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FRUMOASE EVOLUȚII ALE TINERILOR HALTEROFILI

în sala Rapid, de sub tribu
na a doua a stadionului Giu- 
lești. s-a retrăit — vineri, sim- 
bătă si duminică — ambianta

am auzit destule voci, și de an
trenori. si de sportivi, care 
aveau aceeași direcție : bine-ar 
fi dacă s-ar prevedea un ea-

lcndar competifional mai bogat. 
Crescind numărul testelor — 
pentru că o competiție este, la 
urma urmei, 
te. implicit.

un test — va creș- 
și nivelul perfor- 
un front mult mai 
prezent în al doi- 
fost proeminentă 
afirmare a tinere-

lor pe 
larg decit in 
lea rind, a 
ambiția de 
tului : A. Czanka (in vîrstă de 
15 ani de la C.S.M. Cluj-Napo- 
ca) — locul 1 la categ. 52 kg. 
Gh. Popa (22 
— locul 2 la 
Munteanu (18 
și D. Țirdea
București)—locui ile 2 și 3 la 
67,5 kg. D. Murărețu (22 ani. 
Rapid București). S. Anghe] 
(20 de ani. Steaua). S. Meravei 
(17 ani .Chimpex Constanta) — 
locurile 1. 2 și 4 la categ. 75 
kg. Daniel Filip - (15 ani. Glo
ria Bistrița) — două recorduri 
naționale la copii la categ. 75

de ani. Chimpex) 
categ. 60 kg. L. 

ani. C. S. Onești) 
(18 ani. Rapid

Campionul olimpic Nicu Vlad cîștigă fără dificultate întrecerea 
la categ. 90 kg . . _ _ .

Ion OCHSENFELD 
Horia CRISTEA

Foto : Dragoș NEAGU (Continuare in pag. a 4-a)

Marea demonstrație a oamenilor muncii din Capitală, 
cu ocazia aniversării a 40 de ani de la Eliberare, a con
stituit o puternică expresie a unității in jurul partidului, al 
secretarului său general, tovarășul NICOLAE CEAUȘESQJ, 
a hotăririi nestrămutate de a da viață mobilizatoarelor 
programe de dezvoltare economico-socială a patriei, de 
a întîmpina Congresul al Xlll-lea cu noi și mărețe realizări.

împreună cu toți oamenii muncii, sportivii și-au adus și 
ei un fierbinte omagiu, mulțumind pentru condițiile create 
sportului românesc, pentru minunatele condiții de pregă
tire și de viață de care se bucură întregul nostru tineret.

din vremea cînd ferestrele vi
brau de încurajările si aplau
zele adresate voleibaliștilor fe
roviari, De astă dată, cei care 
au declanșat entuziasmul au 
fost halterofilii (peste o sută, 
din 20 de cluburi si asociații 
sportive din Capitală si din 
țară), care s-au întrecut în ca
drul „Cupei a 40-a aniversare".

Dirzenia cu care și-au apărat 
șansele a scos în evidentă. în 
primul rînd. faptul că acești 
sportivi, indiferent dacă sînt 
sau nu consacrati. dacă mai au 
încă de ridicat sute și sute de 
tone pînă să li se recunoască 
valoarea... la cîntar. nu sînt 
ispitiți să se culce pe laurii 
proprii sau ai altora, ci iși văd, 
în continuare, de treabă, adică 
se antrenează non-stop. în sală

CĂLĂREȚII DE LA STEAUA AU DOMINAT
ÎNTRECERILE DE DRESAJ

Timp de două zile, la baza 
hipică a clubului Steaua, s-au 
desfășurat 
a 40-a aniversare' 
(dresaj), 
răsplătiți, 
titlurile 
nali. Au 
dispute 
dovedind 
ilustrată 
tiile progresiilor, 
diferentele minime 
la unele categorii. ~

în vîrful ierarhiilor s-au si
tuat reprezentanții clubului 
Steaua — în continuare singu
rul centru în care există un 
interes deosebit centru pro
movarea acestei discipline 
a echitatiei — Dumitru Velicu, 
Nicolae Ghcorghc. Anghcl Do- 
nescu. Radu Marcoei, cărora 
li se mai adaugă citiv.i juniori 
talentati. alcătuind un pu
ternic nucleu. Nu-i putem o- 
mite. de asemenea De sportivii 
de la Olimpia, care au în Iosif 
Molnar — la 62 de ani — un 
veșnic tinăr animator al că- 
lăriei. un exemplu de muncă. 
Dasiune si competentă.

Așadar 
tîietate 
tivii 
cei mai bine pregătiți. Au fost

„Cupei 
călărie 

fiind 
și cu 

natio-

întrecerile 
>" la 

învingătorii 
totodată.

! campioni 
ansamblu, 

călăreții 
pregătire, 

de execu- 
ci si de 

existente

de
fost, în 

frumoase, 
o bună 

nu numai
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Șl AGREMENT, IN PARCUL HERĂSTRĂU

lupta pentru In- 
s-a dat între spor- 

mentionati. indiscutabil

Peste tot in tară au conti
nuat entuziastele 
sportice organizate 
„Cupei a 40-a 
Amplele și variatele 
reunit in săli și pe stadioane 
mii și mii de tineri și tinere de 
la orașe și sate, oameni ai mun
cii din întreprinderi și instituții.

Citeva insemnâri de la atrăgă
toarele concursuri desfășurate in 
Capitali, in mereu primitorul 
parc Herăstrău.

★
După ce s-au încheiat dispu

tatele întreceri de handbal, vo
lei, baschet, fotbal etc., progra
mate pe terenurile de la Tim
puri Noi, Electronica. F.R.B., 
Mecanica fină, Electromagneti-

manifestări 
in iadrul 
aniversare". 
întreceri au

ca. I.M.G.B. ș.a., bucureștenii iu
bitori de sport au cerut „time
out" în zilele libere următoare, 
pentru a onora o veche tradi
ție. Cea de o merge, împreună 
cu familiile lor, spre frumoasa 
salbă de lacuri ale Capitalei — 
Băneasa, Tei, Pantelimon. Pe 
mulfi, pe foarte multi, i-am gă
sit in parcul Herăstrău. Unii 
priveau oglinda lacului de sus, 
de pe vaporașele cu etaj, alții 
urmăreau săgetarea pescărușilor 
de sub umbrarele cu multe 
bănci. Cind, cu vocea lui pu
ternică, baritonală, starterul de 
la 500 m a dat plecarea in pri-

Emanuel FÂNTĂNEANU

(Continuare in pag. a 4-a)

Vasile TOFAN

(Continuare în pag. 2—3)

TÎRGOVIȘTE. Vibranta etalare 
de forță, armonie șl măiestrie a 
sportivilor din Tîrgoviște s-a bu
curat de un larg interes din par
tea celor prezariți la demonstra
ția oamenilor muncii organizată 
în localitate în cinstea Zilei de 
23 August. Bilanțul sportivilor 
tirgovlștenl a fost rodnic : 5 din
tre! ei sînt candidați olimpici, 
7 maeștri ai sportului, 45 au cu
cerit titluri de campioni al țârii 
la seniori șl juniori și tot atîția 
sînt’ prezențl în loturile repre-

încheiat C.M de acrobație aeriană (zbor motor)

NINA IONIȚĂ LOCUL 2
ÎN CEA DE A PATRA PROBA
BEKESCSABA, 26 (prin tele

fon). Duminică, cu festivitatea 
de premiere și demonstrația 
laureaților, s-au încheiat pe 
aerodromul sportiv din locali
tate întrecerile celei de a 12-a 
ediții a campionatului mondial 
de acrobație aeriană (zbor cu 
motor). După disputarea a pa
tru probe (exerciții impuse — 
cunoscute, liber alese, impusa

— necunoscute, liber — final) 
titlurile absolute au revenit la 
individual sportivei sovietice 
Halida Makagonova și ceho
slovacul Petr Jirmus, iar pe 
echipe reprezentativei femini
ne sovietice, respectiv celei a 
zburătorilor din S.U.A. în ceea 
ce privește evoluția piloților,

(Continuare în pag. 2—3)

zentative. Peste 150 OOO de tineri 
și tinere au luat parte la activi
tățile sportive de masă din ca
drul „Dacăadei".

Prin fața tribunei oficiale au 
trecut sportivi de Ia Metalul, Oțe
lul. C. S. Tîrgoviște. Printre el, 
modellștll M. Coșoveanu șl P. 
Bobeu, judoka N. Mibu șl I. Șer- 
ban, atleta Maria Vlăsceajju, 
boxerii C. Radu șl M. Vișin, 
luptătorii C. Damaschln și S. 
Baciu etc., gimnastele din șco
lile generale șl liceele dtn locali
tate, precum șl un frumos car 
alegoric al elevilor de la Liceul 
„Enăchlță Văcărescu".

M. AVANU
ORADEA. Cu prilejul demon

strației oamenilor muncii orga
nizată în cinstea marii sărbători 
naționale de la 23 August a fost 
prezentat, printre altele, un am
plu tablou al dezvoltării mișcării 
sportive biliorene, prin grafice și 
care alegorice și prin reprezen
tanții de frunte al celor peste 
40 de asociații șl cluburi care 
ființează aici. O impresie deose
bită au lăsat carele alegorice ale 
sportivilor de la Crișul, Clubul 
sportiv școlar nr. 1 șl de la a- 
sociațille Voința, Favorit, înfră
țirea. Cu aplauze au fost prl”-’ - 
gimnastele de la Spartac. jucă
toarele de baschet șt de tenis de 
Ia Sănătatea, I.A.M.T.-Unirea etc. 
Coloana sportivilor bihorenl a 
fost încheiată de reprezentanții 
asociației Lotus-I.T.A.. care au 
defilat cu mașini de concurs și 
de raliuri.

I. GHIȘA

IAȘI. Exprimînd bucuria pen
tru viața liberă șl prosperă ce o 
trăiesc în acești ani luminoși al 
socialismului, cel circa 6 ooo de 
sportivi ieșeni atlațl în coloanele 
demonstranților la marea sărbă
toare a poporului nostru au pre
zentat sugestive tablouri. Intr-o 
bogată șl variată paletă coloris- 
tică, Infățișlnd munca lor rodnică, 
preocupările lor („Omagiu la a 
49-a aniversare", „Tineretul ie
șean pe șantierele patriei". ,,tn- 
vățăm, muncim, ne jucăm", 
„Dansul umbreluțelor" etc.) El au 
Înscris cu trupurile lor cuvinte 
șl însemne scumpe întregului 
nostru popor : „Ceaușescu", „40", 
„P.C.R.", „B.S.B.". „Pace". El
s-au angajat să nu precupețească 
nici un efort pentru a transpune 
in viață marile sarcini ce Ie stau 
In față pentru realizarea unul 
bilanț tot mai rodnic In viitor. 
El mulțumesc din Inimă parti
dului pentru sporirea continuă a 
bazei materiale (astăzi există 
circa 500 de baze sportive la dis
poziția sportivilor din numeroa
sele cluburi șl asociații în care 
activează aproape 19 000 de tineri 
performeri șl 450 000 de partici
pant! în Întrecerile de masă ale 
„Daciadei"), fapt care a deter
minat propulsarea In performanță 
a numeroși tineri, printre care 
luptătorul Aurel Neagu, șahtstul 
Oridlu Foișor, aUeta Gabriela 
Mihalcea, judoka C. Niftică, 
boxerul N. Brînzel, canotoarea 
Ana Chiriacescu etc.

Al. NOUR



La complciul cipoiițional din Capitala După finalele campionatelor republicane de lupte I CELE
PAVILIONUL „l 1“ OGLINDA

A DEZVOLTĂRII MIȘCĂRII SPORTIVE
Șl TURISMULUI IN 40 DL ANI

Piața Scînteii. Pașii sutelor, 
miilor d-3 cetățeni se îndreaptă 
spre Esplanada Complexului 

................... .... "■ "i unexpozițional străjuită de 
monumental arc de triumf 
simbol al marilor noastre 
bînzi realizate în cele patru de
cenii dc viață liberă — pe care 
strălucesc. în reflexe aurii, ste
ma țării și datele jubiliare 
1944—1984.

Expoziția „Dezvoltarea _ eco
nomică și socială a României" 
— impresionantă imagine a ca
pacității creatoare a poporului 
nostru, a amplelor transformări 
revoluționare din anii socialis
mului. îndeosebi din perioada 
care a urmat Congresului al 
IX-lea al partidului — este cu 
adevărat asaltată de vizitatori. 
Ne aflăm printre aceștia și, 
evident, ne îndreptăm — ime
diat. în dreapta intrării, princi-

iz-

ca și la spectaculoasa dezvoltare 
a bazei materiale.

Frumos ilustrat. Pavilionul 
mișcării sportive românești, con
ține foarte multe fotografii. 
Nu lipsesc, evident. fotografii 
ale marilor noștri sportivi: Na
dia Comăneci. Lia Manolin, Io- 
landa Balaș. Anișoara Cușmir, 
Ecatcrina Szabo, Ivan Paizai- 
ehin, Valeria Racilă. Sanda To
ma, Corneliu Ion ș.a.

Strălucitoare, la propriu și la 
figurat, o vitrină cilindrică în 
mijlocul Pavilionului, In care 
afli trofee de valoare, obți
nute de către sportivii români 
în mari confruntări internațio
nale: Cupa Mondială a handba- 
liștilor (Paris. 1970). Cupa cam
pioanei de dubla. Ia tenis de 
masă (Beijing, 1961), medalii 
diferite ale multiplului campion 
olimpic, mondial, european și

Vn colt de... sport-turism. in 
expozifional

Pavilionul *2-1* al complexului
Foto : D. NEAGU

NUMEROȘI TINERI DAI LA PORȚILE AFIRMĂRII I
IDinamo București (greco-romane) și Steaua (libere), locui I

Recentele finale ale cam
pionatelor republicase indi
viduale de lupte sreco-romane 
si libere (seniori) ne-au prile
juit unele constatări îmbucu
rătoare.

In primul rînd, faptul că toți 
finali știi (230 la ereco-roirane 
6i 180 la libere) au reușit să 
susțină în numai o zi si 
jumătate. 630 de meciuri ! Fi
rește. într-un interval atît 
de redus (la jumătate fată de 
cel folosit la edițiile anterioa
re) se Părea că latura tehnică 
va fi neglijată. Dar. nu a fost 
asa. Dimpotrivă ! Concuren- 
tii. printre care si luptătorii 
noștri fruntași întorși de 
la Jocurile Olimpice de la 
Los Ar.zeies. si-au disputat in- 
tiietatea la un nivel tehnic 
superior celui obișnuit, ceea ce 
a condus la Încheierea multor 
partide înainte de limită, prin 
tuș sau superioritate de punc
te. Campionul olimpic al 
categoriei 100 kg, Vasile An
drei (Steaua), a susținut 6 me
ciuri ootinind tot atitea victo
rii prin tus. Iiie Maici (C.S.M. 
Suceava), ^rgmt" la caL 90 
kg. 5 succese prin tiu si unul 
rrin 
te 02-

izeszo
). io 

la _lib 
casa
cistigat 5 na 
una la dife 
nt_ m rv
nit o 
tea a

dîrzâ

•rj;

î.

iFe.

• Fostele d

pale — spre Pavilionul „Z-l", 
pe frontispiciul căruia stă scris 
cu litere mari albe, pe fond 
albastru: ..SPORT-SANATATE". 
Este Paviliooul Consiliului Na
tional' pentru Educație Fizică 
gi Sport, ilustrind marile suc- 
«Me ale spartului românesc — 
de masă șl de performanță — 
in cei 40 de ani de la Qibe- 
B. Cifre, diferite date. fo- 

afii vorbesc convingător 
>re succesele de prestigiu 

ale mișcării sportive din țara 
Aoastră. realizate în cele patru 
decenii și. in mod deosebii. în
tre 1965—1984. O hartă colora
tă prezintă județele țării. pe 
ieonturul fiecăruia fiind trecute 
Eiărul asociațiilor și al clu- 

lIot sportive, al 
timați și clasificați.

Biult decît grăitoare 
referirile Ia succesul 
ediții ale competiției 
le „Daciada", precum 
Oelenta comportare a 
lor români la marile 
tSrî taternațio *

sportivilor 
Mai 

ne apar 
celor trei 
Raționa

și Ia ex- 
sportivi- 

T confrun- 
-----internaționale : Jocurile O- 

Umplce. Campionatele mondiale 
M europene. „Universiade" Ș4L, Modesto FERRAR1M
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ma cursă de caiac, lumea ți-a 
amintit că in gentile de sport a 
pus ți o pereche de rachete, 
a minge, un cerc de plastic 
pentru joaca copiilor. Reacția 
amatorului de mișcare, de sport, 
o intuiseră cu mult înainte cei 
te la Consiliul municipal Bucu
rești pentru educație fizică ți 
sport, cu instructori și dascăli 
te sport pe toate terenurile, cu 
demonstrații de box, lupte, ju
do, nu numai pe estrada din a- 
eest îndrăgit parc bucurețtean.

Nu s-a plecat imediat către 
terenurile de tenis, ori spre 
locurile anume amenajate pen
tru joaca celor mici. Cu fieca
re cursă, întrecerile de caiac- 
canoe ale juniorilor deveneau 
mai interesante. „Cupa a 40-a 
aniversare" era ultimul act îna
intea campionatelor republica
ne de săptămina aceasta de la 
Pitești. Cîștiga la caiac simplu 
juniorul Lucian Matei — toată 
Îruștimea de la „Olimpia" era 
n picioare! Lumea îndrăgea și 

cunoștea „sportul" lui Patzai- 
ehin, știa că la Olimpia antre
nează Leon Rotman, dublu cam
pion olimpic, Traian Nădășan, 
Pascu Dordea, Anghel Ivanov. 
întrecerile, cum spuneam, erau 
dirz disputate, fetele de la Di
namo punctau mai în fiecare 
cursă (Gabriela Apostolache, Ge
ta Tudor, Didina Lesiga, la ca-

LA SPORT SI AGREMENT» •
primit si o diplomă! Urmează 
plimbarea cu barca, apoi in 
.Roata cea mare" și din nou 
aici. In Poiană (Critftao Popes
cu, clasa a Il-a, Școala gene
rală nr. 35).

Simbiti și duminică au fost 
dond rile as mult sport in par
cul Herăstrău. Cu întreceri de 
yachting și concursuri organi
zate aâ-boc. cu demonstrații de 
aeromodele si curse de ciclism, 
eu mii de bucurețteni aflați la 
plimbare, eu bărcile pe lac, ori 
in întreceri pe terenurile de 
joacă și sport.

ioc simplu și dublu), spre sa
tisfacția antrenorilor Elena 
Banioti și Mercur Ivanov. Evo
luții frumoase au arut n cm- 
bițioții tineri de la CS.Ș. Tri
umf, timpul însă fugea repede, 
soarele se ridicase mult dea
supra iacului, iar rachetele ți 
mingile de tot felul parcă ar
deau— • Cum e pe terenuri
le din parcul Herăstrău 3 •
Frumos, cred că stăm
ra (ing. Ion Andreescu, 
I.M.-GJ3.). • La cite întreceri as 
participat aici, in Poiana Soare
lui ? • La două. Ia prima am

sca

TD'IIMMDifM Of SUI 1010 PRONOAPOR1 IMOUMIAZA
REZULTATELE CONCURSULUI 

PRONOSPORT
Etapa din 26 august

1. Ceahlăul — Petrolul X; 2. Met 
Mangalia — Prog. 
Unirea Focșani — 
lăți 2 ; 4. C.F.R.
C.S.M. Suceava 1 ; 
Bv. — Progresul 
C.S.M. Drobeta — 
xandrla 1 ; 7. 
Tîrgoviște X ; 
— Gaz metan 
Deva — F.C.M. U.T. 
10. Unirea Alba Iulla 
Reșița 
C.F.R. 
Reșița 
FOND 
292.161

NUMERELE EXTRASE LA TRA
GEREA excepționala 

DIN 26 AUGUST
LOTO

Brăila 1; 3.
Dunărea Ga- 
Pașcanl — 
5. Tractorul 
Buc. 1 ; 6.
Unirea Ale- 

Autobuzul — C.S. 
8. Flacăra Morenl 

1 ; 9. Mureșul 
Arad X ; 
- C.S.M.

2 ; 11. sticla Turda — 
Timișoara X ; 12. Gloria

— Avîntul Reghin 1 ;
TOTAL DE CÎȘTIGURI î 

lei.

FAZA
71 82 9

n-a :

L I : B 
2 15 49 ;
62 8 35
40 ; EX-
24 85 33
EXTRA-
35 30 89

FAZA a Il-a EXTRAGEREA a 
V-a : 48 44 38 66 86 14 ; EXTRA
GEREA a vi-a : 46 47 37 76 50 
55 ; EXTRAGEREA a Vil-a : 74 
15 51 71 61 30. FOND TOTAL DE 
CIȘTIGURI: 1.186.386 lei.

învins cu oarecare dificultate 
(8—4) ne ftlircea Huțuleac (Me
talul Rădăuți). Tot la aceas
tă categorie a ieșit în nrim- 
plan (locul 2) un luptător mai 
puțin cunoscut, Gheorghe Cos- 
tin (C. S. Satu Mare). La „57 
kg“. Florian Diaconescu (Da
cia Pitești) și Gheorghe Șerban 
(C.S.M. Reșița), la „62 ’ '
Doru Spetcu 
rești) si Dorel 
sul București), 
lian Mavlea 
rești) si Petre 
rea Galați), la 
Szabo (Dacia ___ ..
kg" Cristian Albuț (Progresul 
București), la „100 kg" Gheor
ghe Panait (S. C. Bacău) și la 
„+ 100 kg" Ion Grigoraș (Di
namo București) sînt nu
mai cîtiva dintre luptătorii care 
DTomit evoluții superioare.

La „libere", luptătorii de la 
Steaua (antrenori Alexandru 
Geantă si Gheorghe Urian) au 
dominat cu autoritate întrece
rile : campioni la 5 catego
rii. un total de 55,5 puncte și 
locul I In clasament. Dinamo 
Brașov (Ion Iancău) : 3 cam
pioni. 34 de puncte si locul 2, 
iar Hidrotehnica Constanța 
(Ismail Kenan) : 1 campion.
20.5 p si locul 3. Pe locurile 
următoare : 4. Vulcan Bucu
rești 1? p. 5. Nicolina Iași 13,5 
p. 6. înfrățirea Oradea 10 p.

kg" 
(Metalul Bucu- 
Olariu (Progre- 
la .,68 kg" Iu- 
(Dinamo 
Cărare 
.,82 kg“ 

Pitești),

Bucu- 
(Dună- 

Atila 
la „90

ie

S-au mai evidențiat Viitorul 
Vaslui. C. S. Tîrgoviște, Co
merțul Tg. Mures. Minerul Mo- 
tru. Lemnarul Odorheiu Secu
iesc, Steagul roșu Brașov ș.a.

Unii dintre luptătorii frun
tași ds la „libere" și-au anun
țat retragerea din activi
tatea competițională. în locul 
acestora — si nu numai al lor 
— sînt multi tineri 
reale posibilități 
reze cu succes în 
națională. Iulian 
(Hidrotehnica) — 
clare în fata favoritilor cate
goriei 90 kg. Ciprian Radu și 
Ion Ivanov (ambii de la Stea
ua) — Constantin Ciucioiu 
(C. S. Tîrgoviște) la „52 kg“, 
Vasile Purdescu (Minerul Mo- 
tru) la „57 kg". Marcel Popa 
(Steaua) la „62 kg“ si Aron 
Cîndea (Dinamo Brașov) la „68 
kg“ sînt tineri aflati în cursa 
pentru afirmare. La catego
riile mari domină aceiași lup
tători : Vasile Puscasu 
kg) și Andrei Ianko 
Brașov (+100 kg).

Despre echipele 
la ambele stiluri 
avea însă prilejul 
ele a: 
lei ăi 
viziei

care au 
să concu- 

arena inter- 
Rîșnoveanu 
cu victorii

____ (100
— Dinamo

de lupte 
vom mai 

să scriem, 
iflîndu-se la începutul ce
le a doua jumătăți a Di- 

„A“.

C. MOLDOVEANU

La iiaâtatea latllnirii feminine (tineret) România - R.F.fi.

SAMSIELE NOASTRE AU UN HANDICAP DE 3 PUNCTE
Sahistde din reprezentativa 

feminină de tineret a tării noas
tre tint conduse la jumătatea 
intllmrii internaționale amicale 
pe care o susțin, la Băile Her- 
adame. in compania formației 
v nr taro a R.F. Germania. După 
trei runde, scorul este de 10.5— 
74 ia favoarea echipei oaspe.

Jucătoarele românce au în
ceput bine întrecerea, cistigind 
prima rundă cu 4-—2. deși au 
avut piesele negre la toate cele 
sase mese, conform tragerii la 
sorti. Iată rezultatele indivi
duale*: Isabel Hund-Cristina
Bădulescu 0—1. Ingrid Lauter
bach — Gabriela Olărașu 0.5— 
04. Bettina Trabertz — Viorica 
Ionescu 1—0. Anja Dahlgriin — 
Otilia Ganț 0—1. Ute Spăthe —

CM
(Urmare din pag. 1)

români, un rezultat deosebit de 
bun a obținut Nina Ioniță cla
sată pe locul 2 în proba a pa
tra. Pe echipe situația nu s-a 
schimbat raportindu-ne la edi
ția trecută, reprezentanții noș
tri situindu-se pe locul 4 la 
ft-r-inin p 1 la mascuțin (16 
țări participante).

REZULTATE TEHNICE. Proba 
a ——exerciții liber alese, fe
minin : L Halida Makagonova 
(UJLS.S.) 5836,3, 2. Valentina Yal- 
kina (UJLS.S.) 5730,5, 3. Liubov 
Nankova (U.R.S-S.) 5620,5, 4. Nina 
Ioniță 5599,8... 12. Maria Șulean 
51444— 13. Elisabeta Coca ‘
masculin : L Petr Jirmus

61964, 2.
(RJ.G.)

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

Masivul p 
startul. Și c 
nei etape . 
altfel — s 
mentarii. S

1. „Flecar 
retrogradate 
șase puncte 
Deosebit d 
te“ al găl 
promovare 
lui.

2. Scorul 
didată în 1 
zia „A", „ 
mai puțin

Smaranda Boicu 0,5—0,5, Moni
ka Hadke — Mariana Ioniță 0—1. 
In runda a doua, avînd albele, 
echipierele noastre au fost sur
prinzător întrecute, cu 1.5—4,5 : 
Olărașu — Hadke 0—1, Ionescu
— Lauterbach 1—0. Ganț — Tra
bertz 0—1, Boicu — Dahlgriin 
0—1. Ioniță — Spăthe 0—1. Bă
dulescu — Hund 0,5—0,5. In a 
treia rundă.” oaspetele* au mai 
luat două puncte avans (4—2) ; 
Hund — Ioniță 1—0, Lauterbach
— Ganț 0,5—0,5. Trabertz —Boi
cu 1—0. Dahlgriin — Ioniță 1—0, 
Spăthe — Bădulescu 0—1. Hadke
— Olărașu 0,5—0,5.

Intîlnirea România — R. F. 
Germania se desfășoară în „sis
tem Scheveningen". cu 6 runde.

I
I
I
I
I
I
I

SER
FOCȘANI, 

Partida dispu 
„Unirea", • ta 
surprinzător 
4000 de specta 
început deoseb 
încă din 
s-a aflat 
chlderea 
frumoase . 
dar fundașul 
a intervenit s 
mingea ta corn 
inițiativa în j 
de partea fos 
care, ‘ 
trece 
dată, 
(șut 
apoi . 
In cea 
reprizei, Influe 
din ce în ce 
jocul scade di 
cuiozitate. Fo 
mai activi 
două bune 
(min. 26 șl, m

Repriza sec 
nouă majfc 
care 
din carraBI^ 
goală (min. 50) 
tîrziu va cădea 
ta... gazdelor, 
de juniorul găl 
din centrarea 
deschiderea se 
ta. nervozitate 
trul avertizînd 
bene pe Mang 
ta teren), Neg 
linei șl elim 
"(pentru. lntrar 
adversarului).

Finalul part! 
Gazdele focț 
nu o vor obți 
beneficiază^! 
cordat 
supra lur® S 
portarul Paras 
Oană.

Arbitrul M. 
rești) a cond 
ciilpele :

UNIREA D 
Paraschiv — 
Lupu, GHEOR 
Popescu, Avan 
galaglu) — 
sillu) Sima,

DUNĂREA 
OANA — I 
BEJEN^BL 
Ichim, 
— VaișcWci 
COJOCARU, D

min. 
foa 
scorul 
pătru

în n 
la activ 
în min. 

senzaționa 
prin Anto 

de a

IDE ACROBAȚIE AERIANA
4061.1, 2. Nikolai Nikitluk
(U.R.S.S.) 3882,3, 3. Viktor Smo- 
lin (U.R.S.S.) 3367,7— 29. Mielu
Fețeanu 3367,2— 35. loan Diaco- 
nu 3246,6, 36. Valeriu Zamfir
3235,4— 40. Marcel Mitu 3182,2 î
proba a patra, programul liber 
final, feminin : 1. Halida Maka
gonova 1863,5, i
1725.1, 3. Liubov
4. Debbie Ryhn
rine Maunoury 
masculin : L 
(S.U.A.) 2143,3,
Strossenreuther 
Jirmus 2086,6, 4.
(Elveția) 2068,9, 
2054,3. CL.'—___
individual feminin : 1. , Halida
Makagonova, 2. Liubov Nemkova, 
3. Debbie Ryhn, 4. Nina Ioniță— 
15. Maria Șulean, 16. Elisabeta 
Coca ; masculin : 1. Petr Jirmus, 
2.Manfred Strossenreuther, 3. 
Kermit Weeks... 31. Marcel Mitu, 
32. Valeriu zamfir... 35. Mielu 
Fețeanu... 33. loan Dlaoonu ; pe 
echipe, feminin : ’ " — - “
5. U.A., 3. Franța,
masculin : 1. S.U.A.,
slovacia, 3. U.R.S.S.....
mânia.

2. I
I

s.

4747,3 : 
(Ceho

slovacia) 61964, 2. Manfred
Stroesenreumer (R.F.G.) 6122,9,
2. Henri Haigh (S.U.A.) 6131,5... 
30. Mielu Fețeanu 5367,2... 32.
loan Diacon u 5246,6, 23. Valeriu 
Zamfir 5235,4.- 35. Marcel Mitu 
5182,2 ; proba a treia, exerciții 
impuse — necunoscute, feminin : 
L Liubov Nemkova *
Debbie Ryhn 
Halida Makagonova 3568,5... 
Nina Ioniță 3167,5... 15. Maria
Șulean 2436,4, 16. Elisabeta Coca 
2234,7 ; masculin : 1. Petr Jirmus

3560,5,
(S.U.A.) 8553,1,

2.
8.

10.

ASTAZI SE DA

A „CUPEI
de astăzi

2. Nina Ioniță 
r Nemkova 1669,4, 

1664,4, 5. Cathe- 
(Franța) 1638,4 ;
Kermit

2.
2145,9,
Henri

Weeks 
Manfred 
3. Petr 
Mueller

a) 2068,9, 5. Henry Halgh 
CLASAMENTE FINALE —

1. U.R.S.S., 2.
4. România ;

2. Ceho •
7. Ro-

★
Astăzi, la Suceava, se dă star

tul ta Raliul aerian al României, 
faza de calificare pentru finala 
campionatului național.

dă star-

STARTUL IN PRIMA ETAPA

VOINJA- LA CICLISM
Incenînd 

desfășura pe șoselele 
ale municipiului Ploiești inte
resanta întrecere ciclistă inter
națională „Cupa Voința". Cinci 
etape, în patru zile, totalizînd 
peste 500 km, vor fi parcurse 
de rutieri ca un ultim test 
de verificare înaintea marii 
competiții care va începe la 2 
septembrie : Turul României. 
Din acest punct de vedere, a- 
lergările din Ploiești dobîndesc 
o semnificație aparte. sporti
vii străduindu-se să-și demon-

se va 
radi ale

streze întreaga gamă a posibi
lităților lor. astfel îneît 
poată intra în atenția 
țîei. La acest concurs 
anunțat participarea cîteva e- 
chipe de peste hotare pînă la 
redactarea acestor rînduri con- 
firmînd 
lonia și

Să 
selec- 
și-au

două echipe din Po- 
una din Cehoslovacia.

se va alerga etapa 
— Comarnic — <*“

Astăzi 
Ploiești 
ia— Comarnic — Ploiești, 
startul la ora 9. din fața Pa
latului Culturii din Ploiești.

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

Șina- I 
cu |

Consta

SERIA
E7

— duminicc

Viscolii BUCUI 
mima ,,30 Dec 
București (fosta 
Băicoi Danubk 
IUPS Chitila. ' 
rești — Chimia 
vicola Crevedia 
București, Poi 
ICSIM Bucureșl 
— Abatorul But 
lipeștil de Pădu: 
rești, Luceafăr 
joacă în a ceas*.;

ETAP
— duminici 

ICSIM — Av
MECON Abați 
IUPS — Viscol: 
păți, Sportul - 
ceafârul — Tel 
roșie — Poiana

*>TAP
— duminicc 

Abatorul — T
— IUPS, MECO!
— Chimia. Ave 
Luceafărul — F 
șle — Viscofil 
Petrolul nu joa

ETAP
— duminici

Poiana — Av 
ceafărul, C— 
MECON — MZ 
Flacăra roșie ' 
IUPS — Peert 
Avicola, TeTA

FU

Tetmorora - 
tul — - Carpii. 
Aversa. IUPS 
cotii — MEOT 
mia. Polan— — 
— ICSIM.



ALE DIVIZIEI „B“ AU LUAT STARTUL z
c „A" nu au uitat de unde vin • La cinj-Napaca, un scor SERIA A III-a
uit; 9-z! • Persista timiditatea oaspeților... UNIREA ALBA IULIA - C.S.M. REȘIȚA 0-1 (0-0)

I Diviziei „. “ a luat ieri 
b ne aflăm la capătul u- 
knent“ — lucru firesc, de 
r susceptibil de unele co- 
păm. deci...
ii de bună a celor trei 
u totalizat patru din cele 
1 joc, toate în deplasare, 

startul „cu două punc- 
care. iată, se gîndesc la 
prima zi a campionatu-

3. „Rămînerea în block-starturi" a unor e- 
chipe binecunoscute. ca Progresul Vulcan 
(0—3) și Metalul (0—1), prima echipă înre- 
gistrînd scorul său de forfait în fata unei 
promovate din Divizia „C“.

4. Lipsa de combativitate a oaspeților. Un 
exemplu : în seria a Il-a, aceștia au realizat 
un singur punct, ceea ce face ca golaverajul 
seriei să fie de 23—2 (!) in favoarea gazde
lor. Cele două goluri au fost înscrise de fosta 
divizionară „A“ C.S. Tîrgoviște.

it obținut de o altă can- 
tru promovarea în Divi- 
ffapoca. care a marcat nu 
kri echipei din Cavnic.

Este momentul ea Divizia ,,B" să demonstre
ze — in acest campionat — că face parte, 
efectiv, dlntr-o „grupă de performanță**, a 
fotbalului nostru...

UNIREA DINAMO FOCȘANI - DUNĂREA C.S.U. GALATI 0-1 (0-0)
I telefon).
I stadionul 
Iii public 
Is (circa 
I avut un 
romițător. 
ba locală 
p de des- 
Irma unei 
Lui Moise, 
I Negoiță 
hespingînd 
pntinuare, 
I o vreme 
pare „ĂV 
Lnute, își 
le“, prima 
Bejenaru

30 m) ; 
14 și 16). 

mătate a 
le căldura 
ronunțată, 
bi specta- 
fent totuși 
si ratează 
Ln Sima

OȚELUL GALAȚI — P ARTI
ZANUL BAC AU 3—0 (3—0) : Pa- 
chiteanu (min. 15 si 35) și Ro
taru (min. 23).

CEAHLĂUL P. NEAMȚ — PE
TROLUL PLOIEȘTI 1—1 (0—1) :
Glroveanu (mln. 60) pentru Cea
hlăul, Mocana (min. 21) pentru 
Petrolul.

PRAHOVA PLOIEȘTI — C.S. 
BOTOȘANI 2-0 (1—0) : Vlad
(min. 10) și Lambru (mln. 60).

C.FJt. PAȘCANI — C.S.M. SU
CEAVA 3—1 (1—1) ; C. Ionescu
(min. 4). Dumitrlu (mln. 70). res
pectiv Petrescu (min. 7).

P.C. CONSTANȚA — METALUL 
plopeni 2—o (0—0) : Bătrincanu 
(mln. 78) și Balaur (min. 85).

METALUL MANGALIA — 
F.C.M. PROGRESUL BRAILA 
2—0 (1—0) : Roșu (mln. 37 șl
56).

A.S. MIZ1L — CHIMIA FĂLTI
CENI 1—1 (1—0): Goia (min.
35) pentru AJS. Mizil, Popescu 
(mln. 85) pentru Chimia.

FEPA U B1BLAD — OLIMPIA 
RM. SABAT 0—3 (0—0).

(Relatări de la T. Siriopol, C. 
Rusu, A. Cristea, c. Enea, C. 
Popa, A. Bieltz, R. Alexandre seu).

ETAPA VIITOARE (duminică 
2 septembrie) : Petrolul Ploiești
— A.S. Mizil, F.C.M. Progresul 
Brăila — Oțelul Galați, Chimia 
Fălticeni — FEPA 74 Birtad, Du
nărea C.S.U. Galați — Prahova 
Ploiești. C.S.M. Suceava — Cea
hlăul P. Neamț, Partizanul Bacău
— F.C. Constanța, Olimpia Rm. 
Sărat — C.F.R. Pașcani, C.S. 
Botoșani — Unirea Dinamo Foc
șani. Metalul Plopeni — Metalul 
Mangalia.

ALBA IULIA. 26 (prin telefon). 
Gazdele nu și-au putut depăși 
condiția de nou promovate, ne- 
despovărindu-se nici o clipă de 
trac. Prudența, timiditatea, lipea 
de experiență și-au pus ampren
ta asupra jocului lor, moale și 
pripit la finalizare, inexact în 
apărare. Unirea n-a putut să o- 
pună decit o oarecare rigoare 
fizică (marcaj ambițios și ten
dință de presing) și o țesătură 
deasă de pase la mijlocul tere
nului. G£-M. Reșița, echipă mal 
sodidă, mai omogeni, mai ruti
nată. cu obiectiv declarat da 
promovare in prima. divizie, a 
exploatat Imediat carențele par
tenerei sale. S-a axat pe o a- 
părare fermă șl atentă (niciodată 
iurprinsă in inferioritate nume
rică) , care a anihilat rarele și 
palidele ocazii de goi ale Unirii. 
Părea că se mulțumește șl cu 
un med nuL pînă ctad (mln.
60) , Ia o gafa a portarului Șal

*
„W CLUJ-NAPOCA — MINE

RUL CAVNIC 9—2 (3—0) : Dobro- 
tă (min. 7, 43), Bucur (min jș,
61) , Muzsnai (mm. «>. Fișrc 
(Znin. 59. 73. 83). Boem (min șj), 
respectiv Peana (min. 61) rt 
Cristea (mia. 77).

STICLA ABIEȘUL TURDA — 
C.P.U. TIMIȘOARA 8—4.

GLORIA REȘIȚA _ AVTNTVX 
REGHIN 2—1 (3—0) : Tom (mc.
11), Irimia (min. 39), respectiv 
Haj nai (min. 70).

GLORIA BISTRIȚA — MINE
RUL LUPENI 2—0 (1—0) ; Coman 
(mia. 43) șl Florea (mm. 53 -«-r 
11 m).

ARMATURA ZALAU — AU
RUL BRAD 0—«.

OLIMPIA SATU MARE — IND 
S IBM 11 C. TURZH 2—1 (6-0) ;
Mureșan (mln 87). Gheneean 
(mia. 88), respectiv VT&dut 
(mia. 54).

(a respins neglijent, spre adver
sar, o minge aeriană), fundașul 
COJOCARU, avansat, a reluat cu 
capul ta gol. Moment psihologic 
defavorizau* pentru gazde, care 
vor ataca pină la sflrșlt dezor
donat, in ciuda eforturilor antre
norului AL Moldovan, intrat ta 
teren, de a limpezi ofensiva. De 
partea cealaltă, precauție și mal 
mare ia apărare, cu Izbucniri 
decise pe contraatac.

Arbitrul Gh. Constantin (Rm. 
Vffloea) a condus foarte btae 
formațiile :

UNIREA : Șai — Vlad
61 ONUȚAN), Grozavu, Cornes- 
eu. Stănică — nea, Chira, MA- 
TEB — Tril, Mitracu, Popa (ixtta. 
51 AL. MOLDOVAN).

C.S.M. REȘIȚA : Bocșa — Co
jocaru, POPESCU, UȚIU, Teles- 
OU — Zah, Neagu, JACOTA — 
FLOREA, C. Alexandru (min. 54 
Ormenișan), PORTTK.

Ion CUPEN
* *

STRUNGUL ARAD — META
LURGISTUL CUGIB 5—1 (6—0) ; 
Nedelcu H (min. 70, 86), Bran 
(min. 74), respectiv Tîmpea 
(min. 85).

MUREȘUL EXPLORĂRI DEVA 
— F.CAI. U.T. ARAD 0—0.

(Reiată rl de la L Lespuc, Gh. 
Muntean, P. Fuchs, I. Toma, I. 
Domuță, z. Kovacs, Gh. Mor- 
năilă și I. Jura).

ETAPA Vir.rOARE (duminică 2 
septembrie) : Ind. sirmel C. 
Turzil — Gloria Reșița. F.C.M. 
U.T. Arad — Armatura Zalău, 
Minerul Lupenl — Sticla Arieșul 
Turda. Minerul Cavnic — Olimpia 
Satu Marc. O^.M. Reșița — ,U-
CluJ-Napoea, C.F.R. Tlmij'ara — 
Unirea Alba Iulia, Aurul Brad — 
Strungul Arad. Avintul Reghin 
— Gloria Bistrița, Metalurgistul 
Cugir — Mureșul Explorări Deva.

44).
ape cu o

linute mai 
I în poar- 

cu capul 
pJOCARU, 
ban. După 
cui crește 
Late, arbl- 
pnașe gal- 
Lbia ingrat 
a, Anglie- 
pe Lupu 
& asupra

dramatic, 
irea, dar 
1 min. 86

apărat de
1 fBucu-
‘ăcâtor e-

j’OCȘANI :
ANTIPA. 

MOISE.
60 Man-

I. 77, Va-

GALAȚI I
Anghellnei,

Ll.

ăNESCU

SERIA A H-a
Un stadion frumos (dar încă 

in lucru), gazon excelent, timp 
splendid șl aproximativ 5 000 de 
spectatori. O primă surpriză, la 
apariția echipei din Tîrgoviște, 
pe care, aproape nid n-am mal 
recunoscut-o. O confirmare, e- 
chlpa antrenată de D. Dumitrlu 
m, care a rămas o bună, for
mație de divizie secundă. Con
fruntarea ei cu o fostă divizio
nară „A* a plăcut. Am asistat 
la un meci interesant, spectacu
los, chiar dramatic (oaspeții au 
condus cu 2—0) cu ritm șl an
gajament sportiv. Au fost însă 
șl ratările, unele incredibile.

în calitate de. gazdă. Autobu
zul a avut la început superio
ritate teritorială, dar contraata
cul elevilor lui Valentin Stănes- 
cu le-a tăiat elanul. In mln. 7, 
viteza ex-rapldistulul Cojocaru 
și-a spus cuvîntul : acesta a 
•printat, a centrat șl ROȘU, 
vrînd să trimită In corner, a În
scris fa proprie poartă. Mal 
mult, ta min. 22, apărarea gaz
delor a fost iar depășită, CO
JOCARU l-a driblat șl pe portar 
și a înscris lejer. Ded, 0—2 ! 
Autobuzul a Început o adevărată 
cursă de urmărire. In min. 31, 
un „un-doi** cu Farcaș și ȚONE 
a înscris, din voleu, de la 17 m, 
un gol spectaculos, iar tn mln. 
45 aceiași jucători au făcut ea 
scorul să devină 2—2 : Farcaș a 
centrat și ȚONE a înscris cu 
capul.

AUTOBUZUL - C.S. TlRGOVIȘTE 2-2 (2-2)
După pauză nu s^a mai mar

cat, deși a fota repriza marilor 
ocazii, ta min. 52, Cursaru a 
ratat de la 5 m. ta min. R, Co
jocaru a șutat in portar, de la 
8 m, tn mln. 73, Țone a fost la 
un pas de golul trei (bun re
flexul lut Albu), In min. 18 
laneu a șutat in „transversală*, 
pentru ca ta mln. 85, Gbeoacă, 
scăpat singur, să șuteze tn Ga
briel, Inspirat ieșit de data a- 
ceasta ta tatimptoare.

Arbitrul Șt. Rotărescu (Iași) a 
condus bine echipele :

AUTOBUZUL : I. Gabriel — 
FARCAȘ, Bădllaș (min 75 TIU». 
Roșu, Chlvu — ȚONE, NAGHL 
T. ZAMFIR — Cursaru (mln. ». 
Ml rea), laneu, Butacu.

C.S. TÎRGOVIȘTE : Albu — 
Lică, Dumitrescu, BAICEA. Oata- 
fi — BICA, Petruț, L Marin, 
(min. « Ghergu) — COJOCARU 
GHEOACA, Dumitrașcu.

Constantin ALEXE

MECANICA FINA STEAUA 
BUCUREȘTI — I.M.A.S.A. SF. 
GHEORGHE 1—6 (0—0) : D. Pe
tre (min. 73).

DINAMO VICTORIA BUCU
REȘTI — CHIMICA TtRNAVENI 
2—0 (0—0) : Guda (min. 55 șl 6»).

C.S AI. DROBETA TR. SEVE
RIN — UNIREA ALEXANDRIA 
4—0 (1—0) : Brihae (mln. 7), Bi
ban (min. 65 și 81) și Mareoel 
(min. 85).

TRACTORUL BRAȘOV — PRO
GRESUL VULCAN BUCUREȘTI 
*—• (1—0) : Marcă* (mtn. U și 
83> șl Cimpean (ram. 44).

ȘOIMII LP.A. SIBIU — AC- 
TOMATICA BUCUREȘTI 3—6 
(»—6) : Țlglariu (min. 48) și 
Gabd (min. 74).

CARTAȚI M1RȘA — MINERIT. 
MOTBU 2—0 (1—0) : Paraschlv
(min. 33) șl Volculeț (min. 58).

LP. ALUMINIU SLATINA — 
METALUL BUCUREȘTI 4—0 
(3—0) : M. Leța (min. 6 și 87), 
Păun (min. 65) șl Stanciu (min. 
7» din 11 m).

FLACABA AUTOM. MOBENI 
— GAZ METAN MEDIAȘ 5—0 
(1—0) : Mihăescu (mln. 44), Toma 
(rata. 53) șl Nicoiae (mln. 58 
din 11 m).

(Relatări de la N. ștefan, G. 
Octavian, V. Manafu, C. Gruia, 
L Ionescu, M. Verzescu, C. Bu- 
ghea șl G. mnea).
ETAPA VIITOARE (duminică 2 

septembrie) : C.S. Tîrgoviște — 
Dinamo Victoria București, Au
tomatica București — Flacăra 
Autom. Moreni. Chimica Ttrnă- 
venl — I.P. Aluminiu Slatina, 
Progresul Vu.can București — 
Carpați Mirșa, 7ALAS.A. Sf. 
Gheorghe — Autobuzul Bucu
rești. Metalul București — C.S.M. 
Drobeta Tr. Severin, Gaa metan 
Mediaș — Șoimii I.P.A. Sibiu. 
Minerul Motru — Mecanică fir.ă 
Steaua București, Unirea Alexan
dria — Tractorul Brașov.

PREGĂTIRILE LOTULUI DE TINERET
Ia continuare» pregătirilor pe 

care le efectuează in vederea 
partidei amicale cu reprezentativa 
similară a B. D. Germane — care 
va avea loc miercuri 29 august la 
Bacău —, lotul de tineret a sus
ținut sîmbătă un med de verifi
care la Bacău în compania divi
zionarei „A* locale Sport Club. 
Intflnirea s-a încheiat la egali
tate. 1—1 (6—6), golurile fiind 
marcate de Lazăr (mln. 87) pen
tru lotul de tineret, respectiv 
A vădanei (mln. 88). (I. IANCU — 
coresp.).

In meci internațional de juniori

ROMÂNIA -R.0. GERMANĂ 
1-1 (0-1)

ALEXANDRIA, 26 (prin telefon). 
Pe stadionul Unirea din locali
tate a avut loc prima întflnlre 
dintre selecționatele de juniori 
ale României și B.D. Germane. 
Echipa noastră a Început jocul 
timorată, nesigură. Totuși, în 
min. 5 ea a avu* o toarte bună 
ocazie de a descheie scurul, dar 
mijlocașul Badea a reluat, c'ln 
valeu, pe lingă stUpul din stânga 
tA porUi lui Zaniswto. Două mi
nute mai tirslu însă, la o lovi
tură de colț executată de Wei- 
chelt, masivul fundaș central 
KRECHT a reluat balonul cu 
capul, trimițîndu-1 2a plasa porții 
echipei noastre : 0—1. Golul a
turnat plumb în picioarele ju
cătorilor antrenați de C. Toma 
care, pOnă în finalul reprizei, i^u 
au avut decît o singură ocazie^ 
aceea a lui Bondoc (min. 28) 
care a preluat lent și a permis 
autorului golului oaspeților să 
trimită mingea în corner. Un 
șut foarte greu (deviat de ,,zid“) 
a apărat Blro (min. 33) la o lo
vitură liberă executiată de Stein- 
men.

Mult mai spectaculoasă a fost 
repriza secundă. Tot jucătorii 
oaspeți, au reînceput mai bine 
jocul, atacând rapid, direct și 
derutant. In min. 56, ei ar fi 
putut majora scorul, dar același 
fundaș central foarte ofensiv 
(Krecht) a reluat în bară balo
nul centrat de Weichelt. Din a- 
cest moment, juniorii noștri au 
„apăsat de accelerator". In min. 
60, Dumitrescu și Bondoc au ra
tat egaiarea, pe care formația 
noastră o va obține în min. 6«: 
fundașul central Weitzel l-a fa
ultat clar în careu pe Dumitres
cu și lovitura de pedeapsă a fost 
transformată de BADEA. Alte 
două mari ocazii au punctat fi
nalul partidei, ocazii ratate de 
Badea (min. 73) și Steii.men 
(min. 77). Șl, astfel, partida s-a 
încheiat cu un rezultat echitabil.

Arbitrul A. Gheorghe (Româ
nia) a condus foarte bine for
mațiile :

ROMANIA : Biro (min. 46 Len
ta) — Dragomir (min. 46 Eugen), 
Radu, Naghi, Bunaciu — Dără- 
ban (min. 50 Pascal), Badea, 
Jurcă (njin. 46 Ilie) — Foaie 
(min. 33 Cortdurache), Bondoc 
(min. 70 Podolan), Dumitrescu.

R.D. GERMANA : Zanisato — 
Anstein, Kracht, Weitzel, Ritter 
— Minkewitz, (min. 60 Muller), 
Prasse, Einsiedl (min. 82 Hof
mann) — Steinmen, Wilaskh- 
mann, Weichelt.

Al doilea meci dintre cele 
două selecționate va avea loc 
marți, Ia Călărași.

Laurențiu DUMITRESCU

3GRAMUL TURULUI
V-a

mbrie

Sportul Co- 
. MEC ON 
— Petrolul 
îurești — 
etal Bucu- 
PloieștL, A- 
3ăra roșie 
împina — 
ați Sinaia 
Minerul Fi- 
rersa Bucu- 
rurești nu

imbrna
Chimia —

Minerul, 
Iul — Car- 
biana, Lu- 
1. Flacăra 
i nu joacă.

imbrte 
tal. Carpați 
[M, Avicola 
Danubiana. 
Flacăra ro-
— Sportul.

îmbrie
SIM — Lu-

Aba torul, 
portul — 
— Carpați, 
lubiana — 
u joacă.

*mbrie
iana, Spor- 
•a roșie — 
ifăral. Vis- 
lul — Chi- 
1, Abatorul 
joacă.

ETAPA A Vl-a
— duminica 7 octombrie

Chimia — Sportul, Aversa — Pe
trolul. Avicola — Viscofil, Abato
rul — Poiana, ICSIM — IUPS, Lu
ceafărul — MECON, Carpați — Da
nubiana, Minerul — Tehnometal, 
Flacăra roșie nu joacă.

ETAPA A Vil-a (intermediara)
— miercuri 10 octombrie

ICSIM — Viscofil, Poiana — 
Chimia, Danubiana — Flacăra ro
șie, Minerul — IUPS, Aversa — 
Tehnometal, Petrolul — Avicola. 
MECON — Abatorul, Sportul — 
Luceafărul. Carpați nu joacă.

ETAPA A VIII-o
— duminica 14 octombrie

TtfPS — Aversa, Danubiana — 
Minerul, Abatorul — Luceafărul, 
Petrolul — Flacăra roșie. Chimia 
ICSIM, Tehnometal — Sportul. A 
vicola — Carpați, Viscofil — Po
iana. MECON nu joacă

ETAPA A IX a
— duminica 21 octombrie

Luceafărul — Avicola. Tehno
metal — Viscofil, Chimia — Mi
nerul, Aversa — Abatorul, Car
pați — poiana, Flacăra roșie — 
ICSIM. Sportul — Petrolul, 
MECON — Danubiana, IUPS nu 
joacă.

ETAPA A X-a
— duminica 28 octombrie

Flacăra roșie — Chimia, Poiana
— IUPS, Carpați — TehnometaL 
Danubiana — Luceafăml, Minerul
— Viscofil. Aversa — Sportul, 
Avicola — MECON, ICSIM — Pe
trolul, Abatorul nu joacă.

ETAPA a X! a (intermediara)
— miercuri 31 octombrie

Petrolul — Minerul. MECON — 
Flacăra roșie. Avicola — Sportul, 
ICSIM — Tehnometal, Luceafărul
— Carpați. Abatorul — Danu
biana. Chimia — IUPS. Viscofil
— Aversa, Poiana nu joacă.

ȘTIRI • MECIURI
• CONVOCAREA SELECȚIO

NATEI DIVIZIEI „B*. La 6 sep
tembrie, la Arad. Selecționata 
Diviziei ,,B* va tntllnl, intr-un 
med amical, echipa similară a 
Iugoslaviei. Lotul nostru, pregă
tit de antrenorii Gh. Stdcu, R. 
Vlad șl N. Pantea, se reunește ezl, 
ora 11, La Arad, unde, miercuri 
(ora 17) -za susține un med de 
verificare cu U.T A.
• „CUPA A ®-a ANIVERSARE* 

LA RM. VILCEA. In Anala tur
neului desfășurat la Rm. VUcea. 
Chimia Rm. vneen a Întrecut pe 
Șoimii I.P.A. Sibiu cu soorul c. 
*—t (3—0) prin golurile marcate 
de Canbageac (min. 3). Catrina

AMICALE O ȘTIRI
(min. 40), respectiv Culdea (min. 
86). In partida pentru locur.le 
3—4 : F.C. OK — F.C. Argeș 
1—0 (0—0). A marcat Firănescj 
(min. 52L (P. Giomoiu, coresp.).
• POLITEHNICzX TIMIȘOARA

— JIUL PETROȘANI 4—0 (3—0). 
Autorii golurilor : Bolba (min. 16 
șl 57), Gluchici (min. 38) și Vlăr 
tănescu (min. 44). (C. Crețu,
coresp.).
• F.C.M. BRAȘOV — METROM

BRAȘOV 4—2 (3—1). Au înscris : 
Văidean (min. 15), Cramer (min. 
25}, Bența (min. 38), Bălan (min. 
72), respectiv Cristi (min. 42) și 
Neagu (min. 81). (C. Gruia,
coresp.).

CAMPIONATULUI DIVIZIEI „C" — EDIȚIA 1984-1985
ETAPA A Xll-a

- duminică 4 noiembrie

MECON — Carpați, Petrolul — 
Abatorul, Aversa — Luceafărul, 
Viscofil — Chimia, IUPS — Fla
căra roșie, Tehnometal — Avico
la, Minerul — ICSIM, Sportul — 
Poiana, Danubiana nu joacă.

ETAPA A Xllt-a
— duminică 11 noiembrie

Danubiana — Viscofil, IUPS — 
Sportul, Tehnometal — MECON, 
Luceafărul — Petrolul, Flacăra 
roșie — Abatorul. Carpați — Mi
nerul, Avicola — Poiana, ICSIM
— Aversa, Chimia nu joacă.

ETAPA A XIV-o
— duminică 18 noiembrie

Flacăra roșie — Carpați. Mine
rul — Avicola, Abatorul — IUPS, 
Viscofil — Luceafărul, Poiana — 
Danubiana. Petrolul — Tehnome- 
tai, Aversa — Chimia, Sportul — 
MECON, ICSIM nu joacă.

ETAPA A XV-a
— duminică 25 noiembrie

Minerul — Luceafărul, Viscofil
— Abatorul, Poiana — petrolul, 
Tehnometal — Flacăra roșie, Chi
mia — Carpați, MECON — Aversa, 
Danubiana — ICSIM, IUPS — A- 
vicola, Sportul nu joacă.

ETAPA A XVI-o
— duminică 2 decembrie

Carpați — ICSIM, Flacăra ro
șie — Minerul. Tehnometal — 
IUPS, Avicola — Aversa, Danu
biana — Petrolul, Luceafărul — 
Chimia. MECON — Poiana. Spor
tul — Abatorul. Viscofil nu Joacă.

ETAPA A XVII-a
— duminică 9 decembrie

IUPS — MECON, Aversa — Car
pați, Luceafărul — Flacăra roșie, 
Petrolul — Viscofil, Abatorul — 
Avicola, Poiana — Tehnometal, 
Chimia — Danubiana, ICSIM — 
Sportul, Minerul nu Joacă.

SERIA A Vl-a
ETAPA I

— duminică 2 septembrie

Textila Roșiorii de Vede — Chi
mia Tr. Măgurele, Chimia GăeșC
— știința Drăgănești-Olt, ci
mentul Flenl — Metalul Mija, Da
da Pitești — Electrica Tltu, Pro
gresul Corabia — Electronistul 
Curtea de Argeș, Metalul Alexan
dria — Sportul mundtoreso Ca
racal,' Recolta Stoicăneștl — Du- 
nărea-Venus Zlmnicea. Muscelul 
Cîmpulung — ROVA Roșiorii de 
Vede.

ETAPA A ll-a
— duminică 9 septembrie

Sportul muncitoresc — Cimen
tul, ROVA — Recolta, Știința — 
Textila, Chimia T.M. — Chimia G.. 
Dunărea-Venus — Muscelul; E- 
lectronistul — Dada. Electrica — 
Metalul A., Metalul M. — Progre
sul.

/
ETAPA A III-a

— duminică 16 septembrie
Muscelul — Metalul M„ știința

— Electrica, Dacia — Dtmărea- 
Venus, Textila — Metalul A., Chi
mia G. — ROVA, Cimentul — 
Chimia T.M., Recolta — Progre
sul, Sportul muncitoresc — Elec
tronistul.

ETAPA A IV-o
— duminică 23 septembrie

ROVA — Cimentul, Recolta — 
Chimia G.. Metalul A. — Musce
lul, Electrica — Chimia T.M., Me
talul M. — Sportul muncitoresc, 
Dunărea-Venus — Știința, Electro
nistul — Textila Progresul — 
Dacia.

ETAPA A V-a
— duminică 30 septembrie

Chimia G. — Dunărea-Venus, 
Chimia T.M. — Electronistul, Cl-

Tvnm — Becolta Muscelul — 
Sportul muncitoresc. Știința — 
Progresul, Metalui M. — Dacia, 
Metalul A. — ROVA, Textila — 
Electrica.

ETAPA A Wo
— duminică 7 octombrie

Electronistul — Recolta. Sportul 
mundtoresc — Electrica, Dunărea- 
Venus — Chimia T.M., știința — 
Metalul M., Dada — Metalul A-, 
Textila — ROVA, Muscelul — 
Chimia G.. Progresul — Cimentul.

ETAPA A Vile
— duminică 14 octombrie

Electrica — Metalul M„ Recolta
— Muscelul. Metalul A. — Elec
tronistul, Chimia T.M. — Sportul 
muncitoresc, Cimentul — Textila, 
Chimia G. — Dacia, Dunărea-Ve
nus — Progresul. ROVA — ști
ința.

ETAPA A VIII a
— duminică 21 octombrie

Progresul — ROVA, Textila — 
Chimia G.. Muscelul — Cimentul, 
Metalul A. — Recolta, Sportul 
mundtoresc — Știința. Metalul M.
— Electronistul. Chimia T.M. — 
Dacia, Electrica — Dunărea-Ve
nus.

ETAPA A IX-a
— duminică 28 octombrie

Recolta — Textila, Progresul — 
Metalul A. ROVA — sportul mun
dtoresc, Chimia G. — Cimentul, 
Dada — Muscelul, Știința — Chi
mia T.M., Dunărea-Venus — Me
talul M„ Electronistul — Elec
trica.

ETAPA A X-a
— duminică 4 noiembrie

Dacia — Știința, Recolta — E- 
lectrioa Muscelul — Progresul, 
Chimia T.M. — ROVA, Textila — 
Dunărea-Venus, Chimia G. —

sportul muncitoresc. Cimentul — 
Electronistul. Metalul M. — Meta
lul A.

ETAPA A Xl-a
— duminică 11 noiembrie

Dunărea-Venus — Cimentul, E- 
lectronistul — știința. Sportul 
muncitoresc — Textila, Progresul
— Chimia G., Metalul M. — Re
colta. Electrica — Muscelul, Me
talul A. — Chimia T.M., ROVA — 
Dada.

ETAPA A Xll-a
— duminică 18 noiembrie

Electronistul — Chimia G.. Me
talul A. — Cimentul, Dunărea- 
Venus — ROVA, Știința — Re
colta, Elctrica — Progresul, Chi
mia T.M. — Metalul M., Dacia — 
Sportul mundtoresc, Textila — 
Muscelul.

ETAPA A Xlll-a
— duminică 25 noiembrie

Metalul M. — Textila, Progresul
— Chimia T.M., Chimia G. — 
Metalul A.. Cimentul — Electrica, 
Recolta — Dacia, ROVA — Elec
tronistul, Muscelul — știința, 
Sportul muncitoresc — Dunărea- 
Venus.

ETAPA A XIV a
— duminică 2 decembrie

Metalul A. — știința. Electronis
tul — Dunărea-Venus Textila — 
Progresul, Metalul M. — Chimia 
G., Electrica — ROVA. Cimentul
— Dada. Sportul muncitoresc — 
Recolta, Chimia T.M. — Muscelul.

ETAPA A XV o
— duminică 9 decembrie

Progresul — Sportul mundto
resc, Dacia — Textila. Chimia G.
— Electrica, știința — Cimentul, 
Recolta — Chimia T.M., Muscelul
— Electronistul, Dunărea-Venus — 
Metalul A., ROVA — Metalul M.



La Suceava, la aeroclubul „Șoimii Bucovinei" Recorduri mondiale de atletism în serie...

ASTĂZI, START
SCCF.WA 26 forin telefon). 

Aerooortui Salcia din loca
litate a eăzduit azi (n.r. ieri) 
un eveniment cu totul deo
sebit centru vechea cetate de 
scaun a Moldovei : deschide
rea oficială a camoionatelor 
europene de raehetomodele. e- 
diția a 5-a. comoetitie orga
nizată Dentru prima dată în 
tara noastră. de către fe
derația Română de ModeUsn. 
Sint prezenti la start srxativi 
din Bulgaria Cehoslovacia. 
U.R.S.S. R F. Germania. Po
lonia si România. printre 
care mai multi campioni man* 
diali si recordmani in acest 
sport, ca cehoslovacii Anton 
Repa si Prii Taborsky. sovie
ticii Oles Belousov si £v-tieni 
Cistov. polonezul Meeistew 
Twardowski. românul Ma
rian Cosoveanu. medaliat cu 
aur la recentul concurs -Prie
tenia”. Ei vor inceoe miice 
fn.r. — azi) lupta pentru me
dalii la mai molie cateeort. 
pornind de la S3A rachete-

ÎN CE. DE RACHETOMODELE S/IHAVA 74,56 m LA DISC,

«

modele de durată cu oarasută 
si sfirsind cu S7 machete 
punctate pentru complexi
tate

Spuneam că deschiderea a 
constituit un eveniment deo
sebit Au fost prezenți peste 
10 000 de spectatori veniti cu 
mașini biciclete sau pe ios. 
din municipiul si comunele in-; 
veciaate : un imens “ard viu. 
multicolor in turul timpului 
de zbor. Si cel prezenti n-au 
avut ce regreta. După cu- 
rintnl de deschidere, rostit de 
tovarășul Traian Girba. orim- 
secretar al Comitetului ju
dețean Suceava al P.C.R. si 
salutul din partea F.A.I. adus 
de reprezentantul forului ae
ronautic International. Ottokar 
Safek (Cehoslovacia). vice
președinte al Comisiei de mo
dele spațiale. a urmat o 
impresionantă demonstrație a- 
viatică. POoti sportivi, para- 
șutiști. planoriști, modeliști 
din localitate si din mal mul

te aerocluburi din tară au ți
nut să onoreze ..europenele" 
cu un program care nu o dată 
ne-a făcut să ne oprim respi
rația de emoție. Parasutisti. 
printre care soții Maria i Io
nel lordânescu Florin Leca si 
multi alții ne-au înaintat pri
virile cu zborul lor acro
batic sub cupolele multicolore, 
iar piloti ca Nicoiae Antolii, 
Dan Teodor. Gheorghe Ută, Si- 
mion Marian. Gheorghe Tuca. 
Paul Cernisov (comandantul 
aeroclubului local) au de
monstrat înalta școală româ
nească in acrobațiile cu avio
nul sau planorul. Demonstrații
le. acest frumos prolog al 
competiției, au fost deosebit 
de interesante si aplaudate de 
numeroșii spectatori care de 
bună seamă nu vor pregeta să 
vină din nou la aeroport în 
zilele următoare pentru a 
urmări atractivul program al 
campionatelor europene.

Viorel TONCEANU

KAZANKINA 8:22,62 LA 3000 m

CUPA n 40 a ffllIVERSME»

• NlTRA. Cu prilejul concursu
lui „Agrocomplex". de Ieri, ce
hoslovaca Zdenka Silhava a a- 
runcat discul la 74,56 m — nou 
record mondial (v.r. 73,36 m Iri
na Meszyski — R.D.G. la 17 au
gust, la Praga). Pe locul doi 
Florența Crăciunescu cu 66,08 m.
• DEBREȚIN. In cadrul unul

concurs de juniori au fost con
semnate rezultatele : băieți : Un
garia cu U.R.S.S. 82—139, cu Ro
mânia 134—84, cu Bulgaria 
123—101, U.R.S.S. cu România 
139—79, cu Bulgaria 142—77, Bul
garia — România 117—104 ; fete : 
ungaria cu U.R.S.S. 55—101, cu 
România 55—100, cu Bulgaria 
74—80, U.R.S.S. cu România 
89—67, cu Bulgaria 94—63, Româ
nia cu Bulgaria 83—73. Subliniem 
evoluția tinerelor noastre atlete 
care au înregistrat și trei noi 
recorduri naționale de junioare : 
53,31 s Daniela Gămălie (Viitorul 
Buc.) la 400 m, 13,65 Daniela 
Bizbac (Viitorul) la 100 mg șl 
45,39 echipa El. Constantinescu, 
Mirela Niculescu, Ramona Stelei 
și Mihaela Chindea la 4X100 m. 
Un al patrulea record a fost 
realizat de Costel G răsti cu 
54,52 m la disc juniori II. Clteva 
rezultate: FETE: 100 m: 1. Pa- 
plnlna (URSS) 11,63, 2. Chindea 
11,87 ; 100 mg : 1. Bizbac 13,65, 
greutate : 1. Samoilă 15,89 m,
1500 m : 1. Vasilinceva (URSS) 
4:37,88, 2. Pălăcean 4:38,42, 400 m: 
1. Girova (Bulg.) 53,07, 2. Gămă-

lie 53,31, 3. Gnidu 54,24, 400 mg : 
1. Iovceva (Bulg.) 58,77, 2. Cr.
Vlăsceanu 59,18. înălțime: 1. Tur- 
ciak (URSS) 1,90 m, 2. Iancu 
1,84 m, 3000 m : l. Pălăcean 
9:16,48, 2. Matrahimova (URSS) 
9:38,05, 3. Gheorghiu 9:45,09. Din
tre băieți : Gh. Tomoioagă a
fost al 3-lea la 5000 m (14:33,01). 
ca șl Jan Ungureanu la s-uliță 
(70,90 m) și Tibor Balint la triplu 
(15,65 m), Costel Grasu al doi
lea la disc (54,52 m), dar cele 
mai bune comportări le-au avut 
însă Nicoiae Gombocz (1:52,05) 
șl Daniel Ciobanu (15,74 m) cîș- 
tigători la 800 m șl, respectiv, 
la triplu.
• LENINGRAD. Duminică, !n 

cadrul unei competiții desfășu
rate în orașul de pe Neva, Ta
tiana Kazankîna a îmbunătățit 
considerabil recordul mondial îra 
proba de 3000 m, parcurgînd dis
tanța în 8:22,62 cu 4,16 s sub 
vechiul record al Svetlan ei Ul- 
masova din 25 iulie 1982.
• BRUXELLES. In cadrul 

„Memorialului Ivo Van Damme® 
a fost înregistrat un nou record 
european la 3000 m obstacole : 
Joseph Mahmoud (Franța) cu 
8:07,62 (v.r. 8:08,02 Anders Gar- 
derud — Suedia la J.O. de la
Montreal). Pe locurile următoare 
la această probă : Maminski 
(Pol.) 8:09,18. Fell (M. Brit.) 
8:17,71. Alte rezultate la BĂR

UN ATRACTIV SPECTACOL
DE MOTOCICLISM Șl AUTOMOBILISM
Simbâtâ. - In Capitali. o 

Drcmicra 3 I xx cu nto—
tor: in cuplaj, oe un traseu 
ales in turul Parcului IOR. 
din cartierul Balta Albă, s-a 
desfășurat cn atractiv con
curs in cadrul -Capei a <B-a 
aniversare”. La care au hiat 
parte cei mai buni moiociclisti 
de viteză oe sosea si automo- 
bilist: fruntași- La Întreceri au 
psrticinat — printre alții — 
cunoscută rrotaridiști In 
Jian. Ion Lâzăresea. Car»! 
Berke. Niralae Bondoc. Laszla 
Ferenezi. automobilistu Nira 
Grizaras. Cornet Motoc. Vio
rel Obrejean. Mihai Ciucâ. 
Rado Dantresca si alti asi ai 
volanului- care au furnizat un 
frumos spectacol al curaju
lui si tndeminării.

au făcut zile grele unor par
teneri cu state mai vechi de 
activitate. Unul dintre fa
vorită Ion Lăzărescu a fost 
nevoit să abandoneze dato
rită defecțiunii de la carbu
rator.

Cu justificat Interes au fost 
așteptate disputele automo- 
bilistilor. desfășurate pe dis
tanta a 12 ture (3200 m un 
tur). Făcind dovada cali
tăților care l-au consacrat In 
arena internațională. Nic« 
Grixoras. pilotind o mașină 
-Dacia 1300“ din grupa A-2. a 
preluat conducerea din start, 
fiind secondat de fiul fostului

campion la automobilism Ma
rin Dumitrescu. Radu Dumi
trescu pe .Lada 1200". ei ocu- 
pînd astfel primele locuri la 
grupa A-2 și. respectiv, grupa 
A. Cel mai bun timp al zilei 
l-a realizat Nicu Grigoras cro
nometrat pe un tur cu 1:57,3.

CLASAMENTE : 50 cmc —
sport — 1. C. Berke (Voința 
Oradea). 2. L. Ferenezi (Tor
pedo Zărnești). 3. Al. Mol
nar (Progresul Timisoara) : el. 
nelimitată — 1. R. Gabor 
(I.R.A. Tg. Mureș), 2. N. Bon
doc (Energia Cîmpina). 3. T. 
Drăghici (I.M.G. Buc.). 4. I. 
Cluceru (I. T. Buc.).

CLASAMENTUL GENERAL 
LA AUTOMOBILISM : 1. N.
Grigoraș (I. A Pitești „Dacia"),

2. R. Dumitrescu^ U- T. Buc.).
3. L. Fodor (I. T. A Argeș).

Troian IOANIȚESCU

Primii au intrat in competi
ție participantii la clasa 5i 
cmc — sport. Cursa a fost 
mult gustată de spectatori, mo- 
toc-elistii disouiindu-si in- 
tiietatea intr-o Întrecere e- 
ehilibcată. Cocfîrmindu-si va
loarea demonstrată in ac
tualul campionat nație naL 
orădeanul Carol Brake si 
iaszlo Ferenezi din Zămesti 
s-au plasat in frunte, an cm- 
dus pe tind și. in final, a ciș- 
tigat primul pilot 'a o lunelnse 
de motocicletă. La dasa

FRUMOASE EVOLUȚII ALE
(Urmare d:n pag. I)

TINERILOR HALTEROFILI

in

30

1-a
DC

nelimitată, 
celor mai 
re. tinerii 
sint capabi
lizeze exemplar 
nia unor mai 
adversari. După 
nat majoritatea
liderul cursei. Ion Jian 
a trebuit, să oprească du 
za unei defecțiuni mec 
talentatul alergător dii 
Mures Bela Gabor s-a 
gaiat în duel cu un al 
perimentat motociclîst. 
pinaanul
(simbătă mai prudent c 
cînd) pe care l-a decăsiî 
asemenea, tinerii bocui 
Tânase Dră-hiei si Ion Cteeera

Tr

Nicoiae

kg (aruncat — 148 kg. total — 
255 kg). In al treilea rind, a 
fost foarte clină de semnificație 
retragerea din activitatea com- 
petitiaaală a -bătrîmlor” Virgiî 
Dodu (categ 67ă kg). Dragp- 
tnir Goroîlaa (categ. 75 kg. 
medalie de bronz la J-O) si 
Ștefan Tașnadi (categ. 118 kg. 
medalie de argint ia J.O.). 
D. Qcrrwian, spunea : .Se-sn 
ficat datoria. ae retrageaa eu 
fraatea sus. Dacia ea pentru 
local fiecăruia dintre nai. du - 
pata teatre titularizare să ati
nsese pe podisa cel patin trei 
r-tndsrHȘi “ Acest deziderat 
este realizabil : avea material 
aaaa de valoare ț-.Hjr-ta con
firmare : 2 medal:: de aur. 5 
medalii de a-gint, 1 medalie de 
bronz la J.O. de la Los Ange
les) si excelenti modelatori ai 
acestui fond — antrenorii (Ște- 
faa Achita. C. Dumitru. Gk. 
Măaâileseu. Gh. Gospodinov, 
Lâsăae Ieoesra — cu 14 spor
tivi tesrrisi la această -Cupă”. 
Megar Saraaeiae. liberia Ro
nan. Mihai Caastaatiaescu, S. 
Hergteelegia. Die Dacia. AL

ÎNTRECERILE DE DRESAJ
(Urmare din pag. I)

confruntări echilibrate. in 
urma cărora s-au impus 
Nicoiae Gheorghe — Învin
gător la cat. „Sf. Gheorghe" si 
intermediar II —. Dumitra 
Velicu (cat. intermediar I) si 
Angliei Donescu („Marele 
premiu"). Ei au executat bine 
figurile progresiilor. eviden- 
tiindu-se. totodată, si preo
cuparea de a promova în a- 
rena competițională o serie 
de cai tineri (Garltano. Lică- 
ret. Nufăr ș.a.), cu certe posi
bilități de progres si care 
se adaugă celor din garnitura 
mai veche (Derbist. Dor etc).

Să subliniem, de asemenea, 
si faptul că de această dată nu 
au mai existat neconcordante 
Intre notările arbitrilor, mem
brii juriului (D. Dumitrescu, 
I. Bârloiu. E. Gabrielescu. P. 
Andreianu), dind dovadă 
de exigentă si de aceeași op
tică în aprecierea evoluțiilor. 
Menționăm organizarea foar
te bună asigurată de clubul

Steaua, baza de aici puțind si 
In viitor să fie gazda altor 
manifestări ecvestre.

REZULTAT» TEHNICE : eak
„St. Gheorghe” — 1. Nicotao 
Gheorghe cu Lioâreț 11T1 p. X. 
Dumitru Velicu eu Garltano 
1154 p, 3. Iosif Molnar cu Buton 
1133 p. ; cat. intermediar I — 1. 
Dumitru Velicu cu Garitano 
1255 p, 3. Nicoiae Gheorghe cu 
Licăreț 1212 p 3. Iosif Molnar 
cu Bufon 121» p ; cat. interme
diar n — 1. Nicoiae Gheorghe 
cu Derbist 127» p, 2. Anghe! Do
nescu cu Dor 1266 p, 3. Radu 
Marood cu Jlmblar nes p ; 
„Marele premiu- — j. Angnel 
Donescu ~u Dor 1559 p, 2. Ni
coiae Gheorghe cu Derbist 1237 
p, 3. Radu Marcod cu Jim'olar 
1380 p.

în afara campionatului o-au 
desfășurat două probe : juniori 
— 1. Dan Ciubotaru (Steaua) cu 
Luxor 513 p. 1. Arina Savu 
(Olimpia) cu Igor 501 p, 3. Cris
tina Ruau (Steaua) cu Babilon 
464 p ; esL ușoară — 1. Marius 
Curteanu (Steaua) cu Luxor 
638 p, S. Radu Marcod cu Lo- 
vrado (14 p.

Rad. Andrei Karaffa, M. Ln- 
gojanu s-a-). în încheiere, do
rim să relatăm că pentru cei 
multi care. La căderea cortinei 
Ia acest frumos spectacol (în 
care cel mai bun rezultat l-a 
obtinut Constantin Urdaș, de la 
Olimpia, 350 kg la cat. 82,5 
kg). s-au grăbit să-i felicite 
pe organizatori (clubul sportiv 
Rapid București) a fost și 
Gheorghe Costaehe. cu ani in 
xtrmă recordman mondial de 
juniori La aruncarea ciocanului 
si fost campion national, tot 
de juniori, la haltere, la categ. 
98 kg (-Dacă nu poți deveni 
■n mare campion de haltere, 
halterele te pot ajuta oricum 
să izbutești ia alt spart !“ — 
ne-a declarat Costaehe).

CATEG. S kg : 1. A. Czanka 
(C.SJt daJ-Napoea) 1S7.S kg 
(SLS+llS). î. D. Morar (Rapid 
Arad) «9 kg (SHiii 3. P. To- 
roscol <G>oria Bistrița) 187.5 
(«3J4-U5). CATEG. SC kg : 1. V. 
Codoraa (Steaua) 235 kg (1S«+ 
US). S. M. Șdc (CMmpex 
Constanța) S77.5 k” (904-117,5). 3. 
O. Burz (CSJ4. Cluj-Napoca; 
195 kg (854-1»»). CATEG. 0» kg: 
1. D. Mateeș (C.S. Onești ; ta 
curs de transferare la clubul Di
nam» Boeureiut 257,5 kg (115+ 
Ittâ) 2. Gh. Popa (Chimpex 
Ccnscanta) ZîS kg (112j+14ns>. 
3. L Belts (Rapid București 245 
kg (110-Uîi. CATEG. CJ kg: L 
Vasae Bara (Oimpex Constanța) 
3M kg r.Z!_S+157 5 . L L Mun- 
teann (CA. Onești) 28+5 kg Q3» 
—!S2Ai 3. D. Tmdea (Rapid Bu- 
enreșg) 28» k” (U5+1S) 
CATTG. n kg : • D. Murâmu 
(Rapid Bacarecul 3S kg (1323 
+1S2.S). t S. Anghel (Steaua) 
285 kg akS+lSSl. 1. M. B:rean 
(Gloria Bistrița) 2TLS kg (12334- 
1S5). CATEG. 413 kg 1 1. C. Ur
da* (OHmpia București ; in curs 
de transt-ra-e la clubul Dinamo 
București) D3 k” (189+190). 2.
D. Aga.-iie (Olimpia București) 
325 kg (lri+lri). 3. C. Datija 
(Chimpex Constanta) 32» kg (145 
+115). CATEG. 90 kg : L Nicu 
Vlad (Rapid București; in curs 
de transferare la clubul Steaua) 
33S kg (1S5+18D 2. D. Suteu
(Steagul ;osu Brașov) 317,5 kg 
(140+177,5). 3. T. Roman (Steaua) 
310 kg (144+27)).CATEG. IC» kg ; 
1. V. Groapă (Steaua) 3223 
(145+1753), 2- A. Kerekl (Clujana) 
305 kg (144+165). 3. T. Urdea 
(Steagul roșu Brașov) 300 kg 
(132,5+167,51. CATEG. 11» kg: L 
T. Popa (Steaua) 34» kg (15»+ 
190), 2. A. Cristea (Rapid Arad) 
260 kg (110+150), 3. N. Ivănescu 
(URBIS) 233 kg (100+133). Pri
mii clasați au cucerit ..Cupa a 
40-a aniversare".

LOTUL DE BASCHET (m) 
SUSȚINE TREI MECIURI 

IA TG. MUREȘ
După o perioadă de pregătiri 

efectuate în perspectiva parti
cipării la Challenge round-ul 
campionatului european de bas- 
che’t masculin (7—16 septembrie, 
în Suedia), componentil lotului 
nostru național susțin trei me
ciuri de verificare tn compania 
echipei Akademik Varna (locul 
3 în campionatul Bulgariei). 
Jocurile au loc astăzi, marți și 
miercuri, de la ora 18 în Sala 
sporturilor din Tg. Mures-

Din selecționata română fac 
parte : Costel Cernat, Dan Ni
culescu. Roman Opșitaru. Flo
rentin Ermurache. Alexandru 
Vinereanu, Anton Netolitzchi, 
Petre Brănișteanu, loan Uglai, 
Gherasim Tzaehis, Sorin Arde
lean, Ion Ionescu, Viorel Con
stantin. Victor Iacob, Attila 
Szabo : antrenori : Gheorghe 
Novac $i Radu Diaconescu.

„TURNEUL PRIETENIA11 
LA HANDBAL JUNIOARE
La Phenian s-a disputat tur

neul international de handbal, 
rezervat echipelor reprezentati
ve de junioare si dotat cu tro
feul .Prietenia*4. întrecerea a 
fost cîștigată de selecționata 
Uniunii Sovietice, urmată de 
reprezentativa R. D. Germane. 
Echipa tării noastre s-a clasat 
pe locul V. după Polonia și 
Cehoslovacia si înaintea echi
pelor Bulgariei, R.P.D. Coreene 
Si Ungariei.

BAȚI :
10.21 
200 m
Glance 
Cruz 
(SUA) 
1:44,24,

1 :44,80.

100 m : B anti st e 
C. Smith (SUA) 
: Butler (SUA)

(SUA) 
10,23 i 
20.41.

(SUA) 20,42 ; 800 m :
(Brazilia) 1:42,41, Gray 

1 :43,28, Robinson (SUA)
Wuycke (Venezuela) 

Alte rezultate în numă
rul nostru de mîlne.

TELEX«TELEX
BOX • Iată învingătorii în tur

neul internațional de la Havana, 
în ordinea categoriilor: Torres 
Odelln — Cuba (b.p. Abdrajma- 
nov — U.R.S.S.); Orlando Reyes
— Cuba (b. neprez. Rabout — Po
lonia) ; Ramon Leden — Cuba 
(b.p. Alexandrov — U.R.S.S.); A* 
dolfo Horta — Cuba (b.p. Nur- 
kazov — U.R.S.S.); Angel Herre
ra — Cuba (b.p. Nergui — Mon
golia) ; Candelario Duvergel — Cu
ba (b.p. Ianovski — U.R.S.S.); 
Torten Schmidt — R.D.G. (b.p. 
Luis Hernandez — Cuba); Angel 
Espinosa — Cuba (b.p. Takov — 
Bulgaria); Bernardo Comas — 
Cuba (b.p. Petrich — Polonia); 
Pablo Romero — Cuba (b.p. șln
— U.R.S.S.); Hermengildo Buez —
Cuba (b.p. Alvlcs — Ungaria); 
Teofilo Stevenson — Cuba (b.p. 
Abadgian — U.R.S.S.).

GIMNASTICA • In concursul 
Internațional de la Olomouc (Ce
hoslovacia) primul loc la indi
vidual compus femei a revenit 
Olgăl Mostepanova (U.R.S.S.) cu 
79,825 p. urinată de Hana Ricna 
(Cehoslovacia) 79,425 p. Maxi 
Gnauck (R.D, Germană) și Elena 
Sușlna (U.R.S.S.) 79,225 p. La
bărbați pe primul loc s-a clasat 
Dmitri Bllozercev (U.R.S.S.) cu 
119,300 p, urmat de compatrloțil 
săi Vladimir Artemov (118,875 P) 
șl iuri Balabanov (117,525 p).

ÎNOT • La Moscova, tn cadrul 
unul concurs internațional, s-au 
înregistrat următoarele rezultate: 
femei 4X100 m mixt — R.D. Ger
mană 4:03,69 (record mondial); 
200 m spate — Zimmermann 
(R.D.G.) 2:12,56; 800 m — Strauss 
'R.D.G.) 8:29,35; 200 m fluture — 
Geissler (R.D.G.) 2:09,96; bărbați: 
1 500 m — Salnikov (U.R.S.S.) 
15:03,51; 100 m spate — Richter 
(R.D.G.) 55,67 ; 4X100 m mixt — 
U.R.S.S. 2:42,15 (record european); 
200 m fluture — Prigoda (U.R.S.S.) 
1:58,83 (record unional).

FOYBALmeridiane
TURXELL DE LA AMSTERDAM

Vineri a început turneul in
ternational de fotbal de la 
Amsterdam. turneu la care 
participă si lotul nostru repre
zentativ. alături de forma
țiile Ajax Amsterdam. Feye- 
noord Rotterdam si Atletic» 
Mineiro. In prima oartidă de 
vineri Atletico Mineiro a în
trecut pe Feyenoord cu 3—2 
(2—1). în a doua Dartidă a pri
mei zile a turneului, lotul nos
tru reprezentativ a întilnit 
oe Ajax Amsterdam. Fotba
liștii olandezi au obtinut 
victoria cu 1—0 (0—0). prin 
golul marcat în^ultimul minut

MECIURI INTERNApONALE
• In meci amical la Buda

pesta : Ungaria — Mexic 0—2 
(0—1). Au marcat Negrete (mln. 
30) și Boy (mln. 56).
• La Bogota, In med amical ; 

Columbia — Argentina 1—6 (0—0). 
A înscris Prince (mln. 56).
• In preliminariile C.M. (zona 

Africii): Uganda — Zambia 1—0 
(in tur O—3). Zambia s-a califica*..
• Președintele F.I.F.A. Joao Ha- 

velange a anunțat câ tragerea la 
sorți pentru alcătuirea grupelor

de joc de Boeve. Formația 
noastră : Lung — Rednic.
Iorgnlescu. Ștefănescu. Un- 
gureanu — Ticieanu. Irimescu. 
Klein. Hagi (Mateut) — Coras 
(Lăcătuș). Cămătaru.

Duminică. în a doua zi a 
turneului. fotbaliștii noștri 
au întilnit- pe Feyenoord Ro- 

'tterdam. Echipa olandeză a 
cîștigat cu 3—1 (1—1) prin go
lurile marcate de Hauptman, 
Peterson și Buckstra, respectiv 
Coraș.

La ora închiderii ediției, era 
în curs de desfășurare finala 
turneului, Ajax — Atletico 
Mineiro.

A *
turneului final al C.M. va avea 
loc la 16 decembrie 1985, la Ciu
dad de Mexico.
• La 9 decembrie, la Tokio, 

se vor întilnl în finala „Cupei 
intercontinentale", F.C. Liverpool 
șl Independiente Buenos Aires.
• In C.M. de juniori (zona A- 

merii de Nord, Centrale și Ca- 
raibelor) pentru sferturile de fi
nală s-au calificat următoarele 
reprezentative: Canada, El Sal
vador, Honduras, S.U.A., Trinidad 
Tobago, Guyana, Mexic și Costa 
Rica.
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