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Miine începe a 67-a ediție (1984-85) a Diviziei ,,A“ de fotbal

OBLIGAȚII MARI, DIN START, 
PENTRU NOUL CAMPIONAT!

Miine, campionatul de fot
bal nr. 67 se pune în marș. 
Un campionat așteptat și gră
bit. Așteptat de sutele de mii 
de suporteri pină la acest start 
de început de septembrie. Gră
bit, fiindcă foarte rapid va fi

pregnant de fiecare confrunta
re a echipelor noastre, de club 
sau reprezentative, se arată a 
fi creștere* combativității sub 
raportul jocului în atac, aban
donarea prudentei și a micii 
măsuri, a preocupării exage-

Stadioane pline, luptă pasionantă și sportivă pentru balon, pen
tru intiietate — iată ceea ce se așteaptă ți de la ediția de 

campionat care începe miine

supus marilor examene inter
naționale. După numai două 
etape, „echipa campionatului”,
adică echipa națională, debu
tează în preliminariile Campio
natului lumii, la Belfast. După 
incă o „rundă", „cele patru 
europene" se aliniază la star
tul renumitelor cupe continen
tale. Nu este vreme, prin ur
mare, de acomodare, de acea 
perioadă de intrare în formă 
pe care, poate, trecutele ediții 
o mai admiteau. „Motoarele 
ambalate în plin" din plecare, 
iată obligația competitoarelor 
Diviziei „A" care, miine. dis
pută primele jocuri ale sta
giunii compertiționale 1984/85. 
De la „cvartetul" european și 
pină la noile intrate pe prima 
scenă I Angajare totală și fer
mă în dispute, solicitare maxi
mă a partenerilor de întrecere, 
iată ceea ce se așteaptă, din 
plecare, de la campionatul nr. 
67 atît de repede confruntat — 
prin reprezentantele lui — în 
importante partide internațio
nale-

O altă condiție a reușitei Di
viziei „A", impusă tot mai

rate si primordiale pentru de
fensivă. intr-un cuvînt recon
siderare* ofensivei. Dacă unele

tre prin arbitraje îngăduitoare, 
prin admiterea de infracțiuni, 
gesturi și atitudini care se 
sancționează sever în meciurile 
internaționale.

Așteptăm de la campionatul 
cel nou multe noutăți în ma
terie de jucători. Vrem să sa
lutăm curajoase promovări, 
vrem să vedem substanțial îm
bogățită lista revelațiilor fot
balistice. apariția unor talen
te noi, autentice, pe întîia sce
nă a fotbalului nostru, precum 
Hagi și Mateuț, ca să luăm 
cele mai recente dar și singu
rele exemple dis aceste ulti
me sezoane competitionale.

Mai sperăm ca iubitorii fot
balului să fie prezenți, meci de 
meci, lingă echipele favorite, 
să contribuie la cifrc-rccord de 
■pectatori, performanță în su
ferință in ultimele „stagiuni" 
fotbalistice. Spectacolele spor
tive ating cotele cele mai înal
te in ambianta creată de tri
bune arhipline, de însuflețirea 
miilor de pasionați ai fotbalu
lui, veniți plini de speranțe pe 
stadioane. Speranțe pe care — o 
dorim din inimă — cît mai 
multe jocuri să le împlinească! 
Prin efortul șl contribuția tu
turor celor 18 concurente!

Mult succes ediției a 67-a a 
Diviziei „A“ de fotbal! «
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modificări de prevederi regu
lamentare nu au venit încă în
sprijinul acestei obligatorii 
schimbări de optică, să spe
răm că dorința factorilor di- 
recți implicați (antrenori, ju
cători, conducători de cluburi) 
de a ajuta la înaintarea pe al
te trepte ale consacrării fotbalu
lui nostru va acționa vizibil 
și permanent in această pri
vință. La acest capitol, al „ur
gențelor* impuse de rigorile 
marii performanțe internațio
nale, se include și necesitatea 
unei discipline ferme în teren,
* unei sportivități depline în
arenă și in 
substanțial 
lor noștri

tribune. Un rol 
revine arbitri- 
eare au datoria

să aplice și in campionat ma
niera de a conduce a „cavale
rilor fluierului* in jocurile in
ternaționale și care, cum s-a 
văzut, prezintă un grad mult 
mai ridicat de severitate și de 
exigență in raport cu arbitra
jele interne. Nu se face de fel 
un serviciu formațiilor noas-

£ La București, pe Ghencea, o nouă ediție a 
duelului Halagian — Dobrin... 9 lQr pe Dinamo, 
A.S.A., „în premieră" fără Boloni • La lași, mari 
speranțe în tandemul Damaschin — Biro O La 
Petroșani, Jiul așteaptă calm „noua* echipă a lui 
F. C. Olt • La Bfașov, Titi Frățilă ia startul, o dată 
cu Nemțeanu ® La Oradea, frumos duel Crișan — 
Klein in perspectivă ® La Timișoara, „Poli” știe că 
i-a fost întotdeauna greu cu S. C. Bacău • La 
Buzău, bătrinul cuplu Dudu — Marcu in fața unei 
echipe care știe să se apere • La Craiova, Uni

versitatea — Rapid poate fi un derby 
PROGRAMUL „RUNDEI" INAUGURALE
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București :

Va înscrie, pentru Știința Bacău, Filofteia Danilof. (Fază din- 
tr-un meci desfășurat in ediția trecută a campionatului feminin 
de handbal) Foto : Dragoș NEAGU

0 noua edific, a 2î-a, a Campionatului Diviziei „A."

HANDBALUL FEMININ TREBUIE 
SĂ-ȘI CONTINUE ASCENSIUNEA VALORICĂ

O nouă ediție, cea de a 27-a, 
a campionatelor republicane de 
handbal. Divizia „A". bate — 
cum se spune — la... ușă. Mal 
grăbite, formațiile feminine a- 
par pe marea scenă competi- 
țională a tării chiar de la sfîi • 
șitul acestei săptămîni. adică 
din ziua de 2 septembrie, în 
timp ce ephipele masculine se 
vor alinia la start in ziua de 
13 septembrie.

Așadar o primă Întâlnire cu 
echipele feminine, a căror com
petiție se anunță interesantă 
prin echilibrul de forte, prin 
creșterea valorică manifestată 
de formațiile fruntașe, prin an
gajamentul arătat în ediția pre
cedentă. care — avem toate 
motivele să credem — se vor 
amplifica acum. Si aceasta pen
tru că la grupul . fruntaș al ce
lor patru de pină acum (Știin
ța Bacău. Chimistul Km. Vîl- 
Cea, Rulmentul Brașov și Hidro
tehnica Constanta) s-au adău
gat anul trecut, este drept, des
tul de timid încă. Rapid Bucu
rești și TEROM Iași, o fostă, 
echipă de... „cupe europene* 
care a trecut printr-un mo
ment de scădere, dar a reve
nit acum — se pare — în prim- 
planul ierarhiei naționale. Este 
de așteptat, deci, o luptă as

pră pentru fiecare punct, pen
tru un loc cît mai bun în 
clasament. Așteptăm, deci. • 
luptă calitativ superioară edi
ției precedente. Cu alte cuvin
te dorim să vedem o preocu
pare mai mare- a tuturor pen
tru practicarea unui handbal 
rapid. în forță, dar bazat pe 
o valoare tehnică și tactică 
reală, consistentă, care să fia 
un suport real pentru progre
sul general al handbalului fe
minin din tara noastră. Un pro
gres care s-a făcut simtit și în 
sezonul trecut. cînd echipa 
noastră reprezentativă a ocu
pat un satisfăcător loc secund 
în grupa B a C.M., iar una 
din echipele noastre fruntașe. 
Chimistul Rm. Vilcea, a cîștigat 
• competiție europeană. „Cupa 
I.H.F.". Acești primi pași tre
buie să devină, în sezonul care 
începe duminică, mai fermi pe 
drumul reinscrierii handbalului 
nostru feminin în circuitul 
principalelor „forțe* pe plan 
mondial, așa cum au stat lu
crurile cu ani în urmă, mal 
ales că trei dintre formațiile 
primului eșalon al handbalului 
nostru feminin participă la e- 
edtția 1984/1985 a cupelor eu
ropene. tar „naționala* va lua 
parte anul viitor la „mondiale*.

CARAVANA „TURULUI ROMÂNIEI1
PORNEȘTE, DIN NOU, LA DRUM!

84 de rutieri din S țări se aliniază miine, la 
Cimpulung Muscel, la startul celei de a 'XXII-a 
ediții a „Turului ciclist al României", urmînd 
să -parcurgă — între 2 și 9 septembrie — un

traseu de 1 300 km, împărțiți în 9 etape.
Citiți în pag. a 7-a amănunte despre această 

tradițională întrecere a sportului nostru cu 
pedale.

în turneul internațional de tenis (j) de la Mamaia

FLORENTINA CURPENE 0 ÎNVINGE PE ALICE DĂNILĂ!
Vineri a fost, in mod sigur, 

ziua celor mai frumoase me
ciuri ale turneului internațio
nal rezervat juniorilor. După- 
amiază, mai ales, pe o vreme 
splendidă, cu foarte multi spec
tatori în tribune, cînd au fost 
programate sferturile de finale 
în probele de simplu, băieți Si 
fete.

O surpriză de mari proporții 
s-a înregistrat în competiția fe
minină. Pe terenul .central s-au 
întîlnit dinamovista Alice Bă- 
nilă, favorita nr. 1. șl outsi- 
dera Florentina Curpcne (Meta
lul Tîrgoviște). S-a jucat mal 
mult de 2 ore si jumătate, dar 
de-a lungul acestui maraton ce
le două tenismane au oferit un

aplaudat spectacol. De la pri
mul pină la ultimul schimb de 
mingi s-a văzut clar dorința 
Florentinei Curpene de a cîști- 
ga. Ea a condus jocul prin ac
țiuni de mare regularitate, aju
tată de o condiție fizică și vo
ință ireproșabile. In setul deci
siv. cînd nimeni nu se mai aș
tepta, Curpene a întors situația 
în favoarea sa. De la 1—3 și 
3—5, tirgovișteanca a egalat, 3—3 
și 5—5 (mai făcuse acest lucru 
ia setul al doilea, pe care l-a 
pierdut, cînd de la 9—2 a ega
lat la 2—2). apoi și-a adjudecat 
un break, 6—5. și. după ce Dă- 
nilă a egalat. 6—5. mal puțin 
experimentata sa adversară l-a 
luat orice șansă, cîștigind ulti

mele două ghemuri la zero. Re
zultat final : Florentina Curpe
ne — Alice Dănilâ 6—1. 3—6, 
8—6.

într-un alt meci al sferturilor, 
dinamovista bucureșteană Da- 
iana Samungi nu a putut face 
fată jocului tehnic și în viteză 
(servicii foarte puternice si 
bine plasate, dar mai ales vo- 
leuxi decisive) al cehoslovacei 
Denise Krajkovicova. Aceasta 
din urmă a ciștigat cu 1—6. 
7—6, 6—3. In schimb. Teodor*
Tache și-a ..răzbunat* colega 
de club, jucînd foarte bine îm-

lon GAVRILESCU

- F.C. ARGEȘ
Steaua)

- A.S.A.
Dinamo)

STEAUA
(stadionul

DINAMO
(stadionul ______

Echipa DINAMO va primi „TROFEUL FATR-PLAY* 
oferit ele ziarul SPORTUL, pentru comportarea

București :

lași : 
Petroșani : 
Brașov : 
Oradea : 
Timișoara : 
Buzău : 
Craiova :

ziarul SPORTUL, pentru comportarea 
campionilor în ediția 1983/84

POLITEHNICA 
'IUL 
F.C.M.
F.C. BIHOR 
POLITEHNICA 
GLORIA 
UNIVERSITATEA - RAPID

Toate partidele vor începe la ora 17.

- CHIMIA
- F.C. OLT
- F.C. BAIA MARE
- CORV1NUL
- S.C. BACAU
- SPORTUL STUD.

I
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Astăzi și mi ine pe stadionul ,,23 August"

CAMPIONATELE DE ATLETISM ALE JUNIORILOR MARI
Stadionul ,23 August* este 

gazdă, In aoesle zile, a «neîaoi 
competiții atletice de anvergură 
republicană : campionatele «ar 
țiOnale ale juniorilor mari. Ut 
Întreceri vor fi prezențl aproape 
«00 de atlețl si atlete din majo
ritatea județelor tării. Așteptăm 
cu interes acest concura avînd 
tn vedere faptul că el canatl- 
tuie o Importantă trecere ta re
vista a rezervelor imediata pen
tru actuala noastră generație de 
atlet! fruntași.

Concursul începe astăzi la ora 
15,30 (ultima probă la ora 10) 
șl continuă mîlne de la Ora ÎS 
(ultima probă la ora 18,15). În
trecerile pentru probele combi
nate se vor desfășura luni *1 
marți.
• Zilele trecute a avut loc 

competiția .Cupa județului Ba

cău*, aflată la a Xl-a ediție, la 
care au luat parte atlețl din 
județele lest. Neamț, Suceava, 
Vranoea si o formație poloneză 
din Poznan. Concursul a fost 
Cstigat de reprezentativa jude
țului Bacău. Iată citeva dintre 
rezultatele Înregistrate cu acest 
prilej : BARBAȚI : 1*0 m : Ra
du Ababei (Bacău) 10,6, 400 m : 
Jacek Wylegal (Poznan) 50,5, 
1S00 m : Eugen Enăcblolu (Su
ceava) 3:57,0, 400 mg : C-tln I- 
rimescu (Bacău) 55,1, lungime : 
Minai Bran (Bacău) 7J5 m, 
greutate : Marius Andrușcă (Su
ceava) 16,44 m; FEMEI : 160 mg: 
Margărzata Baranokska (Poznan) 
14,6, 406 mg $ Luminița R«na- 
niuo (Neamț) 64. ISO# m : lu- 
lia Ionescu (Bacău) 4:22,1. (We 
Ian cu — conesp.). .

Alergarea, medicamentul miraculos al unui handicapat fizic

Duminică, ora 18, la Constanța

FINALELE
TURNEULUI DE BOX

Ml EMOȚIONANTA CURSĂ PENTRU WL

„MĂNUȘA LITORALULUI"
CONSTANTA, n (prin tele

fon). Turneul international 
„Mănușa Litoralului'*, care se 
desfășoară în Sala sporturilor 
din localitate, se apropie de 
faza finală. Vineri s-au dispu
tat primele meciuri semifinale, 
urmînd ca sîmbătă (ora 18) să 
se desfășoare cea de a doua 
reuniune semifinală. După a- 
cestea. fără zi de pauză, du
minică seara. înceDînd de la 
ora 18. se va desfășura gala 
finală.

TURNEUL DE TENIS DE LA MAMAIA
(Urmare din t>ag. 1)

potriva unei alte redutabile Ju
cătoare cehoslovace. Petra Hol» 
bova. Tache a dștigat cu 8—4, 
7—5. în sfîrșit. Otilia Pop (Pro
gresul) a dispus cu 8—î, 6—3 
de Monica Radu (Dinamo).

Cea mai frumoasă dispută 
masculină au oferit-o Mihai 
Vantă și Silviu Gorgan, al că
ror joc s-a caracterizat prin 
faze spectaculoase cu repetate 
veniri la fileu si reușite execu
ții tehnice, tn acest context ni 
se pare dătătoare de speranță 
evoluția tlnărului Vantă. vizat 
de tehnicienii lotului national 
de seniori In vederea următoa
rei confruntări de „Cupa Da
vis".

A 23-a EDIȚIE A CAMPIONATULUI DIVIZIEI FEMININE „A“ DE HANDBAL
LOTURILE CELOR

12 ECHIPE
ȘTIINȚA BACAU, culori : alb- 

albestru, președintele seepel ■ La- 
zăr Moraru, antrenori : Eugen 
Bartha *1 Eugen Cucu ; jucătoare: 
Ioana Vedica (1,76 m). Alia U- 
zum 0,77 m) Angela Șuștao 
0,75 m) — portari : Filofteia Da- 
niOof (1,60 m), Adriana Hrlțcu 
0,55 m), Marii ena Găitan (1,65
m). Eva Moszi (1,71 m), Georgeta 
Voinea (1,70 m), Mariana Susanu 
0,78 m), Laurica Lunca (1,74 m), 
Mariana Oacă (1,78 m), Elena
Cbobotaru 0,75 m), Eva Darvsș 
U,*0 m). Mihaela Bratu (1,75 m),

RULMENTUL BRAȘOV, culori > 
alb-albastru ; președintele secției: 
Atanase Vasilescu ; antrenori : 
Remus Drăgănescu șl Mircea 
Bucă ; jucătoare : Anca Căpraru 
0,73 m), Rodlca Florol (1,73 m), 
Gabriela Roșea (1,78 m) — por
tari, Irina Călin (1,65 m), Vio
rica DTăgușel (1,68 m), Cristina
Tache (1,78 m) Monica Tonscb 
(11,75 m), Adriana Pătruț (1,63 m), 
Enikâ Demeter (1,76 m). Tatiana 
Beschl (1,63 m), Rodlca Marian 
(1,62 m), Victoria Mihnceanu
(1,79 m), Cornelia Biolan (1,73 m), 
Gabriela Blazinovici (l,S0 m), Da
niela Tudor (1,72 m), Manuela
Neică (1,78 m).

CHIMISTUL RM. VILCEA, cu
lori : roșu-albastru ; președintele 
secției : ing. Adrian Gbiță ; an
trenori : Ion Gerhard șl Maria 
Ciulei ; jucătoare : Cristina Lada 
0,78 m), Doina Rodeanu 0,7* m), 
Nieoleta Roșlanu 0,73 m). Elena 
Piriei (1,74 m) — portari. Maria 
Verigeanu 0,70 m), Maria Petre 
(1,74 m). Nieoleta Petre (1,70 m), 
Rodlca Pestrea (1,66 m). Edith 
TdrCk 0,79 m), Felraa Tipt 0.61 
m). Adriana Călin (1.10 a). Elena 
Morari u 0,72 m), Georgeta An- 
dronacbe (1.72 m). Dorina Bucur 
0.75 m), LIBana Topea (1,79 m), 
Denisa Rometa (L64 m).

HIDROTEHNICA CONSTANTA, 
culori : alb-albastru ; președintele 
secției : Gh. Tacdu ; antrenori : 
Ihaiar. Bucovală și Lndac 
Bișniță : jucătoare : Viorica Ja
ntei 1,73 m), Marioara 28a-
etades 0,11 m), Dumitri-
ța Rață 0.76 m) — portari. 
Larisa Cazaci 0,76 m), Iuhana 
Hobincu (1,68 m), Elena Gbeor- 
ghe 0,74 m), Dumitra Bocănea: ă 
0,63 m). Aurelia Sanda 0,6* m), 
Gabriela Pîrîtanu 0,79 m), Mar
gareta Vasilache 0,73 m). Lilian* 
Gălan 0,75 m). Lidia Carapetru 
0,76 m), Teodora Mihătleacu (1,8« 
m), Camelia Chlrilă (IJft 04, A» 
rtca Matanaingă 0,72 m), Uta mj- 
Joveanu (1,81 m), Iuliana Cfatnb* 
(U«I tn).

A.F..M. TIMIȘOARA, culori: gal- 
ben-roșu ; președintei* secției : 
Italian Coste ; antrenori : Con
stantin Popa șl Nadlre Luțaș ; 
jucătoare i Ana Păpădie 0,73 m), 
Adriana Solea (1,78 m), Anca șer- 
ban 0,73 m). Cornelia Volculescu

Sportul

Rezultatele din sferturile de 
finală : Marina Comănescu
(Progresul) — Th. Hrdy (Ceho
slovacia) 6—2, 6—î ; Manuel 
Nicola* (T.CLB.) — Dietrich 
Schirman (LD.G.) 6—3 oh. ;
Hlhal Viață (Dinamo) — Sil
viu Gorgan (Steaua) 8—X. 6—3 I 
Zdenek Hilara* (Cchoaloraoa)
— G. Onleeag (Dtaamo) •—4, 
6—4.

In semifinale, care m vor 
desfășura stmbătă după-amlază 
de la ora KM ae vor tatfinl» 
Florentina Curpena — Denise 
Krajkovicova M Teodora Tarii e
— Otflia Pop. la fete; Marius 
Comăneacu — Manoel Mcolae 
li JCbal Vantl — Zdenek Ba
lama. la băieți.

PBOGRAMUL PRIME ETAFE

BUCUREȘTI

PLOIEȘTI : Textila Doro
CONSTANTA : Hidrotehnica

Notă : Meciul Rapid București — Chltaistid Rm, VUeea 
*e va disputa In sala Rapid din Capitală ta ziua de 11 »ep- 
tembrie la ora 17, formația vfleeană participînd, ta aceste 
zile, la turneul internațional „Cupa YASSA* din Iugoslavia.

talanda Ctmpeanu 0,74 m), Casne- 
Ba Carpen (1.71 m). Doina Cojo- 
cbtu (1,77 nA. Adriana Găbrean 
(L66 m). Doina Gurgu 0,58 m). 
Luminița Căpățină 0.80 m), Co
rina Tbdu (1.S1 m|. Carmen Tu- 
reac (1,66 m). Neta Coman 0,5* 
m), Mtaaela Olenluc 0.*O m). Ma
rta Pop (1,67 m), Zoranca ștefa- 
novid 0,66 m), Nadtre Luțaș
O,S* m).

RAPID BUCUREȘTI, culori : 
alb-vișinrj ; președintele secției : 
Dumitru Bărăgan ; antrenori: Gb. 
Nlțâ 0 Tiberiu Milea ; jucătoare : 
Ana Moldovan 0,74 m), Steta 
Rupă Orio m) — portari, Sevas- 
tița Grigore (1,76 m), Adriana 
Standu (1.73 m). Doina CXișan 
0.81 m) Cornelia Dorea 0,73 m) 
Mihaen Oprescu 0.66 m). Aurelia 
Nlca (1,73 m), Paula Ștefan
(1.71 m). Sultana Tagă-u 0,61 m), 
Mihaela Drăgan 0,73 m). Tatiana 
ACend 03* m). Aurelia Ignat 
C.7# m), Vasilica Dotee 0.67 m). 
Jenl Dan 0.73 m), Felida Oancea 
O.TS m). Ldîana Roș*.oară OA1 
m), Aurelia Andrei 0,7» m), Ma- 
rinela Dc5du 0A* mj, Gheorghița 
oprea 0.73 ml.

TEROM IAȘI, culori : ga-bea-al- 
bastru : președintele secției : tag. 
Dan Irtauduc ; antrenori : Comei 
Băduleacu si Mircea Pop ; jucă
toare : Cornelia Tăcu 0,73 m),
Larisa Schhnnscfil o,78 m). Ele
na Roșu (1,71 m) — portari. As- 
pazia Crețan 0.75 m). Adriana 
Domnescu 0.73 m). Valeria Bor- 
șanu 0,57 m), Rodlca CovaUuc 
0,67 m), Rădița Oneț 0,75 m).
Carmen State (1,64 m). Valentina 
Turbatu-Cozme (1,76 m). Dorina 
CMvase-Corban 0,67 m). Angela
Avădand 0,78 m). Sorina Can- 
etar.dadie 0,72 m), Cristina Popa 
0.T» m). Eugenia vișan 0,68 m), 
Gabriel* Harga (1,80 m), Angela 
Haldu 0.80 m), Corina Nislpeanu 
0,64 m) Marla Savin 0,70 m).

CONFECȚIA BUCUREȘTI, CU- 
Ihri : aib-roșu-albastru ; președin
tele secției : Gb. Dănicilă ; antre
nori : Emerle Bughl 0 Constan
tina Pițigol ; jucătoare : Fetida 
niescu 0.65 m), Petruța Oaeță 
0,68 m>, Marta ion 0,73 m), Fto- 
rica Iosltascu (KTI m) — portari, 
Virginia Cons tan tin eseu 0,6* m), 
Cristina Slmion 0,M m), Bodice 
Grigoraș (1,78 m). Mari* MSu- 
rean-j 0,76 tn), Victoria aesoe—»- 
del 0,78 m) Ioana Tttlia lemn 
0,73 m), Gabriela Luca 0,7* m), 
Lfflana Murărașu 0,74 m), Vasili
na Ntrțu 0.78 m). Georgeta Cnn- 
stanttneecu 0.6* m), Marusia
Arvatii 0.62 m), Doina Stoica
0,54 m), UUana Hâvtrneanu 0,W 
m), Mariana Petrescu (M9 m).
Henna Combel 0,78 m). Rodie*

Am urmărit iert, către print, o 
cursă pe un stadion. Nu era a 
unui mare campion, deși de față 
era un veritabil colectiv medical, 
tn frunte cu conf. dr. loan Dră- 
gan, directorul Centrului de me
dicină sportivă. Era, pur și sim
plu, o cursă pentru viață < unui 
tinar cere nu a vrut ti te dea 
MMI d* o nefericită tntimplare. 
oare t-a marcat anii tinerețti, fără 
a-l putea Insă dobori... O cursă s 
■aut ttndr handicapat din fragedă 
copilărie. Cu o mare voință șl da
torită practicării exercițtilor fizice, 
a alergărilor, ei a ajuns totuși ti 
M apropie de performanță. Aces
ta. Nicolae Popcov, a făcui ieri 
pe stadionul ,,2J August" proba 
testului Cooper, cart măsoară 
timp ie 12 minute capacitatea 
da alergore, stabilind calificativele 
Mm pentru itoo—22M metri, foarte 
texa pentru 2296—2*6# ai #4 exce
lent pentru 3*00—UW m. K o O- 
terpet *4*0 do metri la a Minut* I

Dar rine erte Nicolae Popcov ? 
De tei «ia rtmboUa. eade »-a 
■teeat ta urmă eu 21 de ani. Cu-

Gavritaaie 0.*! m), Gabriela Cos- 
tea O,T3 m).

PROGRESUL BUCUREȘUh eta
lări : alb-albastru ; UtAMto 
eecției : Dan Popescu, antaaaari s 
Vatale Mărgulescu. Francsc Spier ; 
jucătoare : Hajnai Jtaau 0.W ea), 
Cameluța Cereri (M* ta), Mibarta 
Ucă (1,74 m) — portari, Ntoiina 
Preuțescu 0.1» m), Georgeta Ma- 
sotascu 0,78 m), TCnde Blro 
O.ta m). Julieta Crteu 0A3 b). 
Mariana Guță 0,13 m). ltarioara 
Igna: Q,6* B). Caasueta Varga 
0,66 m). Georgeta Mii tar-- o,*# 
B). Mireia Pstait (Lta a). Ste- 
llaca Crottoru 0.71 m). Alta 
loan 0.7» m), Itartaa Ivaa (1_*5 
B), Cristina Vetișcu o *» B), 
Irtan Chemi O,*6 m).

MUREȘUL TG. MUREȘ, culori: 
roșu-albastru ; președintele eec
ției : Mina*. Brezearm ; antrenor : 
Valentin Szabo : jucătoare : An- 
gda Cioboată 0.78 m), Virginia 
Cozoș 0,71 m). Irtaa Qdkl 039 
m), Hcrvat Fabian 0.74 ta) — 
port-a 1, Maria Dorgo-Buduman 
0.73 ta). Zita Blro 0,6 m), A- 
driena Bărbat (1A5 m), Marla 
Roman 0.75 m), VU-na BtTOta 
0.73 m) Tunde Kibedi 0,78 m), 
Eszter Laszlo (1,76 m), Cortaa Al
be# 0,71 m), Adela Bxente 0,6 
m), Erika Hegedu* o,*0 m), Eva 
Gothardt 0,79 m). Mioara Cata- 
nă 0,75 m). Adriana Hagiii 0.B 
m).

TEXTILA DOROBANȚUL PLO
IEȘTI, culori : roșu^alb; președin
tele secției : ing. Mibal Mlcăle ; 
antrenori : Anton Mircea și Artur 
Hoffman ; jucătoare : Daniela A- 
vramescu (1,73 m), Ileana Maio- 
rescu 0,74 m), Luana Grlgore
(1,74 m) — portari, Elena Mocanu 
(1,81 m), Cristina Anton (1,6 m), 
Liliana Anton 0,66 m), Margareta 
Bănică (1,66 m), Emilia Scoruș
(1,64 m), Georgeta Ralcu 0,6 m), 
Geta Stoenescu 0,6fl m). Liliana 
Pescaru 0,74 m). Marcela lorda- 
che 0,80 m), Georgeta Militaru 
(1,6 m) Mihaela Tănase 0,72 m).

TEXTILA I.A.S. ZALĂU, culori: 
roșu-alb ; președintele secției : 
ing. Viorel Hanu ; antrenori : 
Gbeorghe Tadld șl Ernest Mi- 
ttalyfaJvi ; Jucătoare : Elena Ni- 
oorid (1,64 m). Ana Grlgore
0,73 m), Maria Pop 0,70 m). Ma
riana Crețu 0,76 m) șl Diana Mo- 
roti (1,78 m) — portari. Adriana 
Popan 0,78 m). Ana Suhaâ (1,70 
m), Della Mureșan 0,6 m), Elena 
Tadld 0,72 m), Sanda Fechete
0,79 m), Rodtaa Negrea 0,« m). 
Lăcrămioara Petrar (1,67 m). Au
relia Mlhalyfalvi 0.6 m). Carmen 
Mlcan 0,62 m). Sabina Morar 
(L*3 m), Artimiza Bartaș 0,78 
m). Maria Vere» 0,71 m). 

rind după aceea, cmd abia înce
pea să descopere himea, t-a îm
bolnăvit de cumplita poliomielita. 
A scăpat cu viață, rimintnd eu 
sechele deosebit de puternice, cu 
piciorul sting mai scurt cu opt 
centimetri dectt dreptul. A fost 
operat, de două ori, tn 1961, spot 
In 1973, pentru alungirea tendoa- 
nelor, întinderea mușchilor. Mei a- 
poi — tint zece ani de atunci 
a tnceput ti alerge. La ttadionul 
Olimpia, unde nu te dădea In 14- 
turi nici cind era vorba de un 
fotbal, de o miuți. Iar In 1*79 a 
ajuns, din tntimplare, la clubul 
Voința. „Am Intrat pe poartă și 
am spus : vreau *ă fiu campion. 
Am fost campion, in *83, la ITo- 
leștl, pa 6* m, In Întrecerile ban- 
dlcapațllor fizic. Am Început oă 
alerg tot mal mult, stimulat de 
minunății (fără exagerare l) oa
meni de la Voința, inceptnd eu 
conducerea unității, contlnulnd eu 
antrenoarea Adriana Bocan, eu 
edlalțl. De fapt, despre ei ar tre
bui scris. Eu stat doar unul...* 
Sute de kilometri pe an, un cros 
de 12 km In martie (o ori *i 16 
minute), «n loc doi, deunăzi, ta 
Galați, la „vetenoni*, cu adversari 
ceva mai tei vtrrti dar in pleni
tudinea forțelor, alergări pe He
răstrău, la complexul clubului, din 
etnd In cind pe „Republicii". 
Șchlopitind tn alergare, *i totuși 
ueintimtdat, temerar.

Alergare, mereu alergare. O 
cursă continuă pentru viață. 
„Vreau să iau Înapoi de la natură 
eeea ce ml-a luat ea etndva. Cin
stit. mundnd. Sportul mă ajută 
tă mă simt un om adevărat. Nu 
pot să vă redau exact ett h stat 
de recunoscător.-*.

«nd eronometrul a marcat Ieri 
taree-ra celor 12 minute, tehnicia
nul chimist de le Institutul Poli
tehnic s* tot întreba : „Unde am... 
ratat eel *1 de metri ears ao-au 
despărțit de cifra »0C T Dar nV-i 
atone, dacă vreți o Iau de la ca
păt r-_

Gee RAEJCH1

W1KBTRAHA 01 SIA1 LOTO PROXOSPORI INfOR'IIUA
• Nu bM este nevoie, cre

dem, să totastăm asupra faptu
lui că a venit TOAMNA... Acest 
amoclmp al roadelor vă poate 
tace șl pe dv. posesori al unui 
autoturism „OLTCII SPECIAL*, 
care ae «tribale la toate trage
rile oblșncMe, speciale șl excep
ționale (precum *1 la concursu
rile PRONOSPORT) din luna 
septembrie. Mal puteți ciștlga 
iZMă *1 .Dacia 1360- ta această 
hmă, aer numai procurtndu-vă 
toruri In pUe, din cele care vă 
ateu la dispoziție ta întreaga 
rețea de vînxare a Administra
ției de Stat Loto-Pnooosport
• Tragerea LOTO I de mline 

2 septembrie va ave* loc în sala 
Clubului sportiv Progresul din 
București, Str. Dr. Sîalcovic! nr. 
tt, începind de la ora 16. Nu
merele extrase vor fi radiodifu
zate la ora ta.M (pr. I), precum

AZI, LA ORA 15, ALERGĂRI DE TRAP

Respectând programul de vară, 
azi la ora 16 se va desfășura o- 
bișnulta reuniune hipică de sflr- 
șlt de săptămînă, din programul 
căreia se remarcă premiile „O- 
RETTA* șl „ODALISCA*, In care 
se vor întrece trăpași din prima 
categorie in frunte cu Solstlțiu, 
Manuc, Hemetuș, Titu, Ban șl 
alții. Prima cursă este o alergare 
de semlfond pe distanța de *160 
m, ta care flecare concurent are 
șanse de clștig, cu excepția lui 
Bon, campionul 3 anilor, care 
pare prea sever handicapat, față 
de posibilități (nu înțelegem... op
tica) Cea de a doua cursă este 
una de pură viteză, ta care, ci 
siguranță, se vor Încerca citeva 
Îmbunătățiri de recorduri. Reu
niunea de azi mai are un punct 
de atracție, suma cu care Începe 
pariul austriac : 32.KO lei cu per
spective de depășire a plafonului 
de 40.000 lei, «umă la o»Țe M 
poate clștlga șl cu * cal câștigă
tori. Revenind la reuniunea de 
joi după-amtază. remarcăm cele 
trei victorii ale formației G. Po
pescu, realizate ca Rod, cal ae 
doi «ni de perspectivă, ca Vir
tutea, ta plină transformare (N. 
Slmlon avtnd mari merite in ob
ținerea acestor două attceese) și

Prima reuniune semifinală a 
avut loc în fata unor tribune 
arhipline. Interesul publicului 
a fost răsplătit din plin, spor
tivii oferind celor prezenti 
meciuri dîrz disputate. Una 
dintre cele mai frumoase întil- 
niri ale galei de vineri au 
oferit-o pueilistii de categorie 
semimuscă Eroi Geafar (Farul) 
si Nicolae Crăciun (Dinamo). 
Cel doi sportivi au luptat de-a 
lungul celor trei reDrize cu o 
ambiție deosebită, fiecare a- 
runeînd în luptă nu numai cu
noștințele tehnice apreciabile 
De care le au. cl si ultimele 
resurse de energie. Toate a- 
cestea au dus la un meci fru
mos. des aplaudat de specta
tori si încheiat cu o meritată 
victorie la nuncte a constăn- 
teanului Eroi Geafar. O parti
dă cu multe lovituri dure a 
avut loc la ..ușoară" între 
Gheorghe Pavel (Steaua) si 
Gemil Fekret (Turcia). Mai 
exact în acțiunile de atac, 
Pavel a cîstigat detașat la 
puncte. CELELALTE REZUL
TATE : Cat. muscă: G. Sana- 
sahinaglu (Turcia) b.p. G. 
Plugaru (Voința Constanta). T. 
Osman (Turcia) b.p. V. Mocanu 
(Dinamo). Pană : Gh. Adam 
(Metalul București) b.p. C. 
Robu (Otelul *nrgoviste). U- 
șoară : L. Vîrnă (ASA Cluj- 
Napoca) b.p. N. Ungureanu 
(Petrochimistul Năvodari). Se
migrea : Ed. Glava (CFR
Craiova) .bp. I. Enea (Voința 
Constanta). Grea : I. Dobre 
(Metalul București) b.p. G. 
Mihnea (Steaua). D. Gontariu 
(Steaua) b.ab. î I. Giordievaki 
(Iugoslavia).

Cornel POPA — coresp.

șl luni la ora 8,6. pe același 
program. Mal puteți suna șl la 
serviciul telefonic de informații 
speciale (051).
• Astăzi este ultima zl cind 

va mal puteți depune șl buleti
nele pentru concursul PRONO
SPORT de mîlne. Ne facem pe 
această cale datoria de a vă in
forma, dorlndu-vă totodată cît 
mal multe rezultate exacte.

• NUMERELE EXTRASE LA 
TRAGEREA LOTO DIN 31 AU
GUST 1984, Extragerea I : 5
76 47 26 68 17 4 1 39 ; extra
gerea a ll-a : 36 60 58 66 84 
37 89 64 9. FOND TOTAL DE 
C1ȘT1GURI : 821.559 LEI, din
care 45.201 lei, report la cate
goria 1.

cu Delicat, cu care G. Popescu a 
realizat o frumoasă cursă de do
zare a efortului. M. Ștefănescu, 
liderul celor două clasamente, 
și-a consolidat poziția, prin vic
toria obținută cu Tuflec, un 3 ani - 
frumos conformat. Au mai cîști- 
gat : Tenor, tntr-o formă de zile 
mari, la cea de a doua victorie 
consecutivă, D. Toduță condu- 
ctndu-1 fără cusur ; Halmeu, ți
nut in bună poziție, s-a desprins 
cu autoritate In fliial, raallzînd 
surpriza zilei. I. T. Nicolae inee- 
pînd a se afirma ; Sorel, cu care 
R. Costică a plecat lansat, nu a 
dat nici o speranță adversarilor. 
Rezultate termice : Cursa I : 1. 
Rod (Simian) 1:46.3, 2. Nuveleta, 
3. Anaria, Cota : cișt. L»), ord. 
triplă 815. Cursa a II-a : 1. Vir
tutea (Slmion) 1:32,7. 2. Ra-J.
Cota : cișt. 2,40, ev. 12. Cursa a 
IlI-a : 1. Sorel (Costică) 1:41,8. 2. 
Soneta, 3. Telia. Cota : cîșt. 3, ev. 
24, ord. triplă 135. Cursa a IV-a :
1. Tenor (Toduță) 1:27,1. 2. Por- 
tulaca, 3. Odeon. Cota : cîșt. 7, 
ev. TO. ord. triplă M2. Cursa a 
V-a : 1. Delicat (Popescu) 1:31,7,
2. Sardonic, 3. Negruț. Cota : 
cișt. 4, ev. 170. ord. triplă 372. 
Cursa a VI-a ; i. Halmeu (I. T. 
Nicolae) 1:32,2. 2. Felcer. 3. Ado
rata. Cota : clțt. 3, ev. închis, 
ord. triplă Închisă, triplu 2—4—6 
948. Cursa a Vil-a : I. Tuflec CM. 
Ștefănescu) 1:33,3, 2. lezna. Cota : 
cîșt. 1,6, ev. 70, ord. 5

A. MOSCU



MllNE, LA CiMPULUNG MUSCEL, START IN CEA DE A XXII-a
EDITIE A „TURULUI CICLIST AL RUMÂNIEI

îine. la Câmpulung 
Muscel, caravana celei die 
a XXII-a ediții 
„Turului eielist al 

mâniei, se va așterne 
drum. Timp de 8 zile ea 
parcurge 1 300 km. urmind să 
sosească în Capitală duminică. 
9 septembrie. 84 de rutieri din 
S țări vor lupta pentru cunu
na de învingător șl din crînce- 
na lor încleștare se va naște, 
desigur, un spectacol sportiv 
fascinant, așa cum oferă de
obicei sportul cu pedale în
Întrecerile sale de lung kilo
metraj.

Ro- 
la 
va

sărbătoare a sportului nostru. 
Ea este una dintre manifesta
țiile de amploare prin care 
sportul nostru intîmplnă cel de 
al XIII-lea Congres al partidu
lui *1 de aceea toți cei earc 
și-au adus contribuția la orga
nizare i-au străduit să-i dea 
o strălucire aparte. Numeroa
se competiții sportive, serbări 
cultural-irtistice. excursii tu
ristice in punctele de interes 
de pe traseu vor asigura 
tei ediții semicentenare < 
mosferă de sărbătoare 
reaScă.

întrecerea din acest an 
desfășoară pe un traseu 
străbate aproape jumătate din 
județele țării. înscriindu-și ruta 
prin zone de mare frumusețe, 
de munte, de deal și de șes 
prin defileuri și pe creste de 
munte, pe lungi secvențe sinu
oase și oferind competitorilor 
prilejul de a-șl fructifica mă
iestria. talentul, dîrzenia, Ca 
întotdeauna. „Turul României" 
prilejuiește reunirea in cara
vană a unui mare număr din
tre performerii sportului nostru 
cu pedale. Alături de fruntașii 
de astăzi (Mircea Romașcanu 
și ai săi), de „viitorul I* (în 
frunte cu Costică Paraschiv) 
și de „viitorul II" (plutonul ju
niorilor) se vor afla în cara
vană și fostele glorii ale spor
tului cu pedale de la Marin 
Nlculescu și Martie gtefănescu 
la Gabriel Moiceanu. împreu
nă. cei care au fost, cei care 
sînt și cei care vor fi rutierii 
de frunte ai tării vor contribui 
— sîntem siguri — la transfor
marea competiției intr-o 
bătoare de neuitat.

Rutierii oaspeți — din Gre
ci*. Polonia, Siria și Turcia — 
reprezintă o garanție a unei 
permanente si acerbe dispute 
pentru întîietate. scopul parti
cipării lor — declarat de oas
peți — fiind acela de a con
tribui la dinamizarea cursei și,

aces- 
o at- 
tine-

se 
care

desigur, de a lupta pentru un 
clasament cit mai bun.

Membrii caravanei sînt acum 
la Cîmpulung Muscel. Mai sînt 
puține ore pină la start și fie
care dintre participanți verifi
că ultimele detalii. Mîine. la 
ora amiezii, caravana se va 
pune In mișcare plecînd de 
la poalele Rucârului spre ora
șul de pe Olt. Tuturor — ci
cliști, antrenori, mecanici, arbi
tri și oficiali — le urăm suc
ces deplin I
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Organizat de F.R. Ciclism, 
de ziarul „Sportul** și A.S. 
Loto-Pronosport, cu sprijinul 
consiliilor județene pentru e- 
ducație fizică și sport șl al u- 
nui mare număr de activiști 
obștești. împătimiți ai ciclis
mului. „Turul României" — 
care împlinește acum, la edi
ția a XXn-a, SO de ani de la 
înființare — se vi ea o am
plă manifestare sportivă. o

sar-

IN MEDIE, 160 km PE ZI!
• joi, 6 septembrie, caravana va parcurge 199 km

• In ultima zi, focșani — București. 180 km

Debutul -Turului ci
clist *1 României" a 
avut loc în anul 1934, 
prima ediție fiind câș
tigată de bulgarul NI- 
koiov. De altfel, toate 
cele trei ediții antebe
lice (1934, 1935 și 1936) 
au revenit 
oaspeți, după 
pe lista 
inscriindu-și 
polonezul 
francezul < 
reluare, în 1946, tot un 
alergător de peste ho
tare — Prosinek (Iu
goslavia) — s-a aflat 
in fruntea întrecerii. 
Dintre cei 16 învingă
tori ai „Turului Româ
niei" (pînă le actuala 
ediție), ne vom mai a- 
minti cu plăcere de 

Marin Nicuiescu (1951), 
Gabriel Moiceanu (1958), 
Teodor Vasile (1973) și, 
desigur, de Mircea Ro- 
tnașcanu, eel care a 
orimit cununa învingă-

rutierilor 
Nikolov 

învingătorilor 
1 numele 

Daniel și 
Galien. La

două 
1983.
a a- 

nu- 
care.

să câș- 
au ju- 
frunte. 
de e-

>î«

torilor în ultimele 
ediții — 1974 și 
.Turul României" 
vut insă și alți 
meroși cicliști 
deși n-au reușit 
tige competiția, 
cat un rol de 
cucerind victorii
tape sau participind la 
acțiuni temerare: Mar
tie Ștefăneseu, Octavi
an Amza, Ion Ardelea
na, Ion Stoica, Nicolae 
Voicu, Constantin 
can, Gh. Neagoe, 
sile Ionescu s-a. 
marea lor majoritate îi 
vom reîntîlni în cara
vană, fie ca antrenori, 
fie ca arbitri.

A XXII-a ediție a 
„Turului ciclist al 
României", competiție 
internațională, este în
scrisă în 
Federației 
nale de Ciclism 
tor.

Cio- 
Va- 

Pe

calendarul 
Internatio- 

Ama-

Mircea Romașcanu — învingător în edi
țiile a XX-a ți a XXI-a — căpitanul e- 
ehipei României: „Voi face totul pen
tru victoria echipei și pentru a treia cu
nună de învingător la individual !“ 

Foto : Dragoș NEAGU 8

2 septembrie : prolog, pe cir
cuit, în centrul orașului Cîmpu
lung Muscel (ora 13,40). Câști
gătorul acestei minicurse (6 
km) va primi primul „tricou 
galben" ;

2 septembrie: etapa I (Cîmpu
lung — Pitești — Rm. Vîlcea, 
120 km). Start la ora 14. so
sire — pe stadionul „1 Mai“
— in jurul orei 17 ;

3 septembrie : etapa * Il-a 
(Rm. Vîlcea — Tg. Jiu. 110 
km). Start la ora 10, sosirea 
în jurul orei 12,40, pe stadio
nul Municipal ;

3 septembrie : etapa a IlI-a 
(contratimp individual. 20 km). 
Start începînd de la ora 17. so
sire — începînd de la ora 
17,30 ;

4 septembrie : etapa a IV-a 
(Tg. Jiu — Petroșani — Hațeg
— Călan — Deva, 146 km). 
Start la ora 13. sosire pe sta
dionul „Cetate" in jurul orei 17.

5 septembrie : etapa a V-a 
(Deva — Simeria — Orăștie — 
Alba Iulia — Aiud — Turda — 
Cluj-Napoca. 171 km). Start la

ora 12,30, sosire — pe stadio
nul Municipal — în jurul 
orei 17.

6 septembrie : etapa a Vl-a. 
Semietapa I : Cluj-Napoca — 
Gherla — Bistrița. 119 km. 
Start la ora 9,20. sosire — pe 
stadionul „Progresul" — in ju
rul orei 12,30. Semietapa a 
Il-a : Bistrița — Vatra Dornei, 
80 km. Start la ora 15. sosire 
pe str. „Republicii" în jurul 
orei 17,30 ;

7 septembrie : etapa a VlI-a 
(Vatra Dornei — Bicaz — Pia
tra Neamț. 145 km). Start la 
ora 13. sosire în Piața Tea
trului in jurul orei 17.

8 septembrie : etapa a VIII-a 
(Piatra Neamț — Buhuși — Ba
cău — Mărășeștl — Focșani. 161 
km). Start la ora 12,45. sosire 
pe stadionul „Milcovul" în ju
rul orei 17.

9 septembrie : etapa a IX-a 
(Focșani — Rm. Sărat — Bu
zău — București. 180 km). Start 
la ora 12. sosire în jurul 
orei 17.

4.
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„TRICOUL
Tradiționalul „tricou galben" va 

fi șl anul acesta semnul distinc
tiv ai liderului cursei, ciclistul a- 
fiat pe prunul loc ta clasamentul 
general Individual. Dar nu va ti 
singurul care să evidențieze per
formanțele rutierilor. Organizato
rii vor acorda ta fiecare zl și un 
„tricou roșu* — pentru alergă
torul care conduce ta clasamen
tul sprinterilor, un „tricou bleu"
— pentru ciclistul situat pe locul 
I ta clasamentul cățărătorilor și 
un „tricou albastru" — pentru cel 
moi bun junior.

Evident ded, cursa va avea 
mai multe clasamente zilnice. In 
afara celor individuale și pe echi
pe, pe etape șl generale, arbitrii
— ta fruntea cărora se află „in
ternaționalul* Octavian Amza șl 
adjur.cții săi Ion Florian șl Ion 
Dolete — vor alcătui și clasamen
tele sprinterilor (27 de puncte de 
sprint, dintre care 19 Intermedia
re) , cățărătorilor și „tinerilor" sau 
„speranțelor*, ta fapt ale junio
rilor.

Bonificații de timp se vor acor-

ROTI ȘI
• Organizatorii „Turului ciclist 

al României*4 au editat un frumos 
Program. în culori, care a fost 
trimis în toate orașele de pe tra
seu. Bogat ilustrat (fotografii ale 
cicliștilor ,,de ieri** și ale marilor 
performeri „de astăzi**, faze din 
pasionanta desfășurare a edițiilor 
anterioare etc), programul cuprin
de materiale interesante. Spicuim 
câteva titluri : „La 50 de ani, „Tu
rul României« rămîne o poveste 
captivantă**, „Un careu de ași ai 
pedalei", „Poftiți cu noi !“, „Doi 
poeți pe bicicletă**. „Trec cicliș
tii U.4*, „Coppi vivo !“, „Frații**, 
„Moser și fantasticele lui recor-

PEDALE...
duri", „Un duel pasionant : Hi
nault — Fignon".

• Președintele Comisiei centrale 
de organizare este ing. Florin Di- 
nescu, vicepreședinte al F.R. Ci
clism. Din comisie mai fac parte 
Gh. Stânei — directorul cursei, 
Octavian Amza — arbitru princi
pal, dr. Andrei Georgescu, Alex. 
Păcuraru, Grigore Togan, Mihai 
D&nescu, Ion Sfetcu, O vi di u Ioa- 
nițoaia și Ion Păun.

• La fiecare sfîrșit de etapă, 
primii trei clasați vor urca pe po
diumul de premiere. Numai la fi
nele întrecerii celei de a XXII-a 
ediții a „Turului României" vor

avea loc două festivități de pre
miere : una pentru etapa a IX-a 
și alta pentru întreaga competiție.

• De ce există un tricou dis
tinctiv pentru lider ? Iată două 
răspunsuri : „Evident, pentru a-I 
detașa de restul plutonului și a 
fi reperat astfel mai ușor de spec
tatori" (Octavian Amza. arbitru 
internațional) ; „Nu mă îndoiesc, 
„tricoul galben" se acordă pentru 
ca liderul să fie mai ușor... vinat 
de adversari !“ (Bernard Hinault, 
de 4 ori cîștigător al „Turului 
Franței**).

• Cite spițe are o roată ? Orice 
om din ciclism putea răspunde 
pînă în luna ianuarie 1984 astfel : 
36 sau 32 sau 28 sau 24... La în
ceputul acestui an, Francesco Mo
ser s-a prezentat pe velodromul 
din Ciudat de Mexico — la star-

tul oelor două încercări (reușite) 
de doborâre a recordului mondial 
al orei — cu roți fără... spițe. Ele 
au fost înlocuite eu o flanșă de 
material plastic !
• La începuturile sale, bicicleta 

a avut roata din față mult mai 
mare decît cea din spate (în 
Programul editat pentru acest 
„Tur* este publicată o fotografie 
a bicicletei Iul Truffault, din 
1881. cu roata din față avînd 304 
spițe !). De câțiva ani. construc
torii au realizat pentru probele 
de contratimp un „vehicul* a- 
vtnd roata din față mal mică 
decât cea din spate...
• Bicicletei 1 se mai spune șl 

„mica regină a șoselelor*, iar ru
tierilor de cursă lungă „titanii 
șoselelor". Este vorba, desigur, 
de o fantezie a gazetarilor.

GALBEN"
da primilor doi clasați în etapă : 
10 b și — respectiv — 5 s. Ar fi 
trebuit, desigur, să primească bo
nificație și al treilea sosit în eta
pă așa cum se procedează pretu
tindeni. De asemenea, sprinterii 
și cățărătorii ar fi. putut bene
ficia și ei în clasamentul final de 
bonificații de timp. Să sperăm 
că la ediția a XXIII-a se vor face 
corecturile necesare...

LA START, 14 ECHIPE - 
84 Dt RUTIERI DIN 5 ȚĂRI

Directorul cursei, prof. 
Gh. Stânci, secretar res
ponsabil al F.R. Ciclism, 
ne-a comunicat că la star
tul de mîine, de la Cîmpu
lung Muscel, se vor pre
zenta 84 de rutieri. Este 
vorba de echipele reprezen
tative ale Greciei, Siriei, 
Turciei și României, de 
formația poloneză Start 
Varșovia și de echipele 
noastre de club Dinamo 
București. Steaua, Selecțio
nata CIBO Brașov — Tor
pedo Zărnești, Metalul Plo- 
peni, Voința București, Vo
ința Ploiești. Selecționata 
Voința Cluj-Napoca — Mu
reșul Tg. Mureș — Voința 
Arad, Muscelul Cîmpulung 
Muscel și Selecționata clu
burilor sportive școlare nr. 
1 și 2 București.

Pagină realizată de
Hrlstoche NAUM



STEAUA IF ISTAD 21 TURNEUL DE TENIS

ÎN TURNEUL DE HANDBAL DE LA DOBOJ DE LA iar Costa Rica și S.U.A. au ter
minat la egalitate : 0—0.în localitatea Doboj. din Iu

goslavia, au continuat jocurile 
din cadrul turneului dotat CU 
trofeul „Doboj ’84", la care ia 
parte și formația Steaua. După 
ce în prima etapă handbaliștii 
de la Steaua au învins pe 
campioana Iugoslaviei, Borac 
Banja Luca (28—22). în cea de 
a doua rundă ei au cîstigat în

Suediei. IF 
de 21—14

fața campioanei 
Istad cu scorul 
(11—10).

Alte rezultate din etapa a 
Ii-a : Metaloplastika Sabac — 
Borac Banja Luka 19—14 (9—9), 
Ț.S.K.A. Moscova — Sloga Do
boj 20—18 (9—9). Cervenka — 
Ruda Hvezda Bratislava 19—15 
(10-4).

FLUSHING MEADOW
CUPA ITALIEI 

IN PLINA DESFĂȘURARE

MIINE încep întrecerile campionatelor
BALCANICE DE CĂLĂRIE

Atena. încep între- 
de a XV-a ediții a

NEW YORK, 31 (Agerpres).
- Campionatele de tenis ale 

pe tere- 
Meadow
In care 
victorii 

l-a eli-

S.U.A, au programat 
nurile- de la Flushing 
partide din turul II. 
favoritii au obtinut 
scontate : Ivan Lendl 
minat cu 3—6. 7—6. 6—3. 6—1 
pe Eddie Edward, Mats Wilan- 
der a dispus cu 7—6. 6—3. 6—4 
de Michael Kures, iar Andres 
Gomez l-a învins cu 6—0, 4—6, 
5—3, 5—2 pe Nike Bauer. •

„Cupa Italiei" a continuat 
o nouă etapă. Internazionale 
(adversara Sportului studen
țesc în prima etapă a „Cupei 
U.E.F.A.") a dispus cu 3—1 de 
formația Francavilla (divizia a 
3-a), prin golurile marcate de 
Altobelli (2) și Pasinato. Inter 
va juca duminică cu Bologna, 
în deplasare. Cealaltă adversa
ră a unei echipe românești, 
A. S. Roma (care va juca cu 
Steaua în „Cupa cupelor") a 
terminat la egalitate (0—0) cu 
Varese, în deplasare. Roma va 
juca duminică acasă, cu Genoa.

cu

Miine. la
cerile celei____ .
Campionatelor balcanice de că
lărie, la care participă sportivi 
din Bulgaria. Iugoslavia, Româ
nia, Turcia si Grecia.

în programul competiției fi
gurează probe de obstacole (se
niori, juniori, fete — individual 
și echipe) și dresaj (individual 
și echipe). Lotul tării noastre 
este compus din Dumitru Ve- 
lea, Mircea Neagu, Florin 
Stoica, Gruia Deac (obstacole, 
seniori — antrenor Dumitru

Hering). Constantin Albert, Ra
du Ilioi. Ti tel Rădueanu, Claa- 
diu Gbeorghe (obstacole, ju
niori — antrenor Virgil Băr- 
buceanu). Ioana David. Maria- 
ra Moisei, Ligi* Iiin (obstaco
le. fete). Dumitru Velieu. An- 
ghel Doneseu. NieoUe Gke*r- 
gbe (dresaj). Vor oficia ca ar
bitri Ion Bârloin (dresaj) si 
Ti tos Petrescu (obstacole).

Ziua de duminică este rezer
vată probelor de deschidere, 
întrecerile debrriind
marți.

Alte rezultate : Teltscher — 
Dickson 3—6, 6—4, 2—6, 6—3, 
7—6 ; Jarryd — Visser 6—1. 
6-3, 3—6. 7—5, 6—3 ; Cash — 
Gilbert 6—3, 6 4, 6—2; Scanlon
— Davis 6—4. 6-3. 7—5 ;
Mayotte — Palin 6—4. 6—4, 
3—6 6—1 ; Gerulaitis — Ocleppo 
6—1 6—4. 6—0 : Tom Gullikson
— Arrays 6-1. 6—4, 6—3.

UNDE VA AVEA LOC TURNEUL 
FINAL AL C.E. DIN 1933 ?

Iată o întrebare la care 
U.E.F.A. nu a dat încă un răs
puns. U.R.S.S., R. F. Germa
ni* și Anglia si-au depus mai

.CUPA MONDIALĂ" LA TENIS DE MASA
LUMPUR, 21 (Ager- 
în
la
ce

la

.Cupeicadrul
tenis de masă, 
se desfășoară în 

Kuala Lumpur, 
(R.P.

2—0

Prean (Suedia) — Lim Chin 
Leong (Malayezia) 2—0 (21—13, 
21—10).

Chineză)
. ... (21—10, 

pe australianul Tom- 
Ulf

KUALA 
pres). — 
Mondiale’ 
competiție 
aceste zile
Cai Zhenhua 
l-a Învins cu 
21—13) 
my Danielsson. 
Bengtsson a 
(21—19. 21—18)
nyer (Ungaria), 
Musa (Nigeria) 
prinzătoare 
(21—14, 21—18), în meciul susți
nut cu Frik Lihch (Suedia).

Alte rezultate: Waldner (Su
edia) — Seemiller (Suedia) 2—1 
(14—21, 21—18. 21—18); Kiyoshi 
Saito (Japonia) — 
Kuen (Hong-Kong) 
—20. ‘

suedezul
dispus cu 2—0 
de Istvan Jo- 

iar Atanda 
, a obținut o sur- 
victorie, cu 2—0

Chiu 
_ 2—1 

11—21, 21—9) ;

Man
(22 

Cari

C.M. DE CICLISM

PE PISTA
MADRID. 31 (Agerpres). 

Proba feminină de 
individuală din cadrul 
natelor mondiale de 
la Barcelona a fost
Rebecca Twigg (SUA). care 
a învins-o in finală peleafi- 
nie Longo (Franța), 
de bronz a revenit 
italiene Rosda GaMatt.

In proba de serr.;fcod rezer
vată amatorilor, pe primai loc 
s-a situat olandc 
Nijs, urmat de i 
berto Dotti șă 
Rolf Stambula.

;.'\\\\\\\\\\X\\\\\\X
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ACTUALITATEA ATLETICĂ

Stop cadru

ALBERTO JUANTORENA SE RETRAGE!

MedaLa 
sportrves

ARterto

a attr

te loc

a găsit soluția *t 
pentru tradiționala 
pe care stătea scris 
performanță) 44.24 
pur șl simplu, nu

ce privește __________,__
tabelele de afisaj au fost pregă-

gimnastica. după

• 5xxd* Tom*, indiscutabil una dintre 
«Se mat mari ..simpliste* ale schitului 
teoa&aL Jf-a făcut debutul in marile oom- 
petriM te IVte la .mondialele* de la Ka- 
raptro te Noua Zedandă. dar intr-o bar
că de dubîu. făctod pereche cu Olga 
Homeghi-Buterda. In proba de sehlf 2 f.c. 
eefcpa;u: nonxt s-a calificat in finală, 
fără dificultate. Primul start a fost ratat, 
schitu! sovietic pornind Înaintea semnalu
lui de plecare. Evident cele șase bl re1 
as fost rechemate la start. Fiecare și-a 
luat locul, dar «tartorul n-a mal întrebat 
fiecare echipaj dacă este gata și a anun
țat plecarea. Fetele noastre, lipsite de ex
periență, așteptau întrebarea starterulu: 
astfel că noua plecare a surprins-o pe 
Olga complet nepregătită. Sesiztnd situația

• Etapa a 25-a a campiona
tului U.R.S.S. : Pakhtakor — 
Spartak Moscova 2—1, Kairat 
Alma Ata — Ț.S.K.A. 1—0. Di
namo Kiev — Zenit Leningrad
1— 0. Dniepr — Neftci Baku
2— 1. Șahtior Dongțk — Meta
list Harkov 4—1. S.K.A. Ros
tov — Jalghiris Vilnius 1—0, 
Dinamo Tbilisi — Ararat Ere
van 2—0. Cernomoret Odesa — 
Dinamo Minsk 0—2. Torpedo — 
Dinamo Moscova 4—0. 
pentru primul loc a 
foarte strînsă : Zenit 32 
pedo 31 p. Dniepr,
Minsk cite 30 p, Dinamo Kiev 
28 p. Pe ultimele locuri : 16—18. 
Dinamo Moscova, Ț.S.K.A. și 
Pakhtakor cu cite 17 p.

Lupta 
devenit 
p. Tor- 
Dinamo

• In turneul de la Kuala 
Lumpur. Minas Gerais (Brazi
lia) a învins cu 2—0 (1—0) e- 
chipa Indoneziei. Golurile au

. — ■ . . □ Iui Internazionale, K. H. Rummenigge (in
d’ecp:a —;r.i> in timpul antrenamentelor, împreună jcu țl- 
nârul Dondi. Telefoto : A.P.-AGERPRES

demult candidaturile pentru or
ganizarea turneului final din 
1968, Acum, la acestea se a- 
daugă grupul țărilor scandina
ve, care au propus să orga
nizeze in comun turneul final.

de Suedia (la 
Goteborg. Malmo), 
(Copenhaga, Aar- 

și Sta-

Este vorba 
Stockholm.
Danemarca 
hus). Norvegia (Oslo 
vanger) si Finlanda (Helsinki). 
Problema cea mai spinoasă care 
se ivește in luarea unei hotă- 
riri a U.E.F.A. este cea a ca
lificărilor directe, in turneul fi
nal a echipelor organizatoare, 
in cazul în care ar fi preferată 
-Scandinavia’. Va admite fo
rul european ca aceste țări — 
să nu participe în fazele pre
liminarii conform regulamen- 
tnlui actual ? Este greu de 
presupus ca U.E.F.A. să accepte 
4 calificări directe !

CAMPIONATE, ȘTIRI

• La Port of Spain (Trini
dad-Tobago). în grupe’e sfer
turilor de finală ale C.M. de 
juniori (zona Americii de Nord, 
Centrale si Caraibelor) Hondu
ras a învins cu 2—0 Guyana,

Sanda Toma a început să visleascâ sin
gură apoi și Olga. dar pină au intrat în 
cadența normală celelalte ambareațil se 
d-stanțaseră. F«e> noastre au forțat la 
UTimnaL, au ajuns echipajul R.D. Germa
ne (campion mondial la ediția trecută. 12 
Amsterdam) dar mai mult n-au putut re
aliza.» Lipsa de experiență le-a costat 
iată, mult. pe cele două canotoare...
• Edwin Moses. un mare maestru a! 

cursei de 4M m garduri, probă pe care o 
domină autoritar de dt:va ani. a avut anul 
■recut la finala „mondialelor* de la Hel
sinki un mic ..accident*, care l-ar fi pu
tut costa victoria. Legat, probabil, negli
jent. șiretul de la pantoful drept 1 s-a 
desfăcut, după cițiva zeci de metri din 
cursă. Mozes fiind obligat să-și continue 
alergarea cu capetele șiretului, de câțiva 
zed de centimetri, filfiind la fiecare pas. 
Și dte nu s-ar fi putut tntimpla T Să cal
ce pe șiret, ori să se agățe de șipca vreu
nul gard ori chiar ca pantoful să-i iasă 
din pidor... Nu s-a tntimplat insă nimic, 
spre șansa lui, astfel că Edwin Moses a 
terminat cursa fără vreun alt incident, a 
realizat 47.50 s și a devenit primul cam
pion mondial ăl cursei de 400 mg.

• întrecerile de yachting la J.O. din 1964 
s-au desfășurat in insula Enoshtana, în 
apele destul de învolburate ale lui Sagami 
Bay. La clasa ,,Star“ a învins, surprinză
tor, echipajul reprezentînd insula — 
din Ca rai be. Cârmaciul „starului" 
oarecare Knowles, un bătrîn lup 
care participa pentru a șaptea 
competiția olimpică, pînă acum fără suc
ces. Marele favorit al competiției era .Mă
rul" sovietic condus de Timir Pinighin, 
care nu era altul decât campionul olimpic 
din 1950. de la Neapole. într-una din curse 
catargul ambarcației 
astfel Pinighin abia 
final. locul cinci !

Bahamas 
era un 
de mare 
oară la

sovietice s-a rupt 
a putut obține.

Romeo VILARA

Și 
în

fost marcate de Sutrisno (min.
7, în propria poartă) și Casa- 
grande (min. 47).

• Azi începe campionatul O- 
landei. Marile favorite sînt Ajax 
Amsterdam și Feyenoord Rot
terdam.

12 STADIOANE 
PENTRU C.M. DIN MEXIC

Intr-o conferință de presă, 
care a avut loc la Port of Spain 
(Trinidad-Tobago), președintele 
F.I.F.A., Joao Havelange, a a- 
nunțat că turneul final al C.M. 
din Mexic — 1986 — va avea 
loc pe 12 stadioane în 8 orașe : 
Meza, Puebla, Toluea, Iparito, 
Leon, Mexico (2) Guadalajara 
(2). Monterrey (2). O comisie a 
F.I.F.A. va inspecta stadiul lu
crărilor si al reamenaiărilor 
care se fac pe aceste stadioane.

TELEXeTELEX

I

%
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BASCHET • Turneul interna
țional masculin de la Moscova 
a fost cîștigat de reprezentativa 
Uniunii Sovietice care a între
cut, în finală, echipa Cehoslova
ciei cu scorul de 105—70 (50—28). 
în partida pentru locurile 3—4, 
Cuba a întrecut Polonia, după 
prelungiri, cu 93—91. în compe
tiția feminină, 
dintre U.R.S.S. și Bulgaria 
revenit primei formații cu 
nil de 99—56 •

partida decisivă
— - ' ■ *

SCO-
(48—27).

de 
o 

cîștigată de erigl&-

CĂLĂRIE 9 
obstacole de 
probă a fost . _ . _
zul Malcom Pyran, urmat de. el
vețianul Thomas Fuchs șl sue
dezul Peter Ericsson.

In concursul 
la Rotterdam

hochei • Activitate tot mai 
susținută în sportul cu arosa șl 
pucul. La Montreal, echipa Ca
nadei a intllnlt reprezentativa 
U.R.S.S. in fața căreia a cedat 
cu 4—5 (2—2, * " " ~
maroat: 
și Anderson, respectiv Iașin 
Makarov, Svetkov șl Gusarov • 
La Anglet, în Franța, are loc 
un turneu în cadrul căruia echi
pa vest-germană Mannheim a În
vins cu 9—6 selecționata Japoniei, 
iar formația americană „AII Stars* 
a dispus, cu același scor, de 
reprezentativa Franței.

0—1, 2—2). AU
Goulet — 2, Bourque 

“ ‘ — 2,

POLO • în turneul final al 
campionatului european pentru 
juniori (locurile 1—6) s-au înre
gistrat rezultatele : Ungaria _ — 
Olanda 9—6, Iugoslavia 
Germania 9—5, Italia - 
8—5.

- RJ.
Spania

ȘAH • înaintea ultimed 
în turneul internațional 
Londra conduc marii 
Boris Spasski, Murray Chandler, 
Anthony Miles, John Nunn și 
Sergh-ei Kudrin cu cite 6,5 punc
te. urmați de Jonathan Speelman 
și Ntaz Mureshed — cu cite 6 punc
te. în penultima rundă, Spasski 
l-a învins pe Zugar, Miles pe 
Thomas, Kudrin a cîștigat la 
Short, iar partida Chandler — 
Nunn s-a încheiat remiză.

runde, 
de la 

maeștri
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