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AMPLE MANIFESTĂRI SPORTIVE
DESFĂȘURATE SUB GENERICUL „DACIADEI“

Calendarul amplelor competiții sportive de masă, desfășurate 
sub genericul „Daciadei" continuă in fiecare din aceste fru
moase zile de august cu finale pe tară și numeroase manifes
tări polisportive organizate pe Plan local, în toate județele țăriL 
Iată citeva relatări șl informații despre „agenda Ia zi“ a „Da- 
ciadei** :

2-9 septembrie, „Turul ciclist al României"
Intr-o competiție de masă, la Pașcani

1500 KM PE UN TRASEU DE 0 RARĂ FRUMUSEȚE SUTE DE PARTICIPANT! ÎN FINALĂ !

• a sosit reprezentativa Siriei • Echipa României 
iși pregătește startul la Cimpulung • 15 sprinturi 

«ic câțărarc și citcva „etape maraton"
Apropierea startului în cea 

de a XXII-a ediție a „Turului 
ciclist al României" — mai 
sînt doar două zile pînă cind, 
la Cimpulung Muscel, 84 de 
rutieri din 5 țări vor porni la 
drum — se face simtită prin- 
tr-o seamă de evenimente. La 
comisia centrală de organizare

aducă o cît mai mare contri
buție la reușita acestei mari 
și frumoase sărbători sportive 
care este „Turul României**.

Fără îndoială, cei mai grăbiți 
în aceste preparative finale sînt 
rutierii. Ei știu că vor avea 
8 zile de dispute dîrze. 8 zile 
în care vor avea de parcurs a-

titoare. cu etape favorabile 
dezvoltării vitezelor maxime 
sau cu altele, în Țara Dome
lor. în care drumul străbate co
line înlăntuind la nesfîrșit ur
cușurile și coboririle.

în 8 zile. 2—9 septembrie, 
rutierii din Grecia, Polonia. Si
ria, Turcia și România vor lua 
10 starturi. în trei zile se vor 
prezenta chiar la cite două : 
duminică. 2 septembrie — la 
prolog (6 km contratimp indi-

Hristache NAUM
(Continuare in mo 2—3)

sosesc continuu vești

în cadrul etapei 
de vară a marii 
competiții sportive 
de masă „Daciada", 
in orașul Pașcani 
s-a desfășurat o 
frumoasă competi
ție. devenită tradi
țională : „Festiva
lul sportului mun
citoresc**. întrece
rea. ajunsă la a 
treia ediție, a reu
nit la start 560 de 
tineri si tinere din 
majoritatea asocia
țiilor sportive din 
întreprinderile și 
instituțiile orașului.

în urma unor 
întreceri urmărite 
cu interes. Învin
gători au fost ur
mătorii : atletism 
— 100 m — Cor
nelia Pop (A. S. 
Știința) și N. Ro- 
bescu (Precizia) ; 
lungime — Mela
nia Mocann (Ști-
inlă). N. Robescu 
(Precizia) ; 800 m
— Lili Androna- 
che (I.J.T.L.) ; 1 500 
m — P. Gomei
(Precizia) ; cros 
Pop (Știința) și

despre 
încheierea pregătirilor în ora
șele care vor găzdui sprintu
rile finale ale etapelor și des
pre începerea întrecerilor or
ganizate în întîmpinarea cara
vanei; delegația rutierilor si
rieni se află în Capitală; vi
neri dimineață a fost organi
zată o conferință de presă; e- 
ch’pa României. în frunte cu 
Mircea Romascanu. a plecat la 
Cimpulung Muscel pentru fini
sarea preparativelor s.a.m.d. 
Caravana se constituie într-un 
ritm alert, în ritmul curselor 
cicliste am spune, fiecare din
tre membrii ei încercînd să-si

proape 1 300 km. 8 zile în care 
vremea — cu capriciile ei — 
poate deveni un adversar de 
temut, astfel că este nevoie să 
se prezinte la start cu „bate
riile" încărcate, apți să dea 
piept cu toate dificultățile și 
să... învingă ! Traseul ediției 
actuale a „Turului României" 
este de o rară frumusețe. De 
multă, foarte multă vreme în
conjurul tării pe biciclete n-a 
mai beneficiat de o rută care 
să-i scoată în cale și drumuri 
de munte, tăiate prin defileuri. 
cu urcușuri pe care arbitrii 
le-au împărțit în trei categorii 
(A. B și C), cu coborîri ame-

In municipiul Satu Mare ac
tivitatea sportivă are cîțiva 
„stîlpi" de susținere care se 
numesc : Clubul sportiv, F. C. 
Olimpia, Clubul sportiv școlar, 
cărora li se adaugă, desigur, și

La C. E. de rachetomodele

PATRU TITLURI DE CAMPIONI
PENTRU SPORTIVII ROMANI

SUCEAVA, 30 (prin telefon), 
în ultima zi, s-a scris, pentru 
noi, cea mai frumoasă filă din 
cronica spectaculoasei compe
tiții care a fost Campionatul 
European de rachetomodelism 
găzduit cu exemplară ospitali
tate și competență de suceveni, 
pe aeroportul Aeroclubului 
„Șoimii Bucovinei". La între
cere au luat parte cei mai re" 
putați constructori de mini- 
rachete din Europa (Bulgaria, 
Cehoslovacia, Polonia, U.R.S.S., 
R.F. Germania, România),
„Băieții" noștri Marian Coșo- 

veanu, Petre Nicolae, loan Ca- 
targiu, Gheorghe Toxin, Lncian

acest 
pres- 

ro- 
cen

Șercăianu, Dorin Torodoc, Io
sif Kokosy, Iosif Varga — care 
s-au confruntat cu recordmani 
și campioni mondiali in 
sport au apărat cu cinste 

' tigiul rachetomodelismului 
mânesc. Ultima zi a fost
mai frumoasă ca spectacol. 
S-au lansat în zbor copiile, im
presionante. ale unor rachete 
spațiale ca : Soiuz, Saturn, A- 
polio, Ariane ș.a. — iar la fes
tivitatea de premiere, pe cel 
mai înalt catarg a fost ridicat

Viorel TONCEANU

(Continuare in pag. 2—3)

Pe 
in

Cornelia
P. Go

mei (Precizia) ; orientare turis
tică — Maria David (Precizia), 
M. Lăzăroaia (Victoria) ; înot 
(cat. 10—14 ani) — Cătălin Bor

timpul vacantei — prezențe entuziaste 
întrecerile de cros. Imagine surprinsă 
in cartierul Balta Albă din Capitală

Foto : Dragoș NEAGU 
can (Șc. gen. nr. 3) ; cat. peste 
19 ani — I. Munteann (Victo
ria) ; ciclism — I. Dănculesel

(Continuare In vag i—3)

„SECȚIA FANION
între aceste unități, un loc 

important îl ocupă Clubul spor
tiv școlar, a cărui eficiență s-a 
demonstrat în dese rânduri, 
munca și pasiunea colectivului 
materializîndu-se în realizarea

3 ' . X*w7'

ti

Anul înființării : 1958. Sec
ții : atletism, baschet, fot
bal, gimnastică, scrimă, vo
lei, Cadre tehnice; 18 pro
fesori, 5 antrenori. Elevi in 
grupe : 765.

în perioada 1973—1983 : 
titluri republicane — 46 ; re
corduri naționale de juniori 
— 4 ; sportivi in loturile na
ționale - 20 seniori și tine
ret, 110 juniori; candidați 
olimpici - 10 ; maeștri ai 
sportului - 10 ; sportivi ca
tegoria I - 256; sportivi ca
tegoria a ll-a - 770 ; pro
movați in cluburile de mare 
performanță - 255.

In frumoasa sală de scrimă, „i 
gătește cu

.viitorul" floretei sătmărene se pre- 
asiduitate

astfel că în acest 
s-a creat o atmo-

alte unități, 
frumos oraș 
sferă propice obținerii unor re
zultate de valoare in multe 
discipline.

La înapoierea fotbaliștilor noștri din lurneul pesle hotare

FINALIZĂRILE DEFECTUOASE PERSISTĂ
Șl DĂUNEAZĂ ECHIPEI NAȚIONALE

unor bune rezultate. De altfel, 
activitatea care se desfășoară 
la nivelul secțiilor se divizează 
în două mari direcții priori
tare : prima — și cea mai im
portantă — depistarea, selecta
rea și promovarea în arena 
marii performanțe a unor ele
mente de real talent, bine pre
gătite ; a doua — nici ea de 
neglijat — propria prezență in 
circuitul înaltei performanțe.

Privită din aceste unghiuri, 
munca ce se desfășoară Ia C.S.Ș.

este mai mult deeît satisfăcă
toare, dacă Ținem seama că nu
mai in ultimul deceniu au ple
cat spre diverse cluburi 255 de 
sportivi, unii dintre ei numă-
rîndu-se acum printre cei mal 
buni din țară (evident nu ne
glijăm contribuția ulterioară a 
tehnicienilor) și că în compo
nența Ioturilor naționale, mai 
vechi și mai noi, s-au aflat 230 
de sportivi. Media anuală ni 
pare, deci, un argument, 
ilustrând capacitatea cadrelor 
a rezolva sarcinile, de a 
înscrie în efortul general

se 
ea 
de 
se 
al 

sportului românesc. Că în toa
te domeniile se poate mai mult

Emanuel FÂNTANEANU

(Continuare în pag 2—3)

De vorbă cu

Lotul reprezentativ de fotbal 
a revenit ieri în țară. Cu par
ticiparea la turneul de la Am
sterdam și cu meciul amical 
R.D. Germană — România, 
tricolorii au încheiat o etapă 
din pregătirea debutului în 
preliminariile viitorului cam
pionat mondial, debut care se 
va produce la Belfast, la 12 
septembrie. în meciul cu Ir
landa de Nord.

Mircea Ixrcescu

Ieri, la scurt timp după so
sire, am avut o discuție cu 
Mircea Lucescu, antrenorul e- 
chipei naționale, pe care l-am 
rugat să ne răspundă la citeva 
întrebări.

— Deși au trecut doar cîteva 
ore de la meciul cu R.D.G., un 
prim bilanț al turneului este 
binevenit pentru cititori. Mai în- 
tîi, care ar fi concluziile după 
turneul de la Amsterdam ?

— De 10 ani, de cînd s-au 
sărbătorit 700 de ani de la a- 
tesiarea documentară a mare
lui oraș olandez, la Amsterdam 
se dispută în fiecare vară li
nul din cele mai puternice 
turnee din Europa occidentală, 
turneu Ia care participarea 
este deosebit de onorantă și 
unde, an de an, au luat parte 
formații de valoare și cu im-

Constantin ALEXE
(Continuare în pag. 2—3)

HANDBALIȘTII DE LA STEAUA ÎNVINGĂTORI 
ÎN TURNEUL DE LA DOBOJ

Handbaliștil de la Steaua au debutat victorioși în pu
ternicul turneu internațional „Doboj ’84“ (Iugoslavia) la 
care iau parte redutabile echipe de club din Europa. In 
primul joc. Steaua a întrecut pe campioana Iugoslaviei, 
Borac Banja Luka cu 28—22 (14—10), la capătul unui joc 
pe care l-a dominat tot timpul, conducîqd în permanență. 
Iată și celelalte rezultate : Ț.S.K.A. Moscova — Cervcnka 
Doboj 21—16 (11—9) și Metaloplastika Sabac — IF Istad 
(Suedia) 22—19 (15—12).



1300 KM PE UN TRASEU DE O RARA FRUMUSEȚE O DUPA-AMIAZA CU
(Urmare din vag l)

vidual) și la etapa I — Cîmpu- 
lung Muscel — Rm. Vîlcea (120 
km) ; luni, 3 septembrie — la 
etapa a II-a. Rm. Vîlcea — Tg. 
Jiu (110 km) și la etapa a 
III-a, contratimp individual 20 
km. la Tg. Jiu ; joi. 6 soptem- 

, brie — la etapa a VI, semi- 
etapa I (Cluj-Napoca — Bistri
ța. 119 km) și semietapa a 
II-a (Bistrița — Vatra Dornei' 
80 km). Din cele 9 etape, 6 
sint de munte, cicliștii fiind _ o- 
bligati să participe la 15 sprin
turi de cătărare (3 de cat. A. 8 
de cat. B și 4 de cat. C). astfel 
Incit se poate spune că traseul 
ediției a XXII-a a „Turului

României" are un pronunțat ca
racter muntos. Cătărarea este 
însă numai unul dintre capi
tolele examenului rutierilor de 
cursă lungă. Organizatorii — 
F. R. Ciclism, ziarul „Sportul" 
și A. S. Loto-Pronosport — au 
prevăzut însă teste numeroase 
și nu mai puțin dificile si în 
celelalte domenii. Astfel, sint 
înscrise pe itinerar 27 de sprin
turi, dintre care 19 interme
diare. adică 27 de posibilități 
de afirmare a 
două secvențe 
pentru demonstrarea forței — și 
cîteva „etape maraton” care 
să-i favorizeze pe ruleuri. E- 
xamen complex, pe o durată 
scurtă de timp.

sprinterilor ; 
contratimp —

RUTIERUL GH. LĂUTARU (Dinamo)
CiȘTIGĂTORUL „CUPEI VOINȚA"

PLOIEȘTI, 30 (prin telefon). 
Joi la amiază s-a Încheiat In lo
calitate întrecerea cicliști inter
națională „Cupa Voința". între
cerea, organizată In condiții ex
celente de UCECOM, în colabo
rare eu A.S. Loto -Pronosport, a 
constituit pentru mulți dintre 
participanți o utilă repetiție ge
nerală înaintea „Turului Rc 
mâniei".

Ultima etapă a „Cupei 
ța“ (a V-a) i-a condus pe 
tivi pe un traseu montan 
coeficient 
Sportivii au parcurs ruta ‘ 
lșani — Izvoarele — Cheia 
Săcele — Brașov — Predeal 
Sinaia — Comarnic — Ploiești 
(161 km), cu puncte de cătărare 
la Izvoarele, Bratocea și Predeal. 
Etapă grea, la capătul căreia 
victoria a surîs unui reprezen
tant al clubului sportiv Steaua, 
Ion Alexandru, tînăr talentat și 
ambițios. Primul loc în clasa
mentul general al actualei ediții 
a „Cupei Voința” a revenit insă 
lui Gh. Lăutaru (Dinamo), unul 
dintre cicliștii fruntași ai țării.

Clteva aspecte din desfășurarea 
acestei etape. La urcușul de du.pă 
Mănedu înregistrăm prima eva
dare. V. Mitrache (Dinamo) și 
S. Bulăreanu (Steaua) reușesc să 
se desprindă din încleștarea plu
tonului și după 3 km. de goană 
Iau un avans de peste 30 secun
de față de pluton, la Cheia de 
3 minute, față de alti 3 evadați 
— Gh. Buta.ru (Steaua). Cr. Trăi- 
staru (Muscelul) și S. Grekow- 
»ky (Start Varșovia) — toți trei 
afiați și el la un minut avans 
lată de pluton. Sprintul de că- 
țflrare de la Bratocea este dș-

—————

tlgat de V. Mitrache. El începe 
o cursă... contracronometru în- 
tr-o etapă în care mai avea de 
parcurs peste 120 km. Imediat 
după Sinaia, cicliștii din pluto
nul următor se dezlănțuie și, la 
intrarea pe șoseaua Cimpdnei. 
după 100 km de urmărire furi
bundă, este ajuns.

Sigur, viata în plutonul unei 
mari curse 
ușoară, 
pentru 
dar și 
pentru 
finală, 
licită 
susținerea acelora care pot fi 
favorabile culorilor formației 
pe care o conduc. Sperăm că 
aceste variante tactice vor con
tribui la dinamizarea cursei, că 
din lupta pentru diferitele cla
samente (individual — pe eta
pe și general, pe echipe — zil
nic și final, pentru sprinteri, 
pentru cățărători și pentru ie
rarhia „tinerilor") se vor naște 
secvențe de neuitat. Ediția care 
marchează semicentenarul „Tu
rului României" poate fi — 
sperăm — una dintre cele mai 
frumoase din îndelungata isto
rie a sportului nostru cu pe
dale. Există pentru aceasta toa
te condițiile : cicliști talentate, 
un traseu care oferă cele mai 
bune condiții de exprimare a 

Si o organizare la 
evenimentului.

pe etape nu este 
Ea implică eforturi 

clasamentul individual, 
strădanii pentru echipă, 
ridicarea ei in ierarhia 
Așa incit antrenorii so- 
coordonarea acțiunilor.

pregătirii 
înălțimea

Ro-

Votal- 
spor- 

cu un 
mare de dificultate, 

au parcurs ruta Te- 
Izvoarele -
Brașov — 
comarnic

Cu 24 km în.aln.t.e de sosire o 
nouă evadare : Gh. Kleinpeter 
(Dinamo) și I. Alexandru (Stea
ua), ultimul — mai odihnit 
reușind să-și adjudece, cu 
16:05 victpria . 
neral : 1. Gheorghe 
namo) 13h 16:02, 2. 
vacs (Voința Arad) 
O.^ Celea (Steaua)

4h
ge-Clasamentul _ 

Lăutaru (Dl- 
Ludovic Ko- 
13b 16:07, 3. 

13b 16:08.

Gh. ȘTEFANESCU

LA C.S.Ș. SATU
(Urmare din pop. 1)

și mai bine, dar aceasta este o 
problemă asupra căreia vom 
reveni.

„Vioara întîi* o constituie 
secția de scrimă, ea fiind — 
după cum ne spunea directorul 
Gh. Gynrkan — .minerul flo
retelor sătmărene, lamele scli
pitoare aflindu-se la nivelul 
seniorilor”. Este ceea ce se 
cheamă, intr-un cuvinte baza 
aici fiind terenul pe care se 
cultivă „răsadurile” unei dis-

SUB GENERICUL „DACIADEI1*
(Urmare din pag 1)

(Precizia) ; tenis de cîmp — D. 
Afloarei (Precizia) ; volei — 
Comerțul (la fete) si Vietoria 
da băieți) ; handbal — Inte
grata (f) și Victoria (b) ; po
pice — Mariana Brohanschi și 
R. Neamțu (ambii de la C.F.R.);

RADIOAMATORII DIN BUZĂU

șah — Maria Bursuc și C. Ba- 
lalon (ambii de la C-F-R-) ; 
tenis de masă — Carmen Olar» 
(Comerțul) ți L Petum (Pre
cizia).

Participantelor le-au fost o- 
ferite premii, diplome și cupe 
din partea Consiliului județean 
al sindicatelor Iași.
Constantin ENEA coresp

«I CUCERIT „CUPA U.T.C."

IA MĂNUȘA LITOIMLOIUI“

Timp de două zile, in jude
țul Buzău s-a desfășurat fina
la pe țară a „Cupei U.T.C.* la 
radioamatorism (ediția a n-a), 
la care au luat parte concu- 
renți de 15 pînă la 19 ani, din 
diferite județe ale țării și mu
nicipiul București.

In prima zi — la Buzău — 
a avut loc concursul de radio- 
tdegrafie, cu două probe : 
transmisiuni viteză și recepție 
viteză. După o dispută strînsă 
între tinerii participanți radio
amatori, pe primele trei locuri 
s-au clasat : 1. Marian Potera- 
Șu — Buzău, 2. Valentina Var
laam — București, 3. Manuela 
Aillncăi — Bacău. în clasamen
tul alcătuit pe județe, ordinea 
a fost următoarea : 1. Munici
piul București, 2. Bacău și Pra
hova, la egalitate de puncte, 3. 
Constanța.

In cea de a doua zi, concu- 
renții s-au deplasat in stațiu
nea Monteoru (unde au fost

CONSTANȚA, 30 (prin tele
fon). Sala sporturilor din loca
litate a fost luată cu asalt joi 
după-amiază. Exceptînd meciu
rile programate în cadrul celei 
de a treia reuniuni a turneului 
internațional de box „Mănușg 
Litoralului", iubitorilor sportului 
din Constanta le-a fost prile
juită și o entuziasmantă. îritil- 
nire cu fetele din reprezenta
tiva 
niei.
După aplauzele oferite cu ge
nerozitate gimnastelor, spec
tatorii au asistat. în continuare, 
Ia o gală de box reușită, jn 
care fiecare 
tori a luptat 
tru victorie.

Una dintre 
ale galei au 
V. Saghin (Farul) și M. Șchio- 
pu (Mecanică Fină București), 
încă din primul minut cei doi 
adversari au renunțat la obiș
nuitele tatonări si au schim
bat citeva lovituri dure, a- 
nuntîndu-șî astfel fiecare in-

de gimnastică a Româ- 
campioană olimpică.

dintre competi- 
cu ambiție pen-

partidele fierbinți 
oferit-o ..cocoșii"

MULTE MECIURI INTERESANTE IN DIVIZIA „A"1 5

a ciștigâ. dacă se 
înainte de limită, 

dintre cei doi s-a 
însă. în cea mai 

nu-

tenția de 
va putea. 
Echilibrul 
păstrat, 
mare parte a meciului și 
mai finalul mai slab al bucu- 
reșteanului i-a 
Saghin victoria 
tul campion al 
gomir Hie a 
turneu 
rioară.
cîndu-1 
Vasile 
stanța), 
coș : P.
Medgidia) b.p. K. Burhan (Tur
cia), I. Rîpă (IMUC București) 

(Iugoslavia). M.
(Voința București) 
(ASA Buzău)Cat. 
: M. Mihalache
K. Fikrat (Turcia),

V. 
Fos- 
Dra- 
acest

adus lui 
la puncte, 
„ușorilor", 
boxat la 
categorie supe- 

între-
Pe 

Con

la o 
semimiilocie. 

detașat la puncte 
Oprea (Portul 

Al(e rezultaic. Cat. co- 
Drogeanu (Cimentul

b.p. R. Aii
Ciubotaru
b.p. I. Popa 
semimijloeic 
(Farul) b.p.
L. Mocanu (ASA Cluj-Napoca) 
b.p. D. Gosevski (Iugoslavia),
M. Constantin (Farui) b.p. N. 
Ciubotaru (Metalul Bucu
rești).

DE „GRECO-ROMANE“
Cele mai bune echipe de 

lupte greco-rotnane narticiDă 
duminică, de la ora 10. la_ în
trecerile unei noi 
a Divizief „A*, 
acestei etape mu 
anunță interesante, 
șoara. Steaua nu va a 
siune prea ușoară in 
cu C. S. Arad și îndeosebi cu 
formația locală C.F.R.. care a 
„prins aripi* dună ce unul din
tre luptătorii săi. Aurel Tomti
ts. a cucerit recent titlul d -

etane, a V-a.
In program'îl 
[te meciuri SC

La Timi- 
ivea o mi- 

partidelc

MARE, SCRIMA

montate „vulpile*) pentru a se 
Întrece in proba de radiogo- 
niometrie-amatori (RGA). în
vingător a ieșit Alexandru Stă- 
nescu — Galați 4430, urmat de 
Laurențiu Bălan — Galați 44:41 

și Cristian Șichet — Buzău 5130, 
iar la fete Liliana Rada — Hu
nedoara 45:16, urmată de Cor
nelia Simina — Hunedoara 
63:40 și Lucica Sebe — Bucu
rești 8228. Pe județe : 1. Ga
lați, 2. Buzău, X Hunedoara.

După două zile de întreceri, 
alcâtuindu-se clasamente pe 
ambele probe (telegrafie și 
R.G.A.), locul I a revenit re
prezentanților județului Buzău 
eare an cucerit astfel „Cupa 
U.T.C.* la radioamatorism. Pe 
locul al doilea i-a clasat re
prezentativa județului Prahova, 
iar pe locul trei cele ale Mu
nicipiului București si județu
lui Galați, la egalitate de 
puncte.

Dumitru SOARE — coresp

cipline cu îndelungată tradi
ție. Beneficiind in decursul a- 
nilor de aportul unor tehnici
eni de valoare — AI. Csipler. 
ȘL Haukler, L Botka. E. Mă- 
tușan — s-au format sportiv 
bine pregătiți, ca de exem
plu, actualele componente ale 
lotului olimpic : Marcela Mol- 
dovan-Zsak, Monica Veber ș 
Rozalia Oros, precum și cea 
mai proaspătă recoltă' : Iudit- 
ha Gynrkan. Ștefan Stepper. 
Zsolt Tira, Sebastian Bente 
Crearea centrului de pregătire 
sătmărean a permis saltul spre 
calitate, iar existența acelui 
unicat local — sala de scrimă, 
asigură un cadru excelent de 
pregătire. Fără îndoială, de aici 
vor mai pleca spre podiumul 
marilor competiții noi perfor
meri de vakrâre.

Secție cu „vechime” este și 
baschetul, eare beneficiază de 
6 catedre și cțiva tehnicieni 
inimos:, intr-o vreme urcind in 
echipele naționale Romela Cris- 
tea. Csila Hosszu, Suzana Ke- 
restesy. Inditha Gross, pentru 
ca in prezent Ildiko Lepeduș. 
Adriana Moisa. Aurelia Gura 
să reprezinte perspectiva. Fără 
a contesta preocupările tehni
cienilor de a avea bune rezul
tate. trebuie să facem, totuși, 
mențiunea că o anume cobo
râre a plafonului se face sim
țiți dovadă că de la plecarea 
profesoarei Gabriela Both e- 
dtepele clubului nu s-au mai 
calificat pentru turneele finale 
ale juniorilor. Această ratare 
poate juca pentru tinerii teh
nicieni un ral de barometru in 
semnalarea deficiențelor care 
mai există.

C.E. DE RACHETOMODELE
(Urmare din pag. 1)

de 4 ori tricolorul țării noas
tre pentru titlurile de campioni 
europeni ciștigate de loan Ca- 
targiu la rachetoplane. și Pe
tre Nicolae la rachete de alti
tudine și două titluri pe echi
pe, la rachetamodele cu para
șută și rachetomodelele de al
titudine. „Este rodul unei se” 
rioase și perseverente munci, a 
măiestriei și inteligentei aces
tor sportivi. rodul condițiilor 
de care sportul. disciplinele 
tebnico-aplicative se bucură la 
noi" — spunea, printre altele, 
general mr. dr. ing. Ștefan Is
pas, președintele F.R.Md.. la 
Încheierea competiției.

Rezultate tehnice djn ultimele 3 
probe (desfășurate miercuri și 
joi) : S 4 C — rachetoplane (du
pă 3 lansări de baraj) — L loan 
Catargiu, campion european, 540 
secunde, 2. s. Gherncer (Ceho
slovacia) 457 s„ 3. A. Kariapin 
(U.R.S.S.) 390- s..„ 10. Gh. Toxin 
...12. D. Torodoc ; pe echipe : L 
Bulgaria, 2. Cehoslovacia, 3. 
U.R.S.S., 4. România. S 5 C — 
machete de altitudine — 1. Nico
lae Petre 1352 p, 2. Marian Coșo- 
veanu 1272 p, 3. nin Serghei 
(U.R.S.S.) 1212 p. Echipe: 1. Ro

mânia, 2. Polonia, 3. U.R.S.S. 
S 7 — machete : 1. S. Gherncer 
(Cehoslovacii,) 845 p. 2. M. Twar- 
dovschl (Poloi ia) 778 p, 3. J. Ko- 
tuna (Cehoslovacia) 763 p... 10. L. 
Șercălanu, 11. I. Vargp, 12. M. Co- 
șoveanu. Pe echipe : 1. Cehoslo
vacia, 2. Bulgaria, 3. Polonia, 4. 
România.

campion al tării la categoria 
52 kg. Un triunghiular echili
brat la Tg. Mureș : Steagul ro
șu Brasov —- SIMARED Baia 
Mare — Elcetromureș Tg. Mu
reș. Deschis oricărui rezultat 
este si triunghiularul de îa Tg. 
Jiu : C.S.M. Re ita — Electro- 
pulere Craiul a — Pandurii Tg. 
Jiu. Echipa din Rimnicu Vil- 
cea. care nu a reușit să acu
muleze prea multe puncte în 
prima parte 
zi or!are. va

a competiției divi- 
iacerca să profite

FANION"
te in „familia

„SECȚIA
Mai nou i

clubului sint secțiile de atle
tism, gimnastică, fotbal și volei. 
Desigur, am situat în prim
blau atletismul, care dispune 
de o bază corespunzătoare pen
tru desfășurarea activității, în 
care selecția constituie o preo
cupare de căpetenie, iar pro
fesorii Gh. Fdlop, I. Pâcuraru, 
Z. Fîlip incerdnd să-i lanseze 
a*»™» pe Vasile Selever, Car
men Floreseu, Ovidiu Achim 
si Corina Tersan. Un „cui al lui 
Pepelea' n constituie, insă, 
prof. Attila Keresztesi, care do
vedește încă lipsă de pasi
une ; comoditate, iar rezultate
le sint. desigur, sub nivelul 
posibilităților.

Cîndva de la secția de gim
nastică a plecat Cristina Gri- 
goraș, iar de la cea de volei 
Elena Dobroschi, pentru ca 
vremea din urmă rindurile 
fie destul de subțiri. Poate 
beneficiind de condiții din 
în ce mai bune (gimnastica

1, iar voleiul de noua 
jocuri) și aceste secții 
aduce contribuția pe 

încrederii ce li se a-

in 
să 
că 
ce 
la

Șc. gen. 
sală de 
își vor 
măsura 
cordă.

Clubul sportiv școlar Satu 
Mare are, deci, o secție fa
nion și alte cinci care trebuie 
să-și depășească condiția de 
„aurea mediocritas", cu atît 
mai mult cu cît am întilnit 
aici oameni pasionați, buni me
seriași, care au posibilitatea să 
ofere sportului de performanță 
românesc elemente valoroase, 
capabile să răspundă cerințelor 
impuse de dezvoltarea pe plan 
internațional a tuturor disci
plinelor.

FESTIVAL ȘAHIST LA SULINA
A V-a ediție a Festivalului de 

șah de la Sute na „Căluțul de 
mare* a reunit la start aproa
pe 100 de jucători și jucătoare 
de diferite categorii. Turneul 
principal a fost ciștigat de 
maestrul internațional Parik 
Stefanov, cu 9 p (din 11 posi
bile), urmat de Marian Miluț 
8 p. Dorin Moise și Daniel Sa
vin — 7,5 p. In turneul femi-

nin 
trei
Teodorescu, cu 8 p (din 10), pe 
locurile următoare clasîndu-se, 
la egalitate, Roxana Veniamin, 
Iuliana Modoi și Viorica Tolgy 
— 7 p. Un punct atractiv din 
program a fost disputarea con
cursului rezervat copiilor, în
vingător fiind Bogdan Rotilea- 
nu (I.T.B.), cu 13 p. (din 14).

primul loc a revenit maes- 
internaționale Margareta

iD'iiwiMPAru ot sm 1010 pro\-owobî iwoinuis
• Tragerea obișnuită LOTO de 

astăzi 31 august 1984 va avea loc 
in sala Clubului sportiv Progre
sul din București, str. Dr. Staico- 
vici nr. 42, începind de la ora 
17,15. Numerele câștigătoare vor 
fi transmise la radio în jurul o- 
rei 19 (pr. H) și în jurul orei 23 
(pr. I), precum și sîmbătă dimi
neața la ora 8,55 (pr. I). Le mai 
puteți afla și de la serviciul tele
fonic de informații speciale — 051.
CIȘTIGURILE TRAGERII SPE
CIALE „LOTO 2“ DIN 19 AUGUST

FAZA I — Cat. 1 : 1 variantă 
100®/o a 48.252 lei și 2 variante 25% 
a 12.063 lei ; cat. 2 : 11,75 variante 
a 6.160 lei ; cat. 3 : 20,50 a 3.531 
lei ; cat. 4 : 148.75 a 487 lei : cat. 
5 : 423,75 a 200 lei ; cat. 6 : 2.894,75

a 100 lei. FAZA a II-a : — Cat. 
G : 3 variante 25% a 6.250 lei 
cat. H : 9 variante 25% a 1.250 lei; 
cat. I : 9,75 a 1.000 lei ; cat. J : 
76,25 a 200 lei ; cat. K : 1.322 a 
100 lei. FAZA a III-a — Cat. M : 
1 variantă 25% — autoturism Da
cia 1300; cat. N: 1 variantă 100% 
a 50.000 lei sau o excursie de 
două locuri în R.P. Ungară și di
ferența în numerar șl 4 variante 
25% â 12.500 lei ; categoria O : 4 
variante 100% a 9.092 lei sau o 
excursie de un loc în R.P. Un
gară și diferența în numerar și 
22 variante 25% a 2.273 lei ; cate
goria P : 20,25 a 4.220 lei ; cate
goria R : 34,50 a 2.477 lei ; cate
goria S : 218 a 200 lei ; categoria
T : 2.630 a 100 lei.

Autoturismul ,,Dacia 1300“ de la 
categoria M a revenit pârtiei pan-

de avantajul terenului în întil- 
nirile cu C.S.M. Craiova 
Metalurgistul Băilcști. 
calculul hîrtiei ar avea 
numai în fata formației 
Băilești. în Capitală vor _

si 
După 
șanse 

din 
____ T... __ _______ avea 
lor două triunghiulare : Meta
lul București — Progresul Bră
ila — Dinamo București (în sala 
Dinamo) și Progresul București 
— Aluminiu Slatina — L. C. 
Dacia Pitești (în sala Progre
sul). Celelalte întreceri se vor 

Tulcea, 
de

desfășura la Sinaia : 
Suceava și Iași. Partidele 
la București (A.S.A. Buzău 
Dunărea Galati — Rapid Bucu
rești) și Satu Mare au fost a- 
mînate.

La Oradea s-au desfășurat în
trecerile finalelor Campionatului 
republican pentru juniori I și II 
la sărituri in apă, la care au 
luat parte sportivi de la C.S.Ș. 
Triumf București, Lie. Ind. S< 
București, C.S.M. Sibiu, C.S.Ș. 
Sibiu, Crișul Oradea, Progresul 
București, C.S.M. Cluj-Napoca. 
Au fost întreceri frumoase, la 
capătul cărora favorițil au obți
nut locurile pe podium.

REZULTATE TEHNICE : juniori 
II — trambulină 1 m : 1. S. Fre
del (C.S.S. sibiu) 396,70 p, 2. I. 
Badiu (C.S.S. Sibiu) 341,15 p, 3. 
O. Simion (C.S.S. Sibiu) 337,30 p; 
trambulină 3 m : 1. I. Badiu
391, 85 p, 2. S. Fredel 380,55 p, 
3. O. Simion 329,05 p ; platformă: 
1. S. Fredel 309,70 p, 2. B. Citou 
(C.S.S. Sibiu) 292, 35 p, 3. I.
Badiu 292,00 p ; juniori I — 
trambulină 1 m : 1. A. Cherciu 
(Triumf) 428,45 p. 2. N. Lepădușl 
(Lie. ind. 37) 414,65 p, 3. Fl. A- 
vasiloaie (Lie. ind. 37) 405^55 JPL 
trambulină 3 m : 1. I.
(Lie. ind. 37) 492,70 p,

3. Fl. A-

Petrache
___    , , 2. N. Le- 

păduși 4«4,80' p. 3. FI. Avasiloaie 
437,40 p ; platformă : 1. I. Pe- 
trache 489.20 p, 2. C. Hila (C.S.S. 
Sibiu) 440.15 p, 3. A. Cherciu 
426,05 p ; junioare II — trambu
lină 1 m : 1. Daniela Lovi (Lie. 
ind. 37) 358,00 p, 2. Ileana An- 
ghel (Triumf) 348,95 p, 3. Luana 
Pătac (C.S.M. Cluj-Napoca — 
C.s.s. Sibiu) 343,55 p ; trambulină 
3 m : 1. Daniela Lovi 385,95 p, 
2. Liliana Banea (C.S.S. Sibiu) 
371,00 p, 3. Ileana Anghel 369,00 p; 
platformă : 1. Daniela Popa (Cri- 
șul) 277,70 p, 2. Daniela Lovi 
246,30 p, 3. Olimpia Roșiu (Pro
gresul) 239,05 ; junioare I — tram
bulină 1 m : 1. Ileana Pirjol
(Triumf) 446,55 o, 2. Andreea Dra- 
gomir (Triumf) 423,25 p, 3. Cris
tina Szakakcs (Crișul) 413,30_ p ; 
trambulină 3 m : 1. Ileana Pirjol 
484,45 p, 2. Andreea Dragomlr 
461,15 p, 3. Adriana Răzloagă 
(Lie. Ind. 37) 415,80 p ; platformă: 
1. Ileana Pirjol 349,25 p, ” 
tina Szakakcs 348,90, _ 
dreea Dragomlr 306.00 p.

Titlurile de campioni 
au revenit sportivilor 
Lovi 1928,60 p, S. Fredel 
— juniori n, Ileana Pirjol 2408,65 p 
șl I. Petrache 2668,85 p — juniorii.

2.
3.

p,

PROM
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(Urmare
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I

presionante 
Prezența noastr 
consecința unor 
jocuri bune r 
mii ani de ech
formațiile noasf 
preliminariile 
europene.

— Dar am p 
partide.

— In ciuda r
vorabile, consid 
partide au fos 
seama de perio 
aflăm și. repet 
adversarilor. A
asigurăm omog 
pei și să ave 
locuirea lui Ba 
două piese de 
najul echipei, 
disponibili, se
mai mult timp, 
pentru partida 
Nord.

— Și ce s-a
— N-am să 

ciul cu Ajax 
in minutul 91.
tru că n-am o 
tat bun din c 
rătate dc echipa 
de finalizare. Au 
mari ocazii în

BACĂU, 30 
Cu meciul ami 
susținut miercu 
compania ecl ' 
R. D. Germ 
noastră 
prima 
din noul ^Won 
fruntărilor ofici 
natul european 
disputa anul

La capătul a 
țiuni de pregă 
după meciul 
R.- D. German 
tului nostru de 
nel Drăgușin, 
Anghel Iordan 
măsură să des 
utile asupra a 
i ea de făcut î 
s-au declarat s 
reușite în Nise 
nire a loti?W i 
ponentă, de 
cătorii au 
și au ințeles să 
precum și — 
evoluția acestor 
ternatională de

Confirmînd a 
tă partidă s-a 

'dificilă, reprez 
Germane consti 
sar puternic, 
atuurile j^no 
rilor săi 
tă de j<S^— 
luptă cu m re 
zenie. recurgi 
faza de apărar 
turi. Replica of 
tilor a fost, de 
te susținută

I PROGRAMUL
I
I
I
I

SERIA >
ETA

duminică 2

2. Cris-
3. An-

absolut!
Daniela

2090,60 p

I
I
I

tulul NICOLAE DICU din Bucu
rești, iar clștigul de 50.000 lei de 
la categoria N participantului 
Cristu Chirescu din Brăila.
CIȘTIGURILE TRAGERII LOTO

DIN 24 AUGUST

Cat. 1 : 4 variante 25% a 50.000 
lei ; cat. 2 : 6 variante 25% a 9.840 
lei ; cat. 3 : 2 variante 100% a 
5.134 lei și 38 variante 25% a 
1.283 lei ; categoria 4 : 27,25 va
riante a 2.167 lei ; cat. 5 : 113,50 
variante a 520 lei ; cat. 6 : 182 va
riante a 324 lei; cat. X: 157,25 
variante a 100 lei. Report la ca
tegoria 1 : 45.201 lei.

Cîștigurlle în valoare de 50.000 
lei, de la categoria 1. au revenit 
participanțiior : Popa Gheorghe 
din Cugir, Sabliov Franclsc din 
corn. Dudeștil Vechi, jud. Timiș, 
Cosovan Nicolae și Popa Dumi
tru. ambii din București.

I
I

Dacia Oră știe 
Sibiului, Victoria 
ca — Soda Ocna 
blu — Minerul P: 
Alba lulia — Met 
vele Blaj -r Mln 
Agnita — Mineri 
Metalul Sighlșoa 
Cluj-Napoca, Vi< 
Mecanica Orăștle

ETAPA 
duminică 9

Minerul P. —
— Dacia, Mecar 
Minerul C. — V 
ua-CFR — Meca 
A. — Victoria, 
Minerul-Știlnta -

^^PA 

duminica 1i

I
I
I
I

Victorla-IRA - 
Minerul-știința 
nioa A.I. — Unii 
talul A.. Victori 
— Steaua-CFR. 
nerul P„ Metafu

ETAPA 
duminică 2:

Metalul A. — 1 
C. — Minerul P 
Soda — TMIX. 
Victoria-IRA. Ui 
Știința, Mecanic 
S„ Steaua-CFR

ETAPA 
duminică ) 

Mineral P. — ' 
- 1MTX, Victor

Buta.ru


ambele

etapă

de

ALE LOTULUI DE TINERET

me- 
golul 
pen- iar în me-

Ungureann

în 
dă

campionatul, 
iar cititorii ne întreabă de ce 
începe așa de tîrziu ?

48 de ore pinâ la startul Diviziei „k“

MAI MULT NERV, MAI MULT CURAJ,
ARILE DEFECTUOASE PERSISTA MAI MULT... JOC!

vizită.
Io a fost 
uitate și 
e in ulli-
atională $i 

elub in 
cupele

elor nefa- 
ccle două 

e, finind 
n care ne 

valoarea 
ercat să 
ea echi- 
vedere in- 
i Boldni, 
în angre- 

vor fi in- 
e, pentru 

od sigur, 
landa

că în
mit 

fsaid,
un rezul- 
entelor a- 
ă în faza 
ratate 3-4 
I joc, mai

telefon). 
care l-a 

Bacău. în 
similare a 
selecționata

in Campio- 
care le va 
>r.

prime ac- 
mai ales 

irezentativa 
Tenorii lo- 
ret — Cor- 
I Kraus și 
— sînt în 
ă concluzii

ce vor a- 
tinuare. Ei 
ruți de cele 
prindă reu- 
ia corn 
în care ju- 
solici tarilor 
pregătească, 
sebi — de 
partida in-
rciiri
rile. aceas-
edit foarte
iva R. D.
un adv er-

- pe lingă
ale^ jcăto-

bfor-
anlW Bt in
tie si dir
recvent in
ar la faul-
ă a oaspe-
enea. foar-
umite pe-

ales prin Cămătaru. care, deși 
a marcat o evidentă creștere 
in evoluția sa. nu inscrie go
luri. In al doilea meci, am 
primit două goluri din greșeli 

a 
ne 

Am

de apărare și șocul acesta 
dus la alte greșeli, care 
puteau costa alte goluri, 
avut și situații favorabile. Iri- 
mescu a șutat în bară. Finali
zarea rămîne marea problemă.

— Iar în tntîlnirea cu e- 
chipa R.D. Germane ?

— In partida de la Gera, mă 
așteptam Ia mai mult, iar pen
tru o reușită repetiție înainte 
de Belfast, aș fi dorit să ju
căm in 11 și nu in 9 oameni. 
M-a nemulțumit nervozitatea 
unora dintre Jucători, a eeior 
doi eliminați, Iorgulescu și 
Irimescu, dar am remarcat. în 
schimb, mobilizarea exemplară 
a celorlalți eînd s-au văzut 
rămași în inferioritate nume
rică.

— Ce jucători s-au remarcat 
in acest turneu ?

— Hagi, apoi Cămătaru și 
Țicleanu. revenit la o evolu
ție constant bună, 
ciul cu R.D.G. și 
și KIein.

— Se apropie

noade ale meciului. De altfel, 
jocul a fost destul de echili
brat pe ansamblul lui. în du
da aparentelor contrarii pe care 
le poate da scorul final de 3—0 
în favoarea echipei noastre.

Cu atit mai evidente ne apar 
însă meritele „li“-lui nostru, 
care s-a mobilizat foarte bine 
în joc. a luptat cu dăruire și 
risipă de energie, a știut să 
depășească momentele mai gre
le și s-a impus, in final.

Sigur 
xamene 
măvara 
noastră 
încă apela la unii dintre va
loroșii ei vechi titulari, ca Lă
cătuș, Mateuț și Hagi (care se 
încadrează în limita de vîrstă 
prevăzută in regulament), după 
cum îi va putea folosi și pe 
alți jucători vizați (Stingadu. 
Mandoca. Bălan și Mezaroș) 
care n-au fost prezenti — din- 
tr-un motiv sau altul — la a- 
ceastă acțiune. Dar chiar și

că pentru dificilele e- 
care o așteaptă în pri- 

viitoare selecționata 
de tineret va putea

— La 2 ani. cînd se desfă
șoară turneul final al C.E., e 
nevoie de o pauză mai lungă. 
Echipele noastre fruntașe par
ticipă cu acest prilej la turnee 
puternice peste hotare și, iată, 
Sportul studențesc a eîștigat un 
turneu in Belgia. Steaua 
Olanda și acest lucru le 
posibilitatea să intre in circui
tul fotbalului european.

— Ce așteaptă antrenorul e- 
chipei naționale de la campio
natul care începe duminică ?

bunelor— O confirmare a 
rezultate de care am amintit 
mai înainte. In fiecare 
să avem meciuri bune, nu nu
mai la derbyurile dintre frun
tașe. Doresc să apară juctttori 
noi, tinerii cărora Ie acordăm 
o atenție deosebită. Și nu în 
ultimul rind, o mai bună dis
ciplină. Disciplina trebuie să 
intre pe un făgaș bun, exigen
țele internaționale să se tran
sfere și in campionatul nostru, 
arbitrii să nu mai fie tole
ranți. U.E.F.A. și F.I.F.A. com
bat cu asprime violența, arbi
trii străini sînt extrem de exi
gent! in meciurile internațio
nale și, iată, ne vedem cu ju
cători eliminați, fapt ee poate 
compromite un rezultat și 
munca pe care o facem.

fără aceștia lotul pare in noua 
lui componentă destul de redu
tabil, echilibrat valoric pe com
partimente si bine acoperit pe 
majoritatea posturilor. Portarul 
Vodă (un real talent, căruia 
și clubul său. A.S.A. Tg. Mureș, 
i-ar putea 
încredere). 
Pas cu, de
Belodedici, ______ _________ _
central Gheorghiu, impetuoasa 
aripă O. Popescu, activul mij
locaș Lazăr. tal en tații Muzsnai 
și Soare (chiar dacă miercuri 
aceștia doi au evoluat sub aș
teptări) formează • osatură so
lidă a selecționatei noastre de 
tineret, care poate obține fru
moase rezultate internaționale. 
Important este, acum, să se con
solideze eeea ee s-a realizat in 
acest început de drum nou. a- 
tit prin eforturile federației, cit 
și ale cluburilor noastre divi
zionare.

acorda m 
fundașul t 

acum e 
rutinatul

Constantin F1RANESCU

ȘTIRI • MECIURI AMICALE • ȘTIRI • MECIURI
F.C.M.-U.T.A. — SELECȚIO
NATA DIVIZIEI „B“ 0—0 

Acest meci-test se Înscrie 
intr-o acțiune mai amplă, care 
vizează alcătuirea unei puternice 
selecționate a diviziei secunde, pe 
agenda căreia se află înscrise și 
cfteva meciuri internaționale. Se
lecționata a început meciul In 
următoarea alcătuire : Barba — 
Dobrotă, Voroneanu, Fodor, Frin- 
cu — Zahiu, Ivan, Păiuș — 
Vaișcovici, R&ducanu. Diaconescu.

Au mai jucat : Girjoabă, Mocanu 
Buzgău, Ciocan, Popicu, Mure 
șan, Coman, Gh. Rado și Flșie 
(O. Berbecaru — coresp.).

START ȘI IN DIVIZIA „C”. 
Duminică încep întrecerile și in 
cel de-al treilea eșalon al fot
balului nostru — campionatul 
Diviziei ..C" ța care participă 
194 de echipe — repartizate, 
după criterii geografice, in IZ 
serii. In două dintre serii, a V-a 
șl a xn-a, activează cite 17 echî-

RULUI CAMPIONATULUI DIVIZIEI „C‘‘- EDIȚIA 1984-1985
Xl-a

imbrie

nirea Ocna
Cluj-Napo- 

eș. Inter Si
ni. Mecanica 
Aiud, Tîrna- 
Certej, IMIX 
ința Vulcan, 
Steaua-CFR 
Călan —

a
țmbrie

Iul S.. Soda 
O. — Inter, 
a-IRA, Stea- 
A.I.. Metalul 
ea — IMIX. 
navele.

•k*
I
tembrie

Mecanica O-, 
Inter, Me ca
nada — Me-
Soda. IMIX 

avele — Mi- 
— Minerul C.

-a
tembrie

vele. Minerul 
ter — Dacia, 
mica A.I. —

— Minerul- 
. — Metalul 
'istoria.

'-a
tembrie
ria. Tîrnavele 
A — Steaua-

CFR, Minerul C. — Mecanica A.I., 
Unirea — Metalul S., Dacia — 
Mecanica O.. Minerul-Știința — 
Metalul A., Inter — Soda.

ETAPA A VI a 
duminica 7 octombrie

Mecanica A.I. — Mecanica O., 
Soda — Steaua-CFR, Metalul A.
— Minerul P., Victoria — Inter, 
Dacia — Minerul-Știința, Victoria- 
IRA — Unirea, Metalul S. — Tîr
navele. IMTX — Minerul C.

ETAPA A VII-o
duminica 14 octombrie

Steaua-CFR — Inter, Minerul- 
Știința — Victoria, Unirea — Mi
nerul c., Mecanica O. — Tîma- 
vele, Soda — Metalul A.. Metalul 
S. — Mecanica A.I., IMIX — Da
cia. Minerul P. — Victorla-IRA.

ETAPA A VIII-a
duminică 21 octombrie

Victoria — • Metalul S., Metalul 
A. — Mecanica O., Minerul P. — 
Minerul-Știința, Tîrnavele — 
Steaua-CFR, Inter — Unirea, Mi
nerul C. — Soda. Victorla-IRA — 
IMIX, Dacia — Mecanica A.I.

ETAPA A IX-a
duminică 28 octombrie

Metalul S. — Inter, Unirea — 
Victoria, Tîrnavele — Dacia, Me
canica O. — Minerul C.. Minerul- 
Știința — Victoria-IRA, Steaua- 
CFR — Minerul P., Mecanica A.I.
— Soda. IMIX — Metalul A.

ETAPA A X-a 
duminică 4 noiembrie

Victoria — Tîrnavele Dacia — 
Victoria-IRA Inter — IMIX, Mi
nerul-Știința — Mecanica A.I., 
Minerul P. — Mecanica O., Me

talul A. — Unirea, Steaua-CFR — 
Minerul C.. Soda — Metalul S.

ETAPA A Xl-a 
duminică 11 noiembrie

Mecanica A.I. — Victoria, Soda
— Minerul-Știința, Metalul S. — 
Dacia, Tîrnavele — Unirea, Victo- 
ria-IRA — Metalul A., IMIX — 
Minerul P., Mecanica O. — 
Steaua-CFR, Minerul C. — Inter.

ETAPA A Xll-a 
duminică 18 noiembrie

Minerul P. — Soda, Victoria- 
IRA — Tîrnavele, Metalul A. — 
Steaua-CFR, Minerul-Știința — 
Minerul C., Dacia — Victoria, In
ter — Mecanica A.I., IMIX — Me
talul S., Unirea — Mecanica O.

ETAPA A Xlll-a 
duminică 25 noiembrie

Tîrnavele — Inter, Minerul P.
— Mecanica A.I., Minerul C. — 
Dacia, Soda — Unirea, Mecanica 
O. — IMIX, Metalul S. — Metalul 
A.. Steaua-CFR — Minerul-Știința, 
Victoria — Victoria-IRA.

ETAPA A XIV-a
duminica 2 decembrie

Dacia — Minerul P., Soda — 
Tirnavele, Victoria-IRA — Meta
lul S., Unirea — Steaua-CFR, Me
talul A. — Inter, Mecanica A.I. — 
IMIX, Victoria — Minerul C., Mi
nerul-Știința — Mecanica O.

ETAPA A XV-a 
duminică 9 decembrie

Inter — Victoria-IRA, Tîrnavele
— Mecanica A.L, Steaua-CFR — 
Dacia, Minerul C. — Metalul A., 
Mecanica O. — Soda. Minerul P.
— Unirea. Metalul S. — Minerul- 
Știința IMIX — Victoria.

Ce dorim de la Campionatul 
care începe peste

Nu-i un secret 
meni. Dorim UN 
PLUS !

Un gol în plus fată de 
două care s-au marcat în 
ciurile ediției trecute.

Două goluri de meci ___ .
mai exact, 2,17. Cu alte cuvin
te. în campionatul trecut, 
care echipă a marcat în 
die UN SINGUR GOL 
MECI. Un gol și-- ceva 
puțin de o zecime de gol.

Acest fapt le generează 
toate celelalte.

48 de ore ? 
pentru 

GOL
ni- 
IN

cele 
me-

fie- 
me- 
DE 

mai

ne

Cum ?

Iarăși, foarte simplu.
Echipa națională a realizat 

acea valoroasă performanță 
din istoria ei — calificarea de 
la Bratislava — marrfnd UN 
GOL ȘI O ZECIME pe meci- 
Adică cele nouă goluri in cele 
opt meciuri cu Italia. Cehoslo
vacia. Suedia *i Cipru, tur-re- 
tur. Sigur că am putea fi ten
tați să spunem că nu e rău. 
că e chiar bine să avem o pro
ductivitate atit de mare cu o 
investiție ofensivă atit de mi
că. dar această tentatie e 
un sofism.

De ce?

doar

cim- 
eehi-

Pentru că. iarăși foarte 
piu. in momentul in care 
pa națională a ajuns în situa
ția de a trebui să marcheze 
două goluri, norma nu s-a mai 
putut realiza. în Franța. pe 
parcursul a trei jocuri, „trico
lorii" ar fi avut nevoie de un 
gol in plus cu Spania, cu R.F. 
Germania și cu Portugalia. Dar, 
in primele două jocuri, norma 
nu a putut fi realizată, ea re- 
fleetind perfect golul micuț al 
campionatului, iar in al treilea 
joc — dominat și de spectrul 
eliminării — nu a mai venit 
nici golul cel micuț.

Această relație perfectă între 
eficacitatea scăzută a campio
natului și organizarea 
corespunzătoare — din 
— a ponderii ofensivei 
drul echipei naționale i 
cum nu se poate mai 
nevoia de a mări eu oriee preț 
capacitatea ofensivă a campio
natului nostru, astfel <neît lo
tul să poată conta mai mult

firesc 
păcate 
in ca- 

reflectă 
l bine

AMICALE • ȘTIRI •
pe. In seria „bucureșteană", a 
V-a. a lost Indusă din nou echi
pa de juniori UEFA 1986, Lucea
fărul București, 
aceasta, va avea 
EciaDz.ată. adică 
ca oricare altă 
schimb, dacă la 
pionatulul Luceafărul se va si
tua pe Jocurile 1 sau 16—17 ale 
seriei respective nu va promo
va sau nu va retrograda.

In noua ediție a competiției.

care, de data 
o activitate o- 

va fi punctată 
formație. în 

Sfîrșttul nam-

SERIA A Xll-a
ETAPA i 

duminică 2 septembrie
Viitorul Gheorgheni — Ceiuloz^ 

Zărnești. Utilajul Făgăraș — Uni
rea Cristuru Secuiesc. ICIM Bra
șov — Metalul Tg. Secuiesc, Ci
mentul Hoghiz — Minerul Bâlan. 
Progresul Odorheiu Secuiesc — 
Electro Sf. Gheorghe, Mobila-Mă- 
gura Codlea. — Metrom Brașov. 
Textila Prejmer — Nitramonia 
Făgăraș, Precizia Să cele — Mine
rul Bara olt, Mureșul Toplița nu 
Joacă.

ETAPA A ll-o 
duminică 9 septembrie

Nitramonia — Progresul, Electro
— Mobila-Măgura, Celuloza — U- 
tilajul. Unirea — Viitorii, Mine
rul Bălan — ICIM, Metalul — Ci
mentul. Minerul Baraolt — Mure
șul, Metrom — Textila. Precizia 
nu joacă.

ETAPA A lll-o
duminica 16 septembrie

Textila — Electro, Mureșul — 
Metrom, Viitorul — Precizia. Uti
lajul — Metalul Unirea — Pro
gresul. ICIM — Celuloza, Cimen
tul — Mobila-Măgura, Minerul 
Baraolt — Minerul Bălan, Nitra
monia nu joacă.

ETAPA A IV-a
duminică 23 septembrie

Metrom — Precizia, Nitramonia
— Mineral Baraolt, Celuloza — 
Cimentul. Mureșul — Unirea, Mi
nerul Bălan — Utilajul, Mobila- 
Măgura — Metalul, Progresul — 
ICIM, Electro — Viitorul, Textila 
nu joacă.

ETAPA A V a
duminică 30 septembrie

Minerul Bălan — Mureșul. Ce
luloza — Progresul, Precizia — 
Nitramonia. Cimentul — Metrom. 
Minerul Baraolt — Electro Viito
rul — Textila. Utilajul — Mobila- 
Măgura ICIM — Unirea, Metalul 
nu joacă.

pe jucători animați de noblețea 
riscului in fotbal și nu numai 
de spiritul — altminteri pozitiv 
— al intrajuiorării, din care 
se naște o bună organizare de
fensivă, dar și o frecvență 
foarte scăzută a atacului.

După turneul din Franța, 
unii suporteri au spus jucăto
rilor noștri, chiar la aeroport, 
că ar fi putut să atace mai 
mult Jucătorii, care gîndesc 
cel puțin cit suporterii, au a- 
vut o replică imediată : 
eă au atacat sîrbii, 
belgienii, și au luat 
goluri. Așa ceva nu 
iertat niciodată". Și 
această replică nu e 
sită de temei.

Campionatul nostru trebuie 
să mărească temperatura jocu
rilor. Din mai mnlte motive și 
in primul rind pentru echipa 
națională. Abia 
citatea ofensivă a acesteia 
crește. E nevoie de mai mult 
elan, de mai mult 
ment. dacă vreți de 
FIE CE-O FI, pentru 
nimic nu-i va putea 
pe Rednic sau pe Cămătaru să 
joace cu o anumită rezervă, 
ca să nu spunem teamă, pen
tru a pierde în minutul 90 me
ciul cu Ajax și pentru a repeta 
același -joc" în ultimul minut 
al partidei cu R.D. Gr-manâ

Este oare posibilă această

.Lasă 
au atacat 
cite cinci 
ne-ați fi 
poate că 
chiar lip-

atunci, capa-
va

tempera- 
mai mult 
că altfel 

împiedica

creKtere a temperaturii jocu
lui ?

Sîntem convinși că da !
La Amsterdam, în două 

jocuri, și la Gera, echipa 
României a marcat cite un gol. 
Norma de care vorbeam a 
campionatului, care nu se va 
putea depăși cu una cu două, 
decît printr-un efort general, 
printr-un. am spune, 
al tuturor factorilor.

Dar iarăși — pentru 
oară ? — tricolorii au 
strat resurse ascunse. „în nouă' 
— ceea ce desigur nu e o 
scuză — ei au manevrat echi
pa lui Irmscher, probînd ca
lități tehnice din nou superi
oare. De ce s-a întîmplat asta 
„în nouă"? Pentru simplul mo
tiv că abia atunci „tricolorii" 
și-au dat seama că nu mai au 
ce pierde și astfel, ca prin 
farmec, Țicleanu a devenit ju
cătorul de acum trei ani, iar 
Cămătaru și-a dat seama. in 
ultimul sfert de oră, că e mult 
mai mult decît un înaintaș 
blocat de Troppa.

Așteptăm de la campionatul 
care începe peste 48 de ore 
mai mult nerv, mai mult curaj, 
mai mult risc, mai mult JOC. 
Și, bineînțeles, golul acela in 
plus, care trebuie să se nască 
odată și odată...

consens

a cita 
demon-

loan CHIRILA

PROGRAMUL Șl ARBITRII ETAPEI
DE DUMINICA A DIVIZIEI

SERIA I ; Petrolul Ploiești — 
A.S. Mirii : D. Vătran (Arad), 
F.CJ4. Progresul Brăila — Oțelul 
Galați : V. Anghelolu (București). 
Chimia Fălticeni — FEPA 74 Bir- 
lad : C. Popovid (C. Turzil)., Du
nărea C.S.U. Galați — Prahova 
Ploiești : L. Clucu (București) 
C.S.M. Suceava — Ceahlăul P. 
Neamț : S. Necșulescu (Tlrgoviș- 
te), Partizanul Bacău — F.C. Con
stanța : R. Matei (București). O- 
limpla Rm. Sărat — C.F.R. Paș
cani : M. Constantinescu (Bucu
rești). C.S. Botoșani — Unirea 
Dinamo Focșani : N. Bițin (Sa- 
lonta). Metalul Plopenl — Metalul 
Mangalia : N. Milea (București).

SERIA A n-a : C.S. Tîrgovlște 
— Dinamo Victoria București : G.

„B“
Maca vei (Deva), Automatica 
București — Flacăra Autom. Mo
roni : M. Georgescu (Constanța) 
— stadionul Automatica, Chimica 
Tîrnăveni — I.p. Aluminiu Sla
tina : L. Sălăjan (Satu Mare), 
Progresul Vulcan București — 
Carpați Mîrșa : V. Curt (Medgi
dia) — stadionul Progresul, 
1-M.A.s.A. Sf. Gheorghe — Auto
buzul București : I. Ghergheli 
(Baia Mare), Metalul București — 
C.S.M. Drobeta Tr. Severin : C. 
Nlstor (Vaslui) — stadionul Meta
lul. Gaz metan Mediaș — Șoimii 
I.P.A. Sibiu : D. Ciolan (Pitești), 
Minerul Motru — Mecanică fină 
Steaua București : L. Voroș (Re
șița). Unirea Alexandria — Trac
torul Brașov : C, Gheorghiță
(Brăila).

care trebuie să se desfășoare In 
Urnitele unei depline sportivități, 
activează o serie de divizionare 
valoroase care pot aduce o con
tribuție însemnată la creșterea 
nivelului calitativ al întrecerilor. 
Printre aceste formații se nu
mără Minerul Gura Humorului, 
Muscelul Clmpulung, Aripile Ba
cău. Chimia Brazi-Ploiești, Pan
durii Tg. Jiu, Eectroputere Cra
iova, Metalul AXid. Înfrățirea O- ----- ----.. vutorui 

cele re- 
secund : 

. .-------------- Roșiori,
Delta Tul cea. C.F.R. Caransebeș, 
Steaua-C.F.R. Cluj-Napoca șa.

radea, C.I.L. Slghet. 
Gheorgheni, precum și 
trogradate din eșalonul 
C.S.M. Borzești, ROVA

ETAPA A VHi 
duminică 7 octombrie

Unirea — Mobila-Măgura. Mure
șul — Viitorul. Textila — ICIM 
Nitramonia — Minerul Bălan, Pro
gresul — Cimentul, Electro — 
Utilaj ui. Metrom — Minerul Ba
raolt. Metalul — Precizia. Celu
loza nu joacă.

ETAPA A VIl-o - INTERMEDIARA 
miercuri 10 octombrie

Utilajul — Nitramonia, Minerul 
Bălan — Celuloza, Viitorul — 
Metalul, Progresul — Mureșul. 
Precizia — Unirea, Metrom — 
ICEM, Mobila-Măgura — Textila, 
Minerul Baraolt — Cimentul. E- 
lectro nu joacă.

ETAPA A Vili-a
duminica 14 octombrie

ICIM — Electro, Viitorul — Pro
gresul, Mobila-Măgura — Minerul 
Bălan, Cimentul — Precizia, Me
talul — Metrom, Mureșul — Nitra
monia. Celuloza — Minerul Bara- 
olt, Utilajul — Textila, Unirea nu 
joacă.

ETAPA A IX-a 
duminică 21 octombrie

Textila — Metalul, Precizia — 
ICIM, Progresul — Utilajul. E- 
lectro — Mureșul, Nitramonia — 
Celuloza, Cimentul — Viitorul, 
Metrom — Minerul Bălan, Mine
rul Baraolt — Unirea. Mobila-Mă
gura nu joacă.

ETAPA A X-a
duminică 28 octombrie

Minerul Bălan — Viitorul. Mi
nerul Baraolt — Progresul, Celu
loza — Metrom, Textila — Preci
zia. Mureșul — Cimentul, ICIM 
— Mobila-Măgura, Unirea — E- 
leetro. Metalul — Nitramonia, U- 
tilajul nu- joacă.

ETAPA A Xl-a - INTERMEDIARA 
miercuri 31 octombrie

Metalul — Minerul Baraolt. Pre
cizia — Mureșul. Nitramonia — 
ICIM. Unirea — Cimentul. Progre
sul — Textila. Viitorul — Utila
jul Mobila-Măgura — Celuloza, 
Electr^- — Minerul Bălan. Me
trom nu joacă.

SERIA A IlI-a : Ind. sîrmei c. 
Turzil — Gloria Reșița : T. Io- 
nescu (București), F.C.M. u.T. 
Arad — Armătura Zalău : T. 
Chelu (Giurgiu), Minerul Lupeni
— Sticla Arieșul Turda : M. Ște- 
fănoiu (Tg. Jiu), Minerul Cavnic
— Olimpia Satu Mare : S. Rotă-
răscu Uași), C.S.M. Reșița — „U“ 
Cluj-Napoca : I. Velea (Craiova), 
C.F.R. Timișoara — Unirea Alba 
Iulla : I. Vereș (Sf. Gheorghe), 
Aurul Brad — Strungul Arad : 
M. Ionescu (Tîrgo viște), Avîntul 
Reghin — Gloria Bistrița : P.
Iliescu (București), Metalurgistul 
Cugir — Mureșul Explorări Deva : 
V. Titorov (Drobeta Tr. Severin). 
Toate meciurile încep la ora 11.

ETAPA A Xll-a 
duminica 4 noiembrie

Cimentul — Electro, Mobila-Mă
gura — Nitramonia, Textila — 
Mureșul. Utilajul — Precizia, Mi
nerul Baraolt — ICIM. Minerul 
Bălan — Unirea, Celuloza — Me
talul, Metrom — Progresul. Viito
rul nu joacă.

ETAPA A Xlll-a
duminică 11 noiembrie

Progresul — Metalul, ICIM — 
Cimentul, Unirea — Nitramonia, 
Mureșul — Mobila-Măgura. Elec
tro — Precizia, Utilajul — Me
trom Viitorul — Minerul Bara
olt, Celuloza — Textila, Minerul 
Bălan nu joacă.

ETAPA A XIV-a
duminică 18 noiembrie

Metrom — Viitorul, Metalul — 
Minerul Bălan, Mureșul — Celu
loza. Cimentul — Utilajul, Mo
bila-Măgura — Minerul Baraolt, 
Precizia — Progresul, Textila — 
Unirea, Nitramonia — Electro, 
ICIM nu joacă.

ETAPA A XV o 
duminică 25 noiembrie

Nitramonia — Cimentul. Viitorul
— Mobila-Măgura, Minerul Bălan
— Textila, Electro — Metrom, 
Celuloza -— Precizia. Minerul Ba
raolt — Utilajul, ICIM — Mure
șul, Unirea — Metalul. Progresul 
nu joacă.

ETAPA A XVI a 
duminică 2 decembrie

Viitorul — ICIM. Celuloza — 
Unirea Utilajul-— Mureșul, Pro
gresul — Mlsserul Bălan, Textila
— Minerul Baraolt, Metrom — Ni
tramonia, Metalul — Electro, Pre
cizia — Mobila-Măgura. Cimentul 
nu joacă.

ETAPA A XVII a 
duminică 9 decembrie

Electro — Celuloza Mureșul — 
Metalul, Unirea — Metrom. ICIM
— Utilajul.. Minerul Bălan — Pre
cizia, Cimentul — Textila Mobila- 
Măgura — Progresul. Nitramonia
— Viitorul.. Minerul Baraolt nu 
joacă.



CU 0 SINGURA EXCEPȚIE,
FAVORIȚII SÎNT ÎN CURSĂ
MAMAIA, 30 (prin telefon).

Turneul internațional de tenis 
care se desfășoară pe terenurile 
complexului „Pelican", a conti
nuat cu desfășurarea meciurilor 
din turul II în proba de simplu 
băieți și cu prima „manșă" în 
competiția feminină. Cu o sin
gură excepție — eliminarea Au
reliei Gheorghe — ceilalți fa- 
voriți (Vanță, Manuel, Comă
nescu, precum și Alice Dănilă, 
Monica Radu, Teodora Tache 
etc.) au rămas în cursă. în ziua 
a doua a întrecerilor meciul cel 
mai disputat l-au oferit ceho
slovacul Hrdy și românul T. 
Badiu. La capătul a trei seturi, 
deosebit de disputate (mai ales 
ultimul), tenismanul oaspete a 
ciștigat cu 6—3, 2—6, 7—5.

De altfel aproape toți repre
zentanții tenisului cehoslovac au 
o bună comportare in acest 
turneu, ceea ce ne face să afir
măm că tinerii jucători români 
care vor rămine în cursă către 
fazele superioare ale întrecerii

vor trebui să lupte fără mena
jamente pentru a termina în
vingători.

Azi, începînd de la ora 9, 
competiția continuă cu disputa
rea sferturilor de finală în pro
bele de simplu și semifinale la 
dublu.

Rezultate 
(turul II) : 
cea 6—0, 
(R.D.G.) — C. Enache 6—2, 6—1, 
M. Comănescu—R. Itu 6—2, 6—2, 
D. Shirman (R.D.G.) — A. Po- 
povici 6—1, 6—4, N. Manuel — 
O. Florea 7—6, 6—3. Fete (tu
rul I) : Alice Dănilă — C. Ta- 
loș 7—5, 6—1, Monica Radu — 
Daniela Ivana 6—2, 6—4, Teo
dora Tache — Oana Hîncu 6—0, 
6—2, Florentina Curpene—Apel 
Ulrike (R.D.G.) 7—5. 6—1, Da- 
iana Samungi — Măline Nils
son (Suedia) 6—3, 6—L, Denise 
Graskoviciova (Cehoslovacia) — 
Aurelia Gheorghe (România) 
6—4, 6—3.

Cornel POPA — coresp.

tehnice. Masculin
M. Vanță — I. La-

6—3, S. Halama

Pe terenurile de ciment de 
la Flushing Meadow, în ca
drul campionatelor internațio
nale de tenis ale S.U.A., prin
cipalii favoriți ai probei in
dividuale masculine s-au cali
ficat cu ușurință pentru turul 
doi : John McEnroe a dispus 
de britanicul Dowdeswell cu 
6—1, 6—1, 6—1, Connors a tre
cut de Mitchell cu 6—3, 6—0, 
6—-2, Lendl, avind o misiune 
ceva mai grea in fața ameri
canului Brian Teacher, a cîști
gat. totuși, cu 6—4, 6—4, 7—5, 
iar Mats Wilander a trecut de 
canadianul Michibata cu 6—3, 
6—3, 6—4. O impresie deosebi
tă a lăsat campionul de juniori, 
suedezul Stefan Edberg, care a 
dispus de americanul Stefanki 
cu 6—4, 6—3, 6—0. In turul 
următor este prevăzută o par
tidă de mare interes : McEnroe 
— Edberg !

La femei, Virginia Ruziei s-a 
calificat in dauna lui Catheriue 
Suire (Franța), pe care a in- 
vins-o cu 6—1, 6—4. O victorie 
clară a ‘...............................
favorită 
care a 
cu 6—4.

Alte rezultate, masculin: Jar- 
ryd — Frawley 6—4, 7—5, 6—4, 
McNamee — Simpson 6—1,

5— 7, 6—4, 7—5, Leconte — Sa- 
dri 2—6, 6—3, 6—4', 6—3. Ed
wards — Barbosa 6—7, 6—1,
6— 4, 6—7, 6—3, femei : Turnbull
— Reynolds 6—1, 6—1, Bung<j — 
Brown 4—6, 6—3, 6—4, Tan vi er
— Thompson 7—5, 6—4,

ACTUALITATEA
ATLETICA

KOBLENZ. In continuarea .se- 
rialului" atletic internațional s-a 
desfășurat miercuri reuniunea de 
la Koblenz, in care principala 
vedetă a fost americanul Edwin

O-

BASCHET a, In cadrul turne
elor internaționale care au loo 
la Moscova, in competiția mas
culină au avut loc semifinalele: 
Cehoslovacia — Cuba 110—79 și 
U.R.S.S. — Polonia 139—81. In 
turneul pentru locurile 5—8 s-au 
jucat partidele : Bulgaria — Al
geria 93—48. Ungaria — Suedia 
72—71. Iată și rezultate din com
petiția feminină : Cehoslovacia y 
R.P.D. Coreeană 101—89, Cuba 
Finlanda 92—75, Bulgaria 
lonla — - 
91—62. 
jocuri 
garia 
lonla 
e’c,

obținut și principala
Martina Navratilova 

dispus de Antonopolis 
6—2.

Moses. Campionul mondial ș,- 
llmpic al probei de 
ciștigat detașat 
timpul de «,31 s, 
sutimi de secundă 
lumii _ 1
marcat faptul că aceasta a fost 
a 108-a victorie consecutivă a re
putatului atlet șl a 3B-a cursă 
pe care a tnchelat-o cu o per
formanță sub 48,0 secunde.
Iată 51 alte rezultate din cursa 
de la Koblenz : 2.
Schmidt (RJ.G.) 48,04,
dou Dla Ba (Senegal) 
Andre Phillips (S.U.A.) 
Bart Williams (S.U.A.)

Tentativa de record mondial

400 mg 
cursa 

la 30
___________ de recordul 
care ti aparține. De re-

cu 
de

Harald 
Ama-

4.
5.

3.
49,14,
49,14, 

48,51.

De astăzi, în orașul belgian Esneux

________ __ a 
marocanului Said Aouita, în pro- 

n-a avut succes, 
crono-

4

ECHIPA NAȚIONALA FEMININA DE BASCHET

ÎNCEPE EXAMENUL DE PROMOVARE PENTRU C.E
duminică se 

în orașul 
turneele de 
Campionatul

De astăzi pînă 
dispută în Belgia. 
Esneux. unul din 
calificare 
european 
care va 
în Italia, 
ncux iau 
Angliei, 
României, 
ile clasate 
locuri în clasament să se ca
lifice pentru „europene", ală
turi de celelalte sase selecțio
nate care vor promova 
turneele din Șnania 
R.F.G., Franța. Scoția) 
slovacia (Cehoslovacia. 
Iugoslavia) si Polonia 
Finlanda. Olanda si

Sint calificate direct repre
zentativele U.R.S.S.. Bulgariei, 
Ungariei și Italiei. în vederea 
turneului de la Esneux. au fă
cut deplasarea : Magdalena
Pall, Romela Cristea. Ștefania 
Borș. Paula Misăilă, Rodica 
Jugănaru, Melania Lefter. Cor
nelia Stoichiță, Gabriela Kiss, 
Emilia Alixandru. Suzana San
dor ; antrenori : Nicolae Martin 
și Gabriel Năstase.

pentru
de baschet feminin 

avea loc anul viitbr. 
La turneul de Ia Es- 
parte reprezentativele 
Belgiei, Israelului și 
urmînd ca formati- 

pe primele două

din
(Spania.

Ceho- 
Austria. 

(Polonia. 
Suedia).

Aflat cu putină vreme îna
intea Challenge round-ului 
Campionatului european (7—16 
septembrie, in Suedia), lotul 
national de seniori va susține, 
simbătă. duminică și luni, la 
Leningrad, ultimele meciuri de 
verificare, in compania selec
ționatei orașului 
cut deplasarea : 
Dan Niculescu. 
taru. Alexandru 
Ionescu. Vlorel Constantin. Vic
tor Iacob, Florentin Ermurache. 
loan Uglai. Anton Netolitzehi, 
Gherasim Tzachis. Sorin Arde
lean ; antrenori : Gheorghe No
vac si Radu Diaeonescti.

gazdă. Au fă- 
Costel Ornat. 
Roman Opși- 

Vinereanu. Ion

*

Pe plan intern activitatea 
continuă prin desfășurarea „Cu
pei speranțelor", competiție re
zervată juniorilor III. La în
treceri. care se vor desfășura, 
de simbătă pină miercuri, la 
Galați, iau parte la BĂIEȚI : 
formațiile C.S.Ș.
Ploiești, Sibiu. Tg. Mureș, nr. 
4 București (seria D 7 Mediaș, 

Steaua București. Cluj-

din : Arad,

Napoca. Craiova (seria a II-a); 
Pitești, nr. 1 Oradea, nr. 2 
București. Galati si Lie. 10 
Constanța (seria a III-a) ; la 
FETE: Tulcea. Rm. Vilcea,
Satu Mare. Mediaș. Botoșani 
(seria I). Dej. nr. 2 București, 
nr. 1 Constanta. Brașov. Tînă- 
rul Petrolist Tîrgoviște (seria a 
II-a), Sf. Gheorghe, nr. 4 Bucu
rești. Timișoara. Galați. Co
merțul Tg. Mureș (seria a III-a)

nr.

ba de 1500 m, 
alergătorul african fiind 
metrat In 3:34,10 ta aproape 
secunde de recordul lui Ovett.

Iată cîteva performanțe din a- 
cest concurs : BĂRBAȚI : 100 m: 
Kirk Baptiste (S.UA.) 10,30, Cal
vin Smith (S.U.A.) 10,34, Lean
dro Penalver (Cuba) 10,38 ; 400
m : Ray Armstead (S.U.A.) 45,03, 
Alonzo Babers (S.U.A.) 45,07,
WiUle Smith (S.U.A;)_ 45,09 ; 800 
m : Johnny Gray 
— record, Sammy 
nya) 1:43,28 ; 5000 
chins (M. Brit.) 
Jaspers (Ol.) 13:28,32 ; 
Anthony Campbell (S.U.A.) 
Marc McCoy (Canada) ;
3000 m obst. : Joseph Mahmoud 
(Franța) 8:11,64, Brien Diemer 
(S.U.A.) 8:13,16 : lungime : Lar
ry Myrlcks (S.U.A.) 8,42 m ; tri
pin : Willie Banks (S.U.A.) 17,39 
m, Lazaro Betancourt (Cuba) 
16,94 m ; Înălțime : Francisco
Centeles (Cuba) 2,28 m. Jacek 
Wszola (Polonia)

(S.U.A.) 1:42,96 
Koskey 
m : Tlm
13:16,57,

U0

(Ke- 
Hut- 
Stig 

mg : 
13,39, 

13,45 ;

C.M. DE CICLISM
BARCELONA. In ziua a doua 

a C.M. de ciclism pe pistă au 
fost desemnați noi câștigători 
ai tricoului de campion al lu
mii. In cursa cu adițiune de. 
puncte victoria a revenit elve
țianului Urs Freuler, care a 
acumulat 71 p și a parcurs 
50 km în 1.02:09,37. El a fost 
urmat de australianul Garry 
Sutton cu 51 p, de vest-germa- 
nul Henri Rinklin șl italianul 
Pierangelo Bincoletto cu câte 
38 p. Proba feminină de viteză

100 M NU-S O BAGATELA

I

I
l
l
I
I
I
I

12,5 S PE
In afara probelor care figurează, în mod obiș

nuit, pe programul marilor competiții de atle
tism, există altele, în special alergări, care se 
desfășoară doar ocazional și șînt considerate ca 
„probe neolaslce". Una dintre acestea este șl 
cursa de 300 m. Recent, în reuniunea de la Crys
tal Palace din Londra a avut loc o cursă pe 300 
m, la startul căreia au fost prezențl cîțlva aler
gători da» marcă, între care Carl Lewis, campio
nul olimpic la 200 m (19,80), învinsul său de la 
Los Angeles, Kirk Baptiste (19,96). „bronzul- de 
la 400 m. Walter McCoy (44,71). Fiind o probă in
termediară, era interesant de văzut cine va fi 
mai în largul său pe această distanță : alergă
torii de la 200 m sau cel de la 400 m T Cursa a 
dat cîștig de cauză celor de la 200 m, deși Lewis 
a terminat abia al patrulea (32,18 m), învingăto
rul Baptiste reușind., ou 31,78 s rezultatul mondial 
cel mal bun (în fapt recordul probei).

După cursă specialiștii au apreciat că Baptiste 
ar fi avut, eventual, posibilitatea să devină re
cordman al lumii la 400 m (Lee Evans 43,36 dta 
1968) dacă ar fi parcurs .suta- in plus, pini la 
408 m. în, să zicem, măcar 12,15 s I Tn aparență 
chestiunea este foarte simplă, căd ce Înseamnă 
12,15 s, dar In fond... Șl așa, lată, cel mal vechi 
dintre recordurile mondiale de atletism continuă 
să domnească netulburat de nimeni !„.

63,192 KM INTR-0 ORA, PE BICICLETA
Pe pista velodromului 

Orîikon, din ZQrich. un 
delist elvețian, Max 
Hflrzeler a parcurs în- 
tr-o oră, pe bicicletă, 
evident, distanța de... 
83,193 km ! cu care a 
întrecut recordul mon
dial al olandezului Fred 
Rompelberg. Dar în 
ziua aceea, cu condiții 
atmosferice ideale, Hîlr- 
zeler a îmbunătățit șl

MOTIVUL UNEI CONTRAMANDĂRI
Și pentru că tot sîn- 

tem la cidlsm, iată o 
veste de peste Ocean. 
Cea de a doua ediție 
a Iul „Tour of Ameri
ca-, programată să se

recordi mondial ta 
proba de 100 km reali
zed timpul de 1.12:04,n5 
față de performanța de 
1.15 34.400 a aceîuîași 
Rompelberg.

Cursa respectivă a a- 
vut loc cu antrenament 
mecanic, ciclistul peda- 
ltnd înapoia unui moto- 
ciclist care-1 imprimă 
tempoul și cum se 
spune. „îl la aerul-, 
făcilitîndu-i alergarea.

I-

desfășoare peste cîteva 
săptămîni, mai precis 
Intre 19 și 28 octom
brie, nu va mai avea 
Ioc. Motivul este unul 
foarte prozaic : organi-

zatorii ixcestei competi
ții profesioniste n-au 
putut face rost de su
mele necesare pe care 
le reclamă o asemenea

întrecere de anvergură. 
Totuși, pentru anul vi
itor, cursei 1 s-au reți
nut date în calendarul 
tururilor internaționale.

O NOUA TRAVERSARE A „MINECII*
neca“ pe o hidrobicicle
tă. Timpul realizat a 
fost de vreo nouă ore, 
dar acesta are oricum, 
deocamdată, mai puțină 
importanță. Abia la o 
nouă tentativă va fi 
luat șl el în seamă, ca 
„record-...

Cel doi tineri au avut 
o mare șansă în timpul 
traversării căci Canalul 
Mined!, în mod obiș
nuit destul de agitat, 
tn ziua aceea era deo
sebit de calm, ceea ce 
este un fapt foarte Im
portant !

Canalul Minerii, care 
desparte Anglia de con
tinent, a reprezentat 
pentru foarte multi te
merari o tentație de a-1 
străbate, în fel șl chip: 
înottnd din Anglia spre 
Franța sau Invers, ba 
chiar dus șl întors, 
străbătîndu-1 în fel de 
fel de ambarcațiuni (in
clusiv într-o ...cadă de 
bale) etc. Ultima ten
tativă. încununată de 
succes, a fost cea a ti
nerilor englezi, frații 
Kick și Stephen Cooper, 
care au traversat „Ml-

a cărei manșă finală 
a fost reprogramată. 
a opus pe americanca 
Connie Paraskevine 
sovieticei Erika 
loumiaee. Victoria 
revenit sportivei 
mericance (în manșa 
a treia, pe ultimii 200 
m, a realizat 12,10 s). 
Pe locul trei, o pre
mieră a C.M. de ci
clism, prezenta unei 
sportive din RJ?. Chi
neză, Suyine ”

Cursa de 
(amatori) a 
formației R. 
mania (Jurgen Greii. 
Frank Weber) învin
gătoare în două man
șe asupra echipei 
Franței (Frank Depi- 
ne, Philippe Vernet) 
fiind cronometrată, 
pe 200 m, în 10,61 și 
10,97. Pe 
Italia, 
U.R.S.S.
11,51 s).

SCHIMBĂRJ INSPIRATE
Campionul olimpia la 800 m, Joaquin Crux 

(1:43,00 la Los Angeles) și-a început cariera spor
tivă cu fotbalul. ca orice ttnăr brazilian care se 
respectă. Din 1977 el s-a dedicat însă atletismu
lui. Și performanțele din ultimii doi' ani demon
strează că nu a făcut o schimbare neinspirată. 
La Los Angeles, Cruz a corectat recordul olimpic 
al cubanezului Alberto Juantorena, care a în
ceput sportul cu... baschetul. Intr-o bună zi, an
trenorul zabierzokskl l-a pus să alerge un 400 m. 
Timpul realizat de Alberto, 51,0 s. excepțional 
pentru un novice, l-a răpit baschetului șl l-a a- 
jutat pe Juantorena să devină atletul de mare 
valoare pe care-1 știm (pină acum singurul cam
pion olimpic la 400 m — 44,26 și 800 m — 1:43,50, 
la aceeași ediție a Jocurilor). In sflrșit, Alonzo 
Baberș, campion olimpic ’84 la 400 m — 44,27 șl 
Ia 4 x 400 m — 2:57,91, a fost fotbalist (la fot
bal american, se înțelege !), într-o echipă de 
amatori. O fractură la un braț a pus capăt ca
rierei sale în acest sport extrem de dur, deter- 
mlnîndu-1 să devină atlet. Din fericire pentru 
el !...

Rubrică realizată de
Romeo V1LARA

I

Po—
Ungarla 

după S 
2. Bul- 

Cuba 10 p, 4. Po- 
Cehoslovacia 9 p

77—67, U.R.S.S. 
Clasamentul,

: 1. U.R.S.S. 12 p,3 - - 
5.

11
9

Competiția „Roa-CICLISM 
ta de aur“, . „
s-a încheiat cu victoria elveția
nului Serge Demierre, urmat la 
o secundă de italianul Emanuele 
Bombini șl la 15 s de un alt 
italian. Bruno Leali • Cursa de 
fond de la St. Benoit du Sault 
(în centrul Franței), pe 206,4 
km, a fost cîștigată de france
zul Dominique Garde In 5.00:42. 
Pe locurile următoare : Maurice 
le Guilloux (Franța) 5.03:05, An
dre Chappuis (Franța) același 
timp, Kim Andersen (Danemar
ca) 5.03:25.

• ....
desfășurată în Italia,

CĂLĂRIE > Proba de obsta
cole „Premiul Rinului", din 
concursul de la Rotterdam, a re
venit, după baraj, călărețului 
britanic Malcolm Pyrah (37,89 s), 
înaintea lui Jean Germany (M. 
Brltanie) șl Ulrich Meyer zu 
Bexten (R.F.G.) ambii cronome
trați în 38,39 s.

HANDBAL. • In cadrul tur
neului internațional masculin de 
la Budapesta, Ferencvaros a în
trecut cu 26—21 (14—11) formația 
cehoslovacă Tatran din Preșov.

POLO • In cadrul campi na
tului european de juniori de la 
Puerto de la Cruz, au fost înre
gistrate rezultatele : grupa 
R.F.G. — Marea Britanic 
Olanda — Suedia 16—6, 
„B- : 
garla 
„C- :

„a- : 
11—5, 

_____ _ _ . grupa 
Italia — Franța 15—7, Un- 
— Danemarca 25—8, grupa 
Spania — Bulgaria 9—6. 

iugoslavia — U.R.S.S. 8—6.
VOLEI a Competiția internațio

nală pentru junioare de la Ulan 
Bator, la care au participat spor
tive din 10 țări, s-a încheiat cu 
victoria reprezentativei U.R.S.S., 
urmată de selecționata Cubei și 
de formația României.

Zhou.
tandem 
revenit 

F. Ger-

locul trei, 
pe patru, 
(11,42 s și

„keirin* 
pentru pri- 
premiați pe 
în mijloc

Primii trei clasați in proba 
(o probă nouă, introdusă 
ma oară in program) sint 
velodromul din Barcelona.

elvețianul Robert Dill-Bundi
Laserfoto : A.P.-AGERPRES

FO VBAL meridiane
CAMPIONATE

R.F. Germania (etapa a II-a): 
Eintracht Frankfurt — Bayef 
Leverkusen 2—0, VfB Stutt
gart — Eintracht Braunschweig 
6—1. Bayer Uerdingen — Bo
russia Dortmund 2—1, Mann
heim — FC Kaiserslautern
1— 1. SV Hamburg — Borussia 
MSnchengladbach 1—1. . Fortu
na Dusseldorf — SC Karlsruhe
2— 2, Bayern Miinchen — Wer
der Bremen 4—2, Schalke 04 
— VfL Bochum 2—3. în clasa
ment : 1. Bayern Miinchen 4 
p ; 2. Eintracht Frankfurt. Bo
russia MSnchengladbach, VfL 
Bochum. SC Karlsruhe. FC 
Kaiserslautern și SV Hamburg 
toate cu 3 p.

Belgia (etapa a ll-a) : La 
Gantoise — Racing Jet 4—1,
Waterschei — Seraing 1—1, Șt. 
Nicholas — Courtrai 3—0, 
Brugeois — Anvers 0—0, 
Liegeois — Lierse 3—1, 
schoot — Cercle Bruges 
Waregem — Beveren 
KV Malinois — Standard 
Anderlecht — Lokeren . 
In clasament : 1—2. Anderlecht 
și Beveren 4 p ; 3—7. La Gan

toise. Șt. Nicholas. Club Bru
geois. FC Liegeois Standard 
cite 3 p.

Cehoslovacia (prima etapă) : 
Bohemians — Cheb 1—0, Pe- 
trzalka — Sigma Olomouc 1—1, 
Vitkowice — Sparta Praga 
2—3, Dukla Praga — Banik 
Ostrava 2—4. Dukla Banska 
Bistrița — Tatran Preșov 2—0, 
Inter Bratislava — Spartak 
Trnava 2—0. Lokomotiv Kosice
— Slavia Praga 2—1. Zilina
— Slovan Bratislava 3—0.

• în meci restantă in cam
pionatul englez : Nottingham
Forest — Arsenal 2—0.

MECIURI AMICALE

Club
FC 

Ber- 
2—2, 
0—3, 
1—1, 
7—1.

• La Drammen (Norvegia), 
echipe naționale 
Norvegia — Polonia 1—1 (0—0) 
au marcat : Daniclssen 
gazde și Tarasiewiez 
oaspeți.
• Echipa madrilenă 

cîștigat trofeul „Santiago Ber- 
nabeu*. învingînd pe stadionul 
cu același nume, în finală, pe 
F.C. K61n cu 4—1 (1—1). Pen
tru locurile 3—4 : Anderlecht 
— Feyenoord 4—0 (1—0).

de seniori :
. »

pentru 
pentru

Real a
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