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Lupta pentru întîietate e mare. Cicliștii îți incearci, pe rind, 
puterile, tentativele de evadare din pluton se succed rapid. 

Foto : I. BĂNICA

Turul ciclist al României, ediția a XXII-a

FESTIVITATE DE PREMIERE 
Fotbaliștii de la Dinamo București poarta 

tricourile și medaliile de campioni ai țârii, ediția 1983/84

VALENTIN CONSTANTINESCU 
SE MENȚINE LIDERUL CURSEI 
• Cea de a doua etapă, Rimnicu Vilcea - Tirgu Jiu, a fost clștigată 

de N. Aldulea ® Romașcanu - cel mai bun la contratimp
® Azi, etapa a patra, Tlrga Jiu - Deva

TIRGU JIU. 3 (prin telefon).
Luni a fost o zi grea, cu 

două etape (prima dimineață — 
de munte, a doua după-amiază 
— de contratimp individual), 
dar cicliștii au uitat repede 
oboseala, stimulați de dragos
tea cu care sint înconjurați, de 
încurajările zecilor de mu de 
spectatori înșiruiti Pe traseu, 
de mulțimea copiilor care-i 
privesc admirativ, ca pe niște 
eroi sportivi (ce sint. de fapt). 
Si mai este această permanentă 
luptă pentru eucerirea „linii de 
aur". povara dulce a tricoului 
galben dorindu-și-o și luptind 
aprig pentru ea o mare parte 
din componenții plutonului. 
Deocamdată, ea il mîngîie incă 
pe Valentin Constantinescu, dar 
tot mai mulți .sint cei care 
s-au grupat în apropierea lui. 
Lupta se va dezlănțui încă și 
mai crîncen în zilele următoa
re. mărind și mai mult frumu
sețea acestei „bucle" pe melea
gurile țării.

Cei 85 de rutieri rămași in 
cursă au luat startul în etapa 

a doua. Rimnicu Vilcea — Tîr- 
gu Jiu. 110 kilometri, la ora 
10 ‘dimineața. Vremea bună, cu 
soarele filtrat de o piază sub
țire de nori, favorizează rula
jul in forță, astfel că, după 
citeva sute de metri de Ia ple
care. acțiunile se succed cu 
repeziciune. Sprintul de ia 
Govora (kilometrul 14) este 
ciștigat de primul purtător al 
tricoului galben. Gheorghe Lă
utar u. La kilometrul 20 încear
că Mircea Romașcanu. dar plu
tonul Întins de Valentin Con
stantinescu. liderul caravanei, 
se zvîrcolește ca' un șarpe uriaș 
și-l „înghite" in cîțiva kilome
tri, chiar pe Dealul Pietrarilor 
(kilometrul 22). unde cățărarea 
este cîștigată de Nicolae Al
dulea (Metalul Piopeni) urmat 
de Kanelopoulos (Grecia) și de 
Grechewski (Start Varșovia). 
La Bîrzești. caravana este sur
prinsă de atacul puternic al

Hristache NAUM

(Continuare în pag. 2-3)

A început campionatul. Un 
prilej de mare bucurie pentru 
iubitorii fotbalului. Debutul ce
lui de al 67-lea campionat s-a 
făcut sub soarele cald de în
ceput de septembrie si pe sta
dioane Înfrumusețate. îngriji
te. ca pentru sărbătoare. Așa 
a fost Si stadionul Dinamo, 
care a oferit o surpriză plăcută 
spectatorilor cu amenajări noi

și un colorit plăcut. alb-roșu, 
culorile clubului.

Conform tradiției, campionii 
tării primesc cupa, tricourile 
și medaliile de campioni .după 
pauza dintre două campionate, 
la începutul celui nou, Vu 

riteva minate inainte de flu
ierul de start, jucătorii dina- 
moviștl. antrenorii șt conduce
rea secției s-aa aliniat in fata 
tribunei oficiale șl a mesei eu 
trofee. Cu bucuria datoriei Îm
plinite, făptași ai celui mai 
bun sezon international al clu
bului, cu contribuții importante 
la realizările echipei naționale. 
De aceea aplauzele au pornit 
spontan de pe întregul stadion 

atunci cind campionii au în
ceput să îmbrace tricourile al
bastre cu banda tricoloră. Cu
pa atribuită campionilor, tri
courile-' și medaliile de cam
pioni au fost inminate de to
varășul Haralambie Alexa, 
președintele Consiliului Națio
nal pentru Educație Fizică și

Sport, care l-« felicitat pen
tru excelenta lor comportare 
și pentru succesele obținute te 
campionat, te Întâlnirile Inter
nationale, "entru disciplină și 
sportivitate. De asemenea, ju
cătorii dinamoviști au foot fe
licitat! de membri ai conduce
rii Ministerului de Interne, al 
Federației Române de Fotbal 
și ai clubului Dinamo Bucu
rești.

Publicul prezent la meciul cu 
A.S.A. Tg. Mureș a făcut o 
caldă manifestație de simpatie 
echipei campioane. I căreia 1 
s-a acordat și „Trofeul fair- 
play" pentru cea mai sportivă 
comportare în campionat. un 
frumos corolar al activității 
într-un an competiționaL

ENTUZIASTE ÎNTRECERI ÎN MAREA ARENĂ A „DACIADEI' ETAPA A ll-a A DIVIZIEI „A“ Of fOIBAl
O frumoasă manifestare :

„FESTIVALUL SPORTIV AL DELTEI"
Primele clipe ale toamnei 

tulcene s-au îngemănat cu frea
mătul specific al marilor în
treceri sportive desfășurate 
sub genericul „Daciadei". 
Autobuze pline cu tineri și 
caravane cicliste au nornit 
sîmbătă dimineața 
din municipiul de 
la porțile Dunării 
cu destinația Mah- 
mudia — viitor o- 
raș ■ nord-dobro- 
gean. Locuitorii a- 
cestui colț de țară, 
unic prin frumu
sețea peisajului — 
dacă ținem seamă 
de învecinarea lui 
cu bătrînu) Danu- 
biu. de zona de o 
rară frumusețe a 
Murighiolului — 
au făcut o primi
re caldă celor 250 
de reprezentanți 
din 6 județe (Ba
cău, Brașov, Bră
ila, Constanta, Ga
lați și Tuleea), ca
lificați in cadrul 
etapei finale a ce
lei de a doua edi
ții a Festivalului 
sportiv al Deltei.

Dacă anul tre
cut el s-au între
cut la Sulina, anul 
acesta competitorii 
au fost oaspeții 
harnicilor oameni 
ai recoltelor boga-. 
te din Mahmudia, 
care i-au primit 
cu brațele deschi
se. convinși — în 
frunte cu primarul
lor, Toader Patrichi — că 
pot fi oricînd gazda unei ase
menea competiții de amploare.

Din timpuri mai vechi în 
județul Tuleea se desfășurau 
întreceri de călărie, lupte libe
re — cu sau fără piedică —

înot popular, serbări mari
nărești. In cele două zile de 
întreceri ale festivalului.. mii
le de spectatori prezenti la 
concursuri au aplaudat însă 
victoriile la o serie de disci

Voleiul este prezent mereu în programul 
activităților sportive de masă organizate la 
sfîrșit de săptămînă pe bazele sportive ale 
Combinatului Poligrafic „Casa Scinteii“ din 

Capitală. Se joacă și cu echipe mixte...
Foto : Nicolae TOKACEK

pline noi. sau mai puțin cu
noscute pe aceste meleaguri. 
Ne referim la ciclism, unde Si- 
mion Chiriae (la juniori mari)

Pompiliu COMȘA
(Continuare in pag. 2-3)

Săptămina trecută. în in- 
treaga țară au continuat să 
se desfășoare numeroase și 
entuziaste activități spor
tive organizate sub generi
cul „Daciadei". întrecerile 
au reunit în săli și pe sta
dioane mii și mii de tineri 
și tinere de la orașe și sate, 
oameni ai muncii din între
prinderi și instituții. Dintre 
aceste atrăgătoare competi
ții am reținut Festivalul 
sportiv al Deltei, cu intre- | 
cerile pe care le relatăm ip ! 
rindurile ce urmează ; „Cu
pa Metalurgistului" la atle
tism, handbal, popice și vo
lei — finala pe țară a fost 
la Reșița; „Cupa U.N.C.A.P." 
la oină, cu întreceri zonale 
la Cărei. Iași. Sibiu. alte 
reușite festivaluri cultural- 
sportive ce au avut loc în 
Capitală.

5 SPORTUL STUDENȚESC - POLITEHNICA IAȘI
(I. Velea ; C, Bitkin — ambii din Craiova, V. Curt — Medgidia) 

stadionul Sportul studențesc 
g F.C ARGEȘ - F.C.M. BRAȘOV

(D. Buciuman ; L Ferenczi - ambii din Timișoara,
Deva)

| RAPID - JIUL PETROȘANI
(O. Ștreng — Oradea ; N. Bițin — Salonta, V. Titorov 

Severin) — stadionul Giuleștl
- F.C. BIHOR

Ci ucu și N. Voinea
- STEAUA

— ambii din Cluj-Napoca, S. 
Tîrgoviște)
- UNIVERSITATEA CRAIOVA 

ambii

koțl

G. Ma cavei

Drobeta Tr,

din București)

Necșulescu

din

I
f A.S.A. TG. MUREȘ

(M. Constantinescu ; L 
CHIMIA RM. VÎLCEA
(M. Sa lom ir : L lakab

F.C. BAIA MARE
(I. Igna — Timișoara ; M. Niculescu și G. lonescu

• București)
$ F.C. OLT - DINAMO

(R. Petrescu ; L Mcerean - ambii din Brașov, hl. Dinescu —
Vilcea)

CORViNUL HUNEDOARA - POLITEHNICA TIMIȘOARA
(M. Me$u — Oradea ; Gh. Constantin — Rm. Vilcea, I. Tărcan — Reghin) 

I S C. BACAU - GLORIA BUZĂU
(L Crâciunescu — Rm. Vilcea ; G. Silion — lași, C. Gheorghe — 

Suceava)
Toate meciurile tor începe la ora 17.

Rm.
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După campionatele europene de rachetomodele

UN VALOROS
9 4 titluri, două medalii 
de argint ți una de bronz, 
cucerite de sportivii noștri

Campionatele europene de 
rachetomodele — ediția a 
5-a — desfășurate săptămina 
trecută la Suceava s-au înche
iat. după cum am mai scris, cu 
foarte frumoase succese ale 
sportivilor noștri — două ti
tluri de campioni la individual, 
prin loan Ca tar gin (racheto- 
nlane) și Petre Nicolae (ma
chete de altitudine) si două ti
tluri pe echipe (rachetomodele 
de durată cu parașută și ma
chete de altitudine). Au mal 
fost cucerite, de asemenea.

Viorel TONCEANU

(Continuare în pag. 2-3)

TEST PENTRU „MONDIALE"...

Lotul nostru reprezentativ (de la stingă la dreapta): Gheorghe
Toxin, Ioan Catargiu, Marian Coșoveanu, Silvestru Moraru (an
trenor), Dorin Torodoc. Petre Nicolae. Iosif Kokosy

Foto : I. MÎNDRESCU — Suceava



In etapa a V-a a Diviziei de lupte greco-romane

REZULTATELE SURPRINZĂTOARE S-AU ȚINUT LANȚ
In etapa a V-a a Diviziei „A* 

de lupte grcco-romane surprize
le s-au ținut lanț: Steaua a ter
minat Ia egalitate (S—5) cu 
C.F.R. Timișoara, ciștigind abia 
Ia punctajul tehnic. Steagul ro
șu Brașov a ' fost surclasată 
(1—9) de Electromureș Tg. Mu
reș, Progresul București a pier
dut acasă — și insă la scor — 
(3—7) în fața echipei Aluminiu 
Slatina, tinăra formație 
tria sirmei Buzău — 
pentru prima oară în 
„A* — a dispus cu 8—2 de re
dutabila garnitură Muscelul Cîm- 
pulung Muscel ș.a. Cîteva amă
nunte.

na Marghita — C.S. Satu Mare) 
a fost amlnat

Indus- 
prezentă 

Divizia

SERIA I, Timișoara. Spectato
rii prezenți la triunghiularul 
din localitate, Steaua — C. S. 
Arad — C.F.R. Timișoara, au 
avut satisfacția de a-i vedea 
luptînd pe proaspătul campicn 
olimpic Vasile Andrei (Steaua), 
pe campionul republican de se
niori Adrian Tomuța (C.FJU Ti
mișoara). pe cunoscutul ..greu* 
Roman Codreanu (C.S. Arad) 
etc. Firește, meciurte au fost 
interesante șl de bun nivel teh
nic. Puțin a lipsit să Ee ere>- 
semnată si o tnare surrrizâ: 
Steaua a terminat la evantaie. 
8—5. cu 'formația gazdă, obți- 
nlnd, totuși, victoria ia puncta
jul tehnic 
două 
Arad 
Arad

(19—17). In refetelte 
partide. C.F.E. — C. S- 

<—4 șl Steaua — C. S.
8—1. c. CRETU-eoresp.
Mureș. Din cete trei me- 

programate tn localitate s-a 
disputat unul singur. deoarece 
SIMARED Baia Mare nu a avut 
concurer.ți la două categorii (52 
*1 57 kg) șl. conform regula
mentului, nu a putut participa 
tn concurs, plerzind cu 10—0 la 
Electromureș șl Steagul roșu 
Brașov. Cu o mare surpriză s-a 
Încheiat întîlnirea dintre forma
ția brașoveană, una dintre cele 
mai cunoscute divizionare, șl ti- 
năra echipă din localitate care 
a repurtat o victorie netă: »—1!? 
Mal mult, 8 din cele 9 puncte 
aJe luptătorilor de la Electro
mureș au fost urmarea victori
ilor prin tuș. C. ALBU-coresp.

Triunghiularul de la Sa tu Ma-e 
(A.S.A. CIuj-Napoca — Bihorea-

SERIA A n-a, Bm. VUcea. 
Chiar din primul med al triun
ghiularului, Metalurgistul Băl
tești — C.S.M. Craiova, lupta 
pentru întiietate a tost deosebit 
de aprigă. Încheiată, de a’tfei, cu 
un rezultat de egalitate: 5—5.
Așadar pentru formația locală 
Chimistul se anunțau două par
tide dificile. La capătul acesto
ra însă, luptătorii de la Chi
mistul au obținut prețioase vic
torii: 7—3 CU C.SJ4. șl 4—4 C-J 
Metalurgistul. O notă bună șl 
pentru organizarea excelenta a- 
sigurată de localnici. S. GEOR- 
NOlu-coresp.

BucnreșU. In sala Progresul au 
avut loc nu ma: pcțtn de ( me
ciuri. unele dintre te tnche 
du-se cu rezultase surprinzătoa
re. Mâl ttL trebuie să subE- 
niem '.nfrineerea formar.el gaz
dă, Pros: evul, tn mfnnure: 
cu Alumina Slatina: >—TI Ape: 
neașteptata revesure a echipei 
VS-A. Lugoj, care dup* ee a 
pierdut ea 18—4 In tata forma
ției din Slatina a :nvins la eeor. 
*—2. puterstSea gareltur* L-C-
Daria pitești: Ceettmrind tre

cu Pi'C.evel. echipa «a Ste-Jaa 
a obținut o prepoesă vteorte le 
secr. 7—1. e în ea
Dacia. Ia eeief.e saec-urt.
Pregresal a eJșrigrt eu 7—3 te 
A.S.A. si a «rare: la exarxa- 
t». 4-5. re Deda. D. 284'0- 
IV-eoresp.

8—2 atit cu Metalul București, 
cît șl cu Progresul Brăila. Al 
treilea meci s-a Încheiat, la ca
pătul unor Întreceri foarte dis
putate, cu victoria, tot la scor 
(7—3), a metalurgiștilor bucu- 
reștenl în (ața brăllenilor. 1 
colac TOKACEK-coresp.

Tulcea. Rezultate scontate 
triunghiularul Farul Constanța 
I.M.U. Medgidia - Delta Tulcea. 
Formația constă .nteană, favorită
din start, a riștlgat cu 8—2 in- 
tilnlrea cu I.M.U. șl mal ..strtns*, 
5—5 (20—19 la punctajul tehnic),
cu Delta. IntRnirea dintre Del-.a 
șl LM.U. s-a Încheiat mult mai 
repede deci-, se aștepta cu vic
toria netă, 8—3 a echipei tulce
ne. I. DLXCONV-eoresp.

SERIA a IV-a, Suceava, 
talul Rădăuți, fruntașă în 
samentul acestei serii, s-a 
pas net ș: In întrecerile 
C-S.M. Suceava. »—2. șl ___
Beteșaai, 7—2. Cu o surpriză s-a 
îactienat al treilea meci, in care 
C.S. Bocașaai a întrecut forma
ția teren cu •—4. Vicecamplo- 
ssi nitrepăr Dte Matei -----------
a cbtnut victorii prin 
fața tuturor adversarilor 
sre- L MINDKESCU-eoresp.

Iași. Succes pe Bale al 
ret ririi Nkeatina : 8—«
Ceaiîăn Piatra Neamț r 
tte — :8ă la puncta; ui te 
eu S.C. Baeâa. UeuaCm 3M

Ni-

ln

Me- 
cla- 
im- 
cu 

C.S.

(C.S.M ) 
tu? iu 

Intfl-

UN VALOROS IEST PENTRU „MONDIALE
(Urmare din pag. 1)

două medalii de argint si una 
de bronz. De altfel, la aceste 
campionate europene sportiv: 
noștri s-au impus pe mai mul
te planuri.

în primul rind. s-a evidențiat 
calitatea construcțiilor : bine 
calculate pentru zbor si cu 
o bogată documentație tehnică 
pentru machetele mari — proba 
de stand — copii fidele ale 
unor construcții complexe, ca 
Saturn (realizată de Lucian 
Sercăianu — excelent la zbor) 
si Soluz (construită de Marian 
Cosoveanu). Apoi, s-a pus în e- 
videntă calitatea deosebită a 
motoarelor. atit cele con
struite la Clubul sporturilor 
tehnico-aplicative de la Su
ceava. cît si cele realizate de 
rachetomodeliștil din Tîrgo- 
vîste. Ele egalează — după a- 
precierile specialiștilor. de 
peste hotare. Invitați Ia com- 
Detitie — cele mai bune moto
rașe din lume, urmînd să fie 
oferite sl la export. Sportivii 
noștri au dat dovadă. In același 
timn de un frumos spirit de

echipă si o bună presiure fi
zică. atit de necesară pestra 
că. îndeosebi in probele de 
durată, modelele sint pcxtnte 
de vint ari de termică la ntzri 
distante, peste rlmxxiri. de 
unde trebuie readuse la start 
intr-un timp limitau 5 
pentru construrtorii noștri, 
si pentru invitații de peste ho
tare Întrecerile 
strir.se 
tioasă 
pentru
le care se vor desfășura în a- 
nul care vine. Delegatul F A I. 
se exprima că ar fi deosebit de 
bucuros dacă înaltul for inter
național va accepta ca acestea 
să aibă loc tot în România, și 
tot la Suoeava !

Ceea ce se cuvine. în sfîrsit. 
subliniat 
ganizare

deosebit de 
— au constituit o Dre- 
veriCcara a forțelor 
campionatele mondia-

modul de or- 
comDetitiei de 
de specialitate 
organelor lo
ri de stau a

Clubul spor-

Promoția I.C.F. 1964 se re- 
lnttlnește după 20 de ani, la 
11 septembrie 1984. ora 10, la 
sediul I.E.F.S. din str. Ștefan 
Furtună nr. 140. Confirmarea 
de participare la telefon: 20.04 90

este
a 

către federația 
cu sprijinul 
cale de partid 
CJ.E.F.S.. prin 
turilor tehnico-aplicative (pre
ședinte — neobositul veteran 
al modelîsmulul Silvestru 
Moreru. maestru al spor
tului), Aeroclubului „Șofam! 
Bucovinei". conducerii ae- 
roportului Salcia..

Gazdele au făcut totul pen
tru ca oaspeții să se simtă cit 
mai bine si să-si poată pune 
In valoare pregătirea (urmărită 
de un competent colectiv âe 
oficiali).

TURUL CICLIST AL
(Urmare din pag. 1)

alergătorului Ayaa Aytekin 
(Turcia). Suplu] alergător iși 
continuă solitar cursa, avind 
după șapte kilometri de eva
dare 55 de secunde avans. Tre
ce primul pe la Horezu (sprint 
la kilometrul 40), urmat la 30 
de secunde de dinamo vistul Va
gii© Mitrachc. și el detașat de 
grupul masiv și la 3 minute(î) 
de plutonul condus de clujeanul 
Nagy. Patru kilometri mai de
parte, cei doi fac joncțiunea, 
treclnd în ordinea Mitrache — 
Aytekin cățărarea de la Slă- 
tioara (kilometrul 51).

Grupul urmăritor se agită 
sub impulsul lui Mircea Ro- 
mașcanu. nemulțumit desigur 
de poziția sa în clasament, pre
cum si de iminenta unui nou 
handicap. Romașcanu se des
prinde luîndu-i ca „locotenenți* 
pe Constantin Căruțașu. Nicolae 
Aldulea și grecul Gheorghios 
Lukopoulos. Cvartetul are ș’ 
forță, și ambiție, astfel că la 
kilometrul 58 îi ajunge din 
urmă pe cei doi. noul grup de 
șase rutieri așternîndu-se la 
drum cu îndîrjire. Se rulează

atit de rapid, chizr și pentru 
drumurile de munte. inci; ia 
cățărarea de la Fer man (kilo
metrul 63). dinamoristul Vasa
le Mitrache nu mai poate fine 
cadența, ca și Aytek n 17 ki
lometri mai tirziu. Griul 
duc Mircea Romașcanu 
Constantin Căruțașu 
„pistoane* de mare capacitate 
ceilalți doi trednd doar simbo
lic la trenă. In spat?, „vână
toarea* este in tot Valentin 
Constantineseu iși simte clăti
nată poziția și face eforturi 
extraordinare să-i ajungă pe 
fugari. Acțiunile sale sint Insă 
subminate de lipsa de colabo
rare a celorlalți și de ghinio
nul de a sparge de două ari 
ultima dată chiar In apropie
rea intrării pe stadionul mu
nicipal din Tirgu Jiu. Așa se 
face că ..cvartetul* * 
dispută în liniște 
Nicolae Aldulea — • 
păt. evident, pentru 
adus contribuția la 
travaliu al evadării 
urmat de Lukopoulos, 
șu și Romașcanu. Plutonul de 
72 de cicliști între care și 
„tricoul galben" sosește cu o

B
Si 

dcuA

fruntaș iși 
Intiietatea. 

mai proas- 
că nu și-3 

dificilul 
cîștigă, 

Căruța-
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I

să se com- 
la tocuri !

„FESTIVALUL SPORTIV AL

I

Ion GAVRILESCU

MANUC

(Urmare din pag. 1)

HI PIS M
Cele două alergări importante 

ale reuniunii de simbătă au re
venit lui Manue și Vrednic. Pri
mul. lansat puternic din start, a 
reușit victoria grație galopului 
luat de Respect în linia dreaptă, 
la sosire, Vrednic, condus într-o 
frumoasă cursă de așteptare de 
N. Slmion a atacat pe a doua 
parte a cursei, resptngînd cu 
dezinvoltură atacul dat la sosire

literatură 
Altfel 

calitatea 
rudimentară

UN SPECTACOL PUGILISTIC DL CALITATE
Turneul international 

box „Mănușa Litoralului" 
încheiat, duminică seara. în 
Sala sporturilor din Constanța, 
in fata unor tribune arhipline. 
Buna organizare a compe
tiției. arbitrajele corecte, am
biția sportivilor de a se 
impune — toate acestea au 
contribuit ca finalele să fie 
cu adevărat un spectacol pu
gilistic de bună calitate. 
Una dintre partidele aprig dis
putate au oferit-o Ghcorghe 
Adam (Metalul București) și 
Dieter Schmidt (T.S.C. Berlin), 
în cadrul categoriei pană. S-au 
schimbat lovituri dure încă 
din prima parte a meciului, 
echilibru) mentinîndu-se timp 
de două reprize. în rundul 
trei. însă. Adam a atacat ire
zistibil.
sarul 
ciul 
Vîrnă
si George Pave! 
fost urmărit cu interes de că
tre spectatori. Cei doi sportivi 
nu s-au menaiat forțele, lup
ta lor desfâsurlndu-se intr-un 
ritm rapid cu multe momente 
spectaculoase. Cu un final 
mai bon. Vîrnă a reușit să ob
țină victoria la nunrte Nu 
au lipsit nici surprizele. Una 
dintre ele a constituit-o victo
ria constănteanului de la

de 
s-a

adver-obligindu-si
să abandoneze. Si roe- 

.semiusorilor*
(A.S.A.

Liviu
Cluj-Napoca) 

(Steaua) a

Mihai Constantin, 
fostului campion dina- 
t Dragomir Ilie. Me- 

a fost echilibrat. Dragomir 
încercînd să cîstige 

îndeoc abi Drin 
surprinzătoare.

că la categoria 
care a evoluat, 

dinamovistul

Farul, 
fata 
movist 
ciul 
Ilie 
tida 
sale 
însă, 
ră la 
locie. 
dut din viteză. faDt care a u- 
șurat sarcina adversarului. Mi
hai Constantin a punctat 
cu lovituri directe, acumulînd 
avantajul care î-a adus decizia 
de învingător la uuncte.

Antrenor
par- 

lovitunle 
Se pare, 
superioa- 
semimii- 
a pier-

CELELALTE REZULTATE. 
Cat. semimuscă : E. Geafar 
(Farul) b.p. M. Gîndac (AS.A 
Buzău). Muscă : S. Sanasa- 
hinoglu (Turcia) b.p. D. Os
man (Turcia). Cocoș : P. Dro- 
geanu (Cimentul Medgidia) 
b.p. N. Ciubotaru (Voința 
București). Ușoară : Gh. Cos
tel (Voința București) b.p. M. 
Bairovici (luge’avia). Mijlocie 
mică : C. Ah „et (Turcia) b.p. 
V. Mihai (Farul). Mijlocie : E. 
Walter (T.S.C. Berlin) b.p. D. 
Bumbac (Electro 
Semigrea : E. 
Craiova) b.p. 
(Cimentul Medgidia). 
D. Gontariu (Steaua) 
Dobre (Metalul București).

Corne! POPA — cpresp.

Berlin) b.p.
Tg. Mureș). 

Glavă (C.F.R. 
D. Agavrilooe 

Grea : 
b.p. I.

La încheierea turneului de tenis-juniori, de la Mamaia

CÎTIVA TINERI DISPUN DE CALITĂȚI,
DAR \1L\CA ANTRENORILOR RĂMINE DEFICITARĂ

tră — chiar dacă rezultatele 
nu vor fi imediate — ca Vanțâ 
să primească responsabilități 
snorite in echipa națională de 
seniori. în întîlniri cu mare 
miză. Marius Comănescu are 
o fantezie și o ușurință în joc 
care amintesc, citeodată. de 
Ilie Năstase. Sigur. Comănescu 
are încă multe de perfecționau 
oentru a ajunge un
foemaL dar dispunind de 
tăti e! poate face saltul 
si așteptau

Turneul de tenis de la
maia a adus in orim-olanul a- 
tentiei tehnicienilor un nume 
relativ nou. Ne gîndim la tir- 
gcvlsteanca Florentina Curpcue 
(17 ani) care, aflată la orima 

tionaiâ. a 
inie. Dar 
i luat in 
t asupra 
lice Dâ- 
uă tenîs- 
iasă dis- 
ce Pri

marilor 
dispunind

jucător 
cali- 
dorit

Ma-

za si
noastră, 
de natură 
ditie — să 
aflăm. CE 
CU CINE

NDE De

mi

au

tia

ROMÂNIEI
intirriere de 2:11 ! A fost o 
etapă rapidă, eu o oteiie ara
ră de aproape 42 kilometri. ca 
o desfășura. e permanent agi
tată, cu un finis spectaculos.

t~Ț ac a WXTt-I. INDIVIDUAL 
AL ETAPEI A DOUA: L Ni- 
eatae 41Wo (Metalul Plcpeni) 
Zh <3:11 (ttep cu bonifa-ație 2b 
<3te2); 2. Gheorghios Lukopoulos 
(Grecia) 2h OM Oh 43*7); 3. 
Conctar.* Căruțașu (România) 
3b 43:13 (2b <3 *9); 4. M. Ro
mașcanu (România) 2h 43:12; 5. 
C. Nicolae (Dinam o) 2b 45:23 ; 6. 
Y. Faik (Turcia); 7. M. Mărgi
nean (Steaua); 8. Gb. Vasiliu 
(Steaua); 9. c. Popa (Metalul 
Plopeni); 18. L Schneider (Di
namo) — același timp.

Desfășurată după-amiază. e- 
tapa a treia contratimp indi
vidual. 18,4 kilometri cu ple
carea din minut in minut, a 
avut loc pe un traseu vălurit. 
cu 17 urcușuri, din care unul 
foarte lung și dificil. Așa cum 
ne așteptam, liderul ciclismu
lui nostru. Mircea Romașcanu. 
s-a impus in această probă a 
adevărului, apropiindu-se cu 
încă 11 secunde de țelul său 
declarat : obținerea tricoului 
galben. Foarte bună și com
portarea grecului Kanelopou-

In tri 
Buzău, v 
presei., G 
jucător
acum ant 
al cunos 
no. Scopu 
lui italia
el a ven 
jucătorii 
viitorii a 
baștrilor"
N-am lăs 
unui int

— Ce o
— Să î 

Impresie 
publicul, 
locuitori 
acestui f 
peste 20
splendid ! 
corectitudi

Așadar. 
nefavorab 
fruntașele 
Universita 
realizat în 
sat un gu 
terii săi. 
1. pentru 
Rapid, se

□i

de 
Ol
Y-.Y.

mai mult de 2 
interne !

ar mai ales 
:s—ian?. în

foarte mult

Ies. precum și a juniorilor 
noștri Kovacs și Lorincz. Cos- 
tică Paraschiv. cel care in a- 
cest an a devenit o speranță 
a rirlismulm nostru în probele 
solitare a avut și el o com
portare pe măsura așteptărilor. 
Ne-a plăcut, de asemenea, dîr- 
zenia cu rare Valentin Constan- 
tinescu și-a apărat poziția de 
„șef de coloană* pe acest par
curs greu și in întrecerea di
ficilă cu multi specialiști ai 
genului.

CLASAMENT ETAPA A TREIA: 
1. Mircea Romașcanu (România) 
25:29 ; 2. Kanelos Kanelopoulos
(Grecia) 25:36 ; 3. Valentin Con- 
stantinescu (România) 25:40 ; 4.

L. Kovacs (Dinamo) 25:55 ;
C. Paraschiv (România) 25:59 ; 6. 
O. Celea (Steaua) 26:04.

CLASAMENTE GENERALE 
Individual : 1. Valentin Constan- 

Unescu 6h 09:35 ; 2. Mircea Ro
mașcanu 6h 10:30 ; 3. Constantin 
Căruțașu 6h 10:35; 4. C. Nicolae 
6h 11:3S ; 5. Gh. Lokopoulos
(Grecia) 6n 12:11 ; 6. O. Mitran 

(Voința Bucureșri) 61112:26: Echipe 
1. ROMANIA 18h29:39. 2. Dinamo 
București 18h36:35 3. Grecia 
51, 4. Steaua 18h 40:14, 5. 
Iul Plopeni !8h 41*2. 6. 
Brasov 18h42:35.

Marți are 'oc etapa a
Tirgu Jiu — Deva 116 kilome
tri, cu startul tehnic la ora 13,20.

5.

5.

18h38: 
Meta-
CIBO

patra

alte țări europene cu forță re
cunoscută pe plan mondial. 
Este cazul să tragem, din nou, 
un serios semnal de alarmă în 
privința modului cum mun
cesc antrenorii. 1 
tehnicienii noștri 
țese 
litate. 
plică 
zută 
unor procedee de bază în spe
cial lovitura de serviciu, din

Cînd 
la de- 

noș- 
puține 

de ne- 
lacună 

an- 
Or. nu credem că 

i-au învătat chiar 
și. mai ales, cum se cu- 
oe elevii lor. lăsîndu-le 

latitudinea 
fără control 

corn bun de arbitri (R. 
Cavarnali, A.

cum
Ni se pare că 
i nu prea ci- 

de specia- 
nu se ex- 

foarte scă- 
chiar. a

arsenalul elevilor lor. 
este vorba să vocifereze 
ciziile arbitrilor, tinerii 
tri tenismani (cu foarte 
excepții) sint. însă, 
intrecut Si această
le-o încurajează chiar 
trenorii. Or. nu credem 
tehnicienii 
totul 
vine
acum 
porte

Un________
Alboteanu. 1. 
Greabu. ȘU Răgălie. Gh. Stan, 
T. Antonescu), ca si sprijinul 
acordat de C.J.E.F.S. Constan
ta au asigurat desfășurarea în 
foarte bune condiții a tradi
ționalului turneu internațional 
de la Mamaia.

lulian Herșcovici (juniori 
s-au dovedit cei mai 

la întrecerile de box. în 
finale 

la ciclism 
de la

Delta și 
t gustate 
reuniunile

Si 
mici) 
buni, 
galele 
ca și 
gazdă 
C.S.M.

Mult 
fost 
care o serie de copii, precum 
Ion Nicolae, Daniel Tănase și 
Costel Simionov — fii ai mi
nerilor și 
Mahmudia — au dovedit 
moașe aptitudini. Au mai 
loc întreceri la lupte 
co-romane dominate de 
stănteni. gălăteni si 
leni. de atletism, șah, 
nis de masă, canotaj popular 
(concursuri cu bărci pescă
rești). handbal. volei. Dar 
cele mai aplaudate se pare că

evoluînd —
— sportivii 

Metalurgistul. 
Voința Tulcea. 

de nublic au 
de trîntă, în

mecanizatorilor din 
fru- 
avut 
gre- 
con- 
brăi- 

te-

diții. fo 
prezentînd 
tarul Toad 
fundașul 
Arad, și
de la Glo 
că Univer 
scape vict 
min. 90. c 
pentru o 
riență ; 3. 
tatea a ev 
tat un ioc 
tatea timp 
a ratat en 
RELE 
buie sa i 
cidă a ac 
perspectiva 
pa U.E.F. 
care va pu 
bleme deci 
meritul de 
dîrzenie. d 
sa sa (si a 
mulți — i 
ioveni —

Surprinz 
la 
căt 
vozifSTg. p 
(mereu pu 
și care nu 
de adversa 
Gesturile 1 
ciului, văzu 
nu-1 onorea 
bitrului că

de Crater, 
recorduri al 
a fost do 
Dumitru, 
toril, cu Da 
apel, și cu 
mult aplom 
Un alt tin 
V. Mihai, 
maș o vi 
tot parcu 
vizibil progr

au fost 
mai ales 
locală — 
de fatiu, în 
tean i^/tri 
mai consent 
sportive cai 
fata hotelul 
rile simpo 
zarea si d< 
tații sportiv 
diul rural", 
pat repre: 
invitate.

Zîmbetui 
naliștilor. < 
fost toti cî( 
da reușite 
care anul v 
o așezare st 
leagurile ti 
Satul de 
gătește încă 
tru următ 
cestui trae

strir.se


ti

Eftimie IONESCU

AIEXE

PENTRU CE-I FĂCUTĂ PAUZA ?

a vedea 
din pri-

SPORTUL STUDENȚESC4

ATIE SIGURA, MATURA »
ionului din 
oc la masa 
elîa, fostul 
ternazionale, 

rpul tehnic 
b din Mila- 
i antrenoru- 
e de ghicit : 
mărească pe 

studențesc.
i „negru-al- 
pa U.E.F.A. 
scape ocazia

plauze pentru oaspeți trecind 
peste amărăciunea infrmeerii si. 
totuși. încurajări pentru forma
ția iubită — semnul unei admi
rabile sportivități.

REZULTATELE ETAPEI INAUGURALE A DIVIZIEI „C“
Programul și arbitrii etapei viitoare (duminică 3 septembrie)

i despre joc? 
xtraordinara 
mira lăsat-o 
cu 120 000 de 
în tribunele 
mos stadion

ctatori ! Este 
mi-a plăcut 

licului : a-

comentariile 
continua.

— Și Sportul studențesc ? 
Cum v-a apărut viitoarea par
teneră a lui Internazionale ?

— O formație sigură, matură, 
care a iucat cu multă precizie.

Și. asemenea unui boxer expe
rimentat. care simte căderea o- 
mului din fată. in momentul 
cind Gloria a dat semne de o- 
boseală dar si de imprudentă, 
avintindu-se în atac, a sancțio
nat prompt descoperirea in a- 
părare a gazdelor. Poate pen
tru buzoieni cele două ..bare* 
ale lui Terhes trebuiau să con
stituie un avertisment—

— Ce jucători v-»u plăcut 
mai mult ?

— M-a impresionat Hagi. In
trarea lui a reprezentat o „lu
minare* a Jocului echipei bucu- 
reștene în atac; fundașii cen
trali sint puternici si eu o sta
tură avantajantă pentru aceste 
posturi; Coraș are o tehnicitate 
remarcabilă, iar Bozesan mi-a 
olăcut prin laborioasa lui acti
vitate. Deci Internazionale se 
află în fata unei grele partide, 
mai eu seamă că la Bucure 
nu va juca K. H. Rummenigge. 
suspendat pentru o etapă dato
rită cartonașelor din ediția pre
cedentă.

UL DE LA CRAIOVA. CONTESTAȚIILE, 
UZATIILE SI ADEVĂRUL ADEVĂRAT 1 »

de campionat 
u una din 
ului nostru, 
ova. Egalul 
pidului a lă- 
rintre supor- 
ulte motive:

nera de joc. 
fără cîțiva 

ecut. în 
on și 
ie con-

bucuresteană 
teren cu por- 

Sloboî’a. cu 
e la Rapid 
tul Goanță, 
a 1 2. pentru 

lăsat să-i
tre degete în 
nu e permis 

atîta expe- 
că Unîversi-

LAB. a pres- 
t. în majori- 
întîmplare si 

MA- 
tre- 
lu-

but. privit în 
rilor din Cu- 
Betis Sevilla, 
otul alte pro- 

care are 
fi apărat cu 
ezut în san-

ansă). pe care 
jucătorii cra

i-o acordau, 
și sîntem abia 

----4 ju- 
It ner- 

care—""Negrilă 
ică .dreptate" 
i să fie atacat 
jortarul Lung, 
a sfîrșitul me- 
e micul ecran 
ng reproșa ar- 
dungit meciul.

care^^N

luîndu-se după cronometrul sta
dionului. care era îna'nte cu a- 
proape 9 minute. Golul Rapi
dului a fost marcat in min. 89 
si 40 de secunde după care 
partida s-a mai iucat 45 de se
cunde. De altfel, tabela elec
tronică a mers cam... neelectro
nic si in prima repriză. Cirtu a 
marcat in min. 33. iar pe panou 
se arăta min. 36. Erorile tabelei 
se puteau solda cu un iustificat 
cartonaș galben pentru Lung 
(pe care putea să-l ia si Ne-

Pauza a fost creată pentru o- 
dihnă. Pentru refacerea forțelor 
fizice si psihice. Uneori. Insă 
pauza nu-i acel sfetnic bun. 
Cum nu prea a fost pentru băi- 
măreni. duminică. la Brasov 
Din teren spre vestiar. în pau
ză. băimărenii (jucători antre
nori. conducători) tunau si ful
gerau pe arbitraj, pe penalty-ul 
acordat. După care, aflînd că si 
noi am văzut penalty, au tre
cut la duritățile gazdelor, la e- 
liminarea lui Ignat. în acel mo
ment. cînd cota nervozității se 
apropia de paroxism a interve
nit Pinter cu voce energică : 
„Gata ! Terminați, vă rog. cu 
nervii ! Trebuie să fim calmi. 
Lucizi. Ne așteaptă încă o re
priză. In zece oameni !“ Pinter 
ne-a impresionat prin atitudi
nea lui. Cu siguranță că. dacă 
fundașul Ignat ar fi gîndit ca 
Pinter, nu ar fi .fost eliminat 
din joc în min. 38 pentru in
jurii aduse arbitrului si nu 
și-ar fi lăsat echipa în 10 oa
meni. Cu siguranță că dacă băi
mărenii ar fi fost mai insistent!.

VREDNIC, PRINCIPALII ÎNVINGĂTORI
realizînd noi 

ir ei. Reuniunea 
le formația M. 
eușit două vic- 
fără drept de 

■_ susținut cu 
înărul C. Chiș. 
se afirmă este 
reușit cu Hăl- 

îundtă, luptînd 
Sonel, ambii In 
Cursa rezervată

IȚEI"
le de fotbal. 
:orul — echipa

In momentul 
îpiqaatul iude- 
im<3L loc. Să 
gala de filme 
avut loc in 

’laur si lucră- 
ilui „Organi- 
rrarea activî- 
s masă in me- 
are au partid- 
ntii județelor

privirile fi- 
dacă nu au 

ori. este dova- 
:estui festival, 
va avea gazdă 

che de ne me- 
e : Jurilovca. 
:ari se ore- 
oe acum oen- 

i ediție a a- 
lal festival

amatorilor a revenii lui Lami
nor. gratie startului excelent luat 
de S. Stănilă. Humor. angajat 
din start a trecut la conducerea 
ostilităților la prima trecere. pe 
care nu a mal cedat-o pini la 
sosire. Au mai ciștlgat : Jlga, cu 
prețul a două secunde, M. Ște- 
lănescu lndreptindu-se spre al 
doilea titlu consecutiv de cam
pion. Janeta, fiica excelentului 
Bavari. anunțtad o frumoasă ca
rieră. surprizele provocate de 
Vrednic, Humor și Hălmaș au 
făcut ca pariul austriac să se 
Închidă la suma de 45.560 lei, 
anticipînd o sumă record pentru 
reuniunea de slmbăta viitoare.

Rezultase tehnice : Cursa I : 1. 
Jlga (M. ștefănescu) 1:29,3. 2.
Relativa, s. Focșa. Cota : dșt. 
2,60, ord. triplă 125. Cursa a U-a :
1. Janeta (Tănase) 1:40,7. 2. Puia. 
Cota : cîșt. 1,40 ev. 6. Cursa a 
Bl-a : 1. Daciana (Dumitru) 1:33,9.
2. Marcela. Cota : dșt. 4, ev. 9. 
Cursa a IV-a : 1. Manuc (Oană) 
1:24,0. 2. Percutor. 3. Herlea. Co
ta : dșt. 2,40. ev. 14. ord. triplă 
172. Cursa a V-a : 1. Laminor 
(Stănilă) 1:29,7. 2. Alblnlța. 3. 
Subotica. Cota : dșt. 2.60, ev. 8, 
ord. triplă 96. Cursa a Vl-a : 1. 
Vrednic (Slmion) 1:28,4. 2. He
rald. 3. Trandafir. Cota : cîșt. 24, 
ev. 240, ord. triplă închisă. Cursa 
a Vll-a : 1. Hălmaș (Mlhal) 1:29,4.
2. Sonel. Cota : dșt. 8, ev. 620, 
triplu 3—5—7 620. Cursa a Vlll-a : 
1. Humor (lonescu) 1:30,4. 2. Vlgu
3. Trudln. Cota : dșt. 6, ev. 56, 
ord. triplă 316. Cursa a IX-a : 1. 
Sudor (Chlș) 1:30,4. 2. Verigariu. 
Cota : cîșt. 2,40, ev. 11, triplu 
7—8—9 902.

A. MOSCU

grilă). Acestea aa fost printre 
puținele greșeli ale arbitrului 
A. Gheorghe si o»-i Înțelegem 
pe conducătorii si antrenorii 
rapidisti. care contestau la paa- 
aă vehement arbitrajul, si aici 
pe unii din conducătorii Uni
versității. care aa văzut 3 lovi
turi de la 11 m. pentru echipa 
lor. Ciudate moduri de 
lucrurile, culmea chiar 
ma etapă.

Comtontin

el ar fi putut specula startul 
timorat al unei nou promovate. 
Sau. dacă l-ar fi susținut mai 
mult oe Nemteanu. ar fi putut 
egala si în 10 oameni. Nu-i pri
ma dată 
„paiul** 
„birnei" 
Atunci, 
dihnă 
renii 
nusul 
ral L 
tate. ar fi putut obține, cu si
guranță. mai mult Pentru că 
s-au dovedit. în general, ceva 
mai maturi în ioc. mai așezați 
in teren. Dar. enervindu-te 
chiar din prima repriză a cam
pionatului nu poți valorifica 
valențele oe care Ie ai. Invita
ția lui Pinter, adresată în pau
ză. este valabilă pentru restul 
meciurilor. Și nu numai pentru 
echipa băimăreană !

Mircea M. IONESCU

însă cind se 
din

din 
în i

i numit 
îsi .

I psihic, 
bun. cu

preferă 
altora 

proprii, 
de o- 
băimă-

i ochiul 
ochii 

momentul 
t pauză, 
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„TROFEUL FAIR-PLAY

O dată cu reluarea Întrecerii pri
mului eșalon, divizionarii „A* au 
luat startul și ta competiția spor
tivității. dotată cu „Trofeul fair
play- (oferit de ziarul nostru), 
aflat la ediția a doua. După cum 
se știe, ediția inaugurală a re
venit echipei campioane, Dinamo. 
La Întocmirea clasamentului a- 
cestui trofeu (la start fiecare di
vizionară „A" pleacă eu o zestre 
de 300 de puncte), operează ur
mătoarele criterii : se scad 5 
puncte pentru fiecare cartonaș 
galben primit ; 10 puncte pentru 
cartonaș roșu, la o suspendare, 
cite S puncte pentru fiecare eta
pă în piua de la două în sus, 
iar 10 puncte pentru abaterile 
antrenorilor. In etapa de debut a 
Diviziei ,,A“ am contabilizat 18 
cartonașe galbene șl unu] roșu, 
primul corigent al sportivității 
numindu-se F.C. Baia Mare, care 
a pierdut 25 de puncte, lntrînd 
astfel în posesia „lanternei-.

Clasamentul „Trofeului fair-play 
Sportul44 după prima etapă are
următoarea configurație :

1— 7. A.S.A. TG. MUREȘ 300 p
CORVINUL 300 p
F.C. BIHOR 300 p
F.C. OLT 300 p
GLORIA BUZĂU 300 p
„POLI- TIMIȘOARA 300 p
RAPID 300 p

8—12. DINAMO 295 p
F.C.M. BRAȘOV 295 p
SPORTUL STUD. 295 p
STEAUA 295 p
UNIV. CRAIOVA 295 p

13-17. CHIMIA 290 p
F.C. ARGEȘ 290 p
JIUL 290 p
POLITEHNICA LAȘI 290 p
S.C. BACAU 290 p

10. F.C. BAIA MARE 275 p
• S-au pus în vînzare. la ca

sele obișnuite biletele pentru jo
cul de fotbal RAPID—JIUL de pe 
stadionul Rapid-Giiulești.

în ziua jocului biletele se vînd 
numai pînă la ora 13,00.

SERIA I
Explorări-Vlitorul Cimpu-

lung Moldovenesc — Cetatea Tg. 
Neamț 2—1 (2—0), TEPRO Iași
— SUmbrul Șiret 1—0 (0—0). Lu
ceafărul Botoșani — Carpați Gâ- 
lânești 2—4 (1—0), Șiretul Paș
cani — Celuloza-Bradul Roz- 
nov 1—o (1—•). Belonul să vin ești
— Qectro-Siretul Bucecea
i—0. Metalul Rădăuți - Avln- 
tul Frasin 4—1 (1—1). Minerul
Vatra Domei — Constructorul 
Iași 1—0 <•—•). Minerul Gura
Humorului — A.S A. Cimpulung 
Moldovenesc 1—1 (1—0).

ETAPA VU7OAAE : Celoteo To- 
Neomț — Mineral Vatra Domei : 
L NiaMițo, (Focșora). Constructoral 
•oți — Exa’oriri VÎAsrW Gf ***., : 
S. Hulea (Tecuci. CeWcaa Bradul 
Roxnav — LoceaMral BcOcsoni : T. 
lordochi (Vas’.r). A.SA Gropvtvng
— MetaM Rădăuți : V. Maree (G» 
pefong). Arintai Free. - Șiretul 
Pașcani : Gr. Negrea (B.sîr.țc). 
Bextra Șiret Bucecea — Trpro lași : 
S. Potrxhi (VmXt). Carpați Golă
nești — RelonM Sâneești : A. Aj. 
ghei (Focșani). ZMrW Șiret - Me 
neral Gwo H—erele! , Q Văile 
(Focșanii.

SERIA A O-a
Aripile Bacău — CLSM Bor- 

xești 3—1 (1—•). Inter Vaslui —
Viticuiwnil Pascta 2—0 (1—O,
Unirea Negrești — Otimla Mâ- 
rășești •—6. Locoactrira Adjud
— Petrolul Motaețt: 8—1 (•—•).
Textila Buhusi — Construo 
torul-Ffacâra CXSobeșc 5—1 O—f). 
Minam: Coaiănesti — M ecxnl ca 
Vaslui 1—1 (•—T> — e-a Ja® >a 
BaCdU„ T Re-jy-a— *
Victoria Teaxd 1—8 Fo-
resta Gugeytl — Letca Bacău >—9 
(t-O.

ETAFA «ROMB t Victorie Tecab
— Uairae Negrești : M. MJhâÂac 
(Bctețon'). Omm Mârdșești - An* 
p.Te Bociu : S. B«£■ fGwe H^n 
nM). Petrol Moifteyti - totor 
Vtak» x G BArxto (St Gheorghe).
C. S.M. Borreru — Textile :
A. Gegd (Odorheî). CoAstnactonU 
Rocârc Odoberti - Foresto Gv- 
ge^ti : M. Minat (Ujțî). Meconicc 
Vgsîuî - Lcminoru.1 Romcn : M. Teo-

(Suceava). Letec Bacău - 
LococDotrva Adjud : S. Hampu (Bu> 
cune^ti). Viticultorul Ponciu — Mk 
nerul Comânețti : J. Tâtulescu (Bu- 
curești) ■

SERIA A IU-a
IMU—CSS Medgidia — Portul 

Constanța 1—2 (0—1). Laminorul 
Viziru — Petrolul Lanca 4—0 
(2—0). DVA Portul Galați — 
Arrubium Măcin 3—0 (3—0),
Cbimpex Constanța — Delta Tul- 
cea 1—1 (0—0), A vin tul Matca — 
Cimentul Medgidia 5—1 (2—0),
Progresul Isaccea — Ancora Ga
lați 1—0 (0—0), Șantierul naval
Tulcea — Chimia Brăila 0—0, 
Marina Mangalia — Voința Con
stanța 1—1 (0—0).

ETAPA VIITOARE : Chimia Brăila
— Avîntul Matca î M. Timuș (lași). 
Cimentul Medgidio — Progresul 
Isaccea : E. Otgon (București), Por
tul Constanța — Laminorul Viziru : 
V. Tâbarâ (Ploiești), Petrolul lanca
— I.M.U. Medgidia : V. Zamfir (Fe
tești), Ancora Galați — Chimpex 
Constanța : L Bratu (lași). Delta 
Tulcea — Marina Mangalia : S. Oro- 
veanu (Buzău), Voința Constanța —
D. V.A. Portul Galați : I. Munteanu 
(Giurgiu), Arrubium Mâcin — Ș.N. 
Tulcea : S. Bălan (Călărași).

SERIA A IV-a
Metalul Buzău — Victoria Leh- 

liu 4—0 (1—0), Carpați Neholu — 
S.N. Oltenița 3—0 (1—0). Viitorul 
cnirnogi — Unirea Slobozia 4—1 
(2—1). Rapid Fetești — A.S.A. 
Buzău 2—0 (0—0), Constructorul
TCIAZ Giurgiu — ICPB Bolintin 
Vale 1—0 (0—0). ISCIP Ulmeni
— Dunărea Călărași 1—2 (0—1).
Olimpia Slobozia — Victoria 
Tăndărei 2—1 (1—0). Chimla-
Victoria Buzău — Petrolul Ber
ea 2—0 (1—0).

ETAPA VIITOARE : Unirea Slobozie
— Rapic Fetești : V. Gociu (Bocău), 
I.C.P.B. Bolintin — Metalul Buzău : 
N. Găzdoiu (Brăila), Victoria Țăn- 
dărei - I.S.GI.P. Ulmeni : T. Tâ- 
nase (Tulcea), Petrolul Berea - Vii
torul Chimogl : O. Harea (Găiești),

Dunâreo Călăreți — Chimia Victoria 
Buzău : G. Păi, (Galet*). Victorio 
lehliu — Olimpia Slobozia : E. Oț^ 
leo (Broțov), A.S.A. Buzău — Cor- 
poțl Neholu : G. lonițâ (București), 
S.N. Oltenița — Constructorul TCIAZ 
Giurgiu : N. Dobre (București).

SERIA A V-a
Viscolii București — 

Corn. .3, Decembr.e- 1—0 
MECON București (fosta 
— Petrolul Băiooi -1—3 
Danubiana București —

Sportul 
(0-0), 
TMB) 
(1-0). 
IUPS

Chitila 1—0 (0—0), Tehnometal 
București — Chimia Brazl-

L0T0-PR0N0SP0R1 INFORMEAZĂ
• Milne are loc, după cum 

mulți dintre dv. știu, o nouă tra
gere obișnuită PRONOEXPRES. 
Mai aflați că. ta afară de bani, 
puteți obține șl autoturisme 
„OLTCrr SPECIAL*, precum și 
diferența pînă la 70.000 lei. ta 
obiecte din comerțul de stat. 
Pentru această tragere doar as
tăzi vă mal puteți procura bi
lete cu numerele preferate !
• In agențiile Loto-Pronosport 

mal puteți găsi In aceste zile și 
bilete pentru tragerea obișnuită 
LOTO de vineri 7 septembrie, ca 
șl pentru tragerea excepțională 
PRONOEXPRES de duminică 9 
septembrie 1 In afară de autotu
rismele „OLTCIT SPECIAL* și 
de sumele tradiționale de bani, 
tragerea de duminică mai atribuie 
și excursii ta R. P. Polonă. la 
care vă invităm să participați.

ClSTIGURILE TRAGERII 
PRONOEXPRES DIN Î9 

AUGUST 198-1

Categoria 1 : 2 variante 25% 
a 48.886 lei ; cat. 2 : 3,50 va
riante a 22.368 lei : cat. 3 : 
27,25 a 2873 lei; cat. 4 • 75,75 
a 1.034 lei ; cat. 5 : 171 a 458 
lei : cat. 6 : 6.489.25 a 40 lei : 
cat. 7 : 159,75 a 200 lei 4 cat. 
8 : 3.171.50 a 40 lei.

Cîștigurile de categoria 1 
în valoare 48.886 lei. au reve
nit lui Vlăsceanu Marin din 
București si Kîss Ludovic din 
Hunedoara.

Ploiești 0—2 (0—1), Avicola Cre- 
vedra — Flacăra roșie București 
î—0 (1—0), poiana Cîmpina — 
ICSIM București 1—2 (1—1), Car
pați Sinaia — Abatorul Bucu
rești 1—8 (0-0), Minerul Fili- 
peștii de Pădure — Aversa Bucu
rești 1—0 (0—0). Luceafărul
București n-a jucat.

ETAPA VIITOARE : I.C.S.I.M. Bucu
rești — Avicole Crevedia : A. Bros- 
câteanu (Brașov), Chimic Brazi — 
Mocoa București : G. Crucianu (Con- 
ssonțo). Abotorul București — Mi
neral Fiiipeștii de Pădure : S. 
Marin (Brăila), I.U.P.S. Chitila - 
VUcctii București : A. Nițu (Plopeni), 
Petrolul Băicoi — Corpațl Sinaia : 
L PintiiMco (Medgidio). Sportul 30 
Bere mbrio — Danubiana București t 
G Horu (Brașov), Luceafărul Bucu
rești — Tehnometal București : G. 
Rlipeeno (București), Flacăra roșie 
București - Poiana Cîmpina : A
CMvMescu (Buzău), Aversa Bucu- 
re5ti rtc.

SERIA A VI-a
Textila Roșiori — Chimia Tr. 

Măgurele 3—1 (1—0), Chimia Gâ- 
teșii — Știința Drăgănești-Olt 
4—4 (2—0. Cimentul Fienl —
Metalul Mija *-0, Dacia Pitești
— Eeetrica Titu 1—1 (9—4), Pro
gresul Corabia — Electronistul 
Curtea de Argeș 4—• (2—•). Me
talul Alexandria — Sportul mun
citoresc Caracal 1—4 (0—4). Re
colta S toi rănești — Dunărea- 
Venus Zimnicea 1—4 (4—4). Mus
celul Clmpulung — ROVA Ro
șiori 2-4 (4-4).

CTAFA VIITOARE : Sportul munci
toresc Corocol — Cimentul Fieni : 
U Oci« (C/oiovo), Rovo Roțiori - 
Recolta S to’cănești : S. Chivu (Bucu
rești). Știința Drăgănești-Olt - Tex
tila Roșiori : G Drăguță (Pitești), 
Chimia Tr. Măgurele - Chimia Gă
iești s D. Catrinescu (Ploiești), Du
nărea Venus Zimnicea - Muscelul 
Cîmpuking : L Dă noi u (București), 
Electronistul Curtea de Argeș — Da
cia Pitești : S. Ghețu (Rm. Vilcea), 
Electrica Titu — Metalul Alexandria : 
A. Crăciun (București), Metalul Mija
— Progresul Corabia : V. Mihăilă 
(Sibiu).

SERIA A VU-a
Dunărea Calafat — Metalul Rm. 

Vîlcea 6—1 (5—1), CFR Craiova
— Dierna Orșova 1—1 (1—0),
A.S. A.-Victoria Craiova — Jiul 
Rovinari 2—0 (1—0), Forestierul
Băbenl — Progresul Băii ești 3—1 
(1—0). Pandurii Tg. Jiu — Armă
tura Strehala 4—0 (2—0), Meta
lurgistul Sadu — Petrolul Țlcleni 
4—0 (3—0), Mecanizatorul Șimian
— Constructorul TCI Craiova 2—1 
(2—1), Viitorul Drăgășani — Elec- 
troputere Craiova 0—1 (0—1).

ETAPA VIITOARE ; Petrolul Țicleni
— Viitorul Drăgășani : L Kelemen 
(Deva), Metalul Rm. Vîlcea - C.F.R. 
Craiova : Q Maciuc (București), Elec- 
troputere Craiova — Mecanizatorul 
Simian : P. Vancea (București), Dier- 
na Orșova - Dunărea Calafat • I. 
Alcfea (Balș), Jiul Rovinari — Me
talurgistul Sadu : V. Chiran (Lugoj), 
Progresul Bâilești - A.S.A. Victoria 
Croiova : C. Geambașu (București), 
Armătura Strehaia — Forestierul Bă- 
beni : D. Băjenescu (Timișoara), 
Constructorul T.C.I. Croiova - Pan
durii Tg. Jiu : G. Dascâlu (Bucu
reștii.

SERIA A VIII-a
CFR Arad — Metalul Bocșa 

1—1 (0—0), CSM Caransebeș — 
Unirea S’nnicolau Mare 3—0 
(1—0), Obilld Sînmartinu Sîr- 
besc — Minerul Oravița 1—1 
(4—1) Minerul Anina — Metalul 
Oțelu Roșu 4—1 (3—1). Unirea 
Tomnatic — Victoria In eu 3—1 
(1—4), U.M. Timișoara — CSM 
Lugoj 3—1 q—1). Minerul Moldo
va Nouă — C.F.R.-Victoria Ca
ransebeș 2—4 (0—4). Șoimii Ll-
Pova — Rapid Arad 1—0 (1—0).

ETAPA VIITOARE s C.S.M. Lugoj - 
Minerul Moldova Nouă : D. Danciu 
(Alba lulia), Victoria Ineu — C.F.R. 
Arad : P. Lizak (Satu Mare), Me
talul Bocșa — U.M. Timișoara : V. 
Bășăneanu (Alba Mia). C.F.R. Vic
toria Caransebeș — Obilici Sînmar* 
ținu Sirbesc : A. Bâlăcescu (Tg. 
Jiu), Unirea Sinnicolau Mare — 
Unirea Tomnatic s E. Munteanu (De
va), Metalul Oțelu Roșu— Șoimii 
Strungul Llpova î T. Petrescu (Cra- 
ovo). Rapid Arad - C.S.M. Caran

sebeș î T. Hanu (Tg. Jiu), Minerul 
Oravița - Minerul Anina î L Danciu 
(Petroșani).

SERIA A IX-a
Constructorul Satu Mare — 

Oașul Negrești 4—0 (2—0), Mine
rul Or. dr. Petru Groza — U- 
nirea Valea lui Mihai 0—1 (0—1), 
înfrățirea Oradea — Chimia 
Tășnad 3—0 (3—0), Olimpia
Gherla — Minerul Șuncuiuș 1—0 
(1—0), Victoria Cărei — Voința 
Oradea 1—0 (0—0), Recolta Sa-
ionta — Unio Satu Mare 3—2 
(1—1), Silvania Cehu Silvaniei — 
Oțelul Or. dr. Petru Groza 1—0 
(0—0), Minerul Sărmășag — So
meșul Satu Mare 5—0 (4—0).

ETAPA VIITOARE : Oțelul oraș dr. 
P. Gr >za — Olimpia Gherla : N. 
Moldovan (Ocna Mureș), Someșul 
Satu Mare — Silvana Cehu Silva
niei : M. Miihalca (Baia Mare), Mi
nerul Șuncuiuș - Victoria Cărei : L. 
Roșoga (Timișoara), Unio Satu Mare
— Minerul oraș dr. P. Groza : R. 
Vlad (Lîpova), Unirea Valea lui Mi
hai — înfrățirea Oradea : G. Ctm- 
pian (Arad), Voința Oradea - Con
structorul Satu Mare : A. Cikmantori 
(Tg. Mureș), Chimia Tășnad — Mi
nerul Sărmășag : I. Piștea (Baia 
Mare), Oașul Negrești - Recolta 
Salonta : M. Roșea (Arad).

SERIA A X-a
Metalotehnica Tg. Mureș — 

Lăpușul Tg. Lăpuș 3—1 (2—1).
ISSM Sighet — Minerul Baia 
Sprie 1—0 (1—0), CUPROM Baia 
Mare — Oțelul Reghin 1—0 
(0—0), Minerul Borșa — Mine
rul Bălța 1—0 (1—0), Minerul
Băiuț — Bradul Vișeu 2—0 
(1—0), Minerul Rodna — 
Mureșul Luduș 3—0 (2—0),
CHIMFOREST Năsăud — C1L- 
Mecanica Sighet 0—1 (0—1), E-
nergia Prundu Bîrgăului — E- 
lectromureș Tg. Mureș 3—2 
(0-1).

ETAPA VIITOARE : Minerul Bălța
— I.S.S.M Sighet : V. Mirza (Dej),
Lăpușul Tg. Lăpuș — Minerul Baia 
Borșa ; I. Dan (Cluj-Napoca), Mu
reșul Luduș — Chimforest Năsăud î 
G. Tâulea (Făgăraș), Minerul Baia
Sprie - Metalotehnica Tg. Mureș :
L Codrea (Salonta), Oțelul R:ghin
— Energia Prundu. ”îrgăului : N.
Pistea (Mediaș), C.Î.L. Mecanica Si
ghet — Minerul Bâiuț : A. Budai 
(Satu Mare), Electromureș Tg. . Mureș

— Cuprom Baia Mare : L Simonca 
(Zalău), Bradul Vișeu — Minerul 
Rodna : N. Petrache (Suceava).

SERIA A XI-a
Dacia Orăștie — Unirea Ocna 

Sibiului 4—1 (1—0), Victoria- 
IRA Cluj-Napoca — Soda Ocna 
Mureș. 2—0 (1—0), Inter Sibiu — 
Minerul Paroșeni 1—2 (1—0), Me
canica Alba lulia — Metalul 
Ai ud 2—2 (2—0), Tîmavele Blaj
— Minerul Certej 2—1 (1—0),
IMIX Agnita — Minerul-Ști- 
lnța Vulcan 3—1 (2—1), Metalul
Sighișoara — Steaua-C.F.R. 
Cluj-Napoca 1—0 (1—0), Victoria
Călan — Mecanica Orăștie 3—0 
(1—0).

ETAPA VIITOARE : Minerul Paroșeni
— Metalul S ghișoara : M. Buzâr- 
nescu (Craiova). Soda Ocna Mureș
— Dacia Orăștie : G. Munteanu
(Arad), Mecanica Orăștie - Inter 
Sibiu : I. Barna (Oradea), Minerul 
Certej — Viitorul IRA Cluj-Napoca : 
N. Țenea (Drobeta Tr. Severin), 
Steaua C.F.R. Cluj-Napoca - Meca
nica Alba lulia ! I. Mathe (Reghin), 
Metalul Aiud - Victoria Călan : T. 
Tuiu (Caransebeș), Unirea Ocna Si
biului — IMIX Agnita s V. Grecu 
(Reșița), Minerul Știința Vulcan — 
Tîrnavele Blaj : A. Bobic (Drobeta 
Tr. Severin).

SERIA A XII-a
Viitorul Gheorgheni — Celu

loza Zărnești 3—0 (2—0). Utila
jul Făgăraș — Unirea Cristuru 
Secuiesc 1—0 (0—0), ICIM Bra
șov — Metalul Tg. Secuiesc 1—2 
(1—2), Cimentul Hoghiz — Mine
rul Bălan 2—0 (1—0), Progresul
Odorheiu Secuiesc — Electro Sf. 
Gheorghe 1—0 (0—0). Mobiîa- 
Măgura Codlea — Metrom Bra
șov 1—0 (1—0). Textila Prejmer
— Nitramonia Făgăraș 0—0 Pre
cizia Săcele — Minerul Baraolt 
3—0 (2—0), Mureșul Toplița n-a
Jucat.

ETAPA VIITOARE : Nitramonio Fă
găraș — Progresul Odorhei : C. Zo- 
iotușca (Ploiești), Electro Sf. Gheor
ghe . - Mobila Măgura Codleo : D. 
Simțion (București), Celuloza Zâr- 
neștl — Utilajul Făgăraș : P. Nuc- 
șoreanu (București), Unirea Cristuru 
Secuiesc — Viitorul Gheorgheni : L 
Marin (București), Minerul Bălan — 
I.C.I.M. Brașov : J. Bratu (P. Neamț), 
Metalul Tg. Secuiesc — Cimentul 
Hoghiz : I, Mâ'âroiu (Pucheni), Mi
nerul Baraolt - Mureșul Toplița : G 
Marcu (Rm. Vîlcea), Metrom Brasov
— Textila Prejmer : I. lonescu (Ro
șiori), Precizia Săcele stă.

★
Rezultatele ne-au fost trans

mise de către corespondenții 
noștri voluntari din localitățile 
respective.

I. T. H. R. București organizează

EXCURSIE PE LITORAL
LUNA SEPTEMBRIE are un avantaj ta plus : datorită valu* 

rilor înspumate, aerul devine mal putemlo ionizat, avtad o 
influență tonică asupra organismului. De aceea, întreprinderea 
de turism hoteluri ,i restaurante București organizează ta pe
rioada 14—16 septembrie a-e. o excursie pe litoralul WIARI1 
NEGRE.

Prezentarea la data de 14 septembrie, ora 6,30 la aleea M.A.N. 
Cazare in hoteluri de oateg. L masa la restaurant.
în costul excursiei este prevăzut șl turul litoralului.
Preț 416 lei.
înscrieri și informații la toate agențiile de turism ale I.T.H.R. 

București din : str. Luterană nr. 4, telefon 14.21.77/2958 ; str. 
Tonltza nr. 13. telefon 14.95.94 ; bd. 1848 nr. 4, telefon 14.98.81 ". 
bd. Bălcescu nr. 35. telefon 15.74.11 ; cal. Moșilor, bloo 55 bis, 
telefon 19.28.50 ; bd. Republicii nr. 68, telefon 14.08.00 ; cal. Gri- 
vițel nr. 139 telefon 17.32.26 ; Orașul Buftea, str. 16 Februarie 
nr. 16. telefon 909/20748.



/ U ÎNCEPUT ÎNTRECERILE Alleții continuă, parcă, să zboare...

BALCANIADEI DE CĂLĂRIE SEREDA Șl THRAENHARDT AU SĂRIT 2,37 m!
La Atena au început întrece

rile. celei de a XV-a ediții a 
Campionatelor balcanice de că
lărie, la care participă sportivi 
c'n Bulgaria, Grecia, Iugosla
via, România și Turcia. în 
program figurează probe de 
obstacole și dresaj (individual 
și pe echipe).

în prima zi a competiției a 
fost rezervată probelor de des
chidere, în care au evoluat 
specialiștii în obstacole (ju
niori, seniori și fete), acestea 
avînd rolul de a acomoda că
lăreții cu condițiile de con
curs. Rrcprezentanții noștri 
s-au aflat în prim-planul în

ACTUALITATEA LA BASCHET SI VOLEI
© Echipa României a făcut un 

® Formațiile U. R. S. S. pentru a
ESNEUX. Realizînd două vic

torii din cele două partide pe 
care le-a susținut pină acum, 
în cadrul turneului de califica
re pentru campionatul euro
pean. reprezentativa feminină 
de baschet a României a făcut 
un pas important spre dorita 
calificare. După succesul de 
simbătă asupra Angliei (75—52). 
duminică, echipa României a 
întrecut reprezentativa Belgiei, 
la capătul unui joc pe care l-a 
dominat mai autoritar decît a- 
rată scorul final : 67—59.

Alt rezultat din acest turneu : 
Belgia — Israel 73—61.

CLERMONT FERRAND. în 
localitate a avut loc campiona
tul european de volei pentru 
juniori si junioare. Victoria a 
revenit. în ambele competiții, 
reprezentativelor Uniunii So
vietice care au cîștigat titlu
rile pentru a noua oară conse
cutiv ! Iată clasamentul final la 
juniori : 1. U.R.S.S. 10 p. 2. 
Bulgaria 8 p (12—7). 3. Italia 
8 p (11—7). 4. Franța 7 p. 5. 
Olanda 7 p. S. R.D.G. 5 p. 7. 
Polonia 8. R.F.G.. 9. Iugoslavia.

f.S.K.A MOSCOVA A CÎȘTIGAT

TURNEUL DE HANDBAl

DE LA DOBOJ
Cea de a 20-a ediție a tur

neului de handbal dotat cu 
trofeul „Doboj ’84“ la care au 
luat parte cîteva din cele mai 
bune formații masculine din 
Europa, s-a încheiat duminică 
seara cu victoria echipei so
vietice Ț.S.K.A. Moscova, care, 
în finală, a învins pe Steaua 
București cu 31—27 (14—14). 
Celelalte rezultate : Metalo- 
plastica Sabac — Cervenka 
31—16 (s-au clasat pe locurile 
III și IV), Steaua roșie Bra
tislava — IF Istad 24—20 si 
Sloga Doboj — Borac Banja 
Luka 35—28. '

„CUPA CANADA", IA HOCHEI
In cel de al treilea și cel 

mai important joc al primei 
etape a „Cupei Canada" la 
hochei, s-au intîlnit selecționa
tele U.R.S.S. si Cehoslovaciei. 
Victoria a revenit hocheiștilor 
sovietici cu scorul de 3—0 
(0—0, 1—0, 2—0) prin golurile 
marcate de Krutov, Varnakov 
și Skvorțov. Din echipa învin
gătoare s-a evidențiat portarul 
Vladimir Mișkin, înlocuitorul 
celebrului Vladimir Tretiak, 
care s-a retras din activitatea 
co-npetițională. Jocurile con
tinuă.

• Turneul internațional de 
hochei de la Anglei (Franța) 
a revenit formației vest-ger- 
mane Mannheim.

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
AUTOMOBILISM • Cursa de 

rezistență pe 1000 km, de la 
Spa-Francorchamps (Belgia), a 
șaptea probă a C.M., a fost 
cîș+igată de cuplul anglo-vest- 
german Derek Bell — Stefan Be- 
llof („Porsche 956“), care a re
alizat o medie orară de 169,725 
km. Clasamentul C.M. al pilo- 
ților. 1. Jochen Mass (RFG) 89 p, 
2. Bellof (RFG) 79 p, J. Jacky 
Ickx (Belgia) 74 p etc.

CĂLĂRIE • „Marele premiu* 
In concursul de obstacole, de la 
Rotterdam, a revenit, după ba
raj, vest-germanulul Paul Scho- 
ckemanie * p (40,59 ■), urma* 
de englezul Malcolm Pyrah • p 

trecerilor, lăsînd să se între
vadă o comportare mai bună 
în probele oficiale. Astfel, ju
niorul Claudiu Gheorghe, cu 
Fanion, s-a clasat pe locul se
cund (a cîștigat iugoslavul S. 
BabaVici), la seniori Florin 
Stoica cu Ficus a ocupat locul 
3 (a cîștigat G. Frangogyannis 
— Grecia), iar la fete, Ioana 
David, cu Lăstun, s-a situat pe 
poziția a patra (învingătoare 
Marina Marinopoulo — Grecia).

Marți încep probele oficiale, 
unmînd ca joi să fie cunos- 
cuți noii campioni la indivi
dual.

pas important pentru calificare 
noua oară campioane la juniori
10. Grecia. 11. Turcia. 12. Aus
tria.

La junioare disputa a fost 
mai echilibrată, ordinea frunta
șelor fiind stabilită in baza set- 
averajului : L U.R.S.S. 9 p 
(14—5). 2. Italia 9 p (12—6). 1 
Cehoslovacia 8 p (11—9). 4. 
Bulgaria 8 p (10—9). 5. R-D.G. 
6 p, 6. Olanda 5 p. T. R.F.G.. 8. 
Ungaria. 9. Iugoslavia. 10. Bel
gia. 11. Franța. 12. Suedia.

Încep optimile de finală la flushing meadow
Campionatele internaționale de 

tenis ale S.U.A., care se dispu
tă pe terenurile de la Flushing 
Meadow, au intrat — cum se 
spune — în ...linie dreaptă, 
adică în fazele superioare (op
timi de finală). In această etapă 
a competiției s-a ajuns fără 
prea mari surprize. Marii favo- 
riți s-au calificat toți. !n 16-iml 
unele dificultăți au avut doar 
Connors în meciul cu francezul 
Leconte (deși a cîștigat în trei 
seturi), iar o partidă foarte în- 
dîrjită și disputată a fost cea 
dintre John Lloyd și Johan 
Kriek, învingător fijnd englezul, 
dar numai după 5 seturi.

în optimi primii doi ,,capi de 
serie" au o misiune ceva mal 
ușoară: McEnroe îl va întîlni pe 
tînârul său compatriot Green, 
iar Ivan Lendl pe suedezul 
Jarryd.

DUPĂ SURPRIZA DIN C.M. Dl FOIND PE ȘOSEA...
Așa după cum am anunțat, 

duminică, la Montjuich, lîngă 
Barcelona, s-au încheiat cam
pionatele mondiale de ciclism 
cu cea mai așteptată probă, 
cea de fond pe șosea, rezer
vată profesioniștilor. Victoria 
— se știe — a revenit unui 
ciclist mai puțin cunoscut, 
adică belgianului Claude Cri
quielion, pe cartea de vizită a 
căruia nu sînt trecute nici prea 
multe și nici prea mari suc
cese. Să notăm că în 1982 a 
fost, timp de o săptămînâ, li
der în Turul Spaniei, că a 
cîștigat „Marele Premiu" de Ia 
San Sebastian (1983) și că in 
acest an a fost umul din ani
matorii cursei Liege—Bastogne 
—Liege, precum și a campio
natului de la Zurich.

De această dată Claude 
Criquielion a reușit să învingă. 
Si încă intr-o cursă foarte di
ficilă, disputată pe o căldură 
caniculară, ceea ce a făcut ca 
muiți dintre concurenți, unii 
dintre ei principali favociți 
(Laurent Fignon, Bernard Hi
nault, Sean Kelly, Francesco 
Moser, Phill Anderson), să 
abandoneze datorită unor crize 
stomacale provocate de consu
mul exagerat de lichide. Un 
fapt semnificativ în această 
privință este și acela că din

(42,55) șl francezul Frederic 
Cottier 0 p (44,93) • La Luh-
mQhlen (RFG) a avut loc C.E. 
de juniori la proba completă. 
Victoria a revenit călărețului 
Anke Meyer (RFG). de 19 ani, 
care a realizat 56.20 p.

MOTOCICLISM • „Cupa na
țiunilor* la motocros, la Dale- 
cin, în Cehoslovacia: italianul
Rinaldi a cîștigat cele două 
manșe. In clasamentul general 
conduce echipa Olandei cu 28 p, 
urmată de Italia 31 P și Fin
landa 51 p

POLO • Campionatul euro
pean pentru juniori s-a Înche

Vineri seara, la Roma, în 
cadrul concursului atletic in
ternațional, la săritura în înăl
țime sovieticul Valeri Sereda 
s-a clasat al treilea cu 2,28 m 
iar vest-germanul Carlo 
Thraenhardt a fost al șaptelea 
cu doar 2,20 m. în aceeași zi, 
era purtat în triumf Serghei 
Bubka după ce realizase noul 
record al lumii, la prăjină, cu 
o săritură de 5,94 m !

După numai două zile, un 
nou concurs, la Rieti. Rezulta
tele n-au mai fost însă nici 
măcar asemănătoare celor de

CHiMISTUL RM. ViLCEA 
A CÎȘTIGAT turneul 

DE HANDBAL DE LA VARAZDIN
BELGRAD, 3 (Agerpres). — 

Competiția internațională fe
minină de handbal desfășurată 
in localitatea iugoslavă Varaz- 
din s-a încheiat eu succesul e- 
chipei Chimistul Rm. Vilcea, 
învingătoare cu scorul de 33— 
31 (18—14) in finala disputată 
in compania campioanei Ceho
slovaciei, formația Z.K.L. Pre- 
sov. în penultima zi a turneului 
handbalistele românce au în
trecut cu scorul de 27—22 (15— 
13) echipa Radnîekj Belgrad.

In competiția feminină, tînăra 
americancă Sus ane Mascarin a 
dispus de Virginia Ruzici. după 
un meci frumos, cu 6—2, 3—6,
6— 2. Iată cîteva rezultate: sim
pla bărbați: Gene Mayer — 
Guillermo Villas 6—3 6—1, 6—4,
Connbrs — Leconte 6—4. 6—1,
7— 6. Sundstrom — Perkiss 7—6,
6—4 5—7 6—4. Smid —
Tom Gullikson 4—6. 6—4. ' 7—6.
6—4. Green — Fitzgerald
4 6, 6-4, 6—3. 7—6. Lloyd —
Kriek 2—6. 7—6. 6—2. 6—3. McEn
roe — Moir 6—3. 6—0. 6—3,
Nystrom — Sandy Mayer 5—7,
5— 7, 6—3, 6—3. 6—0: simplu fe
mei: Potter — Fendick 6—2, 4—6,
6— 2. Bonder — Vermaak 6—1, 
6—0, Shriver — Louie 6—3, 7—5, 
Turnbull — Mould 6—3, 6—1. 
Sukova — Sabatini 6—4. 6—4, 
Kohde — Lindquist 2—6, 6—2, 6—2.

119 concurenți prezenți la 
start, doar 31 au figurat. în cele 
din urmă, în clasamentul ge
neral individual ! Iar media 
orară a cursei nu a fost dintre 
cele mai... grozave : 37,674 km. 
Dar. poate că tocmai în 
aceste condițiuni dificile, vic
toria belgianului Claude 
Criquielion (in fotografie) este 
cu aiît mai demnă de laude, 
în final, el s-a desprins îm
preună cu italianul Claudio 
Corti, dintr-un grup de 8 aler
gători.

iat la Puerto de Ia Cruz (In
sulele Canare) cu victoria se
lecționatei Italiei — 9 p, urma
tă de formațiile Iugoslaviei — 
7 p, Spaniei și Ungariei — cu 
cîte 6 p. în ultima zi a com
petiției s-au înregistrat urmă
toarele rezultate : Iugoslavia — 
Olanda 9—5, Italia — R. F. Ger
mania 4—3, Spania — Ungaria
8—7.

TENIS DE MASA • ..Cupa 
mondială “ desfășurată la Kuala 
Lumpur a opus, în finală, pe 
Jialiang (R.P. Chineză) și Kim 
Wan (Coreea de Sud). Jucătorul 
chinez a cîștigat cu 3—1 (14,
—16. 4, 11).

vineri... Bubka, de pildă, după 
ce a trecut din a doua sări
tură la 5,65 m. a efectuat două 
încercări la 5,80 m (ambele 
fără succes), iar pe a treia si-a 
Iăsat-o_ în van pentru... 5,95 m. 
In acest fel el a rămas cu 
5,65 m. dar pentru că Aleksandr 
Krupski a trecut ștacheta, la
această înălțime, 
din prima încer
care. victoria i-a 
revenit ! Aceasta^ 
este una dintre' 
fațetele sportu
lui. care fac de
liciul unei între
ceri...

O altă „fațetă" 
ne-a fost ofe
rită de săritura în 
înălțime, probă la 
care Valeri Sereda 
a evoluat impe
cabil si a trecut, 
din crima încer
care. înălțimea da 
2,37 m. rezultat cu 
care a stabilit un 
nou record euro
pean. cu un cen
timetru neste per
formanta din 1980 
a lui Gerd Wcssig 
(1 august. Mos
cova. egalată în 
acest an de Ser
ghei Zosimovici (5 
mai. Tașkent) si 
de Carlo Thraen
hardt și Dietmar Mogenburg 
(10 iunie, Eberstaxit). Deci, Se
reda este noul recordman con
tinental al săriturii în înăl
țime... N-au trecut însă decît 
cîteva minute de la realizarea 
noului record si. din a 
treia încercare, vest-germanul 
Thraenhardt a reușit si ei, tot 
în ..flop". o săritură de 
2.37 m !...

Recordmana mondială a sări
turii în înălțime, atleta bul
gară Ludmila Andonova, și-a 
onorat cei 2,07 m ai perfor
manței sale maxime și a reali
zat duminică 2,03 m pină mai 
deunăzi rezultat egal recordu
lui lumii. în același concurs, 
cu 1,98 m, canadianca Debbie 
Brill a reușit un record națio-

FOYBALmeHdicvne
• A început campionatul Spa

niei. Adversara Universității Cra
iova. Betis Sevilla, nu a reușit 
sâ învingă, pe teren propriu, 
echipa Real Sodedad San Sebas
tian. scor : 0—0. Alte rezultate : 
Bilbao — Valladolid 1—1, Elche
— Valencia 0—1, Espanol — Atle
tico Madrid 0—0, Real Madrid — 
C.F. Barcelona 0—3 !, Malaga — 
F.C. Sevilla 0—11, Osasuna — Mur

cia 2—0 Santander — Gijon 1—0, 
Zaragoza — Alicante 0—1.
• In Italia continuă „Cupa*. In 

actuala fază sînt angrenate 48 de 
echipe, Împărțite In 8 grupe (6 
formații In fiecare). Primele două 
clasate din flecare grupă se vor 
califica in etapa următoare (op
timi de finală). A.S. Roma (ad
versara formației Steaua în „Cu
pa cupelor") a dispus cu 3—0. 
pe teren propriu, de Genoa, iar 
Internazionale (adversara Spor
tului. studențesc in „Cupa 
U.E.F.A.-) a câștigat. în deplasa
re. cu 1—0, ia Bologna, în fața 
formației locale, care activează In 
liga a 2-a. înaintea ultimei etape 
a jocurilor din grupe, A.S. Roma 
șl Internazionale slnt virtual ca
lificate pentru optimile de fina
lă. Reamintim că prima etapă de 
campionat va avea loc la 16 
septembrie.

IUGOSLAVIA (et. 3). Skoplje — 
Steaua roșie 3—1, Bugojno —Nik- 
sici 1—1, Mostar — Rijeka 2—1, 
Sarajevo — Vinkovici 3—0, Osijek
— zeieznlcear Sarajevo 2—1, 
Pristina — Dinamo Zagreb 2—0, 
Titograd — Hajduk Split 2—3, 
Nlș — Tuzla 0—0 ; Partizan — 
Novi Sad 0—0. Pe primele locuri : 
Hajduk, Nlș șl Mostar cu cite 
5 p. Pe ultimele : 15—17. Steaua 
roșie Novi Sad, Vlnkovlci cu ci
te 1 p, 18. Dinamo Zagreb 0 p.

RUGBY > Turneul interna
țional pentru echipe de ju
niori de la Sofia a fost cîș
tigat de selecționata Româ
niei, urmată în clasamentul 
final de formațiile Poloniei, 
Cehoslovaciei și Bulgariei.

în ultima zi a competiției, 
tinerii rugbyști români au 
învins cu scorul de 52—0 e- 
chipa Bulgariei. Anterior, 
selecționata română cîști- 
gase cu 14—6 jocul disputat 
cu reprezentativa Cehoslova
ciei. 

nai, în timp ce Tamara Bi- 
kova, fosta recordmană mon
dială a prob-i, s-a clasat abia 
a cincea cu 1,94 m.

Iată alte rezultate din acest 
concurs : BARBAți : 100 m : 
Penalver (Cuba) 10,27 ; 200 m: 
Baptiste (S.U.A.) 20,35, Mennca 
(Italia) 20,47 : «Om: McCoy 
(S.U.A.) 45,26 ; 800 m : Gray

Noii recordmani ai Europei. Valcri Sercuu 
și Carlo Thraenhardt își exprimă satisfac
ția reușitei..

Telefoto : AP-AGERPRES

(S.U.A.) 1 : 43,59 ; 1500 m :
Khalifa (Sudan) 3 : 36,29, Abas- 
cal (Spania) 3 : 36,44, Walker 
(N. Zeelandă) 3 : 36.69 ; 5000 m : 
Mamede (Portugalia) 13 : 18.18, 
Hutchins (S.U.A.) 13 : 29,34 ;
110 mg : Campbell (S.U.A.) 
13,39 ; 400 mg : Dia Ba (Sene
gal) 48,77 ; lungime : Myricks 
(S.U.A.) 8,31 m ; FEMEI : 100
m : Ludmila Kondratieva 
(U.R.S.S.) 11,11. Diane Wil
liams (S.U.A.) 11,19 ; 200 m :
Nadcjda Gheorghieva (Bulga
ria) 22,60 ; 400 m : Jarmila
Kratochviilova (Cehoslovacia) 
49,02. Valerie Brisco-Hooks 
(S.U.A.) 50,58 ; 1590 m : Ecate- 
rina Podkopaeva (U.R.S.S.) 
3 : 36,65 ; 100 mg : Lucyna Ka- 
lek (Polonia) 12,75.

R.D. GERMANA (et. 3). Bran
denburg — Rostock 2—2. Lok. 
Leipzig — Erfurt 4—1, F.C. Karl- 
Marx-Stadt — Magdeburg 3—3. 
Dynamo Dresda — Riesa 5—1, 
Suhl — Chemie Leipzig 0—0, 
Frankfurt/O. — Jena 0—0. Dyna
mo Berlin — Aue 4—0. Pe pri
mele locuri : Dynamo Dresda și 
Dynamo Berlin cu cite 6 p. Pe 
ultimele : 1.1—14 : Erfurt, Suhl, 
Riesș, Chemie Leipzig cu cite 
1 P.

OLANDA (et. 1). Eindhoven — 
Groningen 1—1, Haarlem — De
venter 3—1. Zwolle — Den Bosch 
1—0, Maastricht — Aik maar 1—1. 
Breda — Excelsior Rotterdam 
0—0, Kerkrade — Feyenoord 2—1, 
Volendam — Utrecht 3—3. Ens
chede — Sittard 3—2, Sparta 
Rotterdam — Ajax 2—5 !

FINLANDA (et. 20). Ilves — 
P.P.T. 0—1, Keps — J.K. Hel
sinki 1—1, K.P.V. — Koparit 0—1, 
Kups — Rops 0—2, Kuusysi — 
Haka Valkeakoski 0—1, T.P.S. — 
M.P. 3—0. Pe primele locuri : 
Haka 29 p, Ilves 27 p. T.P.S. 
26 p. Pe ultimele : 11. Koparit 
12 p, 12. M.P. 10 p.

SVETLANA JAKOVLEVA

CAMPIOANA MONDIALĂ

LA PENTATLON MODERN
Sportivele sovietice au repur

tat un dublu succes la campio
natul mondial de pentatlon mo
dern de la Copenhaga, cîștigînd 
atît la individual, cît și pe echi
pe. lată clasamentele : 1. Svet
lana Jakovleva (URSS) 5481 p 
(cel mai bun rezultat feminin 
înregistrat în acest sport !). 2. 
Pernille Svarre (Danemarca) 
5373 p. 3. Sabine Kraft (RFG) 
5308 p. 4. Wendy Norman (M. 
Brit.) 5254 p. 5. Barbara Ko- 
towska (Polonia) 5233 p. 6. Bar
bara Boccolari (Italia) 5214 p ; 
echipe : 1. URSS 15389 p. 2. Po
lonia 15174 p. 3. RFG 15117 p. 
4. Danemarca 15097 p. 5. Cana
da 15048 p, 6. M. Britanie 15028 
p. Ultimele două probe ale 
competiției au fost cîstigate de: 
tir : Irina Gisleva (URSS) 197 
p — 1066 p. cros : Wendy Nor
man (M. Britanie) 6:34.0 —
1330 p.
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