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Turul ciclist al României, ediția a XXII-a

FRUNTAȘII IȘI APĂRĂ CU DlRZENIE POZIȚIILE CUCERITE
• ionel oancca a ciștigat etapa a patra, Tlrgu Jiu

parcurge ni hm, de la Deva la
DEVA, 4 (prin telefon). Tu

rul ciclist al României a con
tinuat marți cu desfășurarea e- 
tapei a patra. Tirgu Jiu — 
Deva, 146 kilometri. Rutierii 
participant! la cea de a 22-a e- 
ditie a înconiurului tării pe

un temporar statu quo în ie
rarhiile generale (Valentin Con- 
stantinescu rămîne purtăto
rul tricoului galben, iar repre
zentativa României este li
dera clasamentului pe echi
pe). aceasta se datorează dîr-

Pluton compact al cicliștilor, moment de „calm temporar", intr-o 
etapă agitată, cu nenumărate evadări

— Deva • Astăzi, caravana
Cluj Napoca

• toi. După cîtiva kilometri de 
la start, caravana străbate o 
porțiune de sosea, de vreo zece 
kilometri, acoperită cu cri
blură. și alergătorii devin pru
denți. iar plutonul, firește, cu
minte. Se intră pe defileul Văii 
Jiului si se rulează rapid pe 
soseaua care șerpuiește neîn
cetat între zidurile uriașe ale 
munților. Nici o încercare de 
desprindere nu reușește ast
fel că la sprintul de la Petro
șani (kilometrul 52) grupul ma
siv se prezintă compact Cis- 
tigă dinamovistul Nicolae Cor
nel. dar sprintul său victorios 
declanșează o evadare a unui 
grup de sase alergători între

Hristoche NAUM

(Continuare in pag. a 4-a)

La Varazdin, In Turneul clștigătoarelor cupelor europene

HANDBALISTELE DE EA CHIMISTUL, ÎNVINGĂTOARE

Una dintre cele mai bune handbaliste românce, Maria Verigeanu 
(in fotografie inălțindu-se și aruncind peste blocajul advers), a 

impresionat și la recentul turneu din Iugoslavia.
Marți au sosit in Capitală 

handbalistele de la Chimistul 
Rm. Vilcea care au participat 
la Turneul clștigătoarelor cupe
lor europene. Conducătorul de
legației, ing. Ion Gavrilescu, 
președintele asociației sportive, 
ne-a vizitat la redacție pentru 
a ne da unele amănunte lega
te de frumoasa victorie a for
mației vilcene în această com
petiției găzduită de localitatea 
Varazdin (Iugoslavia).

Am aflat cu acest prilej că 
performanța echipei Chimistul 
este deosebită, la Varazdin a- 
vind loc, de fapt, două turnee. 
Primul, la care au luat parte 
RADNICKI BELGRAD (ciștigă- 
toarca „Cupei Campionilor Eu
ropeni"). DALMA SPLIT (cîști- 
gătoarea „Cupei cupelor") și 
CHIMISTUL RM. VILCEA (câș
tigătoarea „Cupei I.H.F."). Deci, 
toate ciștigătoarele cupelor eu
ropene de anul acesta. întrece
rea a cîștigat-o Chimistul, în- 
vingind pe Radnicki Belgrad 
cu 27—22 (15—13) și pe Dalma

Split cu 32—24 (19—10). Astfel, 
Chimistul Rm. Vilcea a intrat 
in posesia unui frumos trofeu 
numit „Super-Cupa Europea
nă". In același timp, la Varaz
din a mai avut loc un alt tur
neu a cărui ciștigătoare, cam
pioana Cehoslovaciei, Z.V.L. Pre- 
șov, a întîlnit într-un meci pen
tru cîștigarea „Cupei YASSA", 
cu care a fost dotat întregul 
turneu, formația învingătoare în 
„Turneul Campioanelor", adică 
pe Chimistul Rm. Vîlcea. Și în 
acest ultim joc victoria și tro
feul au revenit tot reprezen
tantei noastre, care a dispus 
de Z.V.L. Preșov cu 33—31 
(18—14). Titlul de cea mai bună 
jucătoare a turneului i-a fost 
atribuit Măriei Verigeanu, iar 
colega ei Edith Torok a pri
mit cupa de golgeter.

Reamintim cititorilor că me
ciul Rapid București — Chi
mistul Rm. Vîlcea — restanță 
din prima etapă a campionatu
lui — are loc marți, la Bucu
rești.

Etapa a 2-a a Diviziei „A." de fotbal

TREI ECHIPE CARE NE REPREZINTĂ ÎN CUPELE EUROPENE
biciclete s-au luptat si astăzi, 
în comun, cu canicula si cu 
drumurile de munte, dar n-au 
abandonat nici o clină acerba 
dispută pentru un loc de frun
te. A fost o secvență rgitată 
cu nenumărate evadări, si dacă 
— în final — am înregistrat

zeniei cu care fruntașii îsi 
apără pozițiile cucerite. Am 
asistat însă la promovarea u- 
nui alt ciclist pe podiumul în
vingătorilor de etapă: 
Gancea (România).

S-a plecat din Tîrgu 
ora 13.30. cînd căldura

EVOLUEAZĂ AZI ÎN DEPLASARE
Ionel

Jiu la 
era în

Duminică la Reșița, un interesant concurs automobilistic Internațional

„CUPA PĂCII ȘI PRIETENIEI"
Duminică 9 septembrie. Re

șița va găzdui o importantă 
competiție automobilistică in
ternațională : cea de a cincea 
etană a campionatului de vi
teză pe circuit din cadrul 
„Cupei Păcii si Prieteniei" — 
rezervată pilotilor si mași
nilor din țările socialiste.

La startul concursului se vor 
afla piloți din Bulgaria, Ceho
slovacia. R. D. Germană. Po
lonia, România. Ungaria si 
U.R.S.S. pe cunoscutele mărci 
de mașini : Dacia. Lada Sko
da. Wartburg si Polonez. Fie
care tară vi avea un număr de 
8 pilot! angajați în întrecere, 
cîte patru pentru fiecare cate
gorie 
„B 8". 
mașini

Este 
că acest mare concurs 
mobilistic international 
stituie o premieră 
tara noastră, gazdă fiind Re-

de concurs: ..A 2“ și
acestea din urmă fiind 
de formulă, tin ..Easter", 

interesant de arătat 
auto- 
con- 

nentru

sita, care se pregătește de 
foarte multă vreme pentru reu
șita organizării. Acum. cu 
citeva zile înainte de start, am 
fost informați că totul este 
gata : pregătirea si amena
jarea traseului (lărgire, as
faltare. schimbarea bordurilor 
s.a.) pentru a corespunde nor
melor internaționale 
F.I.S.A.; amenajarea 
„parc de mașini* : 
de amplificatoare 
gul traseu : 
cretariatului 
de presă: _______
fise si fluturași — toate in cu
lori vii — care au si lmpînzit 
orașul ; pregătirea corpului 
de arbitri a.a.m.d.

Iată programul competiției : 
sîmbătă S septembrie — recu
noașterea traseului si antre
namentul oficial : duminică 
9 septembrie, la ora 1# — În
trecerea pronriu-zisă. Tntîi 
grupa „A 2*. apoi „B 8".

ale 
unui 

montarea 
De între-

amenafarea se
al a centrului 
editarea de a-

BOXUL BĂNĂȚEAN

PE DRUMUL REAFIRMĂRII
Timișorenii sînt oameni plini 

de inițiativă și harnici. Tot 
ceea ce fac ei fac temeinic, cu 
dragoste și dăruire. Ei vorbesc 
cu mîndrie despre realizările 
lor din toate domeniile de ac
tivitate. Sportul nu putea face 
excepție și, după cum spunea 
un bătrîn. „noi vrem și aici 
să fim fruncea*.

Boxul — tema raidului nos
tru — încearcă să recapete va
lențele Pe care le-a avut cu 
ani In urmă. Nu se uită nicio
dată că de aici, de pe malul 
Begăi, au pornit pe drumul 
afirmării In arena internațio-

Antrenorii Ion Mar
coni ți Aurel Sta
na in mi'ocui e- 
levilor lor. la una 
dintre lecțiile de 

pregătire

G La București, în „Regie", colocviu studen
țesc • După „schema" (defensivă) de pe 
Ghencea, Io Pitești Dobrin își va trimite jucă
torii „in corpore" spre poarta necunoscutului 
Santa... £ Rapid — revenită în Giulești — nu 
uită că anul trecut l-a invins pe Cavai abia 
în minutul 90 I £ La Tg. Mureș, un interesant 
duel între „vulpoii" Ispir și Grosu • La Rm. 
Vilcea, o dispută intre Oblemenco (+1 la 
adevăr) și Halagian (-1) I • La Baia Mare, 
antrenorul Frățilă în fața unui examen foarte 
greu : replica internaționalilor craioveni • 
La Slatina, F. C. Olt, cu Turcu în atac, va 
forța poarta campionilor Q La Hunedoara, 
trio-ul Klein — Gabor — Mateuț intre tricoul 
Corvinului și... Belfast £ După „remiza" de 
pe Bega, băcăuanii - mari favoriți in fața 

primei „lanterne" a campionatului

București

Pitești :
București

— PROGRAMUL JOCURILOR -------------------
SPORTUL STUDENȚESC - POLITEHNICA IAȘI 

(Stadionul Sportul studențesc)
F.G ARGEȘ - F.C.M. BRAȘOV
RAPID - JIUL

MafO)
- F.G BIHOR
- STEAUA
- UNIVERSITATEA CRAIOVA
- DINAMO
- „POU* TIMIȘOARA

,. TROFEUL PETSCHOVSCHl-, oferit 
ii sportivd comportare a publicului

Udrea (Chimia) încearcă 
si stopeze un atac al 
bucurețteanului Balint. 
Fază din meciul Steaua- 
Chimia, din turul cam
pionatului trecut, scor 

3—1.

(Stodionul Git
Tg. Mureș : 
Rm. Vilcea : 
Baia Mare : 
Slatina : 
Hunedoara :

Spectatorii hunadorani rar primi 
rianil „SPOgTUL*. pantru cea pk 
■wciuril* din campionatul

Bacâu : SPORT CLUB
Toate partidele vor Începe la ora 17.

A.S.A.
CHIMIA 
FOTBAL CLUB 
F.G OLT
COR VINUL 

hunadoreni ror

- GLORIA BUZĂU

d« 
la

nală o seamă de pugiliști de 
frunte ca Victor Șchiopa, Vasiie 
Mariuțan, Eugen Fflresz, frații 
Farkaș ș.a., care an cucerit 
titluri de campioni naționali șl 
multe locuri fruntașe In ma
rile competiții europene sau

mondiale. în prezent, timișo
renii au doar doi boxeri valo
roși — campionul „semimiitoci- 
iior“, Mihai Ciubotar», și fos
tul campion al „mijlociilor". 
Dumitru Senclue. După ctuu se 
vede, o stare de lucruri au

prea mulțumitoare, despre care 
factorii cu atribuții au cunoș
tință și, după cum am fost in-

Fau! IOVAN

(Continuare In pag. 2-2)

1. Sportul stud. 110 4 3-0 i
CLASAMENTUL

2. F.C.M Brașov 1 1 0 0 3-1 2
3— 5. Dinamo 1 10 0 1-02

Jiul 1 1 0 0 2-1 2
F.C. Bihor 1 1 0 0 2-1 2

6—13. Steaua 1 0 10 0-01
F.C. Argeș 1010 0-0 1
Politehnica lași 10 10 0-41
Chimia Rm. Vîlcea 10 10 0-01
„Poli1* Timișoara 10 10 1-11
S.C. Bacâu 10 10 1-11
Univ. Craiova 10 10 1-11
Rapid 10 10 1-11

14—16. F.C. Olt 1 0 0 1 1-2 0
A.S.A. Tg. Mureș 100 10-10
Corvinu! 10 0 11-20

17. F.C. Baia Maro 10 0 11-30
18. Gloria Buzâu 10 0 10-30

Din sumari
• Divizionarele „A" de vo

lei se pregătesc pentru 
start

• Recorduri naționale de 
atletism (juniori)

• Aii, in Capitală, începe 
Dinamoviada de hand
bal tineret



TRAGEREA LA SORȚI DIVIZIONARELE DE VOLEI PERFORMANTE NOTABILE
IN DIVIZIA „A“ DE POPICE
Noua ediție a campionatului 

Diviziei „A" de popice, cea de-a 
XVIII-a (1984/1985), va începe în 
ziua de 22 septembrie și seva 
desfășura, ca și precedenta com
petiție : cu 40 de echipe (20 fe
minine și tot atitea masculine), 
împărțite în cîte două serii, du
pă criterii geografice, Sud și 
Nord. După tragerea la sorți, 
care a avut loc zilele trecute 
la F.R.P.. în prezența delegați- 
lor echipelor — s-a făcut cu 
acest prilej și o succintă anali
ză a trecutului campionat — 
în prima etapă (sîmbătă 22 sep
tembrie) vor avea loc urmă
toarele partide : FEMININ — 
SERIA SUD : Gloria București 
— Voința București, Petrolul 
lîăicoi — Chimia Roman, Rapid 
București — Dacia Ploiești, 
Voința Ploiești — Metrom Bra
șov. Laromet București — Vo
ința Galați. SERIA NORD : 
Voința Tg. Mureș — Derma
gant Tg. Mureș, U.T. Arad — 
Voința Oradea, Electromureș 
Tg. Mureș — Voința Timișoara,

(1984/1985), va începe în

Voința Odor- 
Secuiesc, Hidromecanica 

— Mucava-Molid Su- 
SERIA 
- Rul- 

Brașov, Voința Bucu- 
Gloria București, Pe- 
Cîmpina — Olimpia

C.S.M. Reșița 
heiu
Brașov 
ceava. MASCULIN - 
SUD : Carpați Sinaia 
mentui 
rești - 
trolul 
București, Frigul București 
Constructorul — - — -
Constanța — 
SERIA NORD 
ra — Aurul 
siructorul Tg.
tria sîrmei Cîmpîa Turzii, Teh- 
noutilaj Odorheiu Secuiesc — 
Unio Satu Mare, Victoria Timi
șoara — Electromnreș Tg. Mu
reș, Metalul Hunedoara — Jiul 
Petrila.

Galați, C.F.R. 
Metalul Roman. 

: C.F.R. Timișoa- 
Baia Mare, Con- 
Mureș — Indus-

’Formațiile nou promovate în 
campionat sint : Dacia Ploiești, 
Chimia Roman, Dermagant Tg. 
Mureș și Mucava-Molid Sucea
va — la femei ; Petrolul Cim- 
pina, Frigul Buucrești. Jiul Pe- 
trila și Unio Satu Mare — la 
bărbați.

SE PREGA TESC PENTRU START
Se apropie startul campiona

telor Diviziei .,A“ și ,.B“ de vo
lei. feminin și masculin. Așa 
cum se întîmplă de obicei în 
perioada premergătoare. echi
pele intensifică antrenamentele 
și susțin meciuri de verificare. 
Iată, ne scurt, amănunte de la 
cîteva dintre acestea :

• „CUPA C.J.E.F.S. SIBIU", 
în sala C.S.S. s-a desfășurat, 
timp de trei zile, un interesant 
turneu feminin. Trofeul — dis
putat de patru formații : Chi
mia Rm. Vilcea. Chimpex Con
stanța. Universitatea Craiova si 
C.S.M. Libertatea Sibiu — a 
revenit formației vîlcene care a 
învins cu 3—1 pe Chimpex și 
pe Univ. Craiova, cu 3—0 pe 
C.S.M. Libertatea. (Ilie IONES- 
CU-coresp.).

• „CUPA UNIVERSITATEA" 
s-a desfășurat la Cluj-Napoca 
între echioele feminine de T> 
Maratcx Baia Mare. Universi
tatea (cu două formații) si Po
litehnica Timișoara. In clasa
mentul final, be locul I s-a

t

600 DE CONCURENT!
Pe lacul Bascov din Pitești s-au 

desfășurat întrecerile din cadrul 
campionatului republican de ca
iac-canoe, juniori șl tineret. Con
cursul a reunit un număr record 
de competitori — peste 600 — 
din 47 de cluburi și asociații 
sportive, unele cu secții nautice 
de curînd afiliate la federația de 
specialitate : Cutezătorii Zimni- 
cea, Victoria Bratovoiești. Au fost 
patru zile de frumoase dispute, 
cu serii, semifinale șl finale am
bițioase. cu nu mai puțin de :: 
de curse !

lată primii clasați în cele 35 de 
finale : JUNIORI II (500 m) Bă
ieți : K 1 — 1. L. Ionescu (Teb- 
nometal Buc.) 1:58,5, 2. G. Pan- 
gică (Jiul Craiova) 2:03,9, 3. Gh. 
Crist ea (Dinamo) 2:06,5 ; C 1 — 
1. M. Ionescu (U.T.A.) 2:18.5, 2. 
S. Stratulat (Marina — ~
2:19,4, 3. V. Ioniță
2:19.6 : K 2 — 1. U.T.A. (V. Stu- 
paru, I. Stan) 1:47,5, 2. Marina 
Orșova 1:48,08. 3. Danubiu Tulcea 
1:49,3 ; C2 — 1. UNIO Satu Mare 
(Ș. Hadhazi. A. Silagi) 2:02,5, 2. 
C.S. Brăila 2:02,6. 3. Danubiu
Tulcea 2:03,8; K4 — 1. Marina 
Orșova (Vilău. Boghianu. Nedelea, 

' Galați,
C.S.Ș.

K 1 — 
nr. 2 
(C.S.U. 
— 1.

1.

3.

Brăila) 
(Dinamo)

Scoică) 1:37.1 2. C.S.Ș.
Dunărea Galați 1:40.0. * 
Constanța 1:4O,2 : 
1. G. Milășescu 
Buc.) 2:13,1. 2. El. 
Construcții) 2:14,9 ;
C.S.Ș. nr. 2 Buc. — 
(Milășescu. Borțun) 
Brăila. Jiul Craiova 
roianu) 1 :58.5.

JUNIORI I (500 m) băieți : K 1 
— 1 D. Stoian (Steaua) 1:52.1, 2. 
N. Roșea (C.S.Ș. Tulcea) 1:52,2, 
3. A. Scoică (Marina Orșova)

3.
FETE :

(C.S.S.
Tufă 

K 2
Olimpia Buc. 
1:57.7, 2. C.S. 
(Negrea, Mo-

lNTR-0 FRUMOASA REGATĂ DE CAIAC-CANOE
1:56,l ; C1 — 1. I. Defta (Chi
mia Rm. Vilcea) 2:04,9, 2. L Ra
du (C.S.Ș. Tulcea) 2:06,6. 3. D. 
Ciobanu (Ancora Galați) 2:86,1 ; 
K 2 — 1. Poriul Brăila, Marina 
Orșova (Scoică. Oancea) 1:40,2, 2. 
Ancora Galați, Dunărea Galați 
(Neagu, Bo bocea) 1:42,7, 3. C.S. 
Brăila, Dunărea Galați (Bercea, 
Fodulu) 1:44,8 ; C 2 — 1. Jiul Cra
iova (Căle. Miloș) 1:55,8, 2. Da- 
nubiu Tulcea (ismaUciuc, Fedot) 
1:56,6, 3. Simared Baia
(Fanea. Remețean) 1:56,4 ; 
K i — 1. “ ----- *---- '
Buc.) 2:03,6.
(C.S.Ș. -
Nădejde . .
2:87,7 ; K 2 — 1. Politehnica Tim.
— Dinamo (M. ciucur, A. Darie) 
1:55,6. 2. Steaua, C.S. Brăila Q. 
Hușanu. M. Carman) 1:57,0.

JUNIORI II (băieți — 1 000 m) : 
K 1 — 1. A. Popa (Locomotiva 
Buc.) 4:07,8, 2. FI. Scoică (Ma
rina Orșova) 4:15,7. 3. G. Pangică 
(Jiul) 4:18,3 ; C1 — 1. G. Andriev 
(Delta Tulcea) 4:36,1, 2. S. Stra- 
tulat (Marina Brăila) 4:42,6, 3.
M. Găvan (Steaua) 4:43,7 ; K2 - 
1. Tehnometal, Locomotiva (Io
nescu, ------ * -------- ’
C.S.Ș 
3:49.1.
3:51.5 ; 
U.T.A.
K4 —
Cioacă, Bozdoro, Vîlău) 3:30.6, 
Marina Brăila. Portul Brăila 
3:30,9, 3. C.S.Ș. Galați, Dunărea 
Galați 3:32,1 ; K4 ff II — 500 m)
— 1. Olimpia. Jiul, C.S. Brăila. 
Constructorul Tim. (Borțun. Ne
grea, Moroianu, Sofron) 1:48,2 ; 
K 4 (f I — 500 m) — 1. C.S.Ș. 2 
Buc. Dinamo, „Poli- Tim., C.S.

Brăila (Marinache. Larie Ciucur, 
Caraman) 1:43,».

1.

Mare 
FETE t 

G. Marinache (C.S.Ș. 2 
2. L. Muntean u 

Constanța) 2:07,4, 3. M.
(C.S.U . Construcții)

Popa) 3:42,1. 2. Danubiu, 
Tulcea, (Petro, Mihalcea) 
3. U.T.A. (Stuparu, Stan)
C 2 — 1. Delta Tulcea, 
(Andriev. Ionescu) 4:06,0 ;

1. C.S.Ș. Constanța (Voicu, _ . . 2

JUNIORI 1 (băieți — 1 000 m) : 
K1 — 1. A. Scoică (Marina Or
șova) 4:06,1. 2. N. Roșea (C.S.S. 
Tulcea) 4:16,4. 3. G. Moldoveanu 
(Dinamo) 4:14J ; C1 — 1. I. Defta 
(Chimia Rm. Vilcea) 4:32,7 2.
E. Fât (Simared) 4:33,6, 3. V. 
Codrat (Danubiu) 4:35,3; Kt — 
1. Marina Orșova, Dunărea Gl. 
(L Scoică, L Oprea) 3:42,0 ; K 4 
— 1. Steaua Portul Brăila, Du
nărea Galați. C.S.Ș. Constanța 
(Stoian. Oancea. Oprea. Badea) 
3:16,4 ; C2 — 1. Jiul, Craiova 
(Lăle. Miloș) 4:09,5.

TINERET (băieți — 1 000 m) : 
K 1 — 1. D. Soroceanu (Dinamo) 
3:56,9, C 1 — 1. A.
(Steaua) 4:19,1 ; Kt 
(Velea. Constantin) 3:39,2 ; C 2 - 
1. Steaua (Luca, Postarlu) 3:59,3 
tineret (băieți — 500 m) :
1. M. Firfirică (Steaua) . .
ci — 1. A. Macarenco (Steaua) 
1:59,5 ; K1 - 1 (f — 500 m) — 
1. C. Eșanu (Steaua) 2:04,0 ; K 2 
(băieți — 500 m) — 1. Steaua 
(Velea Constantin) 1:37,6; C2 

Steaua (Luca. Poștariu) 
1:46.5 : K 2 (fete — 500 m) — 
l. Steaua (Eșanu, Teacă) 1:52,6.

Macarenco 
Steaua 
C2 -

1.

gituat Politehnica (3—2 cu Ma- 
ratex. In meciul decisiv), urma
tă de formația băimăreană si 
de cele două reprezentante ale 
Universității clujene. (I. PO- 
COL — coresp.).
• „CUPA OLIMPIA". La 

Oradea, un turneu internațio
nal feminin la care au partici
pat trei formații : DMVSV De
brețin (Ungaria). Armătura Za
lău si Olimpia Oradea. După 
disputarea jocurilor (tur. retur) 
pe locul I s-a situat echipa 
DMVSV, care a cîștigat trofe
ul pus în joc. (I. GHIȘA — 
coresp.).
• „CUPA CARPAȚI". Tradi

ționala competiție masculină 
desfășurată la Brașov, a fost 
ciștigată de Calculatorul Bucu
rești care a învins cu același 
scor (3—2) pe Tractorul Brașov, 
C.S.M. Suceava si C.S.U. Galati. 
Pe locurile următoare : C.S.M. 
Suceava. Tractorul Brașov 
C.S.U. Galati. (C. GRUIA 
coresp.).
• „CUPA ALUTUS". A 

organizată la Rm. Vilcea 
C. S. Chimia. împreună 
C.J.E.F.S. Vilcea. timp 
zile. în Sala sporturilor 
calitate, cu participarea 
vizionare „A" feminine, 
revenit formației locale, 
urmată de Universitatea Craio
va si Chimpex Constanta. 
GEORNOIU — coresp.).
• „CUPA CALCULATORUL", 

în această «ăptămînă. în sala 
Olimpia din Capitală se vor 
desfășura două turnee de veri
ficare dotate cu „Cupa Calcu
latorul". La turneul masculin 
(azi. mîine si vineri) iau parte 
echipele Calculatorul I. Dinamo, 
Tractorul Brasov si Calculato
rul II. la cel feminin (vineri, 
simbătă si duminică) participă 
Dinamo, Știința Bacău. Rapid 
si Calculatorul. Meciurile se vor 
desfășura Incepînd de la ora 16.

CAMPIONATELOR ATLETÎLO
• Daniela Gămălie țl Cristina Vlăsceanu

A.

K 1 -
1:50,5

1.

ACTUALITĂȚI AERONAUTICE

Si

fost 
de 
cu 

trei 
lo- 
di-

de 
din 
a 3 
Cupa a 
Chimia.

(!’■

RAPID BUCUREȘTI

ETERNIT ORADEA A CIȘTIGAT „PALETA

DE ARGINT" LA TENIS DE MASA
în Sala sporturilor „Victoria" 

din Ploiești s-au desfășurat în
trecerile tradiționalei competi
ții de tenis de masă „Paleta dz 
argint", ajunsă la cea de a 
XV-a ediție. Organizat în con
diții foarte bune de C J.E.F.S 
Prahova, prin comisia de spe
cialitate concursul a reunit un 
număr record de echipe : 63 (35 
de băieți și 28 de fete), cu un 
total de 128 de mici sportivi. 
Din rindul participanților s-au 
detașat tmerele jucătoare de la 
E’.ernit Oradea (antrenor I. Știf) 
care s-au situat pe primele 
locuri atit in probele indiv’dua- 
le cit și la echipe ele contri
buind decisiv la obținerea tro
feului. La băieți disputa a fost 
mai echilibrată în prim-plan 
af!:ndti-se jucătorii de la Ro
vine Craiova (antrenor M. Bc- 
bocică) C.S. Bistri'a (antrenor 
C. Schuster) si C.S.M. Buzău 
(antrenor E. Băicioiu). Să men

ționăm. de asemen-a prezența 
cu bune rezultate a formațiilor

'•in județ ul Prah< va - I.T.A., 
Constructorul Ploiești, Avintul 
Măneciu —. cu precădere a 
jucătorilor de la I.T.A. Prahova 
(antrenor C. Dupon^). în aceas
tă zonă creîndu-se o frumoasă 
bază tenisului de masă juvenil.

REZULTATE TEHNICE : mas
culin — individual: 1. O. Sidcr 
(CS. Bistrița) 2. C Țol (Ro
vine) 3. E Oprea (C.S.M. Bu
zău) 4. L. Neacșu (C.S. Slati
na): echipe : 1. Rovine Craio
va. 2. C.S.M. Buzău. 3. F.ternit 
Oradea. 4. C.S. Bistrița; femi
nin — individual : 1. Emeșe 
Marton. 2. Emeșe Szabo, 3. Kla
ra Vitos. 4. Iulia Vonhaz (toa
te Eternit); echipe : 1. 
I Oradea 2. Eternit II 
3. Metal.i' R’O Hlcsa 
Rovine Craiova.

Trofeul a revenit 
Eternit Oradea, urmată

• Ediția din acest an a Raliu
lui aerian al României a revenit 
echipajului piteștean Aurel Iana 
— Florin Covic, urmați de C. 
Chirilă — C. Ștndrilaru și L Tu- 
dose — C. Manolache. întrecerea 
a Însumat trei etape pe traseul 
Tg. Mureș — Oradea șl a fost 
alcătuită din probe de regularitate, 
navigație, identificare, precizie, 
reunind la start 16 echipaje.
• De marți pe aerodromul Pi- 

teși Geamăna se dispută finala 
„Daciadei" la parașutism, care 
reunește la start speranțele aces
tui sport, tineri care s-au remar
cat în cadrul taberelor de pre
gătire a tineretului pentru apă
rarea patriei
• Duminică pe aerodromul 

Brașov Ghlmbav, cu prilejul săr
bătoririi semicentenarului aero
clubului din localitate, va avea 
loc o demonstrație aeronautică cu 
spectaculoase evoluții de parașu
tism, planorism șl zbor cu motor.

INTRE
© Anul acesta campionatele na

ționale de rugby la toate nive
lurile (A, B, și juniori) vor incepe 
simultan, la 16 septembrie. între
cerea primei divizii (ediția a 
66-a din lunga istorie a marii 
competiții) Iși va desfășura pri
mele șapte etape săptămînal, du
minică de duminică, după care 
se va întrerupe pentru a face 
loc „Cupei României", cea de a 
doua competiție care — prin ca
racterul ei mal larg — tinde a-și 
spori an de an prestigiul. Rug- 
byștii tricolori se vor supune la 
începutul lunii noiembrie unor 
severe tes'e (meciuri de trial), 
avindu-se In vedere că debutul 
lor în noua ediție a Campionatu
lui european dotat cu Cupa 
F.I.R.A., se va produce la Bucu
rești, la 10 noiembrie, în compa
nia celui mai puternic adversar 
continental. echipa națională a 
Franței.

© lată. înaintea începerii cam- 
p.ona*ultri. cîteva dintre princi-

Etîrnit 
Oradea.
4. C.S.

echipei 
in cla

sament de CS.s. Fo ’ine Craio
va C.S.M Buzău și C.S. Slati
na.

BUTURI
palele transferări, aprobate de 
r.K.R. (avînd toate formele le
gale îndeplinite) : șt. Constantin 
(Știința Petroșani) la Farul Con
stanța. A Dinu (Vulcan) și N. 
Cioară (Steaua) ambii la Rapid 
Buzău, V. Pașcu (Grivița Roșie) 
la I.A.M.T. Oradea, D. Soare 
(C.S.S. Locomotiva) la Dinamo 
G. Dumitrescu (C.S.S. Locomoti
va) la Steaua V. Pascale (Poli
tehnica Timișoara) la Știința 
CEMIN Baia Mare, V. Păunescu 
(Olimpia) șl șt. Jipa (Politehnica 
Timișoara), ambii la Sportul stu
dențesc Construcții. Alte cereri 
de transfer sint In curs de re
zolvare.
• Cî’eva echipe divizionare se 

pregătesc in scurte turnee peste 
notare. Astfel R.C. Grivița Roșie 
a plecat în turneu (1—15 septem
brie) în Franța șl Anglia, știin
ța Petroșani s-a deplasat, tn Iu
goslavia, iar cea mai bună echi
pă a Constanței, Farul, va juca 
la rindu-1 In Italia.

Intre alte ctteva rezultate pro
mițătoare, finalele campionatelor 
naționale de atletism ale juniori
lor mari, desfășurate pe rtadlo- 
nul „23 August", au oferit și 
două recorduri republicane. Da
niela Gămălie, elevă a aratrenoe- 
rel Geta Mușat la Viitorul Bucu
rești, a mai Îmbunătăți* o dală 
recordul de junioare al probei 
de 400 m (53,15). In ultimele »ăp- 
tămlni aproape că n-a fost con
curs, la care să fi participat, 
fără ca Daniela să nu fi realizat 
un record al probei turului de 
stadion. Bravo el I Bravo, de 
asemenea și tlrgovlștencel Cristi
na Vlăsceanu, autoare a unul 
record de junioare la 400 mg. 
Eleva antrenorului Eugen K&du- 
cănescu a fost cronometrată In 
58,so s.

Evoluții remarcabile au mal 
avut însă și alți tineri atleți, pe 
care-1 așteptăm cu Încredere 
printre fruntașii naționali (șl 
de ce nu internaționali 7) ai di
feritelor probe...

Iată ctteva dintre rezultate : 
FETE : 100 m : Ramona Stelei
(CSȘ Poli. Timișoara) 11,83 ; Ml- 
haela Chlndea (CSSȘ Luceafărul 
Bv.) 11,83 ! ; 300 m : Elena
Constantinescu (Viitorul) 23,88 ; 
Stelei 24.53 ; 400 m : Daniela Gă
mălie (Viitorul) 53,19 — record, 
Tudorita Ghldu (CSȘ Slobozia) 
53,46 ; 800 m : Maria Pintea (CSȘ 
Bistrița) 2 :08,11 ; Maria Caba 
(CSȘ Suceava) 2 : 08,29 ; 1500 m: 
Cleopatra Pălăcean (CSȘ Cetate 
Deva) 4 :16,49 ; Ana -------
(CSȘ Cetate) 4 : 18,74 ; 
Pălăcean 9 : 23,95 ; 
Gheorghiu (CSȘ M. 
Iași) 9 :26,71 ; 100 mg 
Bizbac (Viitorul) 13,72 ; Gabriela 
Zaharia (Viitorul) 14,25 : 400 mg : 
Cristina Vlăsceanu (CSȘ Tîrgo- 
viște) 58,89 — record, Marinela 
Docea (CSȘA Cv.) 59,392 5 km
marș : Lenuța Ignat (Viitorul 
Vaslui) 24 : 50,2 ; Violeta Bonea 
(Viitorul Vaslui) 25 :49,0 ; lun
gime : Olimpia Constantea
(Ceahlăul P. Neamț) 0,19 m, Es- 
tera Szabo (CSȘ Cetate Deva) 
0,14 m : tnălțime : Ortensla Iancu

Pădurean 
3000 m î 
Cătălina 

Emlnescu 
: Daniela

(CSȘ ClmpuluJ 
Bogdan (CSȘ 
tate : Mlharțj 
Clmpulttng) 151 
gan (CSȘ Brii 
Diana Dinei 
48.11 m, Samol 
Mihaela Popes 
Muscelul Clm 
Caria Dumitru 

BĂIEȚI : 100 
Cluj-Napoca) I 
(Metalul) 11,10 
Unescu (Dinai 
22,39 ; 400 m : I 
Tlrnăvesnl) 49.0 
mo) 49,08 ; 904 
(CSȘ Drobț 
1 : 51,72, Gom 
m : D-tru Po 
3 : 52,21, T. Ha 
șani) 3 : 53.26 1 
8 ; 18,56, D. E 
Deva) 8 : 26,61 
dache (CSȘ 
I. Elena (C.S.și 
110 mg : Ad.
14,85, G. Void 
lung) 15,21 ; 4 
(Dacia Pitești 
(Steaua) 54,27 
I, Nlcolae (S 
Vasiloaie (Un 
5 : 49,73 ; lung 
tlnescu (CSȘ 
Szabo (Poll. I 
D. Ciobanu (I 
Ballnt (Steaua 
Gh. Elade (S 
Mam (CSȘ Tu 
(C.S.Ș. 4) 2,05 
nescu (CSȘ 1 
Strătlcă (CSȘ 
tate : C. Gras 
15,21 m, M.
13,99 m ; disc 
Țlrle 49,00 m 
reanu _ (Dinam 
Jan
Ov.
M.
41,20

La ,
Luceafărul Br 
m : Viitorii I 
respectiv CSȘ 
namo 
băieți.

(Steaua) 
Grindean 
Fazecaș 
m.
ștafete :
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CAMPIOANA LA POLO, J
• Azi începe turneul final la Juniori I, sâptămlna viitoare debutează întrecerea ei
La Cluj-Napoca a avut loc 

turneul final al campionatului 
juniorilor n la polo. Titlul a 
fost cucerit de echipa Rapid 
București, care a terminat neîn
vinsă faza decisivă a competiției. 
Un frumos succes al acestei 
foarte tinere formații, confirmind 
preocuparea constantă a secției 
clubului feroviar pentru forma
rea de noi șl noi generații de 
poloiștl. Tlnărul șl pasionatul 
antrenor Valerin Tirana, aflat 
la primul său succes in această 
calitate (In urmă ea 25 de ani 
devenea e! Însuși campion 
ționad de juniori, eu echipa 
piduhil, firește), a conta* 
Bâlâșolu, Tomoșoln, Kne, 
mate, Angelescn — declarat cel 
mal bun Jucător al turneului —. 
Lupesen, Grigoresen. Dan, Zamfir, 
Filip, Abril, Popescu, Clmpoca. 
Zamflreseu, Slmlon, Welgang.

ani 
na- 
Ra

pe 
Ste-

1, 10—9 
Voința, 

riitorui, io—o cu Crișul ; 
14—11 cu Rapid Arad, 

11—4 cu Viitorul.
1, 1—6 cu C.S.Ș. 
1 : 1-5 cu C.S.Ș. 
Rapid Arad. 9—3 

Viitorul ; C.S.Ș. 
Crișul, S—4 cu 

Rapid Arad ; 
Rapid Arad, 

; Rapid Arad : 
Clasamentul :

2.

Triumf, 10—8 cu C.S.Ș. 
cu Rapid Arad, 10—9 cu 
15—3 cu Viitorul, 13—5 cu 
Voința : 12 21 ~ '
11—5 cu Crișul,
8— 10 cu C.S.Ș. 
Triumf ; C.S.Ș. 
Triumf, 4—5 cu 
cu Crișul, 7—3 cu 
Triumf : " * 
Viitorul, 
Crișul : 
I—11 cu
9— 6 cu 
1. RAPID BUCUREȘTI 11 p, 
Dinamo 10 p, 3. Voința 7 p, 4. 
C.S.Ș. 1 Buc. * p, 5. C.S.Ș. Triumf 
4 p, 6. Crișul 2 p, 7. Rapid Arad 
2 p. Echipa clujeană Viitorul nu 
a contat in clasament, deoarc-e 
nu a trecut normele de conți —

gram : etapa 
etapa a n- 

a IlI-a,

7—2 CU
4—0 cu

3—2 CU
Viitorul ;
Viitorul.

• DE ASTĂZI ȘI PINA DU
MINICA se află In Întrecere ți 
cele mal bune echipe 
L Pentru faza finală 
ficat Rapid, Steaua, 
C.S.Ș. Triumf — toate 
rești, Crișul Oradea,

de juniori 
s-au call- 

C.S.Ș. 1, 
din Bucu- 

__r_ __ ____________ Voința și 
Viitorul din Cluj-Napoca, Rapid 
Arad, Turneul are loo la bazinul 
de la Ștrandul tineretului dta 
Capitală, după următorul pro-

9 ; 
etapa 
etapa a IV-a, 
etapa a 
etapa a 'W-a 
16,30 ;
de la__ _
• SAPTAMI 

veni rindul ec 
seniori să-și 
Noul campion 
seria I se va 
nouă formulă 
tururi, lmpărț 
,secvențe* co 
avea la start z 
București, Cri 
București, Pr< 
Steaua Bucuri 
Napoca, In du: 
șoara, C.S.U. 
Arad și^jKtu 
După 
țLa ocupU^n 
pută patru ti 
(locurile 1—6) 
(locurile 7—18)

_ -■*. 
etapa 
ora 9.

D

BOXUL BANATEAN PE DRUMUL AFIRMĂRII
•>

(Urmare din pag 1)

eforturi pentru aformați, fac 
o depăși.

’ Acum, in 
nează trei 
C.F.R A.E.M. și U.M.T. 
cele cîteva zile ale vizitei noas
tre am inceicat să 
cit mai multe din 
celor ce răspund de 
boxului bănățean

Primul popas la sala C.F.R. 
aflată in apropierea stadionu
lui cu același nume. Animație 
deosebită. 24 de tineri pugi- 
liști intre 12 și 18 ani desci
frau tainele nobilei arte" sub 
atenta îndrumare a antrenoru
lui Ion Marconi și a „secun
dului" său fostul boxer Aurel 
Stana. Ambianța este extrem 
de plăcută. Sala, dotată cu toa
te cele necesare unui bun pro
ces de instruire : spațiu cores
punzător ring regulamentar, 
saci $i mingi-pară, instalații 
sanitare și saună, vestiare și 
echipament, demonstrează că 
pină s-a ajuns aici s-a depus 
multă muncă din partea celor 
ce îndrăgesc boxul la C.F.R. 
Timișoara. Oameni activi ca 
arbitru] Ștefan Munteanu. ore- 
sedjntele secției. Dumitru Popa, 
secretar sau Gavrilă Giurar, 
membru in biroul secției, sint a- 
lături de sportivi de nevoile 
lor ..

Antrenorul I. n Marconi, an 
pasionat al meseriei este per-

Timișoara funcțio- 
secții de box : 

în

descifrăm 
intențiile 
destinele

manent in mijlocul elevilor 
săi. Atent, competent, el în
drumă cu multă grijă pașii ti
nerilor boxeri »i este convins 
că nu p_ste multă vreme se 
va v rbi numai de bine despre 
boxul timișorean. Argumentele 
lui sint._ Marius Aquarelo Ro- 
m>o — deja ur. nume cunoscut 
Daniel Sulințan. Călin Gheor- 
ghiță,
Buliga ș.a. despre care ciede 
că vor ' ‘ . _
liști redutabili. Și nu avem nici 
un motiv să nu-i dăm crezare.

Moderna întreprindere A.E.M. 
Sala de box se află chiar in 
incintă, tn ziua vizitei noastre 
un lacăt bara accesul în sală 
Antrenorul Pătru Cojocaru se 
afla la Brăila pentru „Memo
rialul Ion Covaci", unde elevul 
său Dumitru Senciuc a ocupat 
primul loc la categoria mijlo
cie. Ceilalți doi antrenori, Ilie 
Coș și Radu Lavric aveau an
trenamente în „alte zile". Cu 
această ocazie am aflat că ..se- 
mimijlociul" Mihai Ciuboiaru 
— campionul categoriei, nu-și 
poate apăra titlul la actuala 
ediție a campionatelor, deoare
ce — părăsind lotul național — 
a fost suspendat de către fe
derație pînă la sfîrșitul anului. 
Factorilor cu atribuții din Timi
șoara li se pare nedreaptă a- 
ceastă decizi^ deoarece se știa 
din vreme că la Los Angeles 
va face deplasarea Rudei Obie- 
ja. A fost evitat un meci de 
verificare între cei doi princi

Horațiu Bitan. Pctrică

deveni, ca seniori, pugi-

pali candidați : Obreja și Ciu
botarii. Este adevăi at că timi
șoreanul a plecat din Iot, dar 
el are circunntanțe atenuante 
deoarece a văzut că nu mal 
este în atenția antrenorilor și 
a preferat să se pieîătească a- 
casă pentru viitoarele confrun
tări. Campionatele naționale ar 
fi un bun piilej oe a vedea 
care dintre cei doi. Obreja sau 
Ciubotaru este mai bun. Iată 
deci o măsură, zicem noi pri
pită. care îi frustrează ne iu
bitorii boxului de o partidă aș
teptată cu mult interes. 61ai 
este timp pentru îndreptarea 
lucrurilor...

La sala U.M.T. am ajuns In 
timpul unei gaJe între membrii 
taberei de juniori și o selecțio
nată a U.M.T. și C.F.R. Antre
norul Constantin Ștefănesca 
(U.M.T.) a prezentat cîțiva ti
neri care au arătat ceva cali
tăți Dar parcă se punea prea 
mult accent pe combativitate 
in dauna unor cunoștiințe teh
nice strict necesare. Sugerăm ce
lor de la U.M.T. să acorde o 
mult mai 
ției. deoarece 
seamnă.. bătaie".

Desigur la Timișoara se în
cearcă revirimentul boxului. O 
conlucrare mai activă a tutu
ror factorilor ar însemna o 
contribuție decisivă iar spiri
tul de colaborare al antreno
rilor și realizările secției de la 
C.F.R. ‘ pot constitui un 
exemplu...

mare atenție selec- 
boxul nu în

DINAM
PE

Astăzi dupi 
startul, in sa 
un tradiționa 
neu de hand! 
vorba de ..Di 
vată echineloi 
re iau parte : 
(R. D. Germa 
“ _ . G’
(Polonia) Ru<

or

(Ungaria)

slovacia) 
(România).

Turneul în: 
încheia dur

„VAR^ȘJ
In organiza 

a asociației s 
rul. între 20 
desfășurat în 
rile tradiționa 
ra sahistă bu

Turneul pr 
rezervat mae; 
ților de maesi 
de Dan Bond 
viște), cu 8 t 
sibile, urmat 
trocoop Bucu: 
zăr (Voinfa - 
(Cuprom Bai. 
In turneul ca 
a revenit lui 
ința Aiud) 8.1
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UN STIL DE JOC CARE
TREBUIE SĂ RÂMÎNĂ

ecorduri
I, Iultana 
b ; treu- 
k (C.s.ș. 
lela Dră- 
h ; disc : 
tnpulung) 
[; «uliță: 
bodies — 
b,04 m.

44,26 m. 
Ly (CSȘA 
fătrocotra 
I Ih COS-
I, Nagy 
bez (csș 
[y (Dina- 
ln Albină 
Iseverin) 
,49 ; 1500
Bistrița) 

kil Petro- 
k : Pop 
K Cetate 
; L Xor- 
14 : 36,62, 

4 : 42,79 ; 
[(Dlnamo) 
? CImpu • 
îl. Tudor 
th. Soare 

obst. : 
: 43,76, D.

IUllâ)
Constan- 
» m, T. 
1 ; triplu: 
>,91 m, T.
înălțime: 

0 m, M. 
. Bardacs 
lă : B. E- 
io m. Cr. 
n ; greu- 
mpulung) 
M Zalău)

51.98 m.
J. Ungu- 
i, D. Pri-

ciocan : 
61,36 m
Oradea)

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

ETAPA A ll-a A DIVIZIEI „A" DECISIV
AL „INTERNAȚIONALILOR $1 AL

ar fi doar

Etapa a doua a Diviziei ,A“. 
care, dacă s-ar compara cu o 
cursă atletică 
o prelungire a startului, devi
ne — în virtutea programului 
internațional — un fel de in
trare în linia dreaptă, după 
parcurgerea ultimei turnante. 
Este, evident, vorba de ..po
ziția" acestei etape înaintea 
meciului, de la 12 septembrie 
cu Irlanda de Nord ceea ce 
face ca jucătorii — si in pri
mul rînd internaționalii — să 
o privească în mod special ca 
pe un excelent prilej de sprint 
fructuos 
cuiul de „ _______ ______
teles, al apropiatului start 
cupele

în perspectiva jo
ia Belfast, si. bineîn- 

în 
de care 

două săptă-
europene, 

ne despart doar 
mini,

Dacă prima 
tea-o considera 
tatonare cea de mîine 
buie să fie una de intrare di-

etapă am pu- 
ca una de 

tre-

rectă 
pentru 
de care

Etapa 
prilej 
Sportului 
demonstra 
chipe mai 
Gloria că 
nu a fost doar beneficiul 
conjuncturi.

Steaua, de 
obligația de 
dul la Roma, 
bunele stadionului din Rm. 
Vîlcea se va afla antrenorul 
Eriksson.

Un răspuns se așteaptă și de 
la internaționalii craioveni. 
al căror rezultat doar egal 
nu poate fi explicat exclusiv 
prin ..ghinionul" ultimelor 
secunde.

în sfîrsit. nici Dinamo nu 
se poate considera mulțumită 
de startul său în meciul cu

i : csș 
și 4X400 

16 la fete, 
,97 șl Di-

I
I
I

I 11 I
j seniori I
le la ora 
la 14.30 : 
la 18.30
la ora 9: 

8.30 : 
la

duminică

>ARE va 
untașe de 

disputa.
Mei „A- 
i după o 
a două 
e două 
ile, vor 
!. Dinamo 
ta. Rapid

ta Cluj- 
Tlml- 

, Rapid 
'63. 

as 
tin di s- 
grupa A 
rupă B

I
I
I
I
I
I
I

in viteza
realizarea 
vorbeam.

a doua e un binevenit 
centru internaționalii 

studențesc de a 
în fata unei 

puternice i 
startul lui

a treia, 
lansărilor

i e- 
decît 
3—0 
unei

are 
gîn-

asemenea, 
a iuca cu 

chiar dacă în tri- 
din

„CELOR PAIRI
A.S.A. Tg. Mureș 
vind destule 
ameliorare a 
se poate vedea 
compania unui 
cum este F. C. 
deasupra, a revenit de la Pe
troșani cu gustul 
nui meci pierdut 
secunde.

Bineînțeles 
doua oferă 
interesante, 
însă. în care 
ternationalii și — în egală mă
sură ..cel patru" — capătă 6 
semnificație specială.
□ificatia intrării In 
dreaptă.

Să sperăm că jucătorii 
chipele 
gajeze 
starturi 
brie.

echipa a- 
posi'oilităti de 
iocului. Și asta 
cel mai bine în 
adversar ferm. 
Olt. si care, pe

amar al u- 
în ultimele

etapa a 
alte iocuri 

amintite.

că 
$i 
Cele 
sînt angajați in-

sem- 
linie

sî e- 
an-vor ști să se 

total, pentru marile 
din 12 si 19 septem-

xz

PENTRU 0 ATMOSFERA DE DEPLINA SPORTIVITATE!
IN TEREN... („Blîndcfcâ arbitrilor noștri Illl ajuta cu nimic)

Sint unele meciuri 
joacă nu numai pe 
ghiul gazonului, ci 
anumit mod si acolo 
antrenorilor. Cum a 
această partidă _ _ .
și F. C. Argeș în care ..al doi
lea plan" al întrecerii aducea, 
vrînd-nevrînd, în față dialogul, 
nu o dată pasionant, elocvent 
dintre Halagian si Dobrin.

Fostul, nu demult, iucător din 
Trivale. si el lipsit la startul 
întrecerii de cîtiva titulari 
nu prea avea de ales. Si. așa 
cum am mai arătat a optat. în 
mod deliberat pentru defen
sivă. „Numai așa. a gîndit tî- 
nărul antrenor, pot să mă în
torc cu un punct orețios".

A fost meciul în care, astfel 
stînd lucrurile, o bună parte 
din timp suporterii Stelei, e- 
chipă mereu în 
amintit, poate, 
copilul talentat 
doptat repede, 
tul trecut de .tribune", 
antrenor al 
restene se 
altă 
centrali. Bumbescu-Iovan. șl. 
în virtutea antecedentelor 
sale în Divizia .A" (vezi. în
tre altele, și cele două titluri 
de campioană cucerite de F. C. 
Argeș sub bagheta lui Hala
gian). opțiunea sa nentru un 
Plus de masivitate a cuplului 
era un test de înțeles.

Ceea ce n-a putut înțelege

care se 
dreptun- 

într-un 
pe banca 

fost și 
dintre Steaua

atac, nu si-au 
de Belodedici, 
si cuminte a- 
în campiona- 

Noul 
formației bucu- 

decisese pentru o 
formulă de fundași 

Bumbescu-Iovan. 
virtutea

insă ..tribuna" a fost o 
.mutare" a antrenorului, 
tervenitâ intr-un 
greu pentru echipa 
anume în ultimele 
minute ale meciului cinci în lo
cul lui Lăcătuș ă fost preferat 
Tătăran. Un fotbalist im
pozant prin gabarit un tinâr. 
credem, cu reale perspecti
ve de a progresa, dar care rin 
mai jucase în linia I. 
Și-atunci ? Atunci. în acele 
clipe de mare tensiune în te
ren și în tribune.
mintit poate, orin asac’atie de 
idei. suporterii Stelei de 
Belodedici : de el. ca si de alți 
iucători. ca Apolzan. Constan
tin Iordănescu. Tâtaru II, 
Dumitru s.a. care, intr-un tre
cut mai îndepărtat sau mai 
apropiat, au imprimat echi
pei din Ghencea o culoare a- 
parle. un stil care nu i-au știr
bit din eficacitate, din 
netitivitate. atit dc olan 
cit si international

a
altă 
in- 

moment 
sa. Si 
20 de

si-au tea-

com- 
intern

și de'Un antrenor, pretuit 
noi. care a mizat atit de mult.- 
cu rezultatele cunoscute. pe 
fostul lui jucător de excepție 
Nicolae Dobrin. duminică ri
val pe banca de alături, n-are 
dreptul să mizeze Pe forță mai 
mult decît trebuie. Si. oricum, 
niciodată în dauna limpe
zimii. a creației...

Gheorghe NICOLAESCU

privinta calității 
practicat startul 

duminică, de la Divizia ..A", 
a fost pe măsura cerinte- 
și așteptărilor, iată. nici 

privința disciplinei bilanțul 
e nrea roz. Din cela 18 di- 

rămas 
nuncte 

acor-

Dacă în 
fotbalului 
de 
nu 
lor 
in 
nu
vizionare, doar șapte au 
cu zestrea întreagă de 
la „Trofeul fair-play", 
dat de ziarul nostru. Deci, mai 
mult de jumătate dintre echi
pe au fost penalizate pentru 
abateri de la regulament, pen
tru acte de indisciplină.

în etapa inaugurală s-au a- 
cordat 18 eartonase galbene. 
Si tot din prima etapă s-a 
dictat si o eliminare de pe te
ren. în cazul lui Ignat, de la 
F. C. Baia Marc, pentru inju
rii aduse arbitrului Iar acest 
bilanț putea fi si mai neplă
cut dacă arbitrii noștri ar fi 
fost mai exigenți, și unii dintre 
ei nu ar fi închis ochii in fata 
unor acte de indisciplină care 
reclamau cartonașul 
si chiar roșu.

Din punct de vedere 
.cavalerii fluierului" 
cut cu bine examenul 
but : patru calificative

galben

tehnic, 
au tre- 
de de- 

de

foarte bine. Datru de bine si 
doar unul de satisfăcător. al 
lui L Igna. la Oradea, care ta 
ciuda prestației foarte bune 
din restul partidei, a trebuit să 
clătească tribut greșelii tu- 
sierului D. Buciumam care 
a dus la înscrierea golului vic
toriei din oozitie de ofsaid.

Arbitrilor noștri Ii se re
proșează blîndetea cu care 
tratează gesturile nesportive 
deși la recenta analiză a cam
pionatului 
de F.R.F., ___________
rației si a C.N.E.F.S au ____
EXIGENTA MAXIMĂ față de 
actele de indisciplină, așa cum 
se tntîmplă în meciurile inter
naționale. în care arbitrii 
nu admit gesturi nesportive, 
ironii ale jucătorilor Ia deci
ziile lor. aruncarea balonului de 
la locul unde trebuie să se 
execute o lovitură liberă, ne- 
respectarea distantei de către 
cei ce alcătuiesc zidul si multe 
altele. Duminic.ă foarte bun 
Pe plan tehnic. în felul în 
care a apreciat faze foarte 
grele, arbitrul Aurel Gheor- 
ghe a trecut cu vederea ieși
rile lui Neerilă si mai ales

1983/84. organizată 
conducerea fede- 

cerut

ale lui Lung, din finalul parti
dei. Arbitrii noștri se lasă în
duplecați de iucători. așa cum 
am văzut si la meciul Auto
buzul — C. S. Tîrgoviște. 
Rotărescu a vrut 
cartonaș galben 
justificat, dar la 
jucătorului. care 
si de mină cînd 
scoată cartonașul 
nar. arbitrul a 
se întîmplă așa ceva în me
ciurile internaționale 7 Nici 
gînd iar jucătorii noștri 
spun că au fost eliminați cu 
ușurință, cum s-a întimplat 
recent cu Iorgulescu si Iri- 
mescu în partida cu R.D.G. 
Antrenorul M. Lucescu de
clara într-un recent inter
viu că EXIGENTELE DIN 
FOTBALUL INTERNAȚIONAL 
TREBUIE SĂ SE TRANSFERE 
SI IN CAMPIONATUL NOS
TRU. O spunea directorul teh
nic al F.R.F.. adică o persoană 
competentă si autorizată, iar 
arbitrii noștri trebuie să pro
cedeze ca 
plinească 
nea.

s*. 
să-i acorde 
Iui Petruț, 

intervenția 
l-a ținut 

a vrut să 
din buzu- 

cedat I Păi

atare ca să-și înde- 
Pe denlin misiu-

Constantir. AIEXE

...Șl IN TRIBUNE (Pc marginea unei frumoase inițiative e suporterilor Rapidului)
In tradiționala întrecere 

pentru ..Trofeul Petschovschi* 
care — iată — chiar astăzi va 
fi inmînat spectatorilor hune- 
doreni. învineători în 
1983/84 înregistrăm 
din startul actualei

ediția 
chiar 

stagiuni ■<

o frumoasă 
chemarea Ia între- 

suporterilor clubului 
adresată tuturor 

fotbalului.
sportiv

rapidisti. să consem- 
îmbucurătorul fapt că 

si trecut cu succes prima 
din actualul campionat.

in sala Floreasca

DE HANDBAL (m)
ECHIPE DE TINERET

se va da 
sca. într- 
ictiv tur- 
îlin. Este 
a“ rezer- 
■et la ca-

Dynamo 
iști Dosza
Varșovia 

a (Ceho-
Dinamo

programînd cite două iocuri pe 
zi. după-arniază. la orele 16 și 
17.15. Este, deci vorba de un 
cuplai atractiv în fiecare zi. în 
care tineri handbaliști din țări
le respective vor face dovada 
calităților lor.

$i se va

In crima etapă a competiției 
azi. sînt programate meciurile : 
Dynamo (R. D. Germană) — 
Ujpesti Dozsa (Ungaria) $1. în 
continuare. Dinamo (România) 
— Gwardia Varșovia (Polonia).

gțlCURESTEANĂ • S-A ÎNCHEIAT
de șah Vernescu

Mîine la Arad, o interesanta partidâ

ROMANIA-IUGOSLAVIA (Selecționatele Diviziei ,,B“)
tă, Ciocan, Ivan, Fopicu, I. Mu- 
reșan — fundași; Erdei, Ci- 
gan, Buzgău, Mocanu, Bucur, 
Zahiu (F.C. Constanța) — mij
locași ; Răducanu, Gh. Radu, 
Cojocaru, Fîșic — înaintași.

Mîine, la Arad, de la ora 17, 
stadionul F.C.M. U.T.A. va găz
dui întîlnirea amicală interna
țională de fotbal dintre selec
ționatele Diviziei „B“ ale Româ
niei și Iugoslaviei. Antrenorii 
Gh. Staicu (din partea F.R.F.), 
N. Panica și R. Vlad au la dis
poziție următorii jucători : Gîr- 
joabă, Lovaș — portari, Dobro-

Fotbaliștii iugoslavi sint aș
teptați la Arad în cursul zilei 
de azi.

Citeva concluzii după suita de meciuri estivale

SELECȚIONATELE DE JUNIORI 
TREBUIE SĂ FORȚEZE TEMPOUL!

competitionale. 
inițiativă : 
cere a 
Rapid 
bitorilor
terii clubului 
se spune în chemarea 
trecere. adresează

iu- 
..Supor- 
RAPID. 
la ta
tu turor

celor ce iubesc fotbalul. tu
turor susținătorilor echipe
lor. de toate categoriile, in
vitația de a asigura o atmosfe
ră de deplină sportivitate, 
fair-play 
categoriile 
marea Ia 
în special

comportare 
unei 
corectitudine

de 
partidelor din toate 
competitionale. Che- 
întrecere urmărește 

următoarele aspecte : 
civilizată

atmosfere de 
în tri-

1 O
crearea 
deplină ______ _  .
bune de către suporterii echi
pelor atîf la meciuri!» ne teren 
propriu, cit și în deplasare.

2 Obținerea unor note rit 
mai mari în comnetîtia sriecta- 
torilor dotată 
Petschovschi".

3. Inițierea de 
nite să asigure o 
deplină 
bune

4. Realizarea ne parcursul 
actualului campionat, a ce
lor mai frumoase si mai stimu
lative 
raiare 
tece 
rite".

Salutînd' inițiativa sunorte-

cu ..Trofeu!

acțiuni me- 
atmosferâ de 

snortivitafe in tri-

formule de încu- 
a echipei a unor eîn- 

dedicate echipei favo-

rst s-au 
intrece- 
iții „Va-

candida- 
t cîștigat 
;a' Tîrgo- 
n 10 po- 
nu (Cen- 

D. La- 
Z. Stires
- 7 P- 

, victoria 
i ii (Vo- 
el al ca-

tegoriei II lui A. 
(I.T.B.) 8 p.

Laureata turneului 
este Roxana Veniamin 
sitatea București) 8,5 p, 
locurile următoare fiind clasate 
Monica Barb (I.T.B.), Adela 
Gesticone (Voința Tîrgoviște) și 
Zări Karibian (I.T.B.) — 8 p. 
In celelalte două grupe au cîș
tigat Costina.OItenescu (I.C.E.D 
București) 8 p și, respectiv, Li- 
via Caraman (Frigul Bucu
rești) 8. p.

La încheierea întrecerilor a 
avut loc și un concurs de șah- 
fulger, în care cîștigător a fost 
L. Oszaczy (Crisul Oradea).

N. ARICIU — coresp.

feminin 
(Univer- 

pe ADMINISTRAȚIA

rilor 
năm 
ei au 
probă __ _________ ____________
In meciul de la Craiova, grupul 
simpatizantilor 
plasat 
corect.
raiat 
vorită.

feroviari de
s-a comportat 

si-a incu- 
echipa fa- 

aplauzele 
spectatorilor craioveni. Spe
răm ca ei să repete astăzi, pe 
stadionul Giulesti. perfor
manta de la Craiova. De a- 
semenea spectatorii din Timi
soara au impresionat prin spor
tivitate după cum cei din 
Buzău au dovedit că știu să 
nrimeașcă sportiv înfrînge- 
rea. adresînd aplauze fot
baliștilor de la Sportul studen
țesc si încuraiâri fotbaliștilor 
de la Gloria afectați de cate
gorica înfrîngere.

Pornind de la exemplele 
citate — care nu sînt sin- 
eurele — subliniind frumoa
sa inițiativă a suporterilor 
giulesteni adresăm și noi 
invitația nentru realizarea u- 
nuî spirit de deplină sportivi
tate în tribune. Campionatul 
1984/85 are nevoie de un fru
mos salt înainte si în aceasfă 
direcție 1

Asteotăm consemnarea 
frumoase 
chemării 
tînătorilor

acolo
sportiv, 

neîncetat 
atrăgindu-si 

craioveni.

unor 
reușite în cadrul 

la întrecere a sus- 
Raoiduluî !

Multe meciuri de juniori inter- 
țări in sezonul de vară I A fost 
mal totîl Turneul Prietenia din 
Ungaria, la startul căruia s-a 
aliniat prima noastră selecționată 
de juniori, U.E.F.A. '85. Rezulta
tele de acolo se cunosc, au fost 
sub orice critică șl unele con
cluzii s-au tras la timpul potri
vit. Adevărul este că la Turneul 
Prietenia nu s-a prezentat o 
echipă cl un lot eterogen de, 
— accentuăm — de această com
petiție se știa din timp, fără să 
fie luate însă măsurile necesa-f 
pentru o reprezentare corespun
zătoare. In orice caz mai trebuie 
spus doar că de foarte mulți ani 
echipa noastră de juniori nu s-a 
mal clasat PE ULTIMUL LOC la 
această întrecere tradițională. Nu 
a existat nici măcar scuza că 
s-a prezentat la turneu echipa 
de perspectivă, și poate că ar fi 
fost mai bine să se procedeze așa. 
De la acest turneu delegația 
noastră s-a Întors doar cu o singu
ră satisfacție, aceea că Nicolae 
Dioescu a fost unanim elogiat 
pentru arbitrajele sale, fiind de
clarat ce! mal bun arbitru al 
competiției !

A doua selecționată ca... vîrsta 
este UE.F A. '86. Ei 1 s-au creat 
condiții destul de bune de pre
gătire. oferindu-l-se și un pro
gram adecvat de jocuri Interna
ționale. Astfel in ultimele luni, 
echipa pregătită de V. Gagiu a 
obținut următoarele rezultate : 
1—0 și 3—2 cu Polonia la Ctmpu- 
1-jng Muscel. 1—1 (la Kaunas) șl 
1—4 (la Vilnius) cu U.R.S.S.. 4—2 
(la staraebowice) și 0—0 (la Os- 
trowiec Swietokrzyski) cu Polo
nia și ultimul med. cu dteva 
zile tn urmă. Ia Călărași. 2—2 
cu R.D. Germană. Trei victorii, 
trei egaluri șl o tnfrfngere se

constituie intr-un bilanț dătător 
de speranțe care se cere să fie 
confirmat Această echipă va 
evolua în seria bucureșteană a 
Diviziei ,,C“. ca orice participan
tă, adică va juca pe puncte. Ea 
are în componența sa cîțiva ju
niori deosebit de...................
zel, Năstase. D. 
Naghi, C. Sava, 
prin seriozitate și 
rabaturi, pot urca treptele 
formanței în fotbal. Acestei 
pe, trebuie să i se asigure . 
continuare un program corespun
zător de meciuri ‘ “ 
eu atit mai mult 
selecționata care 
fotbalul nostru

ediția 1984/1985, în care 
adversari deosebit de 

echipele similare ale 
Sovietice. Cehoslovaciei 

i Această selecționată 
2 * cu

atentie. iar antrenorul ei 
— harnic priceput — trebuie 
ajutet să înțeleagă bine că unele 
ieșiri necontrolate pe care Ie are 
nu-și au rostul în activitatea pe 
care o desfășoară, ele adueîndu-i 
un mare prejudiciu de ordin mo- 
raL Și pierde el. dar pierd și 
foarte tinerii jucători De care-i 
pregătește.

în sfirșit, 
este și cea 
U.E.F.A. ’87

talentați (Iien- 
Sava, r 
Harșani) 
pregătire

Prună, 
care, 
fără 
per- 

echi- 
șl Sn

internaționale, 
cu cit ea este 
va reprezenta 

în campionatul
european 
va avea i 
puternici. 
Uniunii 
și Turciei 
trebuie să fie înconjurată 
mare

DE STAT LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
0 Tragerea obișnuită PRONO- 

EXPRES de astăzi va avea loc 
in sala Clubului sportiv Pro
gresul din București, Str. Dr. 
Staicovid nr. 42, incepînd de la 
ora 16,15, Numerele cîștigătoare 
vor fi radiodifuzate la ora 19 
(pr. II) la ora 23 (pr. I) ș! a 
doua zi la ora 8,55 (pr. I). Mai 
sunați și la serviciul telefonic 
de informații speciale (051), care, 
de. regulă. deține și rezultatele 
tragerilor LOTO și PRONOEX- 
PRES

• LOZUL TOAMNEI — pe 
care îl veți putea găsi in zilele ur
mătoare în Întreaga rețea de 
vînzare a Administrației de 
Stat Loto-Pronosport. vă poate 
face, cu numai 10 lei. posesori 
ai unui autoturism „Dacia 1300". 
Nu uitați că același loz vă mal 
oferă si clștiguri importante în 
bani !
• In această săptămină mai 

puteți participa și la concursul 
PRONOSPORT de duminică 9 
septembrie alcătuit pe baza unor 
partide mult așteptate. Știați că

£1și pronosticurile dv. pot 
exacte in totalitatea lor 7
• C1ȘTIGURILE CONCUR

SULUI PRONOSPORT DIN 2 
SEPTEMBRIE 1984. Categoria 1 
(11 rezultate) : 4 variante 100% 
a 5.353 lei si 62 variante 25% a 
1.338 lei : categoria 2 (10 rezul
tate) : 84 variante 100% a 448 
lei si 1.062 variante 25% a 112 
lei : categoria 3 (9 rezultate) : 
653 variante 100% a 94 lei și 
8 606 variante 25% a 23 lei.

a treia selecționată 
mal mică. Echipa 

— antrenor C. Toma 
— a debutat duminică 26 august 
Intr-un meci in'ertări. reușind să 
termine la egalitate cu selecțio
nata U.E.F.A. '86 a R.D. Ger
mane. Un meci De care putea 
să-1 piardă dar să-1 șl cîștlge 
în final, cînd a ratat citeva bune 
ocazii. Echipa a fost dominată 
de trac, s-a văzut clar acest 
lucru. Ea are nevoie de cit mai 
multe meciuri oentru a căpăta 
experiența necesară, dar șl de 
cîțiva jucători do'ati pentru une
le posturi-cheie. oeea ce Impune 
noi și noi selecții tn vederea de
pistării lor.

Perioada eare urmează trebuie 
să se materializeze deci prin 
CONSOLIDAREA acestor două se
lecționate de luniorl ale căror 
meciuri oficiale din campionatele 
europene bat deja la ușă. Iar 
pentru realizarea acestui dezide
rat, clubul Luceafărul trebuie 
să-și aducă o contribuție mult 
mai mare să părăsească Unia 
minimei rezistențe, a superficia
lității. să devină cu adevărat 
factorul activ al formării unor 
reprezentative de juniori puter
nice, competitive.

Laurentiu DUMITRESCU



(Urmare din pan 7)

care Căruțasu si Lăularu din 
echipa României Papailakiș 
din formația Greciei. _ Acești 
sase cicliști îs'i dispută intre 
ei cătărarea de la Bănită (ki
lometrul 60). oe care o trece 
primul Vasile Apostol. de 
la Metalul Ploconi Nu sint 
prea convinși oarticinantii la 
acțiune de șansele de reușită, 
astfel că. sase kilometri mai 
dcor.rte. sint aiunsi de aiti trei 
rutieri, iar la km. 74 de încă 
11. Surprinzător. din cei 20 
aflati în avangardă nu lac car
te nici Valentin Constantines- 
cu. nici Mircea Romașcanu. Cu- 
noscînd. desigur, intențiile șe
fului plutonului ciclismului 
românesc purtătorul tricou
lui galben îl talonează atît de 
strîns incit se oare că merg 
De... tandem. Abia Ia kilome
trul 87 plutonul reușește să-i 
alungă pe fugari, dar acalmia 
nu durează decit o clipă cen
tru că alti sase alergători reu
șesc să învingă opoziția celor
lalți si să se desprindă. Doar 
Ionel Gancea si polonezul 
Stanislaw Grochowski vor 
reuși însă să sosească la Deva.
De stadionul ..Cetate1", in a- 
vans. Ciclistul nostru nu-i 
lasă nici o speranță oaspete
lui. devansîndu-1 ce străzi 
si cîstigînd leier sprintul final

;,CUPA CANADA‘i LA HOCHEI: CANADA - S. U. A. 4-4
în cadrul celei de a doua e- 

tape a „Cupei Canada" la ho
chei s-a disputat, la Montreal, 
întîlnirea dintre echipele Cana
dei și S.U.A. încheiată cu un 
rezultat de egalitate : 4—* (1—2, 
1—2, 2—0). Canadienii au fost
superiori în majoritatea timpu
lui. au condus în cea de a treia 
repriză cu 4—-2. dar tinerii ho- 
cheiști americani au avut o 
puternică revenire, au redus

Noul campion al lumii la ca
tegoria grea, versiunea WBC, 
este Pinkion Thomas (in stin
gă) care l-a deposedat de titlu 
pe Tim Witherspoon. Thoma* 
are 26 de ani și a susținut. ca 
profesionist. 26 de partide, toa

te victorioase !

FRANȚA. La startul celei de a XXILa ediții a tradiționalei compe- 
tii cicliste internaționale „Tour de 1'Avenir". a cărei primă etapă 
este programată astăzi de la La Valence d'Agen Ia Figeac (183 km), 
în sudul țării, sint prezente 20 de formații. Dintre acestea, 13 sint 
alcătuite in întregime din cicliști amatori iar restul de 7 sint for
mate din tinere speranțe ale ciclismului profesionist, între care și 
Charles Mottet, unul dintre „locotenenții" osului Laurent Fignon, în 
marile competiții. Acum este rînduî său să asalteze porțile consa
crării.

R.F. GERMANIA. Mai multe dintre marile localități ale regiunii 
Ruhr, din vestul țării, între care Duisburg, Dortmund, Essen și Gelsen
kirchen, doresc să se grupeze pentru a prezenta împreună la C.I.O. 
o singură candidatură pentru organizarea ediției a XXV-a o Jocurilor 
Olimpice, in 1992. Distanțele relativ mici dintre aceste orașe, exce
lenta lor dotare cu baze sportive, le-ar putea ajuta să primească 
învestitura forului olimpic international.

JAPONIA. Fostul președinte al Comitetului olimpic nipon. Masaj! 
Tabata, în virstă de 85 ani, a încetat recent din viață, in urma unei 
crize cardiace. In tinerețe Tabata a fost un reputat înotător, fiind 
membru ct echipei japoneze care a obimjt cinci medalii de aur la 
J.O. din 1932 de la Los Angeles. In 1964, la Jocurile de la Tokio, 
Masaji Tabata a fost secretarul general ai Comitetului de organizare 
a Olimpiadei.

U.R.S.S. înotătorul sovietic Sergheî Zabolotnov, noul recordman mon
dial al probei de 200 m spate (1:58.41), este campionul european pe 
această distanță (anul trecut, la Roma). Zabo-lotnov s-a născut la 
Tașkent in R.S.S. Uzbekistan. Are 21 de ani, 193 cm șl 90 kg. A 
învățat sa înoate în 1970, și, după o activitate susținută de un de
centa, in 1940 a fost selecționat in reprezentativa unională. In 1982 
o fost campion al tării, iar in 1983. după ce a ciștigat titlul de 
campion mondio! universitar. Io Edmonton (2:00.42 — record european), 
s-a clasat primul ta C.E. de la Roma (2:01.00) șl tot primul a fost 
șl in finala „Cupei Europei*. Sergheî este un înotător care nu și-a spus 
încă ^timuf cuvint_

ANGLIA. Pe ..belioportui" Batter Sea. din centrul Londrei, a aterizat, 
zilele trecute, an e-copter .. Gazelle", condus de pilotul francez 
Richard Ft ewick. B parcursese în 1.45:00 distanța de la Paris la 
Londra, co o raedZe >'crâ de 2424 km core reprezintă un record 
mond'xj! pentru e!<coteree mai mid de 1.7 tone. După puțin timp, 
Fenwick a focvt co-ea âtDorw, Io Paris. A aterizat la Le Bourget, 
după un zbor de 1-2Z4B (medie ororâ de 151,7 km) care constituie 
și eJ un record ai heafi Pe-4onoaateJo urmează să fie omologate de 
F.I.A.

TELEX • TELEX > TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX •
BASCHET • Tumeol

din Finlanda a eomttaaat la 
Naadendal, lingi Turku : G.**?u
— Belgia tS—74 (»—»>. Flata a da
— Suedia 69—71 (39—3B>. r« La
Vesoul, ta Franța, med amical 
feminin : Vesoul — Sparta 
Fraga 43—94 • Turneu la Sekes- 
fehervar (Ungaria) : Vxteoton
— Inter Bratislava 77—61. in fi
nala pentru locurile 1—2. Bayern 
Munchen — Honved Budapesta 
75—55. pentru locul 1.

CICLISM > Victoria in cel de 
al 47-lea circuit de la Aulr^ 

(mai înainte de deznodămînț. 
sprintul de la Hațeg este 
ciștigat de Grochowski, iar cel 
de cătărare de Vasile Apostol).

Clasamentul etapei a patra : 1. 
Ionel Gancea (România) 3h37:30 
(timp cu bonificație 3h37:20) ; 2. 
Stanislaw Grochowski (Start Var
șovia) 3h37:35 (3h37:30) ; 3. Mir
cea Romașcanu (România) 3h37:47 
(3h37:44) ; 3. Nicolae Cornel (Di
namo), 3h37:50 ; 5. O. Celea (Stea
ua). 6. O. Tudorache (Steaua), 7. 
A. Kasim (Turcia) 8. J. Wrena 
(Start Varșovia), 9. St. Bulăreanu 
(Steaua), 10. M. Mărginean (Stea
ua) — același timp.

Clasamente generale după patru 
etape : individual : 1. Valentin
Constantinescu (România) 9h47:25;
2. Mircea Romașcanu (România) 
9h48:14 ; 3. Constantin căruțașu 
(România) 9h48:45 ; 4. Nicolae
Cornel (Dinamo) 91149:26 ; 5.
Gheorghios Lukopoulos (Grecia) 
9h50:OT ; 6. Kanelos Kanelopoulos 
(Grecia) 91150:34 ; 7. Ion-ej Gancea 
(România) 9h50:50 ; 8. Tzidovlc
Kovacs (Dinamo) 9h50:53 : 9. O- 
llmpiu Celea (Steaua) 9h51:02 ; 10. 
Octavian Tudorache (Steaua) 
9h51:18 ; echipe : 1. România
29h23:33 ; 2. Dinamo București
291130:05 ; 3. Grecia 29h32^1 ; 4. 
Steaua 29h33:40 ; 5. Metaluî Plo- 
penl 29 h 37:32 : 6. Start Varșovia 
29h39:28 ; 7.CIBO Brașov 29h40:00 ; 
8. Voința București 29h43:13 : 9. 
Turcia 29h45:31 ; 10. Selecționata 
Cluburilor sportive școlare nr. 1 
și 2 Bucurași 29h48:03.

Miercuri se dispută etapa a cin- 
cea. Deva — CiuJ-Napoca, 171 ki
lometri. cu startul la ora 12,40.

din handicap și au înscris golul 
egalării tind mai erau 5 minute 
de joc. Au marcat : Midleton, 
Wilson. Goulet și Anderson — 
Canada s Langway, Ericksson, 
Mullen și Christian — S.U.A.

(Frac ța) a revec;î ru aerului 
fraaora Marc Mart mc care a 
perron 159 km la 3JB : n. a fost 
urssat de eooațknx±H sM Ber
nard Boorraaa J-M : 22. Gilbert 
D-jcica-Lassale, L-a-rar • F — 
*1 Maurice le GuiUoux. •pol 
Francesco Moser (Italia) Ber
nard HinauR, toți ec—lași timp.

MOTOCICLISM • ..Mărețe pre
miu* de la Sac Marino, eontlnd 
pentru CJ4. de viteză a prilejuit 
următoarele rezultate : etasa 88 
cmc : Gerhard Wtabel (R.F.G.) — 
medie orară 135,369 km, Jorge

Duminică, la Rieii. pe un 
stadion cochet, mărginit de pini, 
a avut loc cel mai ..tare" con
curs din istoria săriturii în 
înălțime... La 2.31 m de pildă, 
conducea polonezul Wszola, 
campionul olimoic de la' Mon
treal. în timp ce sovieticul 
Sereda se afla abia al cincilea 
in clasamentul probei. Mai a- 
poi însă, la înălțimile următoare, 
cei din față au dispărut, pur 
și simplu iar Valeri Sereda a 
trecut din prima încercare la 
2,37 m — record european. L-a 
imitat, după vreo 20 de minute, 
vest-germanul Carlo Thraen- 
hadt, care a trecut din a treia 
încercare. 2,37 m in momentele 
în care înserarea cuprinsese 
stadionul încins de căldura zi
lei și de cea a... tribunelor. Și 
apoi, aproape pe întuneric, Se
reda și Thraenhadt au încercat 
să devină recordmani ai lumii, 
ștacheta fiind înălțată la 2,40 m!!

Vineri, la Roma. Sergheî Bub
ka încercase, la prăjină. să 
treacă 6 metri (o graniță, real
mente. de vis), duminică. la 
Rieti. alți doi săritori în înăl
țime. au abordat o altă graniță, 
tot de vis... Numai faptul că 
au încercat să realizeze aces’-" 
rezultate (nu cu prea multă 
vreme în urmă incredibile ” 
este o dovadă că stă în posibi
litățile generației actuale de 
atleți să obțină asemenea per
formante. ca si altele...

Valeri Sereda este născut la 
30 iunie 1959. la Piatigorske 
Stavropolsk. Are 186 cm și 73 
kg. Inițial a fost sprinter (10,8 
pe 100 m) și săritor în lungi
me (7,34 m). Iată-i evoluția re-
zultatelor : 1972 — 1.60 m. 1973
— 1,80 m. 1974 — 1.85 m. 1975
— 2.06 m. 1976 — 2.09 m. 1977
— 2,15 m. 1978 — 2.16 m. 1979

„CUPA MONDIALĂ44

LA SCHI ALPIN
Sezonul internațional, cu com

petiții contînd pentru o nouă 
ediție a „Cupei mondiale"" la 
schi alpin, va fi inaugurat în 
Italia. La 1 decembrie, pe pîr- 
tia de la Courmayeur, va avea 
loc un concurs feminin de sla
lom special. O zi mai tîrziu, la 
Sestriere, va fi rîndul bărbați
lor să evolueze în cadrul celor 
două manșe ale cursei de sla
lom special. Primele coborîri 
vor avea loc la Val d’Isere, în 
Franța, la 5 decembrie (femei
le) și 6—8 decembrie (bărbații). 
Sfîrșitul sezonului este progra
mat la 22—24 martie, cu curse 
de slalom special și paralel, la 
Heaveniey, în S.U.A.

COriHHTHLE SAPTAnlMI
Sfirșitul acestei săptămîni pro

gramează cîteva competiții de 
anvergură intre care : Tineri : 
concurs atletic, la Londra ; me
ciul de box Carlos de Leon 
(Porto Rico) — Alonzo Ratliff 
(S.U.A.) pentru titlul mondial 
(WBC) la cat grea-ușoară, la 
Reno ; simbălă : campionatele 
internaționale feminine de judo 
ale Olandei, la Haga ; dumini
că : marele premiu de automo
bilism (formula 1) al Italiei, la 
Monza ; finala de simplu băr
bați la „internaționalele"" de te
nis ale S.U.Â., la Flushing 
Meadow.

Martmez (Spania) : clasamentul 
final : 1. ștefan DorCinger (E- 
TețM) 83 p. L Hubert Abold 
<R FG.) 75 p. Pier Branch! (Ita- 
!ia) C8 p : clasa 135 cmc : 1.
Maurizio Visau (Italia! — m.o. 
142.8M km. Eugenio Lazzarini 
(Italia) ; clasamentul final : 1.
Angel Nîeto (Spania) S0 p. 2. 
Lazzarini W P. 3. Fausto Grasini 
(Italia) 51 p ; clasa 250 cmc : 1. 
Manfred Herweh (R.F.G.) — m.o. 
146,105 km, Carlos Lavado (Ve
nezuela) ; clasamentul final : 1. 
Christian Sarron (Franța) 108 p, 
*. Herweh 100 p. 3. Ravado 77 p ;

Sergheî Bubka după 5,94 m si 
înainte de... 6 m !

Laserfoto : AP-AGERPRES 

— 2,20 m. 1980 — 2,18 m. 1981
— 2,30 m 1982 — 2,28 m. 1983
— 2,35 m. 1984 — 2,37 m.

Carlo Thraenhardt, egalul său.
s-a născut la 5 iulie 1957. la 
Bad Lauchstadt. Are 197 cm și 
85 kg. Campion european de 
sală la Budapesta. în 1983 (2,32 
m). Evoluția rezultatelor : 1975
— 2,09 m. 1976 — 2.15 m. 1977
— 2,25 m. 1978 — 2,26 m (sală), 
1979 — 2,30 m. 1980 — 2,31 m. 
1981 — 2,28 m (sală). 1982 — 
2.30 m. 1983 — 2,33 m 1984 — 
2,37 m.

„Granițele", cit de rezistente 
or fi. tot vor cădea însă într-o 
bună zi !...

Romeo VILARA

IF O ¥ BA L diarre
• începe sezonul internațional oficial • Dino Zoff părăsește 
echipa in care a triumfat • Cel mai mare stadion al lumii și-a 

inchis porțile I • 6 00 de jucători spanioli in grevă I
• IATA-NE IN PREAJMA 

UNUI sezon internațional deo
sebit de bogat. La 12 septem
brie sint programate o serie de 
meciuri dim preliminariile C.M. : 
Suedia — Portugalia (gr. 2)r 
Irlanda de Nord — România 
(gr. 3), Norvegia — Elveția șl 
Irlanda — U.R.S.S. (ambele în 
gr. a 6-a). în afara acestora întîl- 
nirl oficiale vor avea și cîteva 
jocuri amicale, printre care cel 
mal important, din pumctul 
nostru de vedere, este cel de la 
Londra, dintre Anglia (care face 
parte din aceeași grupă a preli
minariilor C.M. cu reprezentativa 
țării noastre) și R. D. Germană. 
Pină atunci, la 6 septembrie un 
alt meci amical, la Lisabona : 
Portugalia — Bulgaria.

La 19 septembrie se va da 
startul în ,,cupele europene*. Se 
cunosc ultimele rezultate aile 
celor do-uă echipe italiene în 
„Cu-pa Italiei*, care vor întîlni 
pe reprezentantele țării noastre. 
Acum am intrat și în posesia 
unor amănunte. Inter, care va 
juca cu Sportul studențesc, a 
ciștigat la Bologna printr-un gol 
marcat de Altobelli. Fiind sus
pendat de forul european, K. H. 
Rummenigge nu va evolua in 
prima partidă, în „Cupa 
U.E.F.A.* Roma, care va întîlni 
pe Steaua (în „Cupa cupelor*) a 
manifestat o formă bună în me
ciul cu Genoa și a învins cu 
3—9 prin punctele marcate de 
Graziani (2) șl Pruzzo.
• PORTARUL echipei Wismut 

Gera (liga a doua), Andreas 
Dreshsler este soțul campioanei 
mondiale la săritura în lungime. 
Heike Daute. Căsătoria a avut 
lor chiar în ziua în care sportiva 
din R.D. Germană obținuse cu 
7,40 m cea mal bună performanți 
mondială a anului !
• NORVEGIANUL Arve See- 

land, din echipa Start Oslo. în 
virstă de 20 de ani, este o mare 
speranță a fotbalului din această 
țară. Fost atlet (190 m în 11,0) el 
este ce! mad rapid jucător din 
„Tara fiordurilor*.

TELEX > TELEX • TELEX
clas. 500 cmc : Randy Mamela 
(S.U.A.) — m.o. 151,225 km, Ray
mond Roche (Franța) ; clasa
mentul final : 1. Eddie Lawson 
(S.U.A.) 142 p, 2. Mamola 111 p,
3. Roche 99 p • Finala campio
natului mondial de ..speedway* 
(curse pe piste de zgură). la 
Goteborg : 1. Erik Gundersen 
(Danemarca) 14 p. 2. Hans Niel
sen (Danemarca) 13 p. 1. Lance 
King (S.U.A.) 13 p • Cu o etapă 
înaintea finalului C.M. de trial, 
conduce belgianul Eddie Leieune 
79 p, urmat de francezul Thierry 
Michaud 81 p.

DE IA FLUSHING MEADOW
După cîteva zile de căldură 

caniculară, la New York a fost, 
în ultimele 48 de ore. furtună 
și ploaie, ceea ce a influențat și 
jocurile de tenis de la Flushing 
Meadow. Astfel, partida dintre 
Mats Wilander și americanul 
Tim Mayotte s-a întrerupt în 
primul set, cînd scorul era de 
3—3. De asemenea, multe alte 
partide de dublu si de dublu 
mixt, ca si alte Intilniri din ca
drul turneului rezervat juniori
lor si junioarele au fost amina
te.

In proba de simplu bărbați, 
favoriții continuă să se eviden
țieze. meciurile din optimile de 
finală neoferind pină acum nici 
o surpriză. S-au disputat parti
de din partea a doua a tablou
lui unde se pronostichează o 
semifinală intre Ivan Lendl, 
care a dispus leier de suedezul 
Jarryd, și Mats Wilander, care 
— cum scriam — a întrerupt me
ciul său cu Tim Mayotte. Lendl 
nu are — totuși — o sarcină 
prea ușoară, căci în „sferturi" 
el îl va întîlni pe ecuadorianul 
Andres Gomez „omul-surpriză" 
al acestui sezon (a ciștigat ..in
ternaționalele" Italiei și a ajuns 
în sferturi la Roland Garros si 
la Wimbledon).

în prima jumătate a tablou
lui. mari favoriti sint John 
McEnroe și Jimmy Connors, 
care au toate șansele să-si 
dispute semifinala Aceasta da
că nu cumva, zilele următoare, 
acest........liniștit" Flushing Mea
dow nu va aduce primele sur
prize.

Iată cîteva rezultate, simplu 
bărbați : Lendl — Jarryd 6—2,
6— 2. 6—4. Pat Cash — Holmes
7— 6. 6—3. 6—1. Gomez — Ge-
rulaitis 6—4. 7—6. 6—1. sim
plu femei : Navratilova — Pot
ter 6—4. 6—4. Mandlikova — 
Lori McNeil 3—6. 6—4. 6—2,
Basset — Petra Delhees 6—1.
6— 1. Sukova — Bonder 4—6.
7— 5. 6—4. Turnbull — Kohde 
6—3. 6—1. Shriver s-a calificai 
prin abandonul Susanei Masca- 
rin.

<

• CELEBRUL Dino Zoff (fostul 
portar al echipei Juventus) a 
părăsit pe „Juve“ din cauza 
unor neînțelegeri cu președintei» 
clubului, un alt fost jucător In
ternațional. Glampiro Bonlperti. 
In ultimul timp, Zoff a fost 
antrenorul portarilor de la for
mația torlneză șl șl-a făcut ta 
mod conștiincios datoria. El a ce
rut să fie cooptat in Comitetul de 
conducere al clubului, dar solici
tarea sa a fost respinsă I Păcat 
— menționează presa Italiană de 
specialitate — pentru că Zoff a 
ridicat enorm prestigiul echipei 
Juventus, al fotbalului italian. 
Cu „Juve- el a cucerit de 6 ori 
titlul de campion al țării, o 
dată „Cupa Italiei" șl a fost 
selecționat de 112 ori in „Squa- 
dra Azzurra*.
• CEL MAI MARE stadion dta 

lume, „Maracana* din Rio de 
Janeiro, cu o capacitate de 
200 OOO de locuri a fost închis 
temporar, din motive de „uzură 
avansată șl pentru că nu pre
zintă garanții în privința secu
rității spectatorilor** — mențio
nează Agenția „France Presse". 
Uriașul stadion a fost inaugurat 
la 16 iunie 1958, cu prilejul me
ciului dintre selecționatele orașe
lor Rio de Janeiro și Sao Paulo, 
Primul gol a fost marcat pe el, 
de celebrul Didi în minutul 9 al 
acestei partide. Pe parcursul 
anilor au fost investite însă 
sume minime pentru întreținerea 
tribunelor, a gradenelor de fler 
(acum oxidate șl ruginite). a 
stîlpHor de beton șl a Instala- 
țitlor de iluminat etc. Din an 
în an, numărul spectatorilor « 
fost tot mal mic, așa Incit Intr-o 
singură lună deficitul înregistrat 
de administrația stadionului a 
ajuns la 8 OM de dolari. Se ești-, 
mează că o reparație capitală 
a stadionului ar costa circa 
600 OM de dolari t Se pune, de
sigur, întrebarea dacă aceste 
investiții sînt rentabile, avînd ta 
vedere faptul că acum numă
rul spectatorilor este în scădere. 
Este greu de crezut că stadionul 
„Maracana", chiar renovat, să-șl 
mal umple vreodată tribunele...
• O ȘTIRE de ultim moment.' 

Peste 900 de jucători profesio
niști din Spam,ia au intrat în 
grevă din cauza nemulțumirilor 
față de slaba asistență socială șl 
față de majorarea impozitelor I 
Astfel, duminică n-au loc partide 
de campionat (liga I și II) șl nici 
nu s-a anunțat ctod se vor re
lua campionatele.
• LA PORT of SPAIN (Trint- 

dad-Tobago) ta sferturile de 
finală ale C.M. de juniori — 
zona Amaricil de Nord, Centrale 
st Caraibilor : Salvador — Costa 
RLca 2—8 ; Canada — Guyana 
s—9. Echipele învingătoare s-au 
calificat In semifinale.
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