aniversării • 40 de 
ani de la victoria revoluției de 
«liberare socială ti nafională. 
antifascistă ti antUmperiallștă. 
Miercuri a avut loc un sim
pozion cu tema s »40 <« ani <« 
cercetare științifică ta ««meniul 
educației fizice șl sportalui in 
Baaa&Bia socialistă" organizat 
«• Centrul de cercetări ti Cen
trul de perfecționare din Cco- 
tilfal National pentru Educație 
Elzică si Sport. Împreună eu 
Centrul de medicină sportivă ti 
1XFH. Această reutită mani
festare științifică ae taacxie ta 
paleta largă a acțiunilor poli- 
tieo-fcleologice și eultural-edu- 
cative dedicate tatimplnării 
marii noastre sărbători de la 
S3 August.

Pe agenda simpozionului au 
test Înscrise și susținute lucrări 
de a inaitâ ținută științifică ti 
ca an pronunțat caracter pne- 
Bc, am cum • eer documentele 
4a partid, ca rezultatele eerce- 
tiMi at tie anBcate ta practică, 
tei cercetarea să fie legată 
permanent de practică.

Otaaenahmea nouă pe eare o 
apiti mișcarea sportivi din 
tea noastră, dună actul istoric 
tic ta S3 August amplifică 
implicit ti udul eereeUrll itl- 
tatiflee ta domeniul educației 
fizice sportului. Cont. univ. 
da. Alexe IBcu arMa ta tater- 
vontta a: .Caracterul aistemie 
Cl mișcăm sportive, specific •- 
■taftrim socialiste, programul 
te de dezvoltare ti de inte-

grace in liniile de perspectivi 
ale edificării unei vieți noi Do
ctele reclamă o fundamentare 
Științifică, elaborarea de prin
cipii ii structuri noi de orga
nizare și conducere, ea si rea
lizarea de metodologii moderne, 
de impulsionare si măsurare ■ 
acestei activități". In «cest con
text. cercetarea științifică de
venea o necesitate. Problema 
organizării, dotării și angajării 
d fa> dmpul atit de cuprinză
tor al teoriei si 
eației fizice și 
mânesc necesita 
tlce. eficiente ti 
acest mare Început al cercetă
rii in domeniul sportului • 
contribuție însemnată a adus-o 
fi Institutul de Educație Fizică 
ti Sport, subliniată de prof, 
univ. dr. Leon Teodor eseu, care 
a arătat ei toate cadrele di
dactice universitare acordă o 
statornică importantă cercetării 
d calității procesului pedagogic.

De asemenea, contribuții la 
acest domeniu ti-au adus d 
cadrele didactice de la cate
drele de educație fizică ti sport 
din universități, institute de le- 
vătămint superior d scoli

Mai dorim a*  subliniem că 
bi cadrul simpozionului ■ in
tervenție de substanță ■ avut-o 
unul din atajltorii medicinii 
sportive, dr. Virgil Ignat, care 
arăta că clinica omului sănă
tos este una din cele mai noi 
specialități medicale din tara 
noastră ti care se prezintă as-

tizi cu notabile realizări, 
fost punctată una din realiză
rile ei la fundamentarea 
țifică a educației fizice 
sportului de performantă, 
turle stînd succesele de___
net obținute de sportivii ro
mâni la campionate mondiale, 
europene «i in special la Jocu
rile Olimpice, in toate regăsin- 
du-se ti contribuția medicinii 
sportive. Valorificarea conclu
ziilor unor cercetări aplicative 
de la spartul de performantă 
la sănătatea tuturor reprezintă 
o altă realizare însemnată a 
medicinii sportive.

Despre dirijarea științifică a 
antrenamentului pe baza inter
pretării muitidiaciplinare « 
vorbit cercetătorul principal 
Claudia Simionescu. cu date ti 
fapte concrete.

La această interesantă si u- 
tilâ manifestare științifică au 
luat parte numeroși cercetători, 
activiști al mișcării sportive, 
antrenori, medici, sportivi, ca
dre didactice. care. prin in
tervențiile ti discuțiile purtate, 
ou arătat rolul important al 
cercetării științifice ta dome
niul educației fizice ti spor
tului.

Eeno DOBlNCA

ACȚIUNI DE TRADIȚIE

In județul mureș
Frintre acțiunile sportive de 

■tasi ears se bucuri de mat» 
poputeitate M tasffitie ta ju
dețul Mureș ae mimări ti JCa- 
pa Mureș-Tirnave*  pentru băr- 
Mfi ti .Cupe Femina" pentru 
tetei, organizate de CJXF.S., 
ta colaborare ea factorii eu a- 
Mbutii ta domeniul sportului, 
ta programul acestor frumoase 
competiții eare se desfășoară 
tacepind cu etapa pe asociație, 
Stat cuprinse Întreceri la atle- 
ti«m. volei ti handbal. La edi
ția din acest an. numai ta îa- 
•de pe orașe au participat pes
te 2000 de iubitori ai spartului 
din întreprinderi și instituții. 
Întrecerile stat tachinate marii 
sărbători de la 23 August. De 
surind a avut toc finala pe 
Județ a .cupelor" dotate eu di
plome ale .Daciadei", cupe ti 
frumoase premii. Iată ti eiști- 
gătoril etapei județene. .Cupa 
Mureș-Tirnave" : atletism — 
100 m — L. Gyarmatl (Luduș), 
lungime — Cr. Boroș (Metalo- 
tehniea Tg. Mureș), greutate — 
F. Bulibașa (Metalotehnica Tg. 
Mureș) ; handbal — Coop. Con
structorul Tg. Mureș ; volei — 
Electromureș Tg. Mureș. «Cupa 
Femina": atletism — 100 m — 
Ana Tăios (Luduș) ; lungime — 
Ana .Taloș ț greutate — Maria 
Nlstor (Metalotehnica) ; hand
bal — Voința Tirnăveni ; void 
— Mureșul Luduș.

C. ALBU. eoresp.

Pe baza sportivă a OP. „Casa Scintei?*

ON IRUMOS HSTIVAL Al SPORTULUI MUNCITORESC
S frumoasă, de duminică, eu 

■oare fi căldură. Sute si sute 
de oameni ai muncii, in mare 
majoritate tipografi, eu fami
liile. s-au îndreptat către baza 
sportivă ti de agrement a Com
binatului Poligrafic .Casa 8cta- 
teii", unde Consiliu! Sindicate
lor din Sectorul 1 al Capitalei, 
in colaborare cu C.P.C.S., a or
ganizat un festiva] eultural- 
sportiv. Totul a fost frumos si 
straetiv. pe terenurile de sport 
si bi jur. In .careul magic", a- 
menajat la cițiva zed de metri 
de luciul apei, s-au desfășurat 
demonstrații de boz. cu parti
ciparea unor sportivi fruntași 
de la Locomotiva. I.U.C. Grivi- 
ta roșie si alte asociații. La te
nis i-am recunoscut pe zețarul 
I. Săeărică Si ins. legător Spi-

■ea, da la C.PJB.. la tenis de 
masă s-au evidențiat zincogra
ful M. Porfir at F. Tănasa de 
la C.P.B. Terenul de volei a 
găzduit intflnirea dintre C.P.B. 
fi FRA. — scor 1—0 pentru 
tipografi. S-au desfășurat, de 
asemenea, frumoase demonstra
ții de- oină, ea ei demonstra
ții de popice. Deosebit de a- 
tractive au fost secvențele des
fășurate pe lae: Întreceri de 
calac-canoe. schi ai diac nautic. 
Cei peste 2 000 de participant! 
au petrecut o zi frumoasă si 
reconfortantă. Printre eei care 
au contribuit in mod deosebit 
la reușita acțiunii se cuvine să 
pomenim pe secretarul asocia
ției sportive C.P.B. Emllian E-
nescu.

„CUPA SINDICATELOR

țară a campionatu-Finala pe 
lui de șah al ziariștilor, compe
tiție aflată la a patra ediție, 
desfășurată in fiecare an in 
preajma „Zilei Presei Române", 
a avut loc duminică la Combi
natul poligrafic „Casa Scînteii" 
din Capitală. Ea a furnizat și

ȘOIMII" DIN TABĂRA DE IA SĂLJȘTT...
A devenit o tradiție ea ta va

canța mare cei mal mici sportivi 
aeromodeliști, fruntași ta această 
activitate, sd-fi petreacă o parte 
a frumoaselor xCe da veri In ta
băra republicană eu profil de 
modelism de la Siliște. Așezată 
pe o colini de un farmec aparte, 
cum tini locurile din Itirginimea 
Sibiului, „Siliște 77*  — tabăra
modeliștUor — cunoștea, tn ztaa 
vizitei noastre, febra ultimelor 
secvențe din competiția dotată eu 
„Cupa a 40-a aniversare", desfă- 
Jiurată tn cadrul „Daciadei", care 
ncheia cele 11 zile de neuitat pe

trecute alei. Printre pionieri, pro
fesori, tnstructori, comandantul 
taberei, prof. Constantin Hărăbor 
din comisia da tpecialUate a 
C.N.O.P., avea „o mie de pro
bleme', pe cap. Și-a gătit timp, 
totuși, să stea de vorbă : „Tabăra 
a reunit aid 350 de pionieri, In
tre 10 $i 14 ani șl eu acest prilej 
a fost organizată finala pe țară a 
concursului dotat cu «Cupa a 40-a 
aniversare-” — ne-a spus interlo
cutorul. Am aflat, de asemenea.

cd Tn cele 12 tile au fost organi
zate ți alte competiții eportiue lo 
fotbal, volei, tenie de masă, cros, 
drumeții tn împrejurimi ți 
excursii la Sibiu.

Era xi eu soare ți*  tn vdzduh 
micile aparate de zburat păreau 
niște șoimt eare se roteau grațios 
!n vdte. Veteranii acestui sport, 
Nkru Bezm&n, de la Galați, și Ion 
Șerban, delegat din partea fede
rației de specialitate, care au con
dus, ea specialiști, activitatea fi 
competiția finală, apreciau ed ta
băra din acest an a primit copii 
foarte bine pregătiți fn «cest 
sport și care acum Iți etalau 
măiestria fn concurs. Programul 
a cuprins

DIN PRESĂ- LA ȘAH

de această dată întreceri viu 
disputate, cei mai buni șahiști 
ziariști, venit! din județe, lup- 
tînd cu ambiție, cu adversari 
..dubli" : adversarul ti— crono
metru!

Ca in fiecare an, organizatorii, 
Comitetul Uniunii Sindicatelor 
din Presă, Poligrafie și Edituri, 
s-au străduit să asigure condi
ții optime de concurs, răsplă
tind. totodată.
cu diplome și premii. Rezulta
tele finale : 1. - .
Sindicatul Presă Petroșani. 
Dumitru Humă
Presă Vaslui. 3. Matei Balint — 
Sindicatul Radioteleviziunii Ti
mișoara. 4. Radu Călărașu — 
Sindicatul Agerpres București.

pe cei mai buni

Viorel Străuț —_ _ . - 2
Sindicatul

Nicolae TOKACEK eoresp.

Cind, acum 40 de am, șahul 
intra in marea familie a spor
turilor, au existat nu puține 
zîmbete de indulgentă. Nici nu 
era de mirare, pentru că mul
tă vreme această disciplină 
străveche nu a avut un statut 
organizatoric care să-i fixeze 
in mod precis locul. Se spu
nea că șahul pendulează „..in
tre știință, artă ti spori", fiind 
cel mai adesea socotit nimic 
mai mult decît un mijloc de 
agrement Si iată că numai in 
patru decenii acest .intîrziat" 
in rindul disciplinelor sportive 
urcă vertiginos pe treptele 
popularității ti interesului, de
venind ta zilele noastre un e- 
xerdțiu specific ti indispensa
bil omului modern. Nimeni nu 
se mai miră astăzi că se poate 
vorbi despre competiții pe te
renul gândirii, că te confrunți 
cu adversari intr-un domeniu 
foarte abstract, dar a cărui cu
noaștere necesită un studiu În
delungat ti perseverent, inglo- 
btad un mare volum de mun
că d pregătire. Si dacă avem 
acum Olimpiade de matematică 
și fizică, este absolut firesc să 
avem și Olimpiadele șahului, 
demonstrație de virtuozitate a 
marilor maeștri in jocul pe 84 
de pătrate. Mai mult chiar. 
Mergînd în pas cu evoluția ver
tiginoasă a civilizației ti știin
ței, iată că șahul este primul 
dintre sporturi in care omul a 
început să sa înfrunte eu mași
na — creată, firește, tot de el 
— partidele dintre campionii 
săi si calculatoare electronice, 
special programate, btcepind sa 
intre în uzanța turneelor. Nu 
știm dacă vreodată un compu
ter va putea să concureze pe 
săritorul in Înălțime aau jucă
torul de tenis, dar să joace șah 
a și învățat I

Intr-o asemenea lumină ti 
intr-un astfel de context tre
buie privit și drumul ascendent 

străbătut de șahul românesc 
de-a lungul celor patru decenii 
de viată liberă, pe care le a- 
niversăm in august. Deși are 
tradiții vechi in tara noastră 
(Federația română de șah fl- 
ințînd din 1925). deși cltiva șa
hiști români s-au afirmat încă 
de la Începutul secolului, des
pre o adevărată activitate în 
această disciplină, la noi. nu 
se poate vorbi decît după 23 
August 1944. De la cele cîteva 
cercuri de șah. care-si duceau 
o existentă precară ti pînă la 
instituirea noii mișcări sportive, 
creată, condusă și Îndrumată 
de partid, astăzi figurează in 
scriptele federației peste 1700 
de secții de șah in cluburi și 
asociații, cuprinzind 27 000 de 
jucători legitimați. Dar numă
rul participantilor de toate vîrs- 
tele la numeroasele competiții 
de masă este de ordinul a sute 
de mii. Se estimează că in 
România peste un milion de 
oameni joacă șah, petreeîndu-și 
ore de plăcută destindere, după 
muncă, in fata tablelor cu pă
trate albe ti negre.

Pe această trainică temelie de 
masă a fost zidit edificiul de 
performantă al șahului nostru. 
Un element statistic este deo
sebit de grăitor : la 31 decem
brie 1983 situația clasificărilor 
internaționale ale șahiștilor 
fruntași români ne indica 7 
mari maeștri internaționali. 36 
maeștri international! fi 25 
maeștri F.I.D.E. ; iar lista 
coeficienților individuali valo
rici cuprinde aproape 3 300 de 
jucători și peste 660 de jucă
toare, dovadă incontestabilă a 
creșterii calitative înregistrată 
în această disciplină. Dintre

ln marele șt frumosul complex 
sportiv „Voinicelul' din Capitală 
există *i  un coif «l șahului. De 
aici m vor consacra, fără îndoială, 
viitorii maeștri ai eșichierului ro- 
mftnesc Foto : Dragor, NEA.GU

marile succese ale șahiștilor ro
mâni se distinge primul titlu 
de campion mondial la juniori 
eucerit in 1963 de actualul mare 
maestru Florin Gheorghiu, ca
lificarea Jn premieră" a marei 
maestre Margareta Mureșan ta 
rindul candidatelor la titlul su
prem feminin, după o strălu
cită victorie in turneul inter
zonal de la Tbilisi *82.  Remar
cabile prezente românești 1» *-  
ceastă grea confruntare au pa
rafat marii maeștri Florin 
Gheorghiu (4 participări la In
terzonale). Mibai SaM Cocul 
III la Interzonalul de la Las 
Palmas *82).  regretatul Victor 
Cieeâltea, actualul campion na
tional Mihai Ghindă, marile 
maestre Elisabeta Folihreniade 
ti Marina Fogoreviei, maestrele 
Internationale Dana Neta si 
Gertrude Baumstark. In perioa
da la care ne referim au fost 
obținute cîteva rezultate răsu
nătoare la Olimipadele sahiste. 
Echipa noastră feminină • en- 
ecril de > ori medaliile olim
pice de argint (ta două rinduri 
la egalitate cu laureatele în
trecerii, echipierele U.R.S.S.). 
Formația masculină a țării, ca
re înainte de război se situa 
invariabil printre ultimele cla
sate. și-a făcut cu autoritate 
loc ta plutonul fruntaș, momen
tul ei de vîrf fiind ta 1978. la 
Olimpiada de la Buenos Aires, 
cind a ocupat locul V. Spațiul 
grafic nu ne îngăduie să ală
turăm aiei o situație completă 
a rezultatelor notabile obținute 
in turneele individuale. Ele au 
fost foarte multe. Un cuvînt 
trebuie spus totuși despre tină- 
ra generație. Recent, la Cham- 
pigny-sur-Marne (Franța), sa- 
hista noastră de 16 ani Mă- 
dăiina Stroe s-a clasat pe locul 
doi. la egalitate cu Învingătoa
rei. la campionatul mondial al 
cadetelor. In general, o trăsă
tură definitorie a activității 
șahiste de astăzi din tara noas
tră o constituie grija pentru 
depistarea, pregătirea si promo
varea juniorilor șl junioarelor. 
Dovadă, organizarea anuală a 
unor turnee internaționale, oe 
categorii de virstă. precum si 
faptul că România deține una 
dintre cele mai puternice for
mații de junioare din lume.

Se spune, pe bună dreptate, că 
numărul posibilităților pe ta
bla de șah este infinit. Aceeași 
apreciere se poate face si in 
privința viitorului care se des
chide ta fata mișcării șahiste 
românești- La realizările obți
nute. ea se dovedește capabilă 
să adauge nenumărate altele.

Voleriu CHIOSE 
Radu VOIA
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Sportul

6 probe și s-a întins pe 
"Ji cei mal 

r- _ '.tumul de
fiind rdspfdtW cu di- 
„Daciadei" ți frjumoase

___  _ - Fioren- 
______ ,„£rj (C.C.P.SJ. Eucu- 
rești)~;~ planoare Al — Marian 
Mihu (Dîmbovița) ; propulsoare — 
Marian Sabin (Galați) ; captive 
viteză — Radu Diaconovid (Bucu
rești) : captive acrobație — Flavlu 
Șipoș (Clu)-Napoca) ; radio-co
rn andate — Alexiu Ern8 (Arad). 
Pe Județe, primele trei locuri : 
București, Arad, Maramureș.

Iile IONES CV — eoresp.

parcursul dtorva zil«. Șl 
buni au urcat pe podi 
premiere, f'' 
plome ale --
premii, clștigitorii celor t probe 
stnt : planoare faza n — 
tin Cojocaru (e.C.P.S.P.

I
$

3

Dupd cum apreciază meteorologii și dupâ cum s-a 
putut constata în ultimii 5 ani, luna septembrie, prin 
temperaturile sale ridicate, se va înscrie în categoria 
lunilor cu temperaturi în jurul o 30 de grade.

Pentru concediu nu vfi rSmîne decît sâ alegeți sta
țiunea în care doriți sâ beneficiați de frumusețea 
timpului, de dârnicîc soarelui și influența binefăcătoare 
a apei de mare : MAMAIA, EFORIE NORD, EFORIE 
SUD, JUPITER. CAP AURORA, VENUS, SATURN.

La toate agențiile de turism ale I.T.H.R.B. 
țiune cu plecare în fiecare zi și cu sejur nelimitat.

înscrieri șl Informații la agențiile de turism 
Tonitza nr. 1* ................... **

Concediile pe litoroi in septembrie prezintâ >1 un 
olt avantaj : se beneficiczâ și de Importorrte. reduceri 
de prețuri Io cazare șl mesâ, economii utile în buge
tul fcmrliei dvs.
DURATA SEJURULUI De Io De k» După lă.lX

1.VII - 31.VIII 2 — 15.IX

• O ii
• Serie de 12 zile

123
1 550

79
995

?1
995

i
$

găsiți locuri după
______ _________________ ______  din : str. Luterană
13 (telefon 14.95.94), Bd. 1848 nr. 4 (telefon 14.98.81), Bd.

13 septembrie, în orice sta-

4 (telefon 14.21.77/2958), 
sir. Toniuo nr. 13 (telefon 14.95.94), Bd. 1848 nr. 4 (telefon 14.98.81), Bd. N. Bâlcescu nr 35 
(telefon 15.74.11), Cotea Moșilor - Bloc 55 bis. (telefon 19.28.50), Bd. Republicii nr. 68 (te efon

14.08.00), Colea Griviței nr. 139 (telefon 17.32.26), Orașul Buftea, str. 16 februarie nr. 16 (telefon
909'20748).•* wy/cu/ioj.

nr.



«CUPAfl 40 a RfllVERSflRE» CAMPIONUL MONDIAL IULIU BICE 
ȘI-A ONORAT TITLUL

STEAUA Și „U“ GLUJ-NAPOCA,
VICTORIOASE LA

In întrecerea celor mai bune 
echipe de baschet ale țării, 
succesul final a revenit actua
lelor deținătoare ale titlurilor 
de campioane ale țării, STEAUA 
(antrenori : M. Ncdcf si M. 
C'impeanu) si UNIVERSITA
TEA ------------------- ' '
nor : 
unor 
cial _____ ___
Steaua — Dinamo, care merită 
un premiu de frumusețe. Ne
învinse pînă la partida desfă
șurată ieri. în sala Rapid, cele 
două fruntașe ale baschetului 
au oferit o dispută de rară a- 
trăctivitate. De cîștigat a cîști
gat însă Steaua, la încheierea 
celei de a doua prelungiri : 
100—99 (43—48. 82—02. 90—90). 
Pină atunci să reținem cîteva 
momente 
evoluția _______  ___  _
Dinamo : 6—11 (min. 6). 31—27 
(min. 15), 39—44 (min. 19). 4-1— 
56 (min. 23). 68—80 (min. 37 !) 
Si 82—82. coșul egalizator fiind 
înscris în ultima secundă de ioc 
de Brănișieanu. în prima pre
lungire. Dinamo a avut din nou 
avantaj (90—86). dar Cernat și 
Brănișieanu au restabilit echili
brul. în sfîrșit. a doua prelun
gire avea să fie si cea din ur
mă. Opșiiaru izbutind să în
scrie Datru din cele cinci co
șuri ale acestei reprize de 5 
minute (a mai marcat Brăniș- 
tcanu). Opșîiaru. Cernat. Neto- 
lilzchi, Ermuraehe si Brăniș- 
teanu au fost cei mai buni ju
cători ai învingătorilor în vre
me ce de la Dinamo s-au evi
dențiat Tzachis (si-a impul
sionat permanent echipierii, a 
dat vigoare acțiunilor ofensive, 
a fost deosebit de activ în a- 
părare si a contribuit decisiv 
la sporirea spectaculozității 
partidei : debutul Iui în der- 
byul Dinamo-Steaua îi anunță 
perspectiva de a deveni un 
conducător de joc de certă va
loare), Vinereanu. Niculescu, 
Ugiai șj David. Au marcat : 
Opșitaru 31. Cernat 27 Ermu- 
rache 16, Netolitzchi 8. V. loan 
6. Brănișieanu 6. Căpușan 4. 
Oczelak 2 pentru Steaua, res
pectiv Niculescu 32. Vinereanu 
25, Tzachis 16, David 14, Ugla! 
8, Ivascenco 2, Marinache 2. 
Au arbitrat bine M. Aldea și 
Fi. Baîoșescu.

In partida pentru locurile 3— 
4 : I.C.E.D. — RAPID 71—69 
(33—35). după o dispută echili
brată. I.C.E.D. (sub conducerea 
noului antrenor : Dan Ilercea- 
nu) a condus mai multă vre-

M. 
si 

CLUJ-NAPOCA 
N. Martin), la 

discute atractive, 
în tradiționalul

(antre- 
capătul 
în spe- 

derby

mai importante din 
scorului : Steaua —

recunerat 
handicap.

Tzachis (cu min
gea) ți Cernat, doi 
dintre cei mai buni 
jucători ai derbyu- 
lui de ieri Steaua 

— Dinamo
Foto :

N. DRAGOȘ

me. iar rapidistii au 
de fiecare dată din 
dar nu suficiert pentru a răs
turna rezultatul.

Celelalte rezultate : DINAMO 
— I.C.E.D 92 —73 (53—37).
STEAUA — RAPID 94—63 (44— 
33). Clasament final : 1. Steaua 
6 p. 2. Dinamo 5 p. 3. I.C.E.D.
4 p. 4. Rapid 3 p.

La fete. UNIVERSITATEA 
CLUJ-NAPOCA li OLIMPIA 
și-au disputat, ieri, finala. Vic
toria a revenit clujencelor, cu 
scorul de 72—67 (43—37). Mag
dalena Pall și Gabriela Kiss 
au dominat lupta sub panouri, 
ele (mai cu seamă Pali) înscri
ind majoritatea punctelor si re- 
cuperînd cele mai multe mingi. 
O notă bună pentru tînăra Ga
briela Mărginean, care si-a 
condus echipierele cu energie 
și precizie. întrecerea a avut o 
evoluție a scorului echilibrată, 
dar în final coșurile marcate 
de Pall și Kiss au distanțat de
cisiv formația din Cluj-Napoca. 
Au marcat : Pali 38. Kiss 18. 
Mărginean 6. Lungu 4. Costa- 
nașiu 2, Czegledi 4 pentru „U“, 
respectiv Clubăncan 17. Misăi- 
lă 16, Lefter 10, Cristea 8. 
Stingă 2, Marinache 4. Grădi- 
naru 8. Parcanschi 2. Arbitri : 
Em. Nieoleseu si Z. Raduly.

Celelalte rezultate : „U“ —
VOINȚA 63—58 (39—30). VOIN
ȚA—POLITEHNICA 75—63 (39— 
50), OLIMPIA—POLITEHNICA 
90—56 (47—32). Clasament final: 
1. Universitatea Cluj-Napoca
5 p. 2. Olimpia 5 p. 3. Voința 
4 p, 4. Politehnica București 4 p

Dumitru STANCULESCU

Componenții loturilor națio
nale de popice, care au parti
cipat anul acesta la C.M. de 
la Ljubljana, precum și o se
rie de jucători fruntași din e- 
chipele divizionare, s-au între
cut timp de două zile pe are
na Voința din Capitală, în 
competiția festivă organizată 
în cinstea zilei de 23 August.

Primul nostru jucător, Iuliu 
Bice, și-a onorat titlul de cam
pion mondial. Iar cei clasați în 
frunte s-au comportat onora
bil. au abordat cele două man
șe ale întrecerilor cu mult 
aplomb, reușind să atingă ci
fre mulțumitoare pentru actu
ala perioadă de pregătire spor
tivă în care se află.

în prima manșă. sîmbătă, 
dublul campion mondial Iuliu 
Bice a întrecut orice așteptări. 
Jucind cu multă precizie el a 
doborit la clasica probă de 
200 locuri mixte nu mai puțin 
de 943 de popice, ceea ce pe 
pistele arenei Voința constituie 
un rezultat de excepție. Bice 
a avut la manșele de ..pline" 
598, iar la cele de „izolate" 345

și n-a avut nici o bilă în 
gol! Pentru rezultatul realizat 
Iuliu Bice merită felicitări!

în întrecerea feminină o im
presie frumoasă a lăsat mure- 
șeanca Maria Todea, compo
nentă a echipei Voința Tg. Mu
reș, formație care anul acesta 
a cîștigat pentru a patra oară 
valorosul trofeu i 
>,Cupa campionilor 
Ea a fost cea mai 
toare și in manșa 
un valoros 442 p d.

internațional, 
europeni***  

bună jucă- 
I. punctlnd

REZULTATE TEHNICE : — FE
MEI : 1. Mirt» Todea (Voința Tg. 
Mureș) SM p d (pe manșe UZ— 
427). 2. Rodica Baciu ; '
reș Tg. Mureș) 817 (42S—424), ». 
Elena Pana (Voința ~--- - - Ana Petrescu

(Electromu-

4.
București)

847 (419—428), _________________
(Gloria București) 841 (397—444), 
5. Elena Andreescu (Voința Bucu
rești) 837 (422—415). BĂRBAȚI. 1. 
I. Bice (Aurul Bala Mare) 1832 p d 
(943—«80), 2. G. Marin (Olimpia 
București) 1 771 (873—894), 3. M.
Andrei (Gloria București) 1 744 
(853—891), 4. 3. BCUvacă (Olimpia 
București) 1 737 (886—871), S. Tr. 
Țelnar (Metalul Hunedoara) 1727 
(843—802).

Toma RABȘAN

MÎINE VOM CUNOAȘTE PE A DOUA FINALISTĂ
A COMPETIȚIEI FOTBALISTICE

Interesanta competiție fotbalistică a continuat la București și 
La Baia Mare. în Capitală a fost desemnată ciștigătoarea „zonei", 
ea fiind formația Rapid care s-a calificat astfel pentru finala 
importantei întreceri dotată cu „Cupa a 40-a aniversare**,  finală 
programată vineri 24 august pe stadionul „23 August" din Bucu
rești. Parteneră îi va fi învingătoarea din semifinala de mîine, 
de la Baia Mare, unde se vor întrece ciștigătoarea „zonei" Brăila, 
Gloria Buzău, și F.C. Baia Mare, prima clasată în grupa găzduită 
de stadionul băimârean.

Iată amănunte de la ultimele întreceri din cadrul „zonelor" 
București șl Baia Mare.

Rajiid (4-1 cu Metalul), ciștigătoarea „zonei" bucureștene
— Pe stadionul ..23 August" din 
Capitală, în prezența a circa 
7 000 de spectatori, 
cei mai fideli 
s-au disputat 
amiază ultimele partide 
cadrul „zonei" bucureștene 
„Cupei a 40-a aniversare".

în primul meci, 
locurile 3—4. s-au 
namo Victoria și 
dențesc (speranțe). 
3—1 (2—1). Tinerii _ 
Regie au început mai bine de- 
cit partenerii de întrecere și au 
reușit să dechidă scorul prin- 
tr-un gol foarte frumos — șut 
din fuleu — marcat. în min. 
17. de extrema stingă Gheor- 
ghe. în continuare însă, echipa 
antrenată de Cheran și Feodot

suporterii 
ai Rapidului, 

sîmbătă după- 
din 

a

cel pentru 
întîlnit Di- 

Sportu] stu- 
Scor final 
jucători din

La volei = CAMPIOANELE DIN NOU ÎN PRIM-PLAN
Cele opt echipe fruntașe ale 

voleiului nostru masculin și 
feminin și-au încheiat ieri dis
putele pentru 
teu omagial, 
fășurată timp 
sala Dinamo 
fost dominată 
titlului de campioane, echipe
le clubului Dinamo, care au 
terminat neînvinse întrecerea.

In competiția feminină, sîm
bătă și duminică am asistat la 
partide mai îndîrjite. dintre 
care s-a detașat pe plan teh
nic și spectacular cea dintre 
Dinamo și Chimia Rm. Vilcea. 
Deși vîlcencele au jucat din 
nou bine — confirmînd buna 
lor pregătire, asigurată de un 
inimos tehnician, prof. Lucian 
Cristescu —, totuși dinamovis- 
tele au valorificat în cele din 
urmă atuurile date de talia 
superioară a sextetului lor și 
exprimate în lupta la fileu (a- 
tac și blocaj). Dinamo a cîști
gat cu 3—1 (—10, 12, 7, il). 
Vilcenoele au lăsat insă cea 
mai bună impresie în ceea ce 
privește apărarea din linia a 
doua și nu de puține ori s-au 
evidențiat . chiar în atac prin 
iscusința unor jucătoare tehni
ce ca Ioana Coioranu, Marile- 
na Dubinciuc și Volodia Ce- 
buc. Vicecampioanele. voleiba

listele de la C.S.U. Galați, ca
re și-au sporit și în acest an 
efectivul cu bucureștencele 
Daniela Drăghici și Emilia 
Nedelcu, au obținut și ele sîm
bătă victoria cu 3—1 (8, —7. 10, 
7) în fața sibiencclor de la 
C.SJVI. Libertatea. Dar, dumi
nică, gălățencele, deși s-au 
zbătut să producă surpriza în 
fața campioanelor, n-au reușit 
să evite locul al treilea în 
clasamentul final : Dinamo —

prestigiosul tro- 
Competiția, des- 
de trei zile în 
din Capitală, a 
de deținătoarele

C.S.U. Galați 3—1 (9, 9, —10, 
8). Tot în ultima zi, Chimia 
Itm.. Vilcea și-a asigurat pozi
ția a doua prin succesul cu 
3—1 (—6, 14, 8, 6) în partida 
cu C.S.M. Libertatea Sibiu ca
re i-a dat o replică valoroasă 
în primele două seturi.

Prin urmare, Dinamo Bucu
rești (antrenoare Doina Ivă- 
nescu) a terminat întrecerea 
neînvinsă, adăugind titlului de 
campioană o netă izbîndă, în- 
tr-o competiție cu amplu ecou 
în inimile tineretului nostru 
sportiv, „Cupa a 40-a aniver
sare". învingătoarele au utili
zat în competiție lotul : Ma
riana Ionescu, Viotoria Banciu, 
Victoria Niculescu, Irina Veli- 
cu, Georgeta Lungu, Mirela 
Pavel, Daniela Coșoveanu, Doi
na Moroșan, Marilcna Marin 
și Liliana Șerban. Clasament 
final : 1. DINAMO BUCU
REȘTI 6 p (9:2), 2. Chimia
Rm. Vilcea 5 p (7:5), 3. C.S.U. 
Galați 4 p (5:7), 4. C.S.M. Li
bertatea Sibiu 3 p (2:9).

Cit privește competiția mas
culină, sîmbătă protagonistele 
au obținut noi victorii detașa
te : Dinamo a întrecut cu 3—0 
(6, 5, 6) pe Explorări Baia 
Mare, iar Steaua a jucat bine 
în fața unei formații — El- 
cond Dinamo Zalău — care i-a 
ridicat în campionat serioase 
probleme, învingînd-o de data 
asta mai clar : 3—0 (12, 6, 10). 
Astfel, cele două valoroase 
garnituri bucureștene s-au în- 
tilnrt ieri în meci direct pen- 

trofeului, 
pentru

iar
locul al

tru cucerirea 
provincialele 
treilea.

Această din 
tare s-a desfășurat 
cursul a 5 seturi, cele două 
echipe avînd pe rînd inițiati-

urmă confrun- 
pe par-

va. Explorări Baia Mare, in 
formația : Arbuzov, Manole,
Tutulea, Mîțu, Iubasz (Slaicu), 
Corcheș (Ignișka), a dispus in 
cele din urmă de Elcond-Dina- 
mo Zalău 
cătoril : 
Oltean, 
Strauff, 
Ștreang 
(6, —16,

Derbyul 
așteptat cu real 
ridicat, firește, deasupra celor
lalte partide ale turneului. 
Numai că steliștii au resimțit 
iarăși „complexul dinamovist", 
motiv pentru care ei nu și-au 
valorificat decît în parte capa
citățile reale. De remarcat că 
tn sextetul de bază : Ionescu, 
Dascălu, Macavei, Pralea, Mi
na, Săniuță. Steaua s-a dovedit 
mai marcată de acest complex 
decît în formula cu mulți ti
neri, introduși la începutul se
tului 2 (Pădurețu, Șoica Con
stantin, Spinu — cel mai bun 
—, Pentelescu). Puternică în 
atac și la blocaj, Dinamo a 
învins cu 3—9 (8, 11, 11), cu
cerind trofeul. Antrenorul W. 
Schreiber a folosit în compe
tiție lotul : S. Pop, Vrîncuț, 
Pâușescu, Căta-Chițiga, Enes- 
cu, Gîrleanu, Gbeorghc (care 
au jucat derbyul), Gizdavu, 
Slabu, Rădulescu, Bălan, Dră- 
gușin. CLASAMENT FINAL : 
1. DINAMO 6 p (9:0), 2. Stea
ua 5 p (6:3), 3. Explorări B. 
Mare 4 p (3:8), 4. Elcond-Di- 
namo Zalău 3 p (2:9). La com
petiție au oficiat arbitrii : I. 
Covaci, V. Rar ghel, M. Nicolau, 
N. Găleșeanu, R. Farmuș, I. Ar- 
meanu, Em. Costoiu, Al. Drago- 
mir, M. Stamate, V. Dumitru, 
V. Vrăjescu C. Gogoașe.

Aurelian BREBEANU

„a apăsat pe accelerator", a 
egalat prin Custov (min. 22) și 
a luat conducerea prin golul 
marcat de Glonț în min. 32. 
După pauză, în min. 56, divi
zionara „B“ și-a mărit avan
tajul (Răducanu), după care a 
fost preocupată să-și ruleze 
întregul efectiv de jucători.

Cu viu interes a fost aștep
tată finala „zonei". Rapid pri
mind replica echipei Metalul, 
„11 “-le antrenat acum de Oaidă 
și Floruț. în prima repriză, jo
cul a fost dirz, puține fiind 
ocaziile de gol. Mult mai ac
tivi, feroviarii au păcătuit însă 
prin joc individualist (Ion Ion 
și Cioacă). Foarte interesant 
faptul că după ce acești doi 
jucători, fini dribleri, au pără
sit terenul. Rapid a fost cu 
totul altă echipă, atacurile ei, 
iuți, tăioase, punînd mereu pe 
picior greșit apărarea Metalu
lui. în plus, golul lui Petre 
Mihal (min. 51) a zgîndărit 
orgoliul divizionarilor „A" și

F. C. Baia Mare (2-0 cu

replica lor a venit prompt. în 
minutul următor Șt. Popa 
egalînd cu un șut peste por
tarul Iordan, ieșit în întîmpi- 
nare. Apoi, pe parcursul a nu
mai patru minute (55—58), 
Avram a înscris două goluri 
(primul pe contraatac, al doi
lea dintr-o centrare „ca la 
carte" a lui Manea) și Rapid a 
tranșat disputa în favoarea sa. 
Au urmat minutele bune, de 
spectacol, ale vișiniilor, cu neo
bositul Manea și ex-reșițeanul 
Goanță în rol de prim-soliști. 
Ocazii numai la poarta Meta
lului. ratate însă copilărește. O 
singură dată, în min. 69, 
Goanță a reluat din voleu o 
centrare a aceluiași Manea și 
4—1 pentru Rapid, după ce la 
pauză fusese 0—9 !

Arbitrul V. Alexandru a con
dus bine următoarele formații : 
RAPID : Mânu (min. 63 Toa- 
der) — Marinescu. Grigore. Sa- 
meș (min. 70 Cîrstea). Bakoș 
(min. 75 Băjan) — Rada. Agiu 
(min. 75 Preda), Ion Ion (min. 
54 Goanță), Șt. Popa (min. 75 
Nicolae) — Cioacă (min. 32 
Avram) Manea. METALUL : 
Iordan — Anghelina. Tănase, 
Sebe. Gane (min. 80 Mihăilă) 
— Dumitrescu. Vișinoiu (min. 
76 Dumitra). Dumitrașcu — 
Nica (min. 61 Păun), Sultănoiu 
(min. 72 Iosifescu). Petre Mi
hai (min. 85 Zamfir).

Rapid s-a calificat, deci. în 
finala întrecerii.

Laurențiu DUMITRESCU

2,

(care a folosit ju- 
Mășcășan, 
Țerbea, 
Codre,
Briscan)
-5, 7).
Dinamo

Ciontoș, 
Tutovan, 

Tămășan, 
cu 3—2

— Steaua, 
interes, s-a

BAIA MARE, 19 (prin tele
fon). Duminică, la Baia Mare, 
a fost ziua finalelor „zonei". 
Pentru locurile 3—4. în deschi
derea cuplajului. S. C. Bacău 
a învins pe A.S.A. Tg. Mureș 
cu 3—1 (1—6). Mureșenii au 
plătit tribut excesivului ioc de 
pase. în timp ce S. C. Bacău 
a fost mai sigură pe ea. Au 
marcat : Mihuț (min. 3). Șoi
man (min. 65) si Viscreanu 
(min. 87). respectiv Both II 
(min. 89). care a profitat de 
„joaca" apărării adverse. în 
min. 73 a înscris și Muntean 
(ASA). gol valabil dar inexpli
cabil anulat. Arbitrul S. Nec- 
sulescu (Tîrgoviste) a condus 
echipele : S. C. BACĂU : Man- 
geac 
Solomon. Elisei 
Adolf. 
Mihut. 
A.S.A.
Szabo. __ _____ ___  . ....
70 Moldovan) — Both II, C. Ilie, 
Botezan — Muntean. Fanici 
(min. 64 Marton). Ciorceri.

Finala grupei băimărene. 
F.C. Baia Mare — F.C. Olt, 
a oferit celor 6 000 de spectatori 
cel mai bun loc din cele dis
putate DÎnă acum aici. Partida 
a fost atractivă. echilibrată, 
s-a iucat într-un tempou sus
ținut, spectaculos. Victoria a re
venit formației gazdă cu 
(0—0). învingătoarea s-a 
vedit mai bună, 
fiind meritat, 
raportul suturilor

Partida înceoe 
dominare a gazdelor, care 
sesc două situații favorabile, 
în min. 7 prin Nemțeanu si în 
min. 14 prin Dragomirescu. în

Andries. Cărpuci. C. 
Avădanei, 

Viscreanu — Șoiman, 
Ursică (min. 65 Iancu). 
TG. MURES : Naște — 
Jenei. Ispir. Fodor (min.

succesul 
dovadă 
(17—6). 

in nota

2—0 
do- 

ei 
sl

de 
iro-

continuare, meciul are perioa
de de echilibru, scorul men- 
tinîndu-se alb oină în min. 73 
(cu trei minute înainte por
tarul Mia intervenise salvator 
la suturile lui M. Popescu si 
Ciobanu). în acel minut 73. în 
urma executării unui corner, 
portarul Nitu s-a lovit de un 
adversar (nu a fost nici fault 
si nici obstrucție) si Rat a 
înscris cu capul: 1—0. Băimă- 
renii îsi masează adversarii în 
propriul careu si în min. 82, 
..bătrînul" Roznai si-a făcut 
încă o dată datoria, s-a des
curcat abil între trei adversar! 
si a înscris de la 14 m : 2—0.

Arbitrul C. Teodorescu (Bu
zău) a condus următoarele for
mații : F.c. BAIA MARE : Mia
— Arezanov. Pinter. Rat, 
Weissenbacher (min. 46 Rus)
— Lais. Sabău. Muresan — 
Dragomirescu (min. 65 Sepi), 
Nemțeanu (min. 71 D. Moldo
van). Dorobanțu (min. 65 Roz
nai). F.C. OLT : Nitu — Pre
peliță. Ionascu, Cătoi. AL Zam
fir — Minea. Kallo Eftimie (e- 
liminat în min. 73) — M. Po
pescu. Rădut (min. 37 Ciobanu: 
min. 80 Firănescu). Georgescu.

★
Marti, eu începere de la ora 

18. va avea loe nartida F. C. 
Baia Mare — Gloria Buzău 
care va stabili ne eea de a 
doua finalistă a competiției.

Constantin ALEXE
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CAMPIONII OLIMPICI DE CAIAC-CANOE LA ÎNĂLȚIME
PITEȘTI, 19 (prin telefon). 

Parcă ieri primeam vestea suc
ceselor realizate de flotila 
noastră de calac-canoe pe la
cul Casitas și iată-i pe cei ce 
ne-au reprezentat cu cinste la 
Jocurile Olimpice la concursul 
de pe lacul Bascov. de lingă 
Pitești, dotat cu „Cupa a 48-a 
aniversare*  ți disputindu-și 
totodată titlurile de campioni 
ai țării. Revederea a fost de-a 
dreptul emoționantă. Ambianța 
creată de argeșeni acestei com
petiții a fost extrem de caldă, 
iar pista de concurs — după 
cum ne-a spus antrenorul fe
deral Corneliu Birsănescu. pre
zent și la disputele de la J.O.: 
„Este printre cele mai 
pe care le-am văzut și 
sigur că de acum înainte aici 
se vor desfășura multe între
ceri de anvergură*.

întâlnire cu marele nostru 
canoist. care este Iran Patzai
chin. cu ceilalți „olimpici*.  Se
riozitatea acestor bravi sportivi 
nu ne dezminte. Iată-i aici, pe 
lacul Bascov. in fața unui mare 
număr de spectatori, pe cei doi 
cano iști cucerind locul tatii la 
1000 m. la fel ca la J.O.. de- 
vansîndu-și confortabil parte
nerii de întrecere care au făcut 
tot ce le-a stat în puteri 
tru a le da o replică pe 
sură. Ivan Patzaichin si 
ma Simionov urcă și aici 
cea mai înaltă treaptă a podiu
mului de premiere, 
s-au obișnuit.

Marele favorit al 
de canoe 1. Costică 
a reușit nici aici, acasă, să ter
mine învingător în probele la 
care a participat. Colegul său 
de la clubul Steaua. Aurel Ma- 
carencu, l-a învins în ambele 
curse, făcîndu-i pe selecționeri 
să regrete că pe Casitas nu a 
concurat învingătorul de acum, 
de la Bascov... S-ar putea ca 
prea multele laude aduse lui 
Olaru înaintea Jocurilor Olim
pice să-i fi 
convinși că 
tima vreme 
vor face ca

Caiacistul 
(Steaua) l-a întrecut clar „1000“ -- --- - 
ce dinamovistul s-a revanșat la 
„500“.

Disputa caiacistelor la sim
plu a fost extrem de atractivă. 
Frumoasa rivalitate sportivă a 
fetelor 
interes 
rinescu

bune 
sint

pen- 
mă- 
To- 

pe

cu care
probelor

Olaru. nu

dăunat. Dar sîntem 
nereușitele din ul
ii vor mobiliza si 
el să redevină el...

Ion Birlădeanu 
la 

pe Vasile Dîba. în timp

a fost urmărită eu mult 
de asistență. Teel*  Ma- 
i-a Impus clar, după o

Întrecere de toată frumusețea. 
Stelista le-a devansat pe con
tracandidatele la supremație, 
dintre cane Maria Ștefan, care 
era considerată principală con
curentă la tiltu. z-a situat a- 
bia pe locul 4.

REZULTATE TEHNICE : finale 
pe 1008 m. K 1 (n>) : 1. Ion Bfr- 
Udeann (Steaua), ctțtigătorul „Cu
pei a 44-a aniversare*  și campion 
republican, 3:53,2. L V. Diba (Di
namo) 1:54,1, 1. M. Firfirică
(Steaua) JrSM ; C. 1 : 1. Aurel 
Maeareneu (Steaua) — eiștigitorul 
„Cupei a 44-a aniversare- și cam
pion republican, 4:15,3, 2. C. Olaru 
(Steaua) 4-J0.2, 3. M. Timofta 
«Steaua) 4 32.4 ; K 1 (f). 540 m : 
1. Teel*  Marinescu (Steaua —riș- 
Ugătoare a „Capei a 44-a anlver- 
»are*  ți campioana republican*,

ciștigători al „Cupei a 40-a anl- 
v eraare" șl campioni republicani, 
3:15,3, 2. Dinamo 3:17,4, 3. Com
binata TehnometaJ, Portul, Loco
motiva. steaua 3:18.2 : FINALE 
PE 500 M : K 2 Cm) : L Steaua 
(A. Velea — N. Fedosei) — etști- 
Eători al „Cupei a 40-a aniver
sare*  și campioni republicani, 
1:43,2, 1. Tehnometal + Steaua
(D. stolen — A. lonencu) 1:44,3, 
I. Dinamo (I. Poiocoșel — I. Luca) 
1:48.3 ; C 1 : L Dinamo (L. Anane 
— 1. Teodorov) — dștigltorl al 
„Cupei a 40-a aniversare*  șl cam
pioni republicani, 153,4, 1. Steaua 
(D. Nendu — N. Sergan) 154,3, 
3. Dinamo (L. Co6tache — A. De
mit) i-Mj : K 4 (Ba) : L Steaua 
<1. Constantin — 1. Lețcae — Gb. 
Xița — V. Ignat) — dștigltorl al 

apel a 40-a aniversare*  și cam
pioni republicani, 151,4, 3. Dtoa-

„Canoea de aur“, eu Ivan P:
in frun:

etan și Toma Simionov, mereu

2:02,3, 2.
(C.S.S. 2 
Tomiuc (Steaua) 2:05,1 ; K 2 : 
L Dinamo (Al. Giura — N. Ticu)
— ciștigători ai „Cupei a 44-a ani. 
versare*  și campioni republicani, 
3:33,7. 2. Marina Orșova + Dună
rea (I. Scoica — I. Oprea) 3:42.1, 
3. Dinamo 4- Steaua (Al. Dulău
— I. Geantă) 3:44.« ; C. 2 : 1. Di
namo + Steaua (Ivan Patzaichin
— Tom*  Simionov) — ciștigători
ai „Cupei * 4O-a aniversare*  și 
campioni republicani, 4 U>6,7, 2.
Steaua (I- Luca — L. Poștarlu) 
4:08.2. 3. Dinamo (D. Nețiu — F. 
Gurei) 4:10,3 ; K 3 (f). 500 m : 
1. Steaua (A. Constantin — M. 
Ionescu) — eiștigătoare ale „Cu
pei a 40-*  aniversare*  și campi
oane republicane. 1:54,I, 1. Dina
mo CM. Buri — C. Popov) 1:56,3, 
3. Dinamo + Poli Timiș. (A. La- 
rle — M. Ciucur) 1:57,3 ; K 4 (m): 
1. Steaua (A. Vele*  — I. Constan
tin — N. Feodosei — I. Lețeale) —

Genoveva Marinache
Buc.) 2:04,0, 3. Ac 

2:05,1 ; K
sare- șl campion republican, 
1:447, L L B'r.ădeanu (Steaua) 
1:45.4 3. M. FlrCricâ (Steaua) 
1:<7,« : C 1 : L Aurel Macarencu 
(Siraua) — etșUgfeor al „Cupei 
a 40-a aniversare*  și campion re- 
pubîicin, i :54,3. 2. c. Olaru (Stea
ua) 1:56.6. 3. P. ZgurscM (Deita) 
• :57.5 ; K 4 (f) : 1. Steaua + Di
namo (A. Constantin — T. Mari
nescu. M. Ionescu — M. Ștefan) 
ciștlgâtoare ale „Cupei a 44-a a- 
niversare*  si campioane republi
cane. 157,5, 2. Dinamo + Poil- 
tehnlca Timișoara 1:39.5. 3. C.S.S. 
2 Bw. + Steaua + CJS.S. Brăila 
1 3S.7. CLASAMENT GENERAL ; 
1. Steaua 247 p, 2. Dinamo 101 p, 
3. Olimpia București 20 p.

Paul IOVAN 
Die FEȚEANU

O FRUMOASĂ REGATĂ LA CANOTAJ
(Urmare din pag. 1)

cică Corpaci. Anișoara Oprea 
(Metalul) 3:41,9. 1. Luminița 
Furcilă. Luciana Lupău (Di
namo) 3:42,1.

într-o manieră categorică a 
dominat și echipajul de 44-1 
vîsle. campion olimpic : Sofia 
Corban (Steaua). Ioana Badea 
(Știința Constanța), Anișoara 
Sorohan (C.S.U.), Titie Țăran 
(Metalul) -f- Ecaterina Oancia 
(Dinamo), 3:24,3; 2. Metalul
3129,8. 3. Steaua 3:32,8.

Tinerele de la Viitorul — 
Maria Gligor, Pansilia Clapon 
— au evoluat cu mult aplomb 
ta finala de 2 vîsle, dștigînd 
■urprinzător (3:33,8) — in fața 
echipajului campion olimpic — 
Elisabeta Oleniuc, Marioara Po
pescu (3:34,0). Pe locul 3: 
Cristina Neagu. Florica Stancu 
(Voința Buc.) 3:43,0.

întrecerile feminine s-au în
cheiat, ca de obicei, cu mereu

interesanta probă de 84-1. A 
Învins echipajul medaliat cu 
argint la J.O. — Lueia Sauea 
(Metalul), Camelia Diacon eseu 
(C.S.U.). Aurora Piese*  (Poli. 
Timișoara). Mihaela Armășeseu 
(C.S.U.). Adriana Chelaru (Vi
itorul). Aneta Mihali (Dinamo), 
Mariana Trașcă (Metalul), Doi
na Bălan (Dinamo), Viorie*  
loja (C.S.U.) 3:06,1; 2. Dinamo 
3:13,6. 3. CJS.U. 3:19,1.

în finalele probelor masculine 
o cursă așteptată cu deosebit 
interes a fost cea de 2 rame 
f.c. Pe primul loc. firește, 
campionii olimpici Vaier Toma 
și Petre Iosub (Dinamo) 6:55,0, 
2. Gabriel Balasz, Pavel Maxim 
(Steaua) 7:00,7. 3. Mircea Obea- 
dă. Marius Voinea („Poli" Ti
mișoara) 7:09,2. La 2-}-l — ace
lași justificat interes. Au cîș- 
tigat Vasile Tomoiagă (Dina
mo), Dimitrie Popescu (Steaua), 
Dumitru Răducanu (C.S.Ș. Tri
umf), medaliați cu argint la 
J.O. (7:18,5) urmați de loan

Snep, Dragoș Neagu. I. Ro- 
șescu (Dinamo), primii doi me
daliați cu aur la ultimele C.M. 
de juniori din Suedia (7:25,4).

Celelalte rezultate : SIMPLU: 
1. Emilian Curteanu (Steaua) 
4:19,8, 2. Emil Dogaru (Dina
mo) 7:25,5. 3. G. Stoian (Stea
ua) 7:27,6; 4 RAME F.C. : 1.
Steaua (Airoaiei, Bataragă, Chi- 
riac, Tonca) 6:13,2; 2. Dinamo 
6:16,5. 3. Poli Timișoara 6:46,6; 
4 VÎSLE F.C. 1. Steaua — (Ha- 
laicu. Ghiban, Curteanu, Stoian) 
6:11,9. 2. Steaua II : 6 :16,5. 3. 
Dinamo 6:18,1 ; 4-j-l RAME :
1. Steaua (Macovei, Cutaș,
Crușnischi, Mondoc, Anghel) 
6:23,2 2. Dinamo 6:24,7, 3.
Steaua II 6:41,5 ; 2 VÎSLE : 1. 
Steaua (Halaicu, Ghiban) 6:46,1,
2. Steaua II 6:48,3. 3. Dinamo
6:50,8; 8-j-l: 1. 
ragă. Airoaiei, __________ __
covci, Chiriac, Cutaș, Mondoc, 
Coman, Ovidiu 5:52,7, 2. 
namo 5:55,5. 3.

Steaua (Bata-
Crușnischi, Ma-

Di-
Steaua II 6:02,5.

De azi, in sala Floreasca

CELE MAI BUNE ECHIPE DE HANDBAL
IȘI ÎNCEP PASIONANTA LOR DISPUTA

.Cupa a 40-a aniversare" la 
handbal va avea loc la Bucu
rești. in sala Floreasca. cu par
ticiparea celor mai bune 4 for
mații din primul eșalon mas
culin M feminin si reprezintă 
• interesantă si foarte atracti
vă avanpremieră a celor două 
campionate, un eveniment 
marcă pe plan sportiv.
prin amploarea sa va 
teres, ta fiecare din 
zile de jocuri 
miercuri).

Să luăm, de 
programul de __
dispute : două jocur. 
fruntașelor handbalului 
nin (Știința Bacău — Hidroteh
nic*  Constanța, era 15,15 și Rul
mentul Brașov — Chimistul

(azi.
ex<- 
azi

de 
care 

stîrni in- 
cele trei 
mîine si

doar 
stor 

. oy ale 
femi-

Rm. Vilcea. or» 17,45), un alt 
derby de mare atracție al cam
pionatului masculin : Dinamo — 
H. C. Minaur Baia Mare (ora 
19) si un meci echilibrat, care 
se anunță de mare frumusețe, 
tot între două echipe mascu
line : Steaua — Politehnica Ti
mișoara (ora 16,30). Vor fi. deci, 
cite 4 jocuri în fiecare din cele 
trei zile de competiție din sala 
Floreasca, la capătul cărora 
vom ști care din cele 4 echipe 
masculine (Steaua, Dinamo 
București, II. C. Minaur Baia 
Mare și Politehnica Timișoara) 
și 4 feminine (Știința Bacău, 
Rulmentul Brașov, Chimistul 
Rm. Vilcea și Hidrotehnica 
Constanța) vor ieși învingă
toare—

ta la cele patru aD 
să concureze Cristi 
(în echipa C.S.S. 
haela Slănulet si C 
ciu (C.S.Ș. Sibiu),
de așteptat, comp 
chipei noastre re 
au oferit execuții 
date, iar brigăzile

(Urmare din

Emilian Ni

«CUPflfl40
r

LA SCRIMA, UN
______ de partici- 
celor mai buni 16 tră- 

toate armele, eompe- 
scrimă. dotată cu 

48-a aniversare*.  des- 
simbătă si dumini-

Bucurindu-se 
parea 
gători la 
tiția de 
„Cupa a 
fisurată _ ___  _
că în sala Floreasca II. a ree
ditat. tatr-o apreciabilă mă
sură, disputa de la campionate
le naționale individuale. Dar, 
spre deosebire de atunci, sur
prizele au punctat aproape fie
care probă, marii favoriti. deși 
si-au apărat cu brio sansele. 
totuși, n-au rezistat... asaltului 
tinereții, aplombului cu care 
au concurat dtiva dintre foarte 
valoroșii reprezentanți ai 
.noului val*.

Așa s-au petrecut lucrurile la 
floretă bărbați, de Pildă, unde 
Petru Knki n-a aiuns nici mă
car în întrecerea pentru un loc 
pe podium l ’ .
după un asalt epuizant (11—8), 
Vasile Costa 
altfel avea să si cîstige compe
tiția. Tenacele reprezentant 
al Clubului sportiv din Saiu 
Mare a trecut, in continuare, dc 
Marcvart, tot la mare luptă 
(11—9). apoi l-a întrecut și 
pe Buzan (Steaua) eu 10—8, 
elasindu-se pe primul loc. Bu
zan a ocupat locul 2. demon- 
strind că rămîne o speranță 
a floretei noastre. Pentru lo
cul 3. Marcvart (Progresul 
București) a dispus de Nicu- 
Icscu (cel mai activ dintre re
prezentanții IEFS) cu 10—6.

In proba de sabie, cel mai 
bun s-a dovedit a fi Alexandru 
Chiculiță (Steaua). Compo
nent si el al lotului tării noas
tre la J.O. si al echipei me
daliate eu bronz, contribuind 
din plin la această reușită, 
Chiculiță s-a „bătut*  ia fiecare 
asalt. A eîstizat. mai întii, 
grupa pentru stabilirea tablou
lui de eliminare, 
pășit pe rind toți 
tilniti 
Marin __
(10-4) si V. ____ _
Trăgător inteligent, oare știe 
să-si pregătească temeinic 
fazele de atac, să-și invite 
adversarii la acțiuni ofensive, 
apoi să găsească modalități

L-a atopat

—, cel care de

Oancea 
(10—8),

anoi «i-a de- 
advenarii în- 

08-7). C.
M. Mustață 

Szabo (10—0).

In Sala sporturilor din 
Craiova au continuat Întrece
rile M tenis de masă din 
cadrul competiției omagiale 
„Cupa a 40-a aniversare*.  Și-au 
disputat trofeul ți „Cupa Româ
niei*  pe anul acesta echipele fe
minine, pe primul loc attulndu-se 
Juventus tl (antrenor Vasile Du
mitrescu), care ae dovedește ace
eași formație omogenă. Partida 
finală, In campania fetelor de la 
Metalul CSȘ Rîmnlcu Vilcea, a 
fost de bună factură tehnică și a 
ținut Încordată atenția spectato
rilor. scor : 10—7 : Gabriela An
ghelescu — Ana CStobancan 2—0, 
Mihaela Anghelescu — “ ‘
bodu 0—2, Anca Cheler 
Bogoslov 2—1, _ 
Elena Anescu 
lase — Anda 
tina Enulescu 
2—0. surorile ____ ____
boiu, Ciobancan 1—2, Cheler, Gă
geatu — Anescu, Bogoslov 2—1,

Maria Al-
— Maria 

Carmen Găgeatu — 
2—8, Adriana Năs- 
Gfrbina 1—X Cris- 
— Camelia Oțelea 
Anghelescu — Al

LA TIR, STEAUA, OLIMPIA Șl
S-AU IMPUS AUTORITAR

VERITABIL. ASALT AL TIN
probei, fiind cev 
In asaltul care a 
BBU, cel cu Auro 
gat cu 8—4. Fină 
tarea cu Aurora, 
trecut cu brio de 
CU (8—0) și apoi 
(8—2). Una din fa 
beta Guzganu. s 
tocul 3 (9—7 cu 
tu nealtul care a
ta celui de al tre 
podium), după 8—1 
ji 8—4 cu M. Ve 
semne de oboseală 
avut impetuozitate 
ne-a obișnuit; in 
Reka Lazar a pie
A fost, insă, unul 
mai frumoase mo 
trecerii. Deci, M 
Bella Lazar. Elisa 
aceasta a fost ordi
trei floretiste, dar 
rea lor avem spor 
de valoroase (Auro 
zali.1 Oros. Monica 
Chelaru. S. Ion 
mit să mențină „c 
tă a acestei probe, 
tern și. mai ales.

La poligoanele bucureștene 
Tunari și (acoperit) Dinamo 
s-au desfășurat ultimele între
ceri din cadrul „Cupei a 40-a 
aniversare" la tir pentru arme 
cu glonț și cu aer comprimat. 
Spre deosebire de primele 
două zile, lupta pentru ciștiga- 
rea probelor și a locurilor de 
pe podium a fost, la majori
tatea probelor, mai echilibra
tă. Cea mai interesantă probă 
a fost cea de pistol viteză, în 
care organizatorii au acordat 
locul I, la egalitate, lui Cor
neliu Ion și Grațian Calotă, 
ambii cu 593 p. ' 
tașat învingător 
movistul loan 
1158 p, în proba 
beră 3 poziții.

REZULTATE TEHNICE, pistol 
10 metri, senioare : 1. Elena Ta- 
ciuc (Steaua) 376 p, 2. Silvia Ka- 
posztay (Steaua) 371 p, 3. Virgi
nia Sisoe (Steaua) 370 p ; juniori:

Cel mai de- 
a fost dina- 

Joldea, cu 
de pușcă li-

1. V. Nistor (Steaua) 558 p, L C. 
Ioniță (Dinamo) 552 p. 3. S. Bur- 
ceag (Steaua) 544 p ; junioare : 
ț. Maria Greceanu (Dinamo) 345 
P, 2. camelia Tudor (Dinamo) 
342 p, 3. Iullana Tache (Dinamo) 
324 p ; pistol viteză, seniori : 1—2. 
C. Ion ți G. Calotă (ambii Stea
ua) 591 p, 3. V. Șueta (Steaua) 
592 p ; juniori : 1. 8. Burceag
(Steaua) 531 p, 2. D. Neagu (Stea
ua) 582 p, 8. T. Sarkozi (U. T. 
Arad) 578 p ; pușcă standard, 
3 X 20 t Junioare : k Simona 
Onlceanu (IEFS) 558 p. 2. Elena 
Borgan (Universitatea Iași) 551 p, 
3. Stela Cristea (Olimpia) 550 p ; 
juniori : 1. F. Brinduș (Steaua) 
564 p, 2. F. Dina (Steaua) 502 p, 
3. o. Marin (Unirea Focșani) 
552 p ; pușcă liberă t X « I;
1. I. Joidea (Dinamo) 1158 P,
2. F. Cristofor (Steaua) 1 161 p,
3. E. Antonescu (Dinamo) 1150 p ; 
clasament general, grupa pușcă 
și pistoale : 1. Steaua 187 p, 2. 
Dinamo 97 p, 3. Olimpia 55 p,
4. IEFS 31 p, 5. Unirea Focșani 
26 p, 0. U. T. Arad 24 p ; grupa

pentru a-i coniraeara. Cbieuli- 
tă ne-a arătat adevărata] aău 
potential, care este de do
rit să-1 mențină ta continuare, 
și mai viguros, cu și mal multă 
personalitate. Mai curajos 
ca de obicei. V. Szabo (Trac
torul Brasov) a ocupat locul 
2. întrecind după asalturile din 
grupa preliminară. ta 
minări, pe Stoian (10-3).
llpoiu (11—9. victoria ■ stat la 
un moment dat ta cumpănă...) 
si Pop (12—10. din nou un a- 
salt pe muchie de cuțit, sa- 
brerul din Brașov l-a eîgtigat. 
dar efortul făcut avea să-l 
marcheze in discuta pentru 
primul loc). Surprinzător de 
lejer s-a detașat Mustață (10—1) 
in asaltul cu Pod. pentru lo
cul 3. Ultimul n-a mai forțat 
în momentul în care adversa
rul (si colegul său de club de 
la Steaua) a început să se dis
tanțeze. Am fi dorit mai mult 
de la Păunescu. Filipoiu. Pan- 
telimonescu. Frunză si Oancea.

Proba dc spadă a revenit ex
perimentatului reprezentant al 
clubului Steaua, Octavian Zi- 
daru : 10—8 in finală cu cole
gul său de club Mihai Popa. 
Pînă la acest asalt,'' Zidaru a 
ciștigat la Dima (11—9), Petcu- 
șin (10—4) și Bodoczi (10—2). 
Mihai Popa a evoluat și el 
satisfăcător în eliminări : 12—11 
la Stanciu. 10—7 la Mitrăchioiu 
și 10—1 la Saitoc (în toate ca
zurile adversarii săi au fost 
spadasini foarte tineri, tenaci 
și. realmente, de mare viitor). 
Pentru locurile 3—4. Bodoczi 
— Saitoc 11—9.

Floretistele au încheiat com
petiția. Revelația întrecerii a 
fost Reka Lazar (Tractorul 
Brașov), care și-a disputat a- 
sallul final in compania Mar
celei Zsak. Cu • paradă-ripos- 
tă aproape perfeeiă, Reka z-a 
aflat la un pas de victorie. A 
condus cu 3—8. s-a menținut lot 
timpul foarte aproape de ru
tinata sa parteneră de între
cere, pierzind greu, eu 8—5. 
Marcela Zsak (C.S. Satu Mare) 
are meritul de a fi demonstrat 
un bun tempoa pe toată durata

DE MASA
Enulescu, NăBtase — Gîrbina, - 
felea 2—0, Cheler — Alboiu 0—2, 
G. Anghelescu — Anescu 0—2, E- 
nuleseu — Bogoslov 2—0. Găgea
tu — Gîrblna 2—0, M. Anghelescu
— Clobancan 0—2, G. Anghelescu
— Alboiu 0—2, Cheler — Anescu 
2—1, Găgeatu — Bogoslov 2—0.

In semifinale: Juventus ’83 Buc.
— CSȘ 2 Știința IJPIPS C-ța 
16—3 și Metalul CSȘ Rm. Vilcea
— CSM cluj-Napoca 10—2.

Pentru locurile 3—4 : CSȘ 2 Ști
ința IJPIPS Constanța — CSM 
duj-Napoca 10—3 ; 5—6 : Spartac 
CSȘ 1 Buc. — Progresul I1RUC 
Buc. 10—4 ; 7—3: CS Arad — Fai- 
mar Baia Mare 10—2. Pe locurile 
următoare s-au clasat : 8. Unirea 
Tricolor Buc., io.---------- ------- „. Constructorul 
Tg. Mureș, 11. înfrățirea Tg. Mu
reș, 12. Tractorul Brașov, 13. CSȘ 
Rovine Craiova. 14. Metalurgistul 
Cugir, 15. CSȘ Slatina, IS. CSM 
lași.

c. s. . IAȘI
talere : 1. Olimpia 50 p, 2. Uni
rea Joița 28 p, ’ 
mișoara 16 p.

In întrecerile 
desfășurate la 
răstrău, faptul 
în continuare, siguranța cu ca
re Aurora Chin cîștigă concurs 
după concurs, stelista stabilind 
un adevărat record al tirului 
nostru : ea n-a mai pierdut 
nici o întrecere internă în ul
timele două sezoane...

3. Vînătorul TI

de tir cu arcul, 
poligonul He- 

notabil rămîne,

REZULTATE TEHNICE, dublu 
F.I.T.A., senioare: 1. Aurora Chin 
(Steaua) 2 531 p, 3. Daniela Robu 
(Olimpia) 2 340 p, 3. Terezia Pre
da (Sănătatea Tg. Mureș) 2 301 p ; 
seniori : 1. V. Stănescu (Petrolul) 
2 430 p, 2. M. Birzu (Voința Satu 
Mare) 2 345 p, 3. A. Roixu (Olim
pia) 2 333 p ; junioare 1:1. Ma
rina Prdipceanu (CSȘ Rădăuți) 
2 412 p; juniori I: 1.1. Lungu (CSM 
Iași) 2 189 p ; junioare II : 1. Si
mona Surducan (Voința Satu Ma
re) 2 025 p ; juniori II : 1. T. An- 
drioael (CSM Iași) 2 344 p. Pe 
echipe, locul I a revenit secției 
CSM Iași.

Radu TIMOFTE

..punctat" cu n< 
mai bune exei 
Grigoras a Dric 

9,95 la sărituri 
iar Mihaela St

au 
cele 
tina 
dă. 
sol.
la sărituri si sol.

Ecaterina Szabo 
Agache, componente 
matiei C.S.S. Cetate 
făcut parte din uit 
Confirmîndu-si cu 
lor internațională, 
rina cit si Lavinia 
nur si simplu sala 
Ambele au început 
la sol. notă cu care 
Szabo a continuat

CURSE kM
Pe velodromul Dinan 

eheiat Întrecerile p: 
competiția omagială „1 
aniversare". în semit 
bei de urmărire indii 
juniori mici, S. Chioșc 
N. Pătaașcu ; D. Vlag 
C. Mihălțan. In „firw 
C. Mihălțan 2:37,5 a di 
Pătrașcu. „Finala mare 
la finiș ; a câștigat S 
2:39,2 In fața iul D. V 
SAMENT : 1. S. Chioșc 
— cîștigător al trof< 
Concursului republican^ 
ga (Voința Arad), 3. q 
(Olimpia). Cursa cu a 
puncte — juniori mid 
rată pe parcursul a 1 
a fost cîștigată de G. 1 
(CSȘ 2) 17,3 sec. — 22 p. 
P. Santa (Olimpia) 21 
Marinescu (CSȘ 2) 10 
turtle de finală aîe pr: 
mărire-echipe, 4 000
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DINAMO BUCUREȘTI ÎNVINGĂTOARE LA JUDO
• 28 de formații la start, un record de participare

TIBGOVIȘTE, 19 (prin tele
fon). sala sporturilor din loca
litate a găzduit, In condiții ex
celente, tnceptnd de vineri., și 
pină duminică, o marc competi
ție republicană de judo pe e- 
chlpe în cadrul „Cupei ■ 40-a a- 
niversare". De-a lungul celor 
trei zile de concurs. 28 de for
mații au luptat cu indîrjire pe 
cete două tatami, deopotrivă 
pentru cucerirea trofeului șl pen
tru obținerea, calificăm In noua 
ediție a Diviziei bA*.

Cele 28 de echipe participante 
au fost împărțite in C grupe, ur- 
mind ca primele trei să partici
pe în competiția divizionară, Iar 
eîstigătoarele grupelor să-și dis
pute întlietatea in turneul pen
tru cucerirea „Cupei a 40-a a- 
niversare". In prima grupă, Di
namo București a ocupat, deta
șat, primul, loc Intrectnd pe 
Spartac C.S.Ș. 1 București, Me- 
tamin Bala Mare și pe C.S.M. 
Drobeta Tr. Severin cu catego
ricul scor de 7—0. Intr-un sin
gur meci dinamoviștil bucurește- 
nt au avut emoții, în cel cu a- 
rădenii de la Rapid. Rezultatul 
a fost favorabil cînd pentru Di
namo, cina pentru Rapid, pînă

J i
I SZABO-40 DE PUNCTE DIN 40 POSIBILE!

mind 
goras

Mi- 
Ren- 
i era 
e e- 
ative 
plau- 
■bitre

turi. Lavinia Attache obține in 
acest schimb 9,95. în aplauzele 
entuziaste ale sălii. Cati pri
mește nota maximă si la para
lele. în timp ce Lavinia are o 
mică ezitare si este 
9,90. Totul urma să 
la birnă. Evoluează 
Lavinia. Obține 9,85. ______
Szabo, reamintindu-ne de ex
cepționalul său exercițiu de la 
Los Angeles, este din nou la 
înălțime : 10 ! In felul acesta.

notată cu 
se decidă ' 
mai întîi 
Ecaterina

(Urmare din pag. 1)

nvingător la individual compus

iicate
Ciis- 

! pil- 
90 la

9.90

40

ivinia 
for- 

1. au 
rupă, 
clasa 
Icate- 
idicat 
ioare. 
ta 10 
erina 
sări-

la 
si 

noii

Bacău —
10 la pa- 
Fopa. de 
adevărate

ea cîstigă titlul cu punctajul 
maxim : 40 de puncte din 
posibile I

Finala campionatului de 
Buzău a adus în prim-plan 
cîteva reprezentante ale 
generații, dintre care Gabriela 
Potorac de la S. C. 
notată de două ori cu 
ralele — si Celestina 
la Petrolul, au 
revelații.

Componentele 
zentativ nu au 
nică dimineață 
aparate.

Rezultate tehnice : individual 

fost
lotului repre- 

concurat dumi- 
în- finalele pe

iU ȘI NOI RECORDURI LA VELODROM
u in- 
e de

40-a
pro-

1,1 — 
,1 — 
ică“ : 
le N. 
decis 
□solu 
CLA- 
;s o ți al 
Vla- 

ăițan 
e de 
Eășu- 
ture, 
■eseu 
it de 
11 c. sfer-
• ur- 
niori

mari, cel mai bun timp a fost 
realizat de CSȘ 1 I, In finala 
pentru locurile 3—4, echipa Voința 
iG. Pavel, Gh. Nefliu. C. Gheor
ghiu, s. Buzbulaș) a prins din 
urmă echipa CSȘ 2. In finala pen
tru locurile 1—2. formația CSȘ 11 
(C. Popa, Fi. Sandu, C. Ioniță, 
C. Tudorache) — 4:53,0 a dispus 
de STIROM (V. Buduroi, N. Ma- 
r.olache, V. Rusu, V. Tufan) 4:54,5. 
CLASAMENT : 1. CSȘ 1 I, ciștl- 
gătoare a trofeului și campioană 
republicană, 2. STIROM, 3. Voința. 
Ludovic Kovacs (Voința Arad) a 
făcut o tentativă de record la 
4 000 m. Foarte bine pregătit, cu 
un ritm constant de alergare, el 
a doborit nu mai puțin de 4 re
corduri reoubllcane. In trecere la 
3 000 m acele cronometrelor indi
cau 3:42,3 — nou record de ju
niori mari (v.r. 3:44,4. realizat tot 
de el, cu două zile înainte) și un 
nou record de seniori (v.r. Gh.

ia categoria mijlocie, cirul Toma 
Mihalache l-a învins prin îppon 
pe Iosif Silijer »1 astfel dinamo- 
vlștij au obținut punctul 2 J 
siv. eîștigînd cu 3—2. Pe locul 
2 — Rapid, 3. Spartac. în gru
pa a Il-a pe primul loc s-a si
tuat Rapid Oradea : 7—1 cu
Rulmentul Birlad, 7—8 eu Oțelul 
Galați, 5—2 eu Metalul Plopeni 

(25—15 la punctajul teh- 
constructorul Alba Iulia. 
de disputate au fost 

2—3. Metalul Plopeni a 
la egalitate, 3—3, cu 

dar a „cântărit- 
Clinei 

categorie.

deci-

Galați, 
Și 3-3 
nic) cu 
Deosebit 
locurile 
terminat 
oțelul Galați, 
greu victoria lui Adrian 
(Metalul) la ultima _ . _ 
Așadar, locul 2 Constructorul, 3. 
Metalul. Surpriză de proporții 
in grupa a 111.-a : A.S.A. Tg. 
Mureș a întrecut pe Dinamo 
Brașov cu 4—3 șl s-a calificai 
pentru turneul final ! A.S.A. a 
mai dispus cu 4—1 de T.C.I. O- 
radea și cu 5—1 
șani. Pe locul 
T.C.I. Oradea.

O altă surpriză
IV-a  : “■ -

de C.S.U. Foc-
1 Dtnamo, 1.

_ _______ . și în grupa a
Nitramonia Făgăraș a 

Întrecut pe Steaua cu 4—3. Pe lo
cul 2 Steaua. 3. Carpați. Spre 
satisfacția iubitorilor judo-ului

19,4(1, Camelia

compus feminin — 1. Ecaterina 
Szabo (C.S.S. Cetate Deva) 40,00,
2. Lavinia Agache (C.S.S. Cetate 
Deva) 39,70, 3. Simona Păucă 
(Dinamo București) 39,50, 4. Cris
tina Grigoraș (C.S.Ș. Onești) 
39.45 . 5. Mihaela Stănuleț (C.S.S. 
Sibiu) 39,10, 6. Celestina Popa
(Petrolul Ploiești) și Gabriela 
Potorac (S.C. Bacău) 39,05 ; fi
nale pe aparate, feminin : sări
turi — Mirela Barbălată (C.S.S. 
Onești) 19,425, Simona Bortoloti 
(C.S.S. Onești) ___ _ _______
volnea (Farul Constanța) 19,375 ; 
paralele — Gabriela Potorac 
20,00, Niculina Armeanu (Farul) 
19,05, Aurelia Dobre (Dinamo 
Buc.) 19.00 ; birnă — Dana Du
mitru (C.S. Arad) 10,0», Aurelia 
Dobre 19,55, Lenuța Rus (C.S.S. 
0 Buc.) și Celestina Popa 11,35 ;

- Celestina Popa 19,85, Le- 
Rus 19,70, Dana Dumitru 

; finale pe aparate, mascu- 
Valentin Pin tea

DISPUTE INTERESANTE ALE ATLEȚILOR FRUNTAȘI

rul Gyorgy Marko. Reamintim 
că. la campionatele de la ju
mătatea lunii iulie. Marko ob
ținuse o victorie clară. care-I 
recomanda si acum ca favorit. 
Numai că Ilie, acest alergător 
mic de statură, dar cu o inimă 
de uriaș, n-a fost de acord și. 
spre 
cîștigat

surprinderea tuturor, a 
întrecerea, într-o ma

DUMINICĂ, EMULAȚIE MAI PUTERNICA 
Șl PERFORMANȚE MAI BUNE

a doua a competiției, 
program mai dens si 

cu mai multi

Ziua
cu un _ 
mai închegat, 
participanți, a fost, de aceea, 
în mod firesc, mal interesantă 
pe planul spectacolului sportiv 
și, implicit, mai stimulatoare 
pentru obținerea de rezultate, 
în asemanea condiții, rezulta
tele de duminică au fost, ori
cum, sensibil mai bune decît

Lăutaru 3:42,9) ; în sfîrșlt, la 
4 000 m. cu timpul de 4:57,5, el 
a bătut cu aproape 4 secunde ve
chiul său record — 5:01,7, pre
cum și recordul de seniori al Iul 
Mircea Romașcanu — 4:59,0.

In încheierea concursului s-au 
disputat cursele cu adițiune de 
puncte. Juniorii mici au parcurs 
51 de ture, ou sprint la flecare 
3 ture. A cîștigat C. Mihălțan. 
CLASAMENT : 1. C. Mihălțan (O- 
limpia) 28,58 min., 34 p„ ctștlgă- 
tor al trofeului și al concursului 
republican. 2. S. Chiosolu (CSȘ1) 
23 P, 3. P. Santa (Olimpia). Proba 
rezervată juniorilor mari s-a de
rulat pe distanța a 75 de ture și 
a fpst cîștlgată de C. Popa (CSȘ 
1) <0,44 min., 46 p. cîștigătorul 
trofeului și campion republican,
2. M. Cleonic (Dinamo) 38 p, 3. 
V. Tufan (STIROM) 31 p.

Horațiu SIMA 

4 
s

din localitate. Oțelul Tirgovlște 
a cucerit primul loc în grupa a
V- a : 4—1 eu Constructorul
Miercurea Ciue, 5—3 cu Univer
sitatea CluJ-Napoea, 5—0 eu 
C.S.U. Sibiu șl 5—2 eu Spartac 
Oradea. Pe locul 2. Constructo
rul, 3. Universitatea. în grupa a
VI- a locul I a revenit Politeh
nicii Iași ; 5—2 eu C.S.M. Bor- 
zești, 6—0 cu Politehnica Timi
șoara, 7—0 cu Petrochimistul Pi
tești și 5—1 cu A.S.A. Sibiu. Pe 
Jocul 1. C.S.M., 1. Petrochimin- 
tul.

Cele 6 echipe care au participat 
la turneul final pentru cucerirea 
„Cupei a 40-a aniversare*  șl-au 
încheiat întrecerea cu victoria fi
nală a formației Dlnamo Bucu
rești, care a cîștigat toate meciu
rile : 5—1 eu Politehnica Iași, 
4—2 cu A.S.A. Tg. Mureș, 7—0 
cu Oțelul Tirgovlște, 8—1 cu Ra
pid Oradea și 5—1 cu Nitramonia 
Făgăraș. Clasamentul : 1. Dlnamo 
București, 2. Nitramonia 3. A.S_A. 
Tg. Mureș, 4. Politehnica. 5. Ra
pid Oradea, 6. Oțelul Tîrgoviște.

Nicolae CHINDEA

(Steaua) 19,75, Dan Odorhean 
(Steaua) 19,40 Nicolae Bejenaru 
(Dlnamo) 18,65 ; cal cu mînere 
— Octavian Ionașlu (Steaua) și 
Marian Bizan (Olimpia Craiova) 
19,60, V. Pîntea 19,40 ; Inele — 
Emllian Nicula (Steaua) și Le
vente Molnar (Dinamo) 19,53, 
Adrian Căpățlnă (Steaua) 18,10 ț 
sărituri — V. Pîntea 19,40, Gianl 
Murariu (CJS.S. Lugoj) 19,20, 
Marian Stoican (C.S.S. Reșița) 
18,15 ; paralele — M. Rizan 19,80, 
E. Nicula 19,60, Marius Gherman 
(C.S.S. Sibiu) șl Petriaă Pătăluță 
(C.S.S. 7 Dinamo) 1»^5 ; but 
fixă — M. Gherman și E. Nicula 
19,70, Marian Teodorescu (Dina
mo), Nlcușor Paseu (C.S.S. Brs- 
șovia) și O. Ionașiu 10,58.

Clasament pe echipe feminin: 
Dlnamo București 117,35, C.S.S. 
Cetate Deva 114,40. C.S.S. Onești 
136,00, C.S.S. Sibiu 118,00, C.S.S. 1 
București 114,00, Petrolul Ploiești 
iia,75.

nieră categorică ; mult mai ca
tegorică decît s-a așteptat chiar 
el ! Floroiu si-a întrecut urmă
ritorii. între care și pe Marko, 
cu mai mult de un tur ! Scri
ind aceste rînduri. nu putem 
uita că multă vreme llie a 
fost grav suferind, că a lipsit 
de la startul concursurilor doi. 
dacă nu chiar trei ani. că nu 
putini vorbeau de el la... tim
pul trecut. Si iată-1 realizînd 
acum o victorie remarcabilă.

cele din ajun, poate și pentru 
faptul că la startul diferitelor 
probe au fost prezente majo
ritatea celor care, cu puține 
zile în urmă, au concurat cu 
succes pe stadionul celei de a 
XXUI-a Olimpiade.

Capul de afiș al reuniunii de 
ieri după-amiază era, în mod 
normal, proba feminină de 
săritură în lungime, printre 
concurente fiind prezente pri
mele două clasate la J.O- de 
la Los Angeles. Dar Anisoara 
Stanciu, favorita întrecerii. a 
depășit primele trei încercări 
si. conform regulamentului, n-a 
avut acces în finala probei!... 
Vali Ionescu a ratat si ea pri
mele două sărituri, dar s-a 
concentrat la a treia, a obtinut 
6.50 m si mai apoi. în finală, 
a concurat eliberată de emoții.

Bună a fost desfășurarea 
aruncării discului la femei, în 
care victoria a revenit ..bron
zului" olimpic Florența Crăciu- 
nescu cu 63,50 m, dar replica 
mai tinerei sale adversare 
Daniela Costian (63.04 m — 
record personal) si revenirea 
în formă a Simonei, Andrușcă 
(62,00 m) au făcut din 
probă o dispută foarte 
sântă. Mihaela 
gat greutatea fă—a 0—n1 
Fița Lovin, în' ' - 
800 m (Dlâc”ta >- 3 »inz>-oi 
timișorence Mi’ Ia U" eh

această 
in’ere- 

a r ri’- 
'. cr> "i

LUPTĂTORII ȘI-AU DESEMNAT CÎȘTIGĂTOHII
Un adevărat maraton al 

luptătorilor 8-a consumat sîm- 
bătă și duminică în sala de 
atletism a Complexului sportiv 
„23 August*  din Capitală. A- 
proape 500 de voinici (280 la 
„greco-romane" gi 180 la Jl- 
bere"). printre care campionul 
olimpic Vasile Andrei (cat. 
100 kg), medaliatul eu argint 
Ilie Matei (90 kg), medaliatul 
eu bronz Ștefan Rusu (74 kg) 
de la „greco-romane", Vasile 
Pușcașu, „bronz*  la 100 kg, la 
„libere".

Pe cele 4 saltele de concurs 
(două pentru „greco-romane" 
Si alte două pentru „liber") 
luptătorii fruntași calificați 
pentru Întrecerile finale au ofe
rit spectatorilor numeroase par
tide de ridicat nivel tehnic, in 
majoritate deosebit de specta
culoase și aprig disputate. Fi
rește. favoriții la aproape toate 
categoriile de Ia ambele stiluri 
și-au apărat cu succes șansele. 
Vasile Andrei ți Die Matei 
și-au învins toți adversarii îna
inte de limită. Ștefan Rusu, 
Nicolae Zamfir (57 kg) și Va
sile Pușcașu și-au demonstrat 
81 ei măiestrie. Doar micuțul 
Mihai Cișmaș (52 kg) a fost 
depășit, la capătul unul meci 
electrizant, de timișoreanul Au
rel Tomuța.

Campionul olimpic al categoriei 100 kg, Vasile Andrei (Steaua),
* ‘Pe'toculoafă victorie prin tuf, finalizînd un tupleu in 

partida cu Gheorghe Panait (S.C. — • - -------
CLASAMENTELE FINALE: Lup

te greco-romane, cat. 4» kg t 1. 
Nicolae Onlca (Muscelul Clmpu- 
lung), 1. D. Ghoeu (CJS.M. Su
ceava), 1. C. Scuturlci (Alumi
niu Slatina) ; O kg t X Aurel 
Tomuța (CJF.B. Timișoara), X M. 
Clșmao (Ceahlăul P. Neamț), 3. 
C. Chiri ți (Dlnamo Buc.); 87 kg:
1. Nicolae Zamfir (Dinamo Buc.},
2. n.L Diaconescu (Dacia Pitești),

(t kg : L Doru Bpeteu (Metalul 
București), 2. D. Olerlu (Progre- 
eul București), 8. Gb. Savu (Di-

Qh. Șerbwi (CJU4. Reșița) ;

La înălțime fete ieșeanca Ga
briela Mihalcea a cîștigat deta
șat disputa cu Niculina Vasile. 
Proba masculină a fost aprigă, 
dar de un nivel mediocru. 
Ea a dat cîștig de cauză lui 
Constantin Militaru, care a 
trecut, din ultima încercare, la 
2,24 m. Campionul tării Ion 
Zamfirache a cîștigat arunca
rea discului mai net decît în 
oricare alt concurs din ultimii 
ani I

Cîteva rezultate Înregistrate slm- 
bătă : BĂRBAȚI ; 100 m : Cornel 
Hăpăianu (IEFS) 10,70, 1. P. Stan- 
cl-j (Steaua) 10,82, 3. V. Sudu 
(Dinamo) 10,83 ; 400 m : Cornel 
Simon (CSU Brașov) 48,04, 2. I. 
Sandu (Politehnica Iași) 48,51, 3. 
M. Damian (Poli Timișoara) 48, 
60 ; 1 500 m : Petru Drăgoescu 
(Jiul Petroșani) 3:47,07, X E. Enă- 
chioiu (CSM Suceava) 3:48,70. 3. 
I. Lemnaru (Rulmentul Bîrlad) 
3:49,60 ; 10 000 m: Iile Floroiu 
(Farul C-ța) 28:40,13, X G. Marko 
(Steaua) 30:09,81, 3. Gh. Zaharia 
(Oțelul Galați) 30:09,89 ; U0 mg : 
Li viu Glurgian (Dlnamo) 14,24, >.
l. Oltean (Știința C-ța) 14,29, 8. 
G. Boroi (ASA Sibiu) 14,98 ; lun
gime : Vasile Dima (Steaua) 7,®
m, 2. L Bulac (Rapid) 7,20 m, 8. 
Gh. Lina (Steaua) 7,24 m ; greu
tate : Sorin Tirlchiță (Metalul) 
18,25 m, 2. M. Andrușcă (CSM Su- 
ceva) 17,03 m. 3. Gh. Crădunes- 
cu (Steaua) 16,95 m ; suliță : Nicu 
Roată (IEFS) 77,34 m, X T. Pîrvu 
(Steaua) 75,10 m, 3. D. Negolță 
(Steaua) 72,96 m.

femei : 100 m : Natalia Cara- 
loslfoglu (Rapid) 11,67, X Doina 
Jinga (Rapid) 13,74, 3. Luda Ml- 
Utaru (Steaua) 11,90 ; 400 m : Ma
ria Samungi (Rapid) 52,42, 3. E- 
lena Lina (CSM Craiova) 52,98, 3. 
Iulia Radu (Viitorul Vaslui) 53.11; 
1 500 m : Maricica Puică (Olim
pia) 4:04,48, X Ella Kovacs (Mu
reșul Deva) 4:06,38 3. Mainama
Stă-nescu (Poli Timișoara) 4:12,63; 
400 mg : Nicoleta Vornicu (Voința 
Buc.) 58.34. 2. Silvia Marin (Meta
lul) 60.16, 3. Liliana Enăchescu
O-SM Craiova) 60,52 ; suliță : Eva 
zn-gft.Raduly („U« Cluj-Napoca) 
5" »6 m 2. Mihaela Stănescu (Mus- 
ce’ul C-lungî 53,96 m. 3. Aurica 
P =•< minamo) 43.56 m.

-’eznltate de duminică : bărbați: 
?oo m : Cornel Simon (C.S.U.

lung) ; K kg : 
(Dinamo Buc.), 
cla Pitești), 3. 
lăul P. Neamț)
Matei (C.S.M. 
Glonț (Dinamo 
bu.ț (Progresul____ _ ____
X Vasile Andrei (Steaua),

narno Buc.) ; 68 kg : 1. Iulian 
Mavtea (Dinamo Buc.), 8. P. Că
rare (Dunărea Galați), 3. D. O- 
brocea (Aluminiu Slatina); 74 kg:
1. ștefan Rusu (Dinamo Buc.),
2. Oh. Costln (C.S. Satu Marc),
8. A. Argblra (Muscelul Cîmpu-. . — sorin Hcrțea

>. A. Szabo (Da- 
V. Luca (Ceah- 
: 80 kg : 1. Ilie 
Suceava), 2. A. 
Buc.), 3. C. AI- 
Buc.) ; 100 kg : 

____________ I ____), 2. Z. 
Felea (Rapid București), 3. Gh. 
Panait (S.C. Bacău) ; +180 kg : 
1. Ion Grigoraș (Dlnamo Buc.),
3. I. Savin (Dinamo Bitț.), 3. 
V. Cornea (SIMARED Baia 
Mare).

Lupte libere, cat. 48 kg : 1. 
Gheorghe Neagoe, 1. D. Drăghici
3. A. Radu (*oți  de la Steaua); 
58 kg : 1. Nicu Hlncu (Steaua) 
3. S. Goraș (Hidrotehnica Con
stanța), 3. A. Vlăsceanu (Vulcan 
București) ; 57 kg : 1. Aurel
Neagu (Nicolina Iași), 2. Gh. 
Kerelieș (Comerțul Tg. Mureș), 
3. V. Purdescu (Minerul Motru); 
•2 kg : 1. Marcel Popa (Steaua), 
3. Gh. Șuteu (Steaua), 3. Gh. 
Mitran (Vulcan București) ; 
«8 kg : 1. Traian Marinescu" (Di
namo Brașov), 2. A. Cîndea (Di
namo Brașov), 8. L. Gherghely 
(Lemnarul Odorhclu Secuiesc) ; 
<8 kg : 1. LTaudin Tămăduianu 
(Steaua), J. Gh. Donose (Steagul 
roșu Brașov), 8. J. Akaksos (Di
namo Brașov) ; 12 kg: 1. Glieor- 
ghe Fodorea (Dlnamo Brașov),

s. c.
Bacău) Foto : L BĂNICĂ
X C. Mărăscu (Steaua), 
Barkotzl (Vulcan București) ;
90 kg : L Iulian Rlșnoveanu 
(Hidrotehnica Constanța), 2. c. 
Radu (Steaua), 8. D. Zuz (înfră
țirea Oradea) ; 180 kgi 1. Vasile 
Fușeațu «Steaua), X Gb. Broș- 
teanu (Nicolina Im*).  8. A. Pa- 
naăi (Dinamo Brașov) ; +100 kg: 
1. Andrei Ianko ^(Dlnamo Bra- 
—' - ~ Ghemuș (Hldrotehnf-

Clobanu (U.R.B.I.S.).’
f®V), 9. C. 
e»), 3. V.

G MOLDOVEANU

Brașov) >i,o», i. c. iapăjftlui 

W) 32,07 ; 800 raj Petru Drăgo- 
Jbcu (Jiul Petroșani) 1:4»,37, jc. 
Ene (Poli Timișoara) t'HA44, 3. w BaUtan (înfrățirea QradeS) i:«,«; 
»**  ™ i Gheorghe Moioroa «tlri- 
colorui Oradea) 14:00,114, e. Raă- 
chiolu (C.S.M. Suceava) 14:00,n,

N, Dumitaașcu (Prahova Pi) 
14:14,16 ; 400 mg I Horla Toboc
(Steaua) a,82, 3. D. Șlpoteanu 
(Muscelul C-lung) 02,74, J. N. Ro
tar (Dinamo) 53,77 ț triplu : vasile 
Dima (Steaua) ig,ș» m, t. B. Be- 
drosian (Dinamo) 16,56 m 3. M. 
Braai (Știința Bacău) 16,33 m ; 
înălțime : Constantin Militam 
(Steaua) >,24 m, s. s. Matei (Di
namo) 2,20 m, ». E. popescu 
(Steaua) 2,20 m ; prăjină: Aurel 
Aștilean (Steaua) 4,60 m, I. Gru- 
măzescu (C.S.M. Iași) 4,50 m, R. 
Ana (C.S.M. Iași) 4,20 m ; disc s 
Ion Zamfirache (Dinamo) 63,26 m 
XI. Nagy (Steaua) 517,62 m, 3. St. 
Turbă (Steaua) 53,80 m ; ciocan : 
Albert Meheș (Dinamo) 70,82 m,
i. N. Bîndar (Dinamo) 70,22 m, 3. 
T. Stan (Dinamo) 69,32 m ; de
catlon : ion Buligă cr.E.r.s.) 
7014 p, J. z. Petho (C.S.M. Cluj- 
Napoca) 5707 p.

FEMEI1 206 m : Natalia Caraio- 
sifoglu (Rapid) 24,00, 2. naniela 
Matei (C.S. Brăila) 24,25, 1. Iu
lia Radu (Viitorul Vaslui) 24,36 ; 
800 m : Fița Lovin (C.S.U. Galați) 
2:02,77, 2. Mihaela Rachieru (Poli 
Timișoara) 2:02,99, 3. Mitica Jun- 
ghatu (Metalul) 2:03,52; 100 mg: lî- 
Uana Năstasc (C.S.U. Galați) 13,55,
2. Marla Vlăsoeanu (CS Tîrgoviș'.e) 
13,®, 3. Carina Țifrea (St. roșu 
Brașov) 13,7» ; lungime 3 Vali Io- 
nesou (Rapid) 8,71 m, î. Marieta 
Ucu (Metalul Hunedoara) 6,45 m,
3. Corina Tifrea 6,26 m ; Înălțime: 
Gabriela Mihalcea (Politehnica 
Iași) 1.87 m, 1. Niculina Vasile 
(Dinamo) 1,81 tn, 3. Daniela Ene 
(C.S.S. Brăila) 1,78 m ; greutate: 
Mihaela Loghln (C.S.M. Craiova) 
20,05 m. >. Mariana Ionescu-Len- 
gyel (C.S.M. Craiova) 17,7.3 m, 3. 
Uvia Simon (Muscelul C-lung) 
16,00 m ; disc : Florența Crăciu- 
nescu (Steaua) 63,30 m. 2. Da
niela Costian (Dinamo) 63,04 m,
3. Simona Andrușcă (I.E.F.S.) 
62,00 m ; heptatlon : Gabriela Co
teț (C.S.U. Galați) 5 238 p, 2. Ga
briela Podar (St. roșu Brașov) 
5 274 p, 3. Elisabeta Anghel 
(C.S.Ș. Luceafărul Brașov) 5 129 p.



LUCIA ROMANOV Șl CRISTINLL ȘTffAWSCIl 
AU CÎȘTIGAT FINALELE LA TENIS

POLOIȘTII
Competiția de nolo dotată cu 

..Cupa a 40-a aniversare", care 
a reunit la bazinul Dinamo din 
Capitala sase echipe de frunte 
ale acestui frumos ioc sportiv, 
s-a încheiat ieri dimineață cu 
victoria campioanei tării. Un 
succes remarcabil al formației 
Dinamo București, care a reu
șit să cîstige toate cele cinci 
partide susținute. In cel mai 
așteptat meci, formația antre
nată de prof. Iuliu Capsa si 
Dinu Popescu a întilnit ieri pe 
Crisul Oradea. Dinamo a cis- 
tigat cu 9—8 (3—0. 2—5. 1—3. 
3—0). după o partidă CU O des
fășurare interesantă. Bucure- 
stenii au condus la început cu 
3—0 si 4—1. pentru ca orădenii 
să revină spectaculos, să preia 
conducerea, chiar la două 
puncte : 8—6 după trei repri
ze. Ultima repriză a fost deo
sebit de disputată, cu faze al- 
ternînd rapid la cele dcuă 
porti. Crișul a ratat Dinamo a 
egalat, pentru ca ultimul atac 
orădean să rămină nefructifi- 
cat : în schimb. în replică. Ser- 
ban Popescu a șutat impara-

DIM AMfiVIQTI VIPUhlHivIU Viu 11 — wlv 1

CU MAXIMUM
bil cu numai două secunde 
inainte de final Au marcat : 
Hagiu 4. S. Pouescu 3 Chim, 
CiobAniue Dentru învingători 
respectiv. Fejer 3. Garvleano X 
Cosiră, 2 Rat. Au arbitrat V. 
Burdea (Cluj-Naooca) si B. Bă- 
ienaru (București).

Un alt toc frumos a avut ioc 
simbătă dimineață : Rapid Bu
curești — Crisul 10—3 (4—2.
2— X 1—1. 3—2). Victorie me
ritată a feroviarilor, mai de
ciși. prin golurile înscrise de 
Chiri» X Ni» 3 Iooesea X 
B. Tufaa. Gh. Die. Pentru eră- 
deni au marcat Fejer X Rai 
2. Garofeaan X Costris. Bone. 
Au condus V. Mediaș (Bucu
rești) — ▼. Burdea.

In celelalte întâlniri : riapa 
a IlI-a ; Dinamo — I.UT. 14— 
6 (2—6. 2—1. 5—4 5—I). Pro
gresul — Voința Clui-Napo
3— 6 (2—4. 0—1 0-0. 1—1) :
etapa a TV-a : Rapid — Iâ-T.

DE PUNCTE
19—7 (5—1. 4—2 4—1 6—3).
Dinamo — Voința 12—1 (2—1. 
3—1 4—0. 3—2). Crisul — Pro
gresul 
3-2) :
I.L.T 
3—3).
10 (2—0 7—6. 3—3 6—1).

Clasamentul final: 1. Dinam» 
București 10 o. 2 Rapid Bucu
rești 0 p. X Crisul Oradea 
0 D. 4. Voința Clui-Napoca 2 p. 
(37—55). X Industria linii Ti
mișoara 2 o (38—66). 6. Pro
gresul București 2 o (32—66).

15—5 (5—1 4—1. 3—1.
etapa a V-a : Voința — 
7—8 (3—2. 1—2 0—1.
Rapid — Progresul 18—

Marian NEGOiȚA

ULTIMELE DOUĂ
(Urmare din pag. 1)

ZILE ALE DISPUTELOR ÎNOTĂTORILOR
4:31 .«5 ;
4 ».«a ;

propriu-zis a cuprins, mai în- 
tîi mult așteptatul „duel“ a 
două finaliste olimpice la 100 m 
spate. Carmen Bunaciu — Ane» 
Pătrăscoiu. dinamovista sosind 
prima, cu 1:04.18. fată de 
1:04.71. timpul Ancăi. Apoi, 
după ce Eniko Palencsar s-a 
desprins pe ultima lungime de 
Teodora Hauptricht (400 na li
ber). la băieți tot un sportiv 
băimărean. același talentat Ro
bert Pinter, a învins limpede, 
cu un nou record de seniori si 
iuniori — 4:02.59. Andreea Hi- 
dcgkuti s-a dovedit, si la 200 m. 
cea mai bună brasistă a noas
tră. pentru ca în disputa mas
culină, reprezentartul Liceului 
37 din Capitală. Dan Drimlet- 
să cîstige cumva împotriva cal
culelor hirtieL cu un rezultat 
apropiat de recordul probei. 
Frumoase au fost si întrecerile 
la ..su,ă“ fluture : brăil. anca 
Laura Sachelarie a învins-o la 
mare luptă (ultimul brat D pe 
Iulia Matescu. iar Flavius Vișan 
s-a impus în fața lui Pinter, 
care rămine totuși cu satisfac- 
ța unui alt record, de juniori 
(57.92). în ștafetele de mixt 
succese scontate.

Și duminică Costin Negrea 
s-a aflat printre protagoniști, 
..bătind" și recordul la 200 m 
liber cu 1:53,13, după o cursă 
pe care a controlat-o de Ia cap 
la cap. Cu ambiție deosebită 
a înotat, de asemenea. Cristian 
Tonta. Ploieșteanul a pornit 
„tare“. a tinut un ritm ridicat, 
îmbunătățind cea mai bună per
formanță națională — 4:38,25 
la 400 m mixt. în cele două 
curse lungi de spate, medalia
ta olimpică a probei. Anca Pâ- 
trășcoiu. a cîștigat lejer. în 
ciuda eforturilor Laurei Ghilic 
(ea a stat în „coasta" talenta
tei băimărence o distanță apre
ciabilă). iar Laurențiu Tache 
l-a întrecut pe Mandache. Un 
titlu, deci, și pentru Steaua.

Dacă harnica Iulia Mateeseu 
s-a impus dar la 200 m liber, 
disputa interesantă a fost a- 
ceea pentru locul secund. Teo
dora Hauptricht atingînd ceva 
mai repede decit Eniko Falene- 
sar placa. La rîndu-i, N'oemi 
Lung și-a ținut promisiunea, 
terminînd in învingătoare de
tașată proba de 400 m mixt. 
Și Iulia. și Noemi au obținut, 
de fapt, un dublu succes — la 
senioare și junioare... în înche
ierea întrecerilor, rezultate con
form previziunilor în ultimele 
ștafete, cu Dinamo. respectiv 
Baia Mare, în frunte.

După ultima sosire, o mică 
festivitate : F.R.N. a înmânat 
cite o cupă celor mai bune îno
tătoare românce. Anca Pă- 
trășcoiu și Carmen Bunaciu, 
reprezentantele natației noastre 
la J.O. de la Los Angeles.

S1MBATA. 100 m spate f : 1. 
Carmen Bunaciu (Dinamo) 1:04,18; 
2. Anca Pătrășcoiu (CSMȘ Baia 
Mare) 1:04,71 ; 3. Iulia Mateeseu 
(CSȘ Ploiești) 1:06,36 ; 4. Laura 
Chilie (Lie. 37 Buc.) 1:06,94 ; 5. 
Adriana Șerban (CSMS + C.I. 
Brașov) 1:09,48 , 6. Iuliana Popes
cu (CSȘ Ploiești) 1:09,70 ; ju
nioare : 1. Mateeseu, 2. Chilie, 3. 
Serban ; 400 liber f : 1. Eniko Pa
lencsar (CSMȘ) 4:25,63 ; 2. Teodo
ra Hauptricht (CSMȘ) 4:27,14 ; 3. 
M . reala Tuca (CSȘ Constanța)

Beii

ijl111 Sportul

ma; 
BrăU» 
(C.S.Ș- 
Petrea 
Pațtia 
L Sta-

Are:

După cinci zile de întreceri, 
la start cu aproaDe tot ce are 
mai bun tenisul nostru (au 
iiDsit doar Florin Segărceanu 
si Adrian Marcu angrenați în 
turnee internaționale pregăti
toare Dentru aoroDiata întîlni- 
re de ..Cupa Davis") dumi
nică la prînz s-a încheiat pe 
terenurile din parcul Progresul 
din Capitală „Cupa a 40-a ani
versare". Dacă întrecerea mas
culină a fost lipsită de sur
prize (cu excepția victoriei lui 
M. Vantă asupra lui A. Dîrzu) 
cea feminină — în schimb — 
a oferit cîteva. si încă de pro
porții : eliminarea Măriei Ro
manov si a Luminiței Sălăian 
de către Daiana Samunei. si a 
Monicăi Radu de către Danie
la Ivana.

In finala de simplu feminin 
s-au întilnit Lucia Romanov 
(Politehnica București) si Da
niela Moise (Steaua). Ambele 
competitoare fiind dintre ace
lea care iau parte la multe tur
nee internaționale, era de aș
teptat ca disputa lor să ofere 
un tenis modern, cu calități 
tehnico-tactice. Ceea ce s-a pu
tut vedea intr-o oarecare mă
sură doar la Daniela Moise, și 
numai in primul set cînd a 
refăcut de la 0—3 la 3—3. 
mentinind apoi echilibrul oină 
la sfîrsitul acestuia. în cel de 
al doilea. Romanov a cîștigat 
ușor, oe fondul unor erori teh
nice ale partenerei sale. Rezul
tat final : L. Romanov — D. 
Moise 7—6. 6—1.

După ce Emil Hnat a trecut 
de Laurentiu Bucur (ambii Di
namo București) cu 7—5. 6—4. 
iar

ua> cu 3—6. 6—4. 6—2 de Mi
hai Vantă (Dinamo București). 
— în seminifnale. finala celor 
doi a fost asteotată cu inte
res. S-au putut vedea schim
buri frumoase de mingi. Ste
fănescu fiind cel care a con
dus tactic mai ales, dar si 
tehnic, de la înceDUt Dină la 
sfîrșit. Hnat a folosit același 
unic Drocedeu. iocul în forță, 
cu lovituri la întîmnlare. Ceea 
ce îi reusise în Dartidele an
terioare nu a mai corespuns în 
finala cu Stefănescu. care s-a 
dovedit cerebral. Scor final : 
6—2. 6—2 pentru Stefănescu.

în finala de dublu fete, cu
plul Alice Dănilă (Dinamo 
București) și Daniela Moise 
(Steaua). — care a cîștigat cu 
6—4. 7—5 — s-a imnus cu des
tulă ușurință în fata perechii 
surorilor Lucia si Maria Ro
manov. datorită unui ioc mal 
ofensiv, impus de fact de a- 
ceastă probă.

Proba de dublu masculin a 
fost cîștigată de perechea Lau- 
rențiu Bucur (Dinamo Bucu
rești), Dorel Pop (Steaua) : 
6—3. 6—1 în finală cu Georga 
Cosac (C.S.Ș. 2 Constanța) — 
Adrian Popovici (T.C.B.). în
vingătorii s-au detașat de la 
începutul meciului, nelăsînd 
nici o speranță mai tinerilor 
lor adversari, care obținuseră 
în tururile anterioare cîteva 
victorii nescontate (6—1. 6—2 
cu M. Vantă—M. Nicolae în 
primul tur. 7—5. 5—7. 8—6 cu 
L. Ursuleanu-D. Antonescu in 
semnifinală).

Cristinel Stefănescu (Stea'
Ion GAVRILESCU 

Doina STANESCU

în gala de box de duminică

ȘT. DINCĂ Șl C. SILITRĂ
APLAUDAȚI LA SCENA DESCHISA

Arena de box Dinamo din 
Capitală a găzduit duminică 
dimineață ultima gală din ca
drul competiției dotate cu 
„Cupa a 40-a aniversare". Așa 
cum ne așteptam, reuniunea 
finală, în care s-au întilnit în
vingătorii din galele prelimi
narii, ne-a oferit un specta
col pugilistic apreciat de spec
tatori, cele mai multe dintre 
meciuri desfășurîndu-se sub 
semnul echilibrului dintre par- 

. teneri. Remarcăm în primul 
rînd forma bună arătată de 
„cocoșul” Ștefan Dincă (Mașini 
unelte București). După un 
meci deosebit de disputat, cu 
multe răsturnări r de situație, 
Dincă, un adept al ofensivei 
permanente, a reușit să-1 în
treacă la puncte pe rutinatul 
pugilist de la Rapid, Gheorghe 
Brumă. La sfârșitul galei, Ște
fan Dincă a primit diploma 
acordată celui mai combativ 
sportiv al competiției. El se 
anunță un candidat cu mari 
șanse la titlul de campion al 
categoriei.

Spre deosebire de alte reu
niuni, cînd partida „semimuș- 
telor" joacă doar un rol de...

ECHILIBRU IN DISPUTELE SĂRITORILOR ÎN APĂ
I-a bazinul de la Ștrandul 

Tineretului au continuat intre-
* 
in 
la
Și

eerile din cadrul „Cupei 
*♦-» aniversare” La sărituri, 
program figurând disputele 
trambulină 3 ■ (masculin) 
platformă (feminin).

Competiția, la ambele cate
gorii. a fost deschisă de dis
putele preliminarii la start 
prezentindu-se 52 de sportivi 
și sportive de la Progresul 
București. C.S.M. Sibiu. C.S.Ș. 
Triumf București. C.S.Ș. Sibiu. 
Lie. ind. 37 București. Crișul 
Oradea și C.S.M. Cluj-Napoca, 
in urma cărora cei mai buni 
12 s-au calificat în întrecerea 
finală

încă de la început am asis
tat la o luptă echilibrată pen
tru întîietate, în prim-plan a- 
flîndu-se numeroși competitori 

secondați de 
s-au 
nivel

cu experiență, 
mulți tineri care 
să evolueze la un 
bun.

La trambulină 
pentru locul întîi 
tre bucureșteanul 
și sibianul Mathias Kaiss, cel 
din urmă învingător și la tram
bulină 1 m. Și au mers, în 
general. ..cap la cap". cu avan
taj minim pentru Cornel Pop, 
bine punctat, cu deosebire pen
tru dublu salt și jumătate con-

străduit 
cit mai

3 m
s-a
Cornel Pop

lupta 
dat în-

tra (63,45 p) și triplu salt și 
jumătate inainte grupat (64,40 
p). el avind și un ridicat co
eficient de dificultate. La rîn- 
dul său. cu toate că la săritu
rile din finalul întrecerii a pri
mit punctaje mari (dublu salt 
și jumătate răsturnat grupat 
— 63 p ; dublu salt și jumă
tate înainte cu un șurub — 
64,40 p). Mathias Kaiss n-a 
reușit să-și depășească adver
sarul. ocupînd locul secund la 
o minimă diferență. Au mai 
obținut punctaje peste 500 p : 
Dan Opreau (C.S.M. Sibiu), 
Cătălin Cherciu (Triumf) și 
Dorel Nedelcu (Progresul).

Pină la a șasea serie de să
rituri. în fruntea competitoare
lor la platformă s-a aflat oră- 
deanca Cristina Szakacs. pen
tru ca din acest moment cîș- 
tigătoarea de la trambulină 1 
m. Ileana Pîrjol. să treacă 
frunte. înaintea ultimei i 
turi. între cele două 
exista o diferență 
ambele 
gură 
contra) 
teptat 
joi are o evoluție 
pentru , care primește 
( o medie a notelor de 9). cea 
mai bine cotată săritură din 
întreaga competiție. Cristina

Szakacs a îrcercat să recupe
reze handicapul și să 
in frunte, dar pentru 
cum a executat săritura a pri
mit doar 61,25 p. fapt care l-a 
permis bucureștencei să se 
distanțeze și să câștige al doi
lea trofeu în această competi
ție. O mențiune și pentru cea
laltă reprezentantă a C.S.Ș. 
Triumf. Isabela Bercaru, care 
a reușit să acumuleze peste 400 
p. celelalte sportive nereușind 
să se ridice integral la 
primelor trei clasate.

treacă 
modul

nivelul

Tram-
1. Cor-

executând 
(dublu salt 
Momentul 

cu emoție.

în 
sări- 

sportive 
de 5,05 p, 

aceeași fi- 
și jumătate 
a fost aș- 
Ileana Prî- 
foarte bună, 

67.50 p,

REZULTATE TEHNICE, 
bulină 3 m, masculin — 
nel Pop (Progresul București) 
555,15 p, 2. Mathias Kaiss (C.S.M. 
Sibiu) 551,70 p, 3, Dan Oprean 
(C.S.M. Sibiu) 530,95 p. 4. Cătă
lin Cherciu (C.S.Ș. Triumf Bucu
rești) 527,40 p 5. Dorel Nedelcru 
(Progresul București) 510,70 p, 6. 
Ion Petrache (Lie. ind. 37 Bucu
rești) 493,00 p; piaformă, femi
nin — 1. Ileana Pîrjol (C.S.Ș. 
Triumf) 423.50 p, 2. Cristina Sza
kacs (Crișul Oradea) 412,20 p, 3. 
Isabela Bercaru (C.S.Ș. Triumfi 
407,75 p. 4. Luiza Nicolaescu 
(Progresul) 393,35 p 5. Adriana 
Răzloagă (Lie. ind. 37) 361,70 p. 
6. Andreea 
Triumfi 360.20 p.

5.

Dragomlr (C.S.Ș.

Emanuel FĂNTÂNEANU

a tribunelor, de data 
lupta dintre Virgil 
(Tractorul Brașov) și 
Șchiopu

încălzire 
aceasta 
Iordache 
Dumitru 
fost urmărită cu 
sebit. Chiar de 
schimburi, cei doi 
luit intenția de a 
se poate înainte 
Contre puternice, o luptă epui
zantă, deosebit de dinamică, 
lovituri din toate pozițiile și 
de La toate distanțele — iată 
ce a caracterizat meciul lor. 
Mai bine pregătit fizic, stelis- 
tul a avut mai multe resurse 
pentru final șl a primit, la li
mită (3—2), decizia la puncte. 
Tot atât de echilibrată și de 
disputată a fost și partida din
tre „semlușorii" Petrică Stoiu 
(C.F.R. Craiova) și Corneluș 
Silitră (Dinamo). Experimenta
tul „puncheur" cralovean por
nea favorit în fața tînărului 
sportiv de la Dinamo și vic
toria sa nu ar fi surprins. A 
surprins, însă, replica deosebit 
de curajoasă a tânărului Sili
tră. In ciuda croșeelor puter
nice recepționate la începutul 
meciului, Silitră nu a renunțat 
la acțiunile ofensive, punîn- 
du-și treptat în valoare direc
tele și „un-doi“-urile. Craio- 
veanul a căutat în permanență 
k.o.-ul, dar loviturile sale nu 
au reușit decit să-1 îndîrjeas- 
că și mal mult pe Silitră, a 
cărui replică nu a întîrziat. 
După o partidă deosebit de e- 
chilibrată, în care s-au schim
bat multe lovituri dure, juriul 
l-a preferat — pe merit — ca 
învingător pe Silitră. cu o de
cizie de 3—2. Din păcate, unul 
dintre cele mai așteptate me
ciuri ale galei, cel dintre 
„greii" Dorin Răcaru (Dinamo) 
și Gheorghe Preda (Steaua) nu 
a avut loc. Răcaru. învingător 
in partida anterioară cu Ion 
Cernat (Steaua), nu a mai pu
tut susține finala, fiind acci
dentat.

(Steaua) a 
interes deo- 
la primele 

și-au dezvă- 
cîștiga, dacă 

de limită—

REZULTATE TEHNICE, tn or- 
dinea categoriilor : D. Șchiopu 
(Steaua) b.p. V. Iordache (Trac
torul), M. 
viște) b.p. 
Șt. Dincă 
cești) b.p. 
T. Cercel 
nalte (B.C. 
(Dinamo) b.p.
Craiova), FI. Tîrcomnlcu^ (Dina
mo) b. ab.
L. Sandu 
stantin 
(Rapid) 
(Ceahlăul 
(Din amo) 
(Steaua), 
11») b.p.
Gh. Preda
D.

Vișan (Oțelul Tîrgo- 
Al. Șchiopu (Steaua), 
(Mașini unelte Bucu- 
Gh. Brumă (Rapid), 

(Dinamo) b.p. I. Pa- 
- Galați). C. Silitră 

P. Stoiu (C.F.R.

2 D. Hie (Dinamo), 
(Prahova) b.p. M Con
trarul). N. Motroean 
b.p. C. Ghindăoanu 
— Neamț) P Paul 

neprez. V. Florian 
Marcu (B.C. Bră-

P.
b.
M.

M. Vasilache (Dinamo). 
(Steaua) b. neprez. 

Răcaru (Dinamo).
Petre HENT



REUNIREA LOTULUI REPREZENTATIV

Campionatul
$1 problemele lui „COLOCVIUL" ARBITRILOR

ACȚIUNE DE PREGĂTIRE A NOULUI SEZON
La Poiana Brasov, in zilele 

de 13—15 august, s-a desfășu
rat Cursul de perfecționare a 
arbitrilor divizionari .A*.  în 
programul cursului, Colegiul 
central a inclus multe proble
me importante destinate să 
ducă la imbunătătirea activită
ții arbitrilor, la prestarea unor 
arbitraje de un bun nivel • 
în centrul atenției s-a situat 
expunerea .Activitatea arbitri
lor divizionari „A*  in competi
țiile interne si Internationale 
din sezonul de primăvară al 
anului eompetitional 1983—1984“ 
prezentată de Vladimir Grosu. 
Colegiul central a făcut o am
plă analiză a arbitrajelor, in- 
sistînd asupra greșelilor comise 
in campionatul intern, precum 
Si asupra cauzelor lor. Aceste» 
au fost grupate astfel: lipsa de 
uniformitate ta aplicarea rega
lilor de joc. la care se adaugă 
carențele ta pregătirea fizică, 
tactică si psihologică t colabo
rare insuficientă latre membrii 
brigăzii ; fracționarea excesivă 
a jocului prin ueapliearea Je
lii avantajului*  ; eehimbarea 
naturii ranetinnii. mal ales In 
cazul abaterilor comise ta sa- 
prafata de pedeapsă de către 
echipa gazdă, la ceea ee pri
vește activitatea pe plan inter
national. e-a scoc la evidentă 
faptei eă o bună propagandă 
pentru școala remăaeaeeă de 
arbitraj a eonstiteit-e si eelee- 
tionarea lai lea Igaa ta latei 
.cavalerilor fluierului*  chemați 
să conducă jocuri la turneul o- 
limpie din acest aa de la Los 
Angeles • Interesante si deo
sebit de utile au fost temele 
practice prezentate pe stadionul 
din Poiana Brasov : .Uniformi - 
zarea sancționării unor greșeli 
si teeoreetitedinl" (Octavian 
Corns*),  .Mijloace de stabilire 
corectă a distantei do 1,15 ■ 
si măsurile regulamentare pen
tru aplicarea ei*  (Emil Vlaieu- 
leccu) si .Ofsaid — jucătorul 
care influenteaaă jocul sau ad-

versarul ari incearcă să obțină 
un avantaj din poziția de 
ofsaid" (Kevore Ghcmigean). La 
reușita acestor teme si-au adus 
contribuția trei grupe de arbi
tri divizionari Ji*  si .C" din 
București. Ploiești si Oraiova. 
care au exemplificat .pe viu*  
conținuta! celor trei teme. De 
asemenea, au fost prezentate 
.Modificările adase de Interna
tional Board articolelor VIII M 
XIII din Rerelemental jocului 
de fotbal 1*  2 iunie 1984". Fos
tul arbitru international C. Ma- 
■uțaride a explicai pe larg, 
cu ajutorul videoeeoouhii. a- 
ceste modificări, ee se vor *-  
plica si in campionatul nostru 
• O pledoarie argumentată, 
atit teoretic dt ai ea exemple 
din campionat. In favoarea 
desfășurării Jocului in deplină 
sportivitate a făcut Gbeor- 
ghe Umana In expunerea pre
venirea st reprimarea joealai 
perieulee, a ssmpsrtării violen
te si a brataliUtfler ta fotbal*,  
în expunere s-au arătat prin
tre altele. Urnitele folosirii for
ței fizice ta obținerea, păstra
rea si jucărea mingii, ee În
seamnă at 
li brutal.

tul teoretic nu putem publica 
notele obținute de fiecare 
cursant. In ceea ee privește tes
tul fizic, acesta a fost trecut 
aproape in totalitatea celor pre- 
zenti (de la test au lipsit I. 
Igna Si AL Mustâțea, tar Dan 
Petrescu nu l-a susținut fiind 
ta convalescentă după o opera
ție de apendicită). Deși nor
mele stabilite de T. R Fotbal 
slnt mai exigente dectt cele ale 
F.I.F.A.. majoritatea arbftrUor 
au dovedit că au făcut eforturi 
pentru a avea o pregătire co
respunzătoare gt astfel au În
deplinit (In unele cazuri Ja 
milimetru*)  barem urile fixate, 
eu excepția lui V. Antohi. eare 
bu a terminat proba de .12 
minute*.  La 
■ai bene n

Lotul reprezentativ este con
vocat astăzi la București ta ve
derea apropiatelor evoluții din 
Olanda si R. D. Germană. Reu
nirea va avea loc la ora 20 la 
hotelul sportivilor de la com
plexul „23 August". Iată lista 
jucătorilor convocat! !

PORTARI : Lung gi Moraru ; 
FUNDAȘI : Hednic, Stefăoescu, 
Iorgnlesew, Andone, Iovan, 
Zare, Ungureaau; MIJLOCAȘI: 
Ticlezau, Balint, Mateut KIein, 
Irimeseu, Bagi ; ATACANȚ1 : 
Cămătar u, Coras. Geolgău, Ga
bor, Orac, Augustin. In cursul 
zilei de miine, aelecționabHii 
vor efectua un complex control 
medica] și, ta continuare, vor 
participa la două ședin
țe de pregătire. Precizăm că

Boliini, fiind accidentat, nu a 
fost convocat.

Miercuri, lotul reprezentativ 
urmează să plece, pe calea ac
rului. in Olanda, unde va par
ticipa la turneul de la Amster
dam. In ziua de 24 august, lotul 
va IntHni pe Ajax Amsterdam, 
in cealaltă partidă urmînd să 
evolueze Feyenoord Betterdam 
si echipa braziliană Atletica 
Mineiro. în ziua de 26 august, 
se vor intilni intre ele echipele 
învinse (in deschidere) ci cele 
învingătoare (în med-vedetă). 
După turneul de la Amsterdam, 
fotbaliștii noștri vor pleca in 
B. D. Germană, unde — la 29 
august — vor disputa partida 
eu reprezentativa Urii gazdă, 
ioc care va avea loc la Ger*.

ȘTIRI • MECIURI AMICALE

fidel

• ȘOIMII LP.A. SIBIU — U- 
N1VEHSIIATEA CMAJOVA 6—2 
(•—1). GolurWe au foot Însetase 
de Geolgău (min. 30) și Cîrțu 
(min. 59). Cnaiovenil an aliniat 
formația : Lung — MănăUă, Ște- 
făneseu, Irimeseu, Ungureanu — 
glcleanu, Betoeanu, Ad. Popeeeu 
— Orțu» Geolgău, O. Popeecu. 
Au mai jucat : Boldid Matei, 
Bleu, Clorolanu, Sorohan șl Hui- 
eea. (L Boțocan — coresp.).
• METALURGISTUL CUG1M-

JTUL PETROȘANI 1—1 (1—1).
Oaspeții au deschis scorul prin 
Băluță (min. 14), Insă gazdele 
au marcat de douâ ori prin An
gliei (mln. 14) și Sima (min. W). 
Of. VHeeanu — coreep.).
• MELON BUCUBEȘTI (fosta 

TJI.B.) — A.B. MIZIL •—Ș.
• IND. snuua C. TUBZB — A- 

VtMTUL REGHIN 2-1 *—1). Go- 
Jurile au fost realizate de Bada 
Main. 41), Cotajl (mic. t3). respec
tat Bajnal (mfo. 17). (P. gonea —

PROGRAMUL IM III CAMPIONATULUI DIVI7III „C" - EDIȚIA 1984-1905
SERIA 1 -------------------------------------------------------------------------------------

CUM SĂ PROGRESEZI,
DACA NU TE INTERESEAZĂ NOUL ?!

ETAPA I

«TAFA A Ba

Ceiu-

Ex-

cuiul, aspectele medicala 
fii performanta, ochim- 
buri de opinii, 
porni ndu-se da Io 
concrete, lotul 
dulind In jurul 
centrale care ______
românesc (I NECESITATEA SAL
TULUI. Referent! competent! : Mir
cea Lucescu, Ștefan Covaci, Vic
tor Slânculeocu, Grlgore Sichitia, 
dr. Nicolae Andreescu, douâ mese 
rotunde, un film fâcul pe Ideile 
noi aduse de „Euro 'M*,  Intr-un 
cualnt un foarte interesant prilej 
da conectare ta fotbalul modern. 
Am Intilnit printre cel avizi da 
nou pe Comei Dinu, Nicolae Do- 
brin, Ion Oblemanco, Constantin 
Otet, lan Nunweilier, Ștefan 
Coidum, Constantin Frâtilă, Robert 
Cosmoc, Mircea Dridea, ton V. lo- 
neseu, Viorel Matelanu, Nicolae 
Oaîdâ. Gabriel Racks!, Leonid An- 
tohi, Marcel Figulea, Petra Dra- 
gomir. Petre Moldoveanu, ton 
Ciako Nicolae Fantea, Aristide 
Ghiță, Pau! Popescu, Remus Vlad, 
Marin Olteonu, Florin Cheran, Du
mitru Dumltriu, Mihai Mocanu, Ion 
Pejonl. Gavrilâ Both, Gavrilâ Bl- 
râu, Foire Libardi, Gogu Muntea- 
nu, Dumitru Popescu. Dorin Bar
bu, Gheorghe Boș, Marin Stelian 
li elfii. Din păcate, ea tl In alte 
sHuotll. nedorite observe. $1 dacă 
Steouo, Sportul studențesc |i „Fo
ii*  Tlmlsoora se aflau In turnee 
Dește hotare, antrenorii tor obsen- 
ttnd, deci, motivat. Universitatea 
Craiova sl F. C. Olt nu jl-ou trf-

fotbalul

discutate. Asa 
putea eschiva 
obligații pro-

IONESCU

AD'IIMM RAIIA Dt STAI LOTO PRONOSPORT INFORntAZA
NUMERELE EXTRASE LA TRAGEREA SPECIALA 

„LOTO*  2 DIN 19 AUGUST 1984

EXTRAGEREA 
EXTRAGEREA 
EXTRAGEREA 25 33

FAZA I
I : 8 19 11 67
o ll-o : 9 57 4 53 
o lll-o : 42 26

FAZA o ll-o
EXTRAGEREA a IV-a : 68 44 
EXTRAGEREA a V-a : 32 35

FAZA o lll-a
EXTRAGEREA a Vl-a : 7 36 62 11 42 48
EXTRAGEREA a Vll-a : 51 66 3 53 65 74

FOND TOTAL DE CIȘTIGURI : 1.397.418 lei.

25 56
36 50

ETAFA A V^l
- duminică M septembrie

Carpați — Minerul G. H.. Lu
ceafărul — Cetatea, șiretul — TE- 
PRO. A.S.A. — Celutoza-Bradul, 
Electro-Slretul — Metalul, Con-

SER1A A U-fi -----
ETAPA I

C.S.M.Aripile Bac&u — C.S.M. Bor- 
zeștl Inter Vaslui — viticultorul 
Pandu, Unirea Negrești — Chimia 
M&rășești, Looomotiva Adjud — 
Petrolul Molnești, Textila Bubușl
— Constructorul-Flacăra Odobești, 
Minerul Comăneștl — Mecanica 
Vaslui Laminorul Roman — Vic
toria Tecuci, Foresta Gugeștl — 
Letea Bacău.

ETAPA A H-a
— duminică I septembrie

Victoria — Unirea, Chimia — 
Aripile. Petrolul — Inter, C.S.M.
— Textila. Constructorul-Flacăra
— Foresta Mecanica — Lamino
rul, Letea — Locomotiva. Viticul
torul — Minerul.

ETAPA A lll-o
- duminică 16 septembrie

Chimia — Locomotiva, Foresta
— Laminorul. Viticultorul — 
C.S M.. Unirea — Constructorul- 
Flacăra, Mecanica — Petrolul, 
Textila — Letea, Minerul — Vic
toria Aripile — Inter.

ETAPA A IV-a
- duminică 23 septembrie

Letea — Mecanica, Textila — 
Minerul, Constructorul-Flacăra — 
Aripile Victoria — Foresta, La
minorul — Unirea. Locomotiva — 
Viticultorul, Inter — Chimia, 
C.S.M. — Petrolul.

ETAPA A V-a
— duminică 30 septembrie

Laminorul — Textila. Foresta — 
Viticultorul, Petrolul — Chimia, 
Minerul — Locomotiva. Inter — 
Leter. Constructorul-Flacăra — 
C.S.M. Aripile — Victoria, Uni
rea — Mecanica.

ETAPA A W-a
- duminică 7 octombrie

Petrolul — Minerul, Victoria — 
Locomotiva, Letea — Unirea, Me
canica — Aripile, Textila — Fo
rests, Viticultorul — Laminorul, 
C.S.M. — Inter, Chimia — Con- 
structorul-Flacâra.

ETAPA A Vll-a
- duminici 14 octombrie

Inter — Constructarul-Ftocăra, 
Unirea — C.S.M., Minerul — Le- 
tea. Viticultorul — Chimia. Ari
pile — Forests, Victoria — Tex
tila, Laminorul — Petrolul, * “ 
comotiva — Mecanica.

ETAFA A Villa
- duminici 21 octombrie

Textila — Viticultorul, Forests
— Locomotiva, Chimia — Lamino
rul, Inter — Mecanica. Aripile — 
Letea. Minerul — Unirea, Con
structorul-Flacăra — Petrolul, 
C.S.M. — Victoria.

ETAFA A IX-o
- duminici 2B octombrie

Mecanica — Forests. Letea — 
Constructorul-Flacăra, C.S.M. — 
Minerul, Textila — Locomotiva, 
Petrolul — Viticultorul. Lamino
rul — Inter, Chimia — Victoria, 
Unirea — Aripile.

ETAPA A X-a
- duminici 4 noiembrie

victoria — Petrolul, Inter — 
Minerul, Aripile — Textila. Con- 
struetorul-Flacăra — Mecanica. 
Locomotiva — C.S.M., Viticultorul
— Uni: ea, Laminorul — Letea, 
Foresta — Chimia.

ETAPA A Xl-a
— duminica 11 noiembrie

Minerul — Laminorul, Mecanica

Lo-

— Textila. Locomotiva — Con- 
etructorul-Flacăna, Petrolufl — A- 
ripUe, Victoria — Inter. Chimia
— C.S.M., Unirea — Foresta. Le
tea — Viticultorul.

ETAPA A
— duminici 1t

C.S.M. — Letea, 
nirea. Foresta — ______
— Locomotiva. Aripile — I 
rul, Constructorul-Flacăra 
torta, Viticultorul — 
Textila — Chimia.

ETAPA A Xlll-cs
- duminici 25 noiembrie

Unirea — Textila. Viticultorul — 
Victoria, Letea — Petrolul, Lami
norul — Constructorul-Flacăra, 
Minerul — Chimia, Foresta — In
ter, Locomotiva — Aripile, Meca
nica — C.S.M.

ETAFA A XIV-0
- duminici 2 decembrie

Aripile — Minerul. C.S.M. — 
Foresta. Inter — Unirea, Petrolul
— Textila, Victoria — Letea, Con
structorul-Flacăra — Viticultorul, 
Chimia — Mecanica. Locomotiva
— Lamin ovil.

ETAPA A XV-o
— duminici 9 decembrie

Foresta — Petrolul, Minerul — 
Constructorul-Flacăra, Letea — 
Chimia Mecanica — Victoria. La
minorul — C.S.M.. Textila — in
ter, Unirea — Locomotiva. Viti
cultorul — Aripile.

Xll-a 
notam brie
Petrolul 
Minerul, Inter

Lamino- 
□ — Vic- 
Meeanica,

U-

MS»

Sportul [ Pa g a 7-a
j



PUNCT FINAL ÎN TURNEUL
INTERNAȚIONAL FEMININ DE ȘAH 

începe intilnirea tinerelor șahiste din România și R. F. Germania
Vineri seara, la ore tirzii, in 

frumoasa sală rezervată șahu
lui la hotelul Roman, din Băi
le Herculane. au luat sfîrsit în
trecerile din cadrul turneului 
international feminin de sah al 
României, ediția 1984. în ulti
ma partidă, disputată cu dîrze- 
nle si prelungită De distanta a 
aproape 8 ore de ioc. tînăra 
noastră maestră internațională 
Viorica Ionescu a încheiat cu o 
frumoasă victorie, dispunînd de 
reprezentanta R, D. Germane, 
maestra internațională Martine 
Keller.

Astfel, tabloul cu rezultate al 
turneului devine complet Iată 
'um arată clasamentul final (Ia 
egalități de puncte, ordine 
Sonneborn-Berger) : 1. Elen»
Ahmilovskaia (U.R.S.S.) 10.5 p 
(ain 13 posibile) : 2. Nana Io- 
selh.nl (U.R.S.S.) 10 p : 3—4.
clisabeta Folihroniade si Ga
briela Olârasu (ambele Româ
nia) 7 p ; 6—7. Ligi» Jicman 
si Viorica Ionescu (ambele Ro
mânia) — 6.5 p : 8—9. liana 
Gl-tz (Israel) și Dana Nuțu (Ro
mânia) — 6 p ; 10. Marina Po- 
gorcvici (România) 5.5 p ; 11— 
13 Joana Jagodzinska (Polonia),

Campionatul mondial de acrobație aeriană (zbor cu motor)

ÎNTRECERI DISPUTATE ÎN PRIMA PROBĂ,

PROGRAMUL DE EXERCIȚI IMPUSE - CUNOSCUTE
BEKESCSABA, 19 (prin tele

fon). Prima probă a Campiona- 
t’Uui mondial de acrobație ae
riană (zbor cu motor), progra
mul de exerciții impuse — cu
noscute, s-a desfășurat vineri șl 
sîmbătă, in condiții meteo deloc 
favorabile, care au influențat în 
mod substanțial rezultatele. în
trecerea feminină, foarte echili
brată, după cum rezultă din di
ferențele mied de punctaj dintre 
concurente, a furnizat o surpri
ză, titlul la această probă reve
nind sportivei Linda Mayer 
(S.U.A.), cîștigătcare în disputa 
cu Irina Adabaș (U.R.S.S.). Ne
așteptate sînt și locurile ocupate 
de reprezentantele noastre Maria 
Șulean (0), Nina Ioniță (11) și 
Elisabeta Coca (15), este drept 
la mică distanță de lideră, o ex
plicație fiind oferită de severi
tatea deosebită a juriului de 
concurs, în care nu avem repre
zentant.

La băieți cîștigătorul* * titlului 
european în 1983, cehoslovacul 
Petr Jirmus, trlonat de veșnicul 
vicecampion, vest-germaniul Man
fred Strossenreuter, și nou veni
tul Frank Fry (Australia) și-au 
adjudecat primele trei locuri. 
Piloții noștri, Valeriu Zamfir 
(23) și loan Diaconu (33), ambii

fiecare grupă se califică In Faza 
superioară a „Cupei Italiei".

CAMCONATE

FRANȚA (prima etapă). Bor
deaux — Toulouse 2—1, Bastia — 
Monaco 1—0. Auxerre — Stras
bourg 2—0. Marseille — Sochaux 
3—1, Paris St. Germain — Nancy 
2—4, Metz — R. C. Paris 2—0. 
Nantes — Toulon 3—1 Lens — 
Rouen 1—0. Brest — Lille 0—0. 
Tours — Laval 1—1.

R. D. GERMANA (prima etapă). 
Rostock — Erfurt 1—1, Branden
burg — Magdeburg 1—5, Lok. 
Leipzig — Riesa 4—0, F. C. Karl- 
Marx-Stadt — Aue 1—2, Dynamo 
Dresda — Chemie Leipzig 9—1 !. 
Dynamo Berlin — Jena 2—0, Suhl 
— Frankfurt/O. 0—1.
• Pe stadionul „Wembley", con

form tradiției, înaintea începerii 
campionatului s-au IntUnlt echi
pa campioană a Angliei și câști
gătoarea „Cupei Angliei*, respec
tiv F. C. Liverpool — F. C. Ever
ton (ambele din Liverpool). Vic
toria a revenit formației Everton 
eu 1—0, prin punctul marcat de 
Grobbelaar (min. 56) — autogol I

• în turneul de la Rotterdam 1 
Manchester United — V.f.B. Stutt
gart 2—1 (0—0). Au marcat Hu
ghes (min. 71) și Olsen (mln. 85). 
respectiv Claesen (min. 76). Feye- 
noord — Anderlecht 2—0. Au în
scris Hoekstra (mln. 27) și Gullit 
(min. 87). în finală se vor Intîlnl 
Feyenoord și Manchester United.
»• Echipa braziliană Botafogo a 
jucat la Belgrad, cu Steaua Ro
șie. Echipa iugoslavă a ciștigat 
cu I—0 (a înscris Djurkovski — 
min. 74).

9 La Lagos (meci intre echipele 
de tineret) : Nigeria — R. P. Chi
neză 2—4) (0—0).

„TURUL ROMÂNIEI- LA MOTOCICLISM
(Urmare din pag. 1) 

început pe timp frumos, pe 
narcurs vremea s-a schimbat 
și alergătorii au avut de în
fruntat ploaia torențială care 
i-a însoțit zeci de kilometri. 
Urmează pe șoseaua udă lun
gile urcușuri de pe serpentinele 
Gutinului. Aici, unul din frun
tașii cursei, cunoscutul moto- 
crosist Ernest Miilner, are o 
defecțiune tehnică. Punîndu-și 
în valoare experiența și cu
noștințele mecanice, el a reu
șit să schimbe. chiuloasa de la 
motor în numai 7 minute și să 
treacă prin postul de control 
din Baia Mare la ora fixată în 
carnetul de bord. în pofida 
timpului nefavorabil, motocro- 
siștii sînt încurajați pretutin
deni de un numeros și entuzi
ast public. La Satu Mare, 
strungarul Mihai Negoiță 
(I.T.B.) este declarat învingă
torul etapei (11 puncte de pe
nalizare), fiind urmat in cla
sament de Mihal Motoi (Cal
culatorul București) cu 20 p.p. 
și P-’trișor Titilencu (Torpedo 
Zcmești) cu 23 p.p-

Duminică, în a cincea zi, pe 
distanta Satu Mare — Cărei — 
Oradea — Ar? ’ (272 km) coa- 
cu.-enții au simțit, poate mal 
mult ca oricînd, duritatea a- 
cesiei competiții de regularita
te și rezistență. După obișnu
itul test de îndemînare. ei au 
dat un exrmen de alergare pe 
teren accidentat, o autentică 
cursă de motocros în care, spre 
surprinderea generală, specia
liștii genului — motocrosiștii 
— prezenți la întrecere au fost 
devansați de vitezistul bucu- 
reștean M. Motoi. Pe această 
porțiune de 2 km s-au produs 
mai multe defecțiuni mecanice, 
printre cei rămași în pană nu- 
mărîndu-se și liderul clasamen-

Liu Shelan (R. P. Chineză) si 
Gerturde Baumstark (România) 
— 5 p : 14. Martine Keller 
(R. D. G.) 3.5 p.

Arbitrajul concursului a fost 
asigurat de Anghel Vrabie (ar
bitru principal) si Elena Rădu- 
canu.

★
Tot la Băile Herculane începe 

miercuri întîlnirea internaționa
lă amicală de sah dintre repre
zentativele feminine de tine
ret ale României si R. F. Ger
mania. întrecerea se desfășoară 
în 6 tururi (sistem Schevenin- 
gen). In echipa tării noastre 
vor evolua Viorica Ionescu, 
Mariana Bădici. Gabriela Olă- 
rasu. Smaranda Boicu. Cristina 
Rădulescu și Otilia Ganț.

★
VARȘOVIA. 19 (Agerpres). — 

în turneul internațional de 
șah de la Polianița Zdroj. du
pă 12 runde conduce Ghenadi 
Zaicik (URSA.) cu 8 p (1), 
•jrjiat de Maia Ciburdanidze și 
Kuzmin cu cite 8 p. Maestrul 
român Dan Bărbulescu, care in 
runda a 12-a a remizat cu 
cehoslovacul Karel Mokri, se 
află pe locul 6. cu 7 p.

debutanți, au avut o presta
ție corespunzătoare, iar Marcel 
Mitu (37) și Mielu Fețeanu (39) 
au zburat în condiții meteo În
răutățite mult sîmbătă, dnd le-a 
venit rîndul, conform tragerii la 
sorți.

Cea de a doua probă a cam
pionatului (exercițiile liber ale
se) a început duminică diminea
ța. Fetele și băieții noștri au 
numere de ordine mari și vor 
evolua luni, cînd este de aștep
tat ca starea vremii să se a- 
melioreze.

REZULTATE TEHNICE, indivi
dual, feminin : L Linda Mayer 
(S.U.A.) 3871,5 p, 2. Irina Ada
baș (U.R.S.S.) 3859,5 p, 3. Chate- 
rine Maunoury (Franța) 3847,0 p...
9. Maria Șulean 3687,3 p... 11. 
Nina Ioniță 3656,5 p... 15. Elisa
beta Coca 3268,1 p, masculin : 1. 
Petr Jjrmus (Cehoslovacia) 
4264,7 p, 2. Manfred Strossen- 
reuter (R.F.G.) 4206,3 p, 3.
Frank Fry (Australia) 4124,3 p... 
23. Valeriu Zamfir 3810,0 p,... 37. 
Marcel Mitu 3591,1 p, 38. loan 
Diaconu 3542,7 p, 39. Mielu Fe
țeanu 3473,4 p. Clasament pe e- 
chipe, feminin î 1. U.R.S.S., 2.
S.U.A., 3. Franța, 4. România ; 
masculin : 1. S.U.A., 2. U.R.S.S., 
3. Cehoslovacia... 8. România.

tului general, Daniel Tudor, 
sosit la Arad cu ghidonul diz- 
locat. La ultimele puncte de 
control continuă puternica ac
țiune a alergătorilor de la 
Torpedo Zărnești (P. Titilen
cu. E. Miilner și L. Ferenți).

Clasamentul etapei a 5-a :
Mase. : 1. M. Motoi (Calculato
rul Buc.) 14 p.p., 2. D. Ciuraru 
(I.M.G.B.) 27 p.p.. 3. T. Botaș 
(I.M.A.S.A. Sf. Gheorghe) 29 
p.p. : fem. : 1. Otilia Panca
(C.S.P.A. Buc.) 257 p.p.. 2.
Doina Popescu (C.S.P.A. Buc.) 
548 p.p., 3. Elena Rauca (E- 
lectro Sf. Gheorghe) 591 p.p..

In clasamentele generale con
duc Mihai Motoi (38 o.p.). Oti
lia Panca (471 p.p.) si I.M.G.B. 
(1237 p.p.)..

Etapa de luni : Arad — Deva 
— Alba Iulla — Sibiu (284 
km).

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
BOX • Dominicanul Francisco 

Qulroș, campion mondial la se- 
ml-muscă, și-a păstrat titlul în- 
vinglndu-1 pe panamezul Victor 
Sierra, prin k.o. în rep. a doua, 
in gala de la Ciudad de Panama.

CICLISM • In concursul de 
la Moscova, campionul mondial 
Serghei KopDov (URSS) a ciști
gat cursa de 1000 m cu start de 
pe loc în 1:03.568. A fost urmat 
de Malkov (RDG) 1:04,170 și 
Gaek (Cehoslovacia) 1:05,672
• Cursa „clasică" Parma — Vig
nola (215 km) a revenit italia
nului Mario Beccia In 4.52:27 
(medie orară 43,125 km) urmat 
la 4 s de portughezul Da Silva
• Turul Norvegiei. După < eta
pe conduce Dag Erik Pedersen 
(Norvegia) 15.59:13, eu 9 s îna
intea Iul Atle Kvalsvold (Norve
gia) șl cu 32 s înaintea ltd Ser
ghei Iermascenko (URSS). Eta
pele 3 și 4 au fost câștigate de 
Pedersen (4.35:32 pe 163 km), 
respectiv, Giuseppe Sarord (Ita

BOGATĂ ACTIVITATE
Atletismul a dominat compe

tițiile sportive de la sfîrșitul 
săptămînii. Concursuri au fost 
multe, iar rezultatele, în an
samblul lor, de primă mărime.

RECORD MONDIAL LA DISC 
FEMEI I

în cadrul competiției atletice 
feminine de la Praga. Irina 
Meszynski (R. D. Germană) a 
ciștigat aruncarea discului cu 
73,36 m. rezultat superior cu 
10 cm recordului mondial de
ținut de sovietica Galina Sa
vinkova de la 23 mai 1983. Pe 
locurile următoare s-au clasat: 
Galina Murașova (URSS) 72,14 
m și Zdenka Silhava (Ceho
slovacia) 70.14 m.

Alte rezultate : 200 m : Bar

Irina Meszynski (R. D. Germană), noua recordmană a lumii la 
aruncarea discului Telefoto : AP — AGERPRES

CAMPIONATE EUROPENE Șl
în cadrul competițiilor ofi

ciale desfășurate zilele trecute 
au fost înregistrate următoarele 
rezultate :
• CAMPIONATUL EURO

PEAN DE BASCHET JUNI
OARE, la Toledo (Spania) : 
grupa I : Iugoslavia — Franța 
65—41. Suedia — Polonia 69—56, 
URSS — Bulgaria 102—62 ; gru
pa a Il-a : Italia — Olanda 
75—45. Cehoslovacia — Ungaria 
81—70. Spania — R. F. Ger
mania 65—50.

• CAMPIONATELE MON
DIALE DE CICLISM JUNIORI, 
la Caen (Franța) : urmărire pe 
echipe : finala 1—2 : U.R.S.S. 
4:39,13 — R.F. Germania 4:42,64, 
finala 3—4 : Danemarca 4:42,94 
— Cehoslovacia 4:45.35. în con
tinuare clasamentul se prezintă 
astfel : 5. R. D. Germană. 6. 
Italia. 7. Australia. 8. Franța, 
cursa de viteză : finala 1—2 : 
manșa I : Schulze (R.D.G.) 12,49 
(pe ultimii 200 m) — Mcediaș-

ROMA Șl INTER IAU MIERCURI STARTUL
Fotbalul italian se prezintă 

miercuri la startul unui nou an 
competlțlcmal. Stagiunea de toam
nă debutează cu meciurile diiț 
„Cupa Italiei» la care participă 
16 divizionare „A", 20 divizionare 
..B" și 12 echipe din Divizia ,.C". 
Prezentăm programul meciurilor 
din „Cupa Italiei" a echipelor 
Roma (care va juca cu Steaua In 
„Cupa cupelor") șl Inter (adver
sara Sportului studențesc in Cupa 
U.E.F.A.): ROMA, care face parte 
din grupa a m-a, are următorul 
program : la 22 august, la Pistoia, 
cu fosta divizionară „B“ Pis- 
toiese ; la 26 august, acasă, cu 
Padova ; la 29 august, la Varese, 

lia) In 4.52:55 • Cehoslovacul 
Miroslav Sykora a ciștigat al 
28-lea Tur al Slovaciei în 
28.06:18. La 23 s s-a clasat Vla
dimir Dolek (Cehoslovacia) șl la 
1:16 Andrzej Mierzejewskl (Polo
nia) • Turul Belgiei a avut ur
mători! clștigătorl de etapă : 
Eddy Planckaert (Belgia) 4.39:59 
pe 198 km (et. 2), Jan Bogaert 
(Belgia) 4.56:12 pe 196.8 km (et. 
3), Jean Luc Vandenbroucke 
(Belgia) 23:44,66 pe 18,5 km (eta
pa 4, prima semietapă) și Plan-- 
ckaert 4.19:51 pe 163 m (et. 4, 
a doua semietapă). Planckaert 
este liderul turului cu 17.49:02.

GIMNASTICA • Concurs de 
gimnastică ritmică, la Sofia : 1. 
Dillana Gheorghieva 39,60 p, 2. 
Anella Ralenkova șl Daria Kut- 
kaite (URSS) 39,45 p, 4. Galina 
Beloglazova (URSS) 39,04 p, 5. 
Heide Krause (RDG) 38,75 p.

HANDBAL • Turneul mascu
lin de la Gyor a revenit, la go

bel Wockel (RDG) 22.15. Zve- 
tlana Jizdrikova (URSS) 22,75 ; 
800 m : Irina Podialovskaia 
(URSS) 1:57,31, Zuzana Morav- 
cikova (Cehoslovacia) 1:58,06, 
Nadejda Olizarenko (URSS) 
1:58,10 ; 1 500 m : Nadejda Ral- 
dughina (URSS) 3:50,63. Ravi- 
lia Agletdinova (URSS) 3:58,70; 
maraton : Zoia Ivanova (URSS) 
2.23:44 ; 4 X 100 m : Bulgaria 
42,62. U.R.S.S. 42,71 (echipa 
R.D.G. a fosț descalificată) ; 
4 X 400 m : U.R.S.S. (Baska
kova. Nazarova. Vladîkina. Pi- 
nigina) 3:19,12 — record unio
nal, Cehoslovacia 3:21,89 ; lun
gime : Heike Daute-Drechsler 
(RDG) 7,15 m. Helga Radtke 
(RDG) 7,11 m. Galina Cistiako- 
va (URSS) 7,11 m ; înălțime : 
Ludmila Andonova (Bulgaria)
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vili (U.R.S.S.). manșa a Il-a : 
Schulze 12.07 — Mcediașvili : 
clasamentul final : 1. Michael 
Schulze. 2. Otare Mcediașvili. 
3. Jens Glucklich (R.D.G). 4. 
Lutz Drhkops (R.D.G.). Cursa 
cu aditiune de puncte : 1. Vi- 
aceslav Ekimov (U.R.S.S.) 47 p 
(media orară 45.245 km). 2. 
Johan Devos (Belgia) 27 p, 3. 
Piercarlo Lucchini (Italia) 28 p 
— la 1 tur. 4. Dean Woods 
(Australia) 27 p. 5. Reinhard 
Hubei (Austria) 15 p.
• CAMPIONATUL MONDI

AL DE ȘAH. JUNIORI, la Kil- 
iava. La întrecerile care au 
avut loc în Finlanda au luat 
parte 54 de concurenti. Pe pri
mul loc s-a clasat danezul Curt 
Hansen cu 10,5 p. A fost ur
mat de sovieticul Aleksei Dreev 
10 p. islandezul Karl Thorsteins 
9 p si bulgarul Kiril Gheor- 
ghiev 9 p. Reprezentantul nos
tru Cătălin Navrotescu a to
talizat 6 p si s-a clasat pe lo
curile 32—38.

la 2 și 9 septembrie, la Roma, 
cu Genoa șl Lazio. Să reținem că 
tn ultimul joc de verificare, echipa 
Iul Conti și Falcao a pierdut, a- 
casă. cu 2—1, tn fața formației 
braziliene Mlneiro.

INTER — In grupa a n-a — 
se deplasează la 23 august la 
Ferrara (unde Intllnește pe Spăl); 
la 26 august, la Pisa ; la 29 au
gust primește, la Milano, divizi
onara „C" Francavilla ; la 2 sep
tembrie ae deplasează la Bologna, 
iar ultimul joc din grupă 11 sus
ține acasă, la » septembrie, cu 
AvelUno.

Primele două echipe clasate din 

laveraj, formației locale Raba 
Eto care, în ultimul meci, a ter
minat nedecis cu Lokomotiv 
Trnava 23—23.

HOCHEI PE GHEAȚA • Meci 
amical la Gavle : Suedia — Ce
hoslovacia 6—2 (5—0, 0—0, 1—2).

ÎNOT • Alte cîteva rezultate 
din campionatele S.U.A. de la 
Fort Lauderdale c bărbați : 400 m 
liber : Cettllinskl 3:51,43, 200 m 
mixt I Dillon 2:04,51, 1500 m :
Mykkanen 15:22,10, 100 m spate: 
Veatch 57,17, 100 m bras : Jack- 
son 1:03,46, 100 m fluture : Dillon 

54.81 ; femei 7 1600 m 1 Mlchde 
Richardson 16:18,80, 100 m spate : 
Susan O’Brien 1:03,05, 100 m
bras: Terri Baxter 1:12,27, 100 m 
fluture s Jenna Johnson 59,25.

RUGBY • Al treilea meci test: 
Australia — Noua Zeelandă, la 
Sydney, 24—29 (15—19). In pre
cedentele jocuri test : 16—9 și
15—1».

ATLETICĂ
1,96 m. Ludmila B i jjzova 
(URSS) 1,96 m, Tamara I: 
(URSS) 1,96 m ; 400 mg : /-ța
rina Stepanova (URSS) 53,78, 
Ekaterina Fesenko (URSS) 
54,42 ; hcptatlon : Natalia Grat- 
ciova (URSS) 6477 p. Nadejda 
Vinogradova 6357 p.

CARL LEWIS ÎNVINS I
Cvadruplul campion olimpic 

Carl Lewis a fost învins, în 
concursul de la Crystal Palace 
din Londra ! Dar nu într-o 
probă care-i este, să zicem, fa
miliară. ci într-o cursă pe... 
300 m. Kirk Baptiste, învinsul 
său pe 200 m. la J.O., și-a luat 
acum, într-un fel, revanșa. 
Timpul de 31,70 reprezintă cea 
mai bună performanță mon
dială pe această distanță. Le
wis s-a clasat al patrulea cu 
timpul de 32.18. Iată și alte 
rezultate : BARBATI : 100 m : 
Chistie (M. Brit.) 10,44, Sharp 
(M. Brit.) 10,55 ; 800 m : Bar
bosa (Brazilia) 1:44,98, Wuyke 
(Venezuela) 1:45,19; 1 000 m: 
Harrison (M. Brit.) 2:17,29 ; 
1 500 m : Walker (N. Zeelandă) 
3:36,97, Harris (SUA) 3:37.26 ; 
400 mg : Williams (SUA) 49,82, 
Gray (Jamaica) 43,91. 3 000 m : 
Flynn (Irlanda) 7:46,32. Buck
ner (M. Brit.) 7:47,26 ; 110 mgs 
Campbell (SUA) 13,45. McKoy 
(Canada) 13,58 m ; înălțime : 
Howard (SUA) 2,33 m. Stones 
(SUA) 2,25 m ; triplu : Banks 
(SUA) 16,78 m ; prăjină : Dial 
(SUA) 5,60 m. Lytle (SUA) 5.60 
m ; FEMEI : 800 m : Baker
(M. Brit.) 2:00.45 McDougall 
(M. Brit.) 2:01,11 ; o milă : Sly 
(M. Brit.) 4:28,07. Morley (M. 
Brit.) 4:29,15 ; lungime : Lewis 
(SUA) 6,73 m. Lorraway (Aus
tralia) 6,60 m.

EDWIN MOSES, CONTINUA.^
Pe stadionul din Berlinul 

Occidental, acolo unde a cu
noscut ultima sa înfrîngere. în 
urmă cu șapte ani (!). campio
nul olimpic Moses s-a impus 
categoric pe 400 mg — 48,49 I 
Alte rezultate mai importante: 
triplu : Mike Conley (SUA) 
17,44 m, 110 mg: Greg Fors
ter (SUA) 13.16 — cel mai bun 
rezultat mondial al sezonului, 
înălțime : Dietmar Mogenburg 
(RFG) 2,30 m.

★
Rezultatele celorlalte con 

cursuri le vom publica în nu
mărul nostru de mîine.

BALCANIADA DE POLO
(JUNIORI)

SOFIA (Agerpres). în cadrul 
Balcaniadei de polo pe apă 
pentru echipe de iuniori, ce se 
desfășoară la Kirdiali (Bul
garia), selecționata României 
a învins cu scorul de 9—6 echi
pa Greciei, iar reprezentativa 
Iugoslaviei a întrecut cu 15—7 
formația Turciei.
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