
A 43-a Balcaniadă de atletism

VICTORII SPECTACULOASE
ALE SPORTIVILOR ROMANI

ATENA.
Kalogreza 
situl 
trecerile 
ții a Jocurilor Balcanice 
atletism ale seniorilor, 
politie tradițională, de amp'oa
re. urmărită cu mult interes.

Vineri. în crima zi a între
cerilor. proba feminină de 300

Pe stadionul de la 
tu avut loc. la 

săptăminii trecute, 
celei de a 43-a

sfîr- 
în- 

edi- 
de 

com-

Militaru 
nou record 

Balcanice.

VALI IONESCU

în 
o- 

cla-

m a avut un final ca de... sută, 
trei concurente sosind la dife
rente mici. Victoria a îevenit 
Filei Lovin (2:05.09) al cărei 
finis s-a dovedit hotărîtor 
întrecerea cu campioana 
limoică Doina Melinte.
sată a doua în 2:05.12 si cu re
cordmana bulgară 
Stereva (2:05,22), 
la Olimpiada de 
La aceeași probă, 
bați, alergătorul 
trn Drăgoescu a 
victorie clară, 
cronometrat în 
cursa de 10 000 m. unul dintre 
..veteranii" reprezentativei ro
mâne. constănteanul Iile 
Floroiu, s-a clasat pe locul 
secund cu timpul de 28:39,39.

Proba de săritură în înălțime 
!-a prilejuit o spectaculoasă 
victorie lui Constantin Militaru 
care a trecut peste ștacheta 
înălțată la 2.26 m. Cu acest

Nikolina 
medaliată 

la Montreal, 
dar la băr- 
nostru Pe- 
obtinut o 

El a 
1:48,72.

rezultat, 
trat un 
rilor ■ 1 
secund tot cu 2.28 
sat gl celălalt săritor român. 
Eugen Popescu.

Sîmbătă, în ziua a doua a 
întrecerilor. au fost con
semnate noi succese ale spor
tivilor români. Unul este, 
spre exemplu, victoria tinerei 
alergătoare Nicoleta Vornicu 
în finala probei de 400 mg. cu 
timpul de 56.12 s. Dacă nu ar 
fi agătat cu piciorul ultimul 
gard. în mod cert ea ar fi_ co- 
borît sub 
învinsele 
noscutele 
Radostina _
Nadejda Asenova (57,71). O dis
pută foarte interesantă a 
fost cea de la săritura în lun
gime între atletele noastre 
Vali Ionescu si Anisoara 
Stanciu, de fapt între primele 
două clasate de acum doi ani. 
de la campionatele europene, 
desfășurate tot pe acest sta
dion. Ca si atunci victoria a 
revenit lui Vali Ionescu (6,82 m 
din ultima încercare), 
pioana olimpică 
Stanciu neizbutind 
săritură de 6.70 m. 
fost atleta bulgară 
Ninova cu 6.63 m.

Maricica Puică s-a 
în cursa de 3000 m. 
încheiat-o cu un avans ccpios. 
Maricica a condus cursa încă 
de la plecare si a fost tot 
timpul în frunte. Cronometra- 
îul electronic a arătat timpul 
de 8:46,19, iar pentru secundan- 
ta ei. Rosita Ekova (Bulgaria) 
— 8:58,37. Mibaela I.oghin a 
cîștigat detașat întrecerea a- 
runcătoarelor de greutate, cu 
19.61 m. Au unnat-o Svetlana 
Mitkova (Bulgaria) 17,80 m 
si Simona Andruscă (România) 
17,14 m. Un dublu succes româ
nesc si la heptatlon. victoria 
revenindu-i __ 1__ . .
(6066 o) cu 50 de puncte 
mult decit Liliana Năstase.

a înregis- 
al Jocu- 

Pe locul 
m s-a cla-

raOLETAItl DIN TOATE Witt. UNTfl VA t

ANUL XL - Nr. 10 804 | 4 PAGINI - 50 BANI

porții
CONSILIULUI NAȚIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICA $1 SPORT

I Luni 10 septembrie 1984 |

C. CĂRUȚAȘU SI REPREZENTATIVA ROMÂNIEI - ÎNVINGĂTORI9 9

56 de secunde. Intre 
ei au fost cu- 

sportive bulgare 
Stereva (57.60 s) și

cam- 
Anișoara 
decit o 

A treia a 
Ludmila

impus net 
De care a

Corinel Tifrea 
mai

9?

• Ultimele două etape au
Duminică duoă-amiază s-a 

încheiat, pe marele stadion 
bucureștean „23 August", cea 
de a XXII-a ediție a „Turului 
ciclist al României". După 
ultimul sprint final, disputat 
la capătul celor aproape 1 306 
km pe care caravana i-a par
curs in 8 zile, a fost consfin
țită victoria rutierilor noștri : 
Constantin Căruțașu — la in
dividual și reprezentativa Ro
mâniei (Mircea Romașcanu, 
Ionel Gancea, Constantin Că
ruțașu, Costică Paraschiv, Va
lentin Constantinescu și Gh. 
Lăutaru, antrenor : 
Voicu) — la echipe.
meritate, obținute prin efort și 
spirit combativ, succese care 
întăresc încrederea în posibili
tățile alergătorilor noștri de a 
se impune cu și mai multă 
forță In întrecerile internațio
nale de peste hotare.

Merituoase comportări 
avut, de asemenea. Valentin 
Constantinesca și Ionel Gan
cea. formațiile Steaua si Start 
Varșovia, care au urcat pe 
locurile II șl III ale podiumu
lui de premiere la finele a- 
cestei atît de frumoase compe-

Nicolae 
Izbînzi

au

fost ciștigate de Mircea Romașcanu
sportului 

cu pedale, 
or- .

In vederea debutului in preliminariile C.M. de fotbal

A/TRICOLORII" PLEACĂ AZI LA BELFAST,
PENTRU MECIUL CU IRLANDA DE NORD

• Morarii, Cămătaru și Gabor
indisponibili

titii a 
nostru 
Sportivilor si 
ganizatorilor (F. R. 
Ciclism, 
județene, 
si oficiali) le adre
săm felicitări pen
tru reușita 
plină a celei de a 
XXII-a ediții 
„Turului Româ
niei".

Sîmbătă 
minică au 
loc etapele 
VIII-a si a 
în cadrul 
rutierii au 
curs de la 
Neamț la 
resti. via Focsani. 
343 km.

Etapa a VIII-a, 
Piatra Neamț — 
Bacău — Focsani. 
163 km. a fost a- 
prig disputată si a 
stabilit un valo
ros record de vite
ză în această edi
ție a „Turului 
României" : 45,197
km medie orară 1 
Plecați din Piatra 
Neamț la amiază, 
cicliștii au fost 
după numai cîțiva 
kilometri întîmpinați de o ploa
ie torențială. Au scăpat de ea 
doar în apropiere de Buhuși 
(km 31), cînd au și participat 
la primul sprint al etapei. A 
cîștigat Cornel Nicolae (Dina
mo), la mare luptă cu Cornel 
Popa și Nicolae Aldulea* am
bii de la Metalul Plopeni. Se 
rulează. în continuare, în grup 
și in curînd apar în zare clă
dirile Bacăului. Un nou sprint 
în centrul 
asistă un public numeros 
entuziast, pe care-1 
mul Gh. Lăutaru 
urmat de Stanislaw 
(Start Varșovia)
Popa. Plutonul, agitat de goana 
sprintului, s-a relaxat o clipă, 
moment potrivit pentru ca 
Mircea Romașcanu și Constan
tin Căruțașu să-și pună în a- 
plicare intențiile ofensive. Ei 
se desprind și — rulînd cu 
50—52 km pe oră — se deta
șează văzind cu ochii. Vor rula 
așa. ca un tandem. 112 kilo
metri !

Sprintul de la Adjud revine 
lui Mircea Romașcanu, iar cel 
de la Mărășești iui Constantin 
Căruțașu. Vinătoarea este deo
sebit de spectaculoasă. Pluto-

comisii 
arbitri

de-

IX-a, 
cărora 

par- 
Piatra 
Bucu-

Pe podiumul de premiere al „Turul Româ
niei". De la stingă la dreapta : V. Con
stantinescu (locul II), C. Căruțașu (locul I) 
fi I. Gancea (locul III) — toft din repre
zentativa României Foto : Dragoș NEAGU

nul face eforturi mari pentru 
a recupera, din fruntea Iul se 
desprinde chiar un grup de 11 
alergători, dar cuplul din avan
gardă nu cedează, avansul său 
nefiind niciodată mai mic de 
două minute. Sprintul de pe 
stadionul Milcovul (cu peste 
10 000 de spectatori în tribune) 
este cîștigat de Mircea Romaș
canu în aplauzele publicului. 
Clasamentul etapei a VIII-a :

1. Mircea Romașcanu (Româ
nia) 3h. 38:23 (timp cu boni
ficație 3h 38:13) ; 2. Constan
tin Căruțașu (România) 3h. 
38:23 (3h. 38:18) ; 3. Valentin
Constantinescu (România) 3h. 
40:23 (3h. 40:20) ; 4. Olimpiu 
Celea (Steaua) 3h. 40:30 J 5. 
Marian Mărginean (Steaua) ; 6. 
Mi tu Petruș (Dinamo) ; 7.
Constantin Ologu (Metalul Plo- 
peni)_; 8. Gh. Vasiliu (Steaua))
9. Ionel Gancea ...
10. Kanelos 
cia) — toți

Duminică, 
tori rămași 
startul îp etapa a IX-a, ulti
ma a acestei ediții : Focșani —

ază

orașului, la care 
și 

trece pri- 
(România), 

Grochowski 
și Corne]

pregă- 
lotului

perioadă de 
la Snagov. a 
de fotbal s-a încheiat, 
patru zile de „ntrena- 

tacti- 
zile 

depus 
recu-

Scurta 
tire, de 
national 
Au fost 
mente fizice, tehnice si
ce. de ședințe teoretice, 
in care in paralel, s-au 
toate eforturile pentru 
Derarea jucătorilor acciden
tați (prea multi pentru „cest 
început de sezon), care, din 
păcate, nu au avut rezultatele 
așteptate în cazul unora din
tre componentii Iotului.

Simbătă dimineața a avut 
loc un antrenament pe terenul 
de la baza sportivă din Sna
gov. în condiții de climă ceva 
mai apropiate de’ cele de 1= 
Belfast. Din păcate. Moraru 
— suferind de lombosciatică — 
Cămătaru si Gabor. ; 
celcSi diagnostic — 
musculară pe aductor 
putut face antrenament 
după un minuțios control, 
comisie medicală, din 
au făcut parte si specialiști 
la centrul de medicină sporti
vă a decis renunțarea la cei 
trei jucători, care s-au îna
poiat la cluburile lor. 
sîmbătă după-amlază. 
national a susținut un 
școală, pe stadionul „23 Au
gust” din Capitală, în compania

(România) j 
Kanelopoulos (Gre- 
același timp, 
cei 76 de alergă- 
în cursă au luat

ambii a- 
- leziune 
• —. n-au 

si.
o

care 
de

Apoi, 
lotul 
ioc-

In jocul-școală de pe „23 August", (3—0) țrimescu pl 
și deschide scorul Foto : I. MIHAICA
lotului national de tineret, care 
miercuri va intîlni echipa 
tineret a Bulgariei. ~ 
căldurii excesive, 
pentru această perioadă, io- 
cul a avut o durată de 70 de 
minute (40+30). meci în care 
antrenorul M. Lucescu a cerut 
arbitrului... C. Dinulescu opri
rea locului, iar jucătorilor, re-

Hristoche NAUM

(Continuare in pag. 2-3)

de
Din cauza 

neobișnuită

Constantin ALEXE

(Continuare In pag. 2-3)

MANffLSIARI SPORTIVE
li BÂClÂOfl" Df VÂRĂ

în mai multe localități 
au avut loc alte finale pe 
fășurate în cadrul etapei 
reunit numeroși participanți, în marea lor majoritate bine 
pregătiți, care și-au disputat cu multă dîrzenie întîietatea 
la diferitele ramuri de sport cuprinse in programul acestor 
manifestări cu larg caracter de masă. Din această nouă 
filă a agendei „Daciadei" publicăm astăzi (în pag. 2—3) 
cîteva relatări transmise de corespondenții noștri.

din țară, la sfîrșitul săptăminii 
tară și acțiuni de amploare des- 
de vară a „Daciadei". Ele au

La sfîrșitul lunii, în Capitală, campionatele mondiale de juniori

CElt 5 „PUNCTE CARDINALE" ALE PENTATLONIȘTITOR NOȘTRI■■■

• Pregătiri intense
oaspeții •

ale sportivilor • Bazele Iși așteaptă
Participanti
ca în a- 

..Dlasa“ 
fie 
fie 
în 

hi- 
lo-

Este foarte dificil 
ceste zile să prinzi 
pentatloniștilor. îi găsești 
la bazinul .,23 August", 
la poligonul Tunari, fie 
parcul I.O.R. sau la baza 
pică. Pentru componentii 
tului national de juniori 
Gheorghe Marian, Dragoș 
trui, Lucian Țintea, Dan Gro
za — numărătoarea inversă 
a inceput. La 29 septembrie,, 
în București, se_ va da startul 

a 
de 

modern, 
prezinte 

între- 
în formă cit mai bună 

printre

Pă

di» 23 de |ări
îndrumarea antrenorului 
Ghered, trag 
„Decarii" se adună 
„Este proba în care 
țim cel mai bine — 
Gheorghe Marian, 
național — și credem că dacă 
ne vom menține la același ni
vel ca Ia antrenament vom 
reuși să acumulăm un punctaj 
foarte bun".

„Proba de scrimă poale du-

AL 
foc. 

tin te 
sim- 

spune

foc după 
pe 

ne 
ne 
campionul

ra 10—lî ore, ceea ce impună 
o rezistentă maximă $1 mină 
sigură, mai ales că totul se 
decide pe parcursul unei sin
gure tuse. Cîștigi sau pierzL 
învingind, acumulezi puncte, 
ccdind oferi adversarului po
sibilitatea să urce în clasa* 
ment. Or, noi tocmai acest 
lucru nu dorim. să pierdem, 
Deci lucrăm intens.. .*• —
ne spune Dragoș Pairul, un 
tînăr talentat. în care se pun

Emanuel FANTANEANU

(Continuare In pag 2-3)
în cea de a XlX-a ediție 
Campionatelor mondiale 
juniori Ia pentatlon 
iar ei doresc să se 
la această importantă 
cere 
pentru a se număra 
fruntașii competiției.

în liniștea poligonului 
nari, cei patru sportivi.

Tu- 
sub

ECHIPA MASCULINA DE BASCHET A ROMÂNIEI
A OBȚINUT DOUA VICTORII ÎN TURNEUL

DE CALIFICARE LA C. E.
(amănunte în pag. a



FINALE PE ȚARĂ 

MARII COMPETIȚII
• Rimnicelul Buzău, din nou învingătoare In întrecerile de oină

© ,,Ceferiada“ - ediția a 8-a, o frumoasă reușită • Bazele sportive

ploieștene au găzduit „Cupa

In „Cupa Metalurgistului" la
TULCEA. 9 (prin telefon).

Timo de trei zile, orașul de la 
porțile Deltei a fost gazda os
pitalieră a celei de a 11-a e- 
ditii a „Cupei U.N.C.A.P." la 
oină, finala De tară. înscrisă 
sub genericul „Daciadei*. com- 
netitie în care. în acest an. au fost angrenate citeva sute de e- 
chipe din mediul rural. Orga
nizată de către U.N.C.A.P. si
C.N.E.F.S.  Drin federali- de 
specialitate. cu snriiinul or
ganelor locale, finala a oferit 
iubitorilor de snort tulceni tri- 
leiul de a admira încă o dată 
frumusețea acestui străvechi 
ioc de t>e meleagurile Urii 
noastre. Aceasta cu atit mai 
mult cu cît disputele s-au ri
dicat la un bun nivel tehnic, 
multe din formații dovedind • 
temeinică pregătire. Cei ce 
au excelat si de data aceasta, 
dovedind pregătire fizică si 
măiestrie deosebiU în joc, 
au fost oinistii de la Rimniee- 
lu-Buzău. care, dstiaind tcate 
partidele, si-au adăugat tocă o 
frumoasă performantă to bo
gatul palmares De care îl dețin. 
Ei au mai ci st i za t to acest an 
Si ..Cupa U.T.C." la oină. In 
clasament au fost urmați de 
sportivii teleormăneni (echi
pa Tineretul Cringu). de *- 
temenea bine pregătiți. si 
cei ai ' formației Recolta 
Apoldu de Sus — Sibiu.

Cistigătorilor acestui fru
mos festival al oinei le-au 
fost înminate oremii to ma
terial sportiv si diplome ale 
„Daciadei".
Pompiliu COM$A — coresp.

BRASOV. 9 (prin telefon). 
Intr-o bună organizare, fi
nala ediției a 8-a a ..Ceferia- 
dei“ s-a desfășurat. simbătă 
si duminică. De mai multe te
renuri si baze sportive din o- 
rasul de la poalele Tîmpel. La 
startul acestor întreceri si-au 
„semnat" prezenta cîstigătorii 
celor 8 faze regionale ale com
petiției : București. Cluj-Na- 
poca. Constanta. Craiova. Ga
lati. Iasi. Timisoara si cei ai 
regionalei gazdă. respectiv 
Brasov. Ei si-au disputat cu 
multă dîrzenie fiecare titlu dus 
to ioc. Iată si cîstigătorii : 
tenis de masă fete + băieți — 
Craiova; popice —Timișoara — 
fete si Brasov — băieți t sah 
(mixt) — București : volei (f)
— Constanta si (b) — Brasov. 
Atletism. 800 m fete — Rodica 
Sas (Cluj-Napoca). greutate
— Tunde Szasz (Clui-Napoca) ; 
lungime — Iuliana Popa (Con
stanta) t băieți 1 500 m — ton 
Mateoiu (București) : lungi
me .— C. Olariu (Brasov) : 
greutate — M. Comsa (Timi
soara). Clasament general :
1. București. .2. Brasov. 3. Cra
iova.

C. GRUIA — coresp.
PLOIEȘTI, 9 (prin telefon).

Bazele sportive din orașul pe
troliștilor au găzduit finalele pe 
tară ale „Cupei chimistului", 
organizată sub genericul ’J>a- 
dadei". de către Uniunea sin
dicatelor din chimie și prelu
crarea țițeiului, ta colaborare 
cu Consiliului sindicatelor ju
dețean Prahova și C.J.E.F5. 
Este vorba de o competiție de 
tradiție care reunește an de 
»n ta întreceri numeroase for-

CAMPIONATELE DE PENTATLON MODERN
(Urmare din pag 1)

mari speranțe, si care la ..na
ționale" a fost cel mai bun 
In această probă, iar antreno
rul C. Bărăgan ÎT pune să re
pete .lecția". pentru a nu 
exista lapsusuri.

Cu__timpul se luptă, intr-ur 
fel. și la înot. Antrenorul T 
Munteanu nu este mulțumit 
Vrea ca elevii săi să înoate 
mai repede. Și pentru aceasta 
se „înghit" kilometri după ki
lometri. deși ta final totul se 
va reduce doar la 400 m.

După-amiază, în parcul I.O.R. 
Obișnuiții acestei oaze de 
verdeață s-au acomodat deja 
cu cei patru tineri și antre
norul lor Gh. Tomiuc. După 
curba descendentă care a ur
mat campionatului, acum se

Chimistului" • Etapă finală

handbal, volei $1 popice
mâții și sportivi din unitățile 
industriei chimice. Iată și 
rfștigătorii :

Volei (f) : I. Chimpex Con
stanța. X Combinatul de fibre 
sintetice Vaslui. 3. Combinatul 
chimir Rm. VUcea. Handbal 
(m) : 1. Combinatul chimic 
Craiova. 2. Combinatul petro
chimic Teleajea, 3. Ener’ 
Constanța. Popice (f) : L Vir
ginia CM tei (Constanța), X 
Sena Gbeorgieș (București).
I. Eoaterina Zamfir (Telea- 
îen) ; (m) : L K. Kacso (Te 
Mureș). X L Grigor eseu (Pi
tești). X C. Arghir (Buzău' 
Tenis de masă (f) : 1. Eva 
Lukacs (Odorheiu Secuiesc). X 
Isabela Pasztor (Cluj-Napoca). 
X Maria Ortelecan (Pitești) ; 
(m) : 1. L. Darie (Vaslui). X 
K. Kerekeș (Tg. Mujeș), 3. T. 
Mușat (Buzău). Șah (f) : 1.
Mihaela Keresteș (Zalău). X 
Ana Ion (București). 3. Marie 
dea Andor (Roman) ; (m) : 1. 
L Mitrei (Ttieajen). X V. 
Turcan (Iași). 3. M. Stanislav
(București).
Octavian BALEANU — coresp.

REȘIȚA, 9 (prin telefon). Pe 
mai multe terenuri de hand
bal, volei și arene de popice 
din Reșița. reprezentanți ai 
metalurgist ilor din numeroase 
centre industriale ale țării — 
Hunedoara. Galați, Tîrgoviște, 
Călărași, București, Buzău, 
Slatina, Tulcea, Alba Iulia, 
Zalău, Oțelu Roșu și Reșița —

DAIANA SAMUNGI - TEODORA TĂCUI
Șl VANJĂ - COMĂNESCU ÎN FINALELE CAMPI0NAIU1UI

DE TENIS (j)
CLUJ-NAPOCA, 9 (prin telefon). 

Campionatul național de tenis re
zervat juniorilor a continuat, sim
bătă șl duminică, pe terenurile 
asociației sportive Constructorul, 
întrecerile cele mal disputate au 
fost cele din concursul fetelor, 
unde junioarele mari (17—18 ani) 
au fost dominate dar, cu deplină 
autoritate, de dinamo vista bucu- 
reșteană Dalana Samungi (ea clș- 
tlga.se titlul la 15—16 ani) care, 
deși a avut o parte grea de ta
blou șl-a făcut drum ptnă In fi
nala competiției. In turul n. ta- 
tr-o dispută ta care a avut pro
bleme doar In primul set. Sa
mungi a întrecut-o pe ileana Tro- 
can (Steaua) cu 7—5, 6—1. Apoi. 
In sferturi, s-a reeditat finala de 
la 15—16 ani, adversara lui Sa
mungi fiind din nou Otilla Pop 
(Progresul). ȘI de această dată a 
clștlgat Samungi cu 7—9, 6—1, 6—6. 
Partida din semifinală era aștep
tată cu mult interes, cu atit mai 
mult cu cît Samungi urma s-o 
Intilnească pe mult mai experi
mentata Alice oănilă. favorita nr.
1. Dar in mal puțin de 45 de 
minute. Samungi șl-a surclasat co
lega de club, pe care a tavins-o 
eu 6—1, 6—1- Pe cealaltă parte de 
tablou tot o dlaamovlstă bucu- 
reșteană: Teodora Tache. In semi
finală ea a dispus de Monica Ba
ta (Dinamo București) eu 6— L 
6—1 (aceasta din urmă o tatre- 
euse pe revelația turneului inter
național de la Mamaia. Floren
tina Curpene. eu 4—6. *—3. 6—2). 
Așadar ta cursul dimineții de

încearcă revenirea la normal 
Jie aflăm ta parametri ce
nt#. eroncmetrele indicted la 
fiecare antrenament acel mi
nus te secunde care să ne a- 
proprie Je haremurile stabi
lite pentru concurs. Echipa 
noastră dispune de buni aler
gători iar comportarea lor U 
(toalete campionatelor națio
nale ne îndreptățește să cre
dem ei timpii eare-i vor În
registra la mondiale le vor 
permite sportivilor să se cla
seze pe locuri bune". Opinia 
antrenorului Gh. Tomiuc. co
ordonatorul pregătirii. este 
susținută de tot mai inten
sele eforturi, de încercările 
fiecăruia de a se acomoda cu 
dificultățile traseului, care, 
desigur, va pune multe pro
bleme concurenților. In pen

iN ARENA 

NAȚIONALE
i-au reunit in tradiționala 
competiție «Cupa metalurgis
tului" ajunsă to etapa finală.

întrecerile de handbal, care 
au adus to competiție cite 12 
echipe masculine, au eviden
țiat buna pregătire a echipei 
Combinatului siderurgie din 
Reșița pregătită de instructo
rul sportiv lăcătușul Mihai 
Kotko. Echipa reșlțeană acîș- 
tigat toate meciurile din serie. 
De partea cealaltă, ta seria I, 
a învins echipa din Buzău ; 
LS.P.S. Finala și-au adjude
cat-o reșițenii. cu scorul de 
27—IX

Turneul de volei s-a desfășu
rat. de asemenea, ta două se
rii. sistem turneu. în prima 
serie metalurgiștii din Oțelu 
Roșu au reușit să clștige me
ciurile cu reprezentativele din 
Slatina, Hunedoara, Călărași 
și Alba. Primind ta finală re
plica echipei gălătene. meta
lurgiștii din Oțelu Roșu au 
Învins cu 3—0.

In sfîrșit, pe arenele C.S.M. 
șl A. S. Olimpia din localitate, 
aproape 60 de jucători și ju
cătoare și-au disputat tatîieta- 
tea în întrecerile de popice. In 
concursul băieților, pentru pri
mul loc a avut loc un „duel" 
spectaculos între reșițeanul P. 
Preda și ploieșteanul C. Flo
rian, primul depășindu-și ad
versarul cu doar 6 p.d. în 
clasament : 1. P. Preda (C. S. 
Reșița) 679 p.d. (din 160 lo
vituri mixte), 2. C. Florian (Ca
blul Ploiești) 673 p.d.. 3. V.
Adamache (I.S.P.S. Buzău) 
664 p.d. Disputa fetelor n-a 
fost mai puțin reușită. Strun- 
gărita Gicuța Burgi, de la 
Combinatul reșițean. a ocupat 
locul I cu un total de 356 p.d. 
Pe locurile următoare : ■ Silvia 
Plaino (Republica București) 
327 p.d. și Gherghina Râcanu 
(Cablul Ploiești) 311 p.d.
Dom Dinu G LA VAN — coresp.

luni se va disputa • finală ta... 
familie, Intre dinamovistele bucu- 
reștene Dalana Samungi și Teo
dora Tache, două tenlsmane de 
la categoria 15—16 ani 1

Meciurile băieților nu au oferit 
surprize. Aceiași doi finaliștl ai 
turneului de la Mamaia, Mihal 
Vanță (Dinamo București) și Ma
rius Comănescu (Progresul), se 
vor intilni tn lupta pentru dști- 
garea titlului. In sferturi Vanță a 
dispus cu 6—1. 6—2 de S. Gorgan 
(Steaua). Iar in semifinală l-a în
trecut cu 6—2. 6—1 pe Ad. Po- 
povici (Tenis Club București). La 
rtndu său M. Comănescu a dis
pus in sferturi cu 6—L 6—0 de I. 
Nițu (C.S.Ș. Slobozia), iar ta se
mifinală l-a Întrecut cu 6—2, 6—2 
pe C. Țigănuș (Dunărea Galați). 
De remarcat buna comportare a 
ttaărului Nițu din Slobozia care 
a ajuns ptnă ta sferturi.

Alte rezultate. Turul II (băieți): 
Vanță — Haragad 6—2, 6—1. Ni
colae — Florea 6—1, 6—2, Țigă
nuș — Brîndaș 6—1, 6—1, Avram
— Dumitraș 6—2. 6—2, Comănescu
— Balint 6—2 6—4. Fete: Dănllă
— Cristina Carp 6—1, 4—1. Danie
la Ivana — Corina Tăios 6—4 
6—3, Ottoa Pop — Aurora Nico
lae 6—1. 6—1. Teodora Tache — 
Consueia Roman *—0 6—L Flo
rentina Curpene — Ftaver.tina Co- 
car. 6—1. 4—1. Monica Radu — Mi- 
îtaela Răduca 6—2. *—1.

întrecerile se tocheae Iute. etad 
vor fi cunosecti *1 rfștlgâtorii ta 
probele de dublu.

Doino STANESCU

tatlon. insă, dacă vrei să pă
șești cu dreptul. trebuie ti 
pornești. .. călare. Acomoda
rea cu diferiți cai — nicioda
tă nu știi ce fel de cal vei
trage la sorti — presupune o
muncă migăloasă iar 
norul S. Soveja, fost 
otu campion national 
lărit. îsi conduce cu 
antrenamentele. Se

antre- 
multi- 
la că- 
atentie 

exersea
ză diferite sărituri. De obsta
cole drepte. De combinații, se
alcătuiesc parcursuri cu întoar
ceri dificile pentru ca atunci 
cînd se vor afla în concurs 
totul să se termine cu... 1 106
D. adică cu maximum de 
punctaj.

Sportul celor cinci sporturi 
presupune, așadar, să fi 
bun călăreț, scrimer. înotă
tor. trăgător si alergător. La

HANDBALIST»9

DIN R.D. GERMANĂ 
AU ClȘTIGAT 

„DINAMOVIADA"
In sala Floreasca din Capitală 

s-a Încheiat duminică „Dinamo- 
vlada" internațională de handbal 
masculin, ta startul căreia au 
foet prezente formațiile de tine
ret Ruda Hvezda (Cehoslovacia), 
Dynamo (R. D. Germană), Gwar- 
dla (Polonia), UJpestl Dozsa (Un
garia) șl Dinamo București. 
După 5 zile de întreceri spec
taculoase pe primul loc s-a si
tuat Dynamo (B. D. Germană) 
— care a terminat neînvinsă. 
Handbaliștli bucureștenl (cu două 
Infringer!) au ocupat doar lo
cul secund. In clasamentul final:
1. Dynamo (R. D. Germană) 8 p, 
X Dinamo București 4 p, 3. Ruda 
Hvezda 4 p, 4. UJpestl Dozsa 
1 p, 5. Gwardla 1 p. (formațiile 
cu număr egal de puncte au fost 
departajate la golaveraj).

Relatări de la partidele des
fășurate simbătă șl duminică.

DINAMO BUCUREȘTI — RUDA 
HVEZDA 25—21 (15—7). Med
toarte disputat, dinamoviștil 
bucureșteni etștlgtad mal greu 
dedt arată scorul. Deși au con
dus tot timpul, învingătorii au 
avut emoții pentru că handba- 
liștil cehoslovaci s-au apropiat 
de citeva ori amenințător ta re
priza secundă. Au înscris : Ure
che 8, Die 4, Chlrlac 3, Simlon 3. 
Sachelarescu 3, Zaharla 3 (un 
tlnăr cu mari perspective), An
tonescu 1, respectiv Bori 6, Krba 
6, Tomasek 3, Gabalee 2, Garai

2. Rummel t. Au arbitrat btae 
W. Raabe (R.D.G.) șl H. Ste- 
panstki (Polonia).

DINAMO (R.D.G.) — GWABDIA 
(POLONIA) 38—20 (18—10).

DINAMO BUCUREȘTI — DY
NAMO (B.D.G.) 25—26 (12—12).
Meciul cel mal disputat, pe 
care bucureștenll l-ar fi putut 
cîștiga dacă foloseau o tactică 
adecvată. Este suficient să spu
nem că ei au condus de 16 ori 
(tn foarte multe rtadurl la di
ferență de 3 goluri). Au înscris: 
Zaharia 10, Ureche 8, nie 5, 
Chlrlac 1, Sachelarescu 1, res
pectiv Quitter 9, Sonnefeld 5, 
Ziegler 3, Lache 3, Gewinner 3, 
Lubadel 3. Au condus bine P. 
Tekauer (Ungaria) șl J. Rudinski 
(Cehoslovacia).

RUDA HVEZDA — UJrESTl 
DOZSA 28—20 (14—10).

Ion GAVRILESCU

TURUL CICLIST AL Roii
(Urmare din pag. I)

Buzău — București, 180 km. 
Deși s-a rulat cu o medie ora
ră de 40 km și ta această 
„etapă maraton" n-a fost po
sibilă — pină spre final — 
nici o desprindere. Căldura, 
drumul lung și atenția perma
nentă a alergătorilor fruntași 
de a nu pierde ce acumula
seră în etapele anterioare au 
menținut grupul masiv com
pari. Doar sprinturile pasagere 
au agitat caravana. La Rm. 
Sărat trece primul Cornel Nico- 
Iae (Dinamo). urmat de O- 
vidiu Mitran (Votata Bucu
rești) și Cornel Popa (Metalul 
Plopeni). Orașul Buzău tatîm- 
pină sărbătorește caravana. Mii 
și mii de spectatori îi aplaudă 
cu entuziasm pe alergătorii 
care-și dispută un furibund 
sprint. Ciștigă Ovidiu Mitran 
și după el trec Kanelos Ka- 
nelopouloe (Grecia) și Vasile 
Apostol (Metalul Plopeni). Cu 
vreo 12 km Înainte de sosire. 
Mircea Romașeanu sprtntează 
sec și trece in avangardă- A- 
cest tenace d talentat Hder al 
ciclismului românesc, subminat 
de neșansă șl de unele erori 
«ăvirșite la mijlocul cursei. își 
dovedește șl ta ultima etapă 
valoarea sa indubitabilă, cîști- 
gtod inegala luptă eu plutonul 
urmăritor Intri primul pe sta

capătul celor tind probe. pe 
cd mai buni M așteaptă po
diumul de premiere. Cei pa
tru reprezentant! ai culorilor 
noastre si antrenorii lor știu 
lucrul acesta. Si centru a ob
ține rezultate cît mai bune 
ti nu precupețesc nici o clipă 
pregăttadu-se cu asiduitate. 
Stadionul Olimpia. Poligonul 
Tunari, parcul I.O.R.. sala de 
scrimă și bazinul „23 August", 
iată cele cinci „puncte car
dinale" spre care se îndreap
tă acum atentia pentatlonis- 
tilor....

Paralel. însă cu antrena
mentele sportivilor, o activi
tate la fel de intensă se des
fășoară si din punct de ve
dere organizatoric. Amănun
tele ni le furnizează loan 
Mureșanu, vicepreședintele fe
derației de specialitate. „Pre
gătirile se află în plină des
fășurare. Cu ajutorul fede

ERNEST MULNER PENTRU A
CAMPION LA M0T0CR1

• Peste 10.000 de spectatori prczcnfl 
etapei linale a campionatului repubi 

învingători — elevul Laurcnțin Penii

SF. GHEORGHE, 9 (prin tele
fon). Mari amatori ai spor
tului cu motor, peste 10 600 de 
tineri si vîrstnici din locali
tate au asistat duminică la e- 
taoa finală (a 7-a) a campio
natului republican de mo- 
tocros — organizată excelent de 
către A. S. Electro, orin sec
ția sa de moto. Dacă la două 
din cele patru clase, care au 
figurat în program, conturile 
fuseseră încheiate după pe
nultimul act. muresanul Flo
rian Pop (pregătit de tatăl 
său. Dumitrii Pop) șl Lau- 
rentiu Penu (elev al aprecia
tului antrenor din Cîmpu- 
lung Muscel. Valeriu Milea) 
isi asiguraseră titlurile la 
clasa 125 si. respectiv. 80 cmc. 
la seniori sl juniori mici tri
courile de campioni au fost cu
cerite de către Ernest Mulner 
si ’ Peter Gagyi. La 25 de ani.
E. Mulner a reușit, sub îndru
marea tătului său. Paul Mul
ner. să-si înscrie în palma
res al zecelea titlu. dintre 
care opt la seniori. Pe urme
le motocrosistului nr. 1 al 
tării merg cu pași siguri si cei
lalți laureati. Florian Pop 
(17 ani), elev în clasa a Xll-a 
la Liceul nr. 5 Tg. Mureș. 
Laurentiu Penu (16 ani) — elev 
în clasa XI a Liceului indus
trial Cîmpulung Muscel si 
Peter Gagyi (11 ani !) — elev 
în clasa a Vl-a la Școala ge
nerală nr. 4 din Tg. Mures, cei 
mai tineri campioni din istoria 
sportului cu motor la clasele 
respective.

Ultimele întreceri au con
stituit etapa celor mai nume
roase defecțiuni tehnice. în 
care au fost angrenați majo
ritatea favoritilor. La clasa 
125 cmc, după FI. Pop (defec
țiune Ia blocul motor) stelistu- 
lui L. Tomoșvari (considerat 
marele ghinionist al campio
natului) — învingător detașat 

în prima mani 
sistemul de ai 
puțin timp Pl 
cutia de vitea 
principalul a 
pionului, bra 
ceanu, a căzi 
donul motoci 
defecțiuni șd 
produs si la I 
produeînd ml 
timă oră in I 
nerale. |

ÎNVINGÂTO 
clasa 50 cmcJ 
(I.R.A. Tg. M 
cmc. — L. I 
Cîmpulung) 8
— Tr. Cimpal 
cl. 250 cmc. I 
(Torpedo Zări

CLASAM EN|
— cl. 50 cmcJ 
P. Gagyi (I. 
183 p — cai 
2. L. Baranas 
reș) 166 p : 
(Steaua) 129 
juniori mari : 
Iul CîmpulunJ 
republican. 2. 
pedo Zărnestl 
Cristea (Toi 
119 p. Cl. 123
1. FI. Pop (I 
191 p. — cal
2. L. Tjfced 
n 3.
pina) 13^tT:| 
(Steaua) 137 J 
(Steagul r. B 
Rosonczi (1.1 
105 p. Cl. 25Î
1. E. Mulner 
200 p. — ca
2. Al. Encea 
Bv.) 196 p. 3.1 
148 p. 4. P. 1 
Zărnesti) 123 
(Flacăra Mori 
Schmidt (Poia

Tra

dion și ciștigă ultimul sprint 
al cursei. Spectatorii îl răsplă
tesc cu aplauze.

Clasamentul etapei a IX-a : 
L Mircea Romașcanu (Româ
nia) 4h. 30:50 (timp cu boni
ficație : 4h. 30:40) ; 2. Cornel 
Nicolae (Dinamo) 4h 32:00 (4h 
31:55) ; 3. Gh. Lăutaru (Româ
nia) 4h. 32:00 (4h. 31:57); 4 
Marian Mărginean (Steaua) 4h. 
32:05 ; 5. Cornel Popa (Metalul 
Plopeni) ; 6. Ovidiu Mitran
(Voința București) ; 7. Nicolae 
Aldulea (Metalul Plopeni) ; 8. 
Yagcj Faik (Turcia) ; 9. Gh. 
Vasiliu (Steaua) ; 10. Vasile
Apostol (Metalul Plopeni) — 
toți același timp.

Clasamentele generale finale 
ale celei de a XXII-a ediții a 
„Turului ciclist *1 României" :

Individual : 1. CONSTANTIN
CARUȚAȘU (ROMANIA) 32 h 
>2:21 ; 2. Valentin Constantinescu 
(România) 32 b 97:46 ; 3. Ionel 
Gancea (România) 32 h 10:04 ; 4. 
Stanislaw Grochowskl (Start Var
șovia) 32 h 13:27 ; 5. Cornel Nl- 
coiae (Dinamo) 32 h 15:12. 6. Ta
deusz Krseslak (Start Varșovia)
32 h 15:14. 7. Mircea Romașcanu
(România) 32 h 15 37 ; 8. Olimpiu 
Cel ea (Steaua) 32 h 17:36 ; 9.
Marian Mărginean (Steaua) 32 h 
17 S5 ; l». Gh. Vasiliu (Steaua)
33 h 18:34 ; II. Kanelos Kanelo- 
poulos (Grecia) 32 h 19:04 ; 12. 
Gh. Lăutaru (România) 32h 19:49 ; 
IX Vasile Apostol (Metalul Plo- 
peenl 32 h M:04 ; 14. Nicolae

rațiilor de specialitate — sub
liniez aportul deosebit al ce
lei de tir — se amenajează 
toi ceea ce este necesar. Pen
tru proba de călărie la sta
dionul Olimpia sau la sala 
de scrimă au fost transporta
te toate materialele. în pre-

Mircea Roma 
caravanei, pe

zent. se fac probele necesare 
pentru ca instalațiile să func
ționeze normal, 
ne străduim să 
tatloniștilor din cele 
țări participante 
cord — condiții dintre 
mai bune pe toate 
beneficiind și de 
căpătată cu ocazia 
rii celor două ediții 
pei Europei, dorind 
această importantă 
tare sportix ă. găzduită 
tru prima oară de tara noas
tră. să demonstrăm aceeași

într-un covint 
asigurăm pen- 

23 de 
o cifră re

cele 
planurile 

experiența 
orgariiză- 
ale Cu
ca și la 
manifes-

Den-

ospitalitate specifică poporu
lui nostru".

Aldulea (Met; 
26:09 ; 15. Crie 
ua) 32 h 21:37

Echipe : 1.
22:09 ; 2. Ste: 
Start Varșovia 
namo Bucure? 
talul Plopeni 
Brașov 97 h 0i 
07:53 ; 8. Tur 
Voința CIuj-R
10. Voința Bu
11. Sel. Mureș: 
Arad 97 h 44: 
iești 97 h 47: 
șc. nr. 1 șl n 
04:25 ; 14. Hi< 
4a 98 h 35:03 ;

SprintJ| : 1. 
(DINAMO^ 93 
mașcanu (Roi 
Constantin Că 
61 p ; 4. Vale 
(România) 54 
Grochowskl (1 
6. Andrei N 
Napocai 45 p.

Cățărare : 
CONSTANTIN 
37 p : 2. Nice 
Iul Plopeni) 
tin Căruțașii 
4. Mihal Aldt 
20 p ; 5. Sta 
(Start Varșov 
los Kanelopot

Tineret : 1.
(DINAMO) 32 
David (Mureș 
34:25 ; 3. F1O1 
sp. șc. nr. 1 
32 h 35:35.

tlga.se
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| • Dunărea C.S.U. Galati-surclasată la... Mangalia • Un lider inedit:

| Chimia Fălticeni • Fostele divizionare „A" Petrolul Ploiești și
. C.S. Tlrgoviște au revenit acasă cu puncte • „U" Cluj-Napoca. 14
■ goluri In 270 de minute, Iar Mureșul Deva nici unul 
| Seria I ---------------------------------------------

I dereglat 
Bar după 
I a spart 
I seniori, 
I al cam- 
lAl. En- 
Ind ghi- 
Lsemenea 
luri s-au 
[miorilor.

de Ul
eie ge-
ETAPEI :

Lorincz 
L: ci. so 
Muscelul 
125 cmc. 
W 4 p ; 
rTitilencu

| METALUL MANGALIA - DUNĂREA 
MANGALIA. 9 (prin teiefon). 

IJoc Interesant, cu palpitante 
faze de poartă. Prima situație 
de gol a aparținut formației I oaspete, dar Antohi (de la
circa 10 m. în min. 9) a plasat 
balonul cu capul, alături de I țintă. Metalul Îndrăznește din 
ce In ce mai mult si in min. 
21 reușește deschiderea «coru
lui : Polihroni. un lucător 

Iabil si clarvăzător. II servește 
spre coltul dreot al careului 
mare De Roșu, venit in fuleu. 

Isi șutul acestuia puternic.
plasat expediază mingea ios.

.în colt lung : 1—0. Replica
aălătenilor nu întîrzie si în 

Imin. 32 voleul lui Cernascu 
din 15 m lateral dreapta, este 
barat la coltul scurt de por- I tarul Nicolae. Scăpati de e- 
motii. localnicii se desprind 
oe tabela de scor doar două 
minute mai tîrziu cînd Turcu, 

IDe fază, reia în olasă. cu 
caoul. mingea resDinsă (la o 
centrare) de Oană : 2—0. Fi- I naiul Drimei iumătăti a Darti-
dei aparține Dunării C.S.U.. 
dar în min. 39 si 43 Cernescu

INERALE
Itnici : 1. 
I Mures) 
■publican, 
|Tg. Mu- 
I Fieraru 
I cmc. — 
I (Muscc- 
I campion 
Irr (Tor- 
l. 3. D. 
IZărnesti) 
I tineret : 
L Mures)' 
Ipublican
Lng^l57

■ 
^Mnpan 
!. Moașa 
D. 6. L.

Mureș) 
seniori :

Zărnesti) 
publican, 
gul roșu 
(Steaua) 

(Torpedo 
V. Petre 

p. 8. I. 
ina) 97 p.

C. S. BOTOȘANI - PETROLUL PLOIEȘTI 0-0

ȚESCU

ifcl

BOTOȘANI, 9 (prin telefon). 
I Mult ar mai fi dorit inimosul 
1 public local o victorie a for- 
Imației favorite In fața fostei 

divizionarer „A“ Petrolul, acum 
una dintre pretendentele la 
promovare. Dar. spre dezilu- 

Izla celor prezenti ta tribune 
meciul s-a încheiat cu o re
miză. de luptă, ce-i drept. 

I printre cauzele semleșecului 
afUndu-se lipsa de limpezime 
a acțiunilor ofensive tntreprin- 

Ise de gazde, jocul lor fiind 
precipitat, cu centrări total 
inoperante tn fața experimen- 
taților fundași centrali ploleș- 

Iteni. Oaspeții au etalat un joc 
matur, bine disciplinat tactic 
avind de partea lor chiar „des- 

Ichiderea". ei păstrând inițiativa 
o bună perioadă de timp. 
Treptat, jocul curge doar în 

Izona centrului terenului, abia 
în min. 25 Dărăban încumetîn- 
du-se să șuteze la poarta lui 
Jipa. Elevii lui D. Popescu au 

Iun final mai bun de repriză 
periclitînd în cîteva rînduri 
buturile ploieștene prin Dără- 

Iban (min. 30). Sofran (min. 32) 
și Zaharia (min. 43).

La reluare, joc echilibrat, de 
, mare angajament, pe alocuri

*
i fruntea | 
Capitalei I

eni) 32 h a 
;oe (Stea- I

IA 96 b
44:02 ; 3.

57 ; 4. Di- 
:12 ; 5. Me-

; 6. CIBO 
Irecla 97 h

16:02 ; 9.
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C.F.R. PAȘCANI — CEAHLĂUL 
PIATRA NEAMȚ 1—1 (0—0) : Ke- 
resi (min. 50) pentru C.F.R., res
pectiv Mladin (min. 75).

F.E.P.A. ’74 BIRLAD — PARTI
ZANUL BACAU 2—1 (1—0) :
Frunză (min. 2 din 11 m), Ban- 
dac (min. 53), respectiv Ghica 
(min. 80).

A.S. MtZIL — METALUL PLO
PENI 3—0 (1—0) : Cojocaru (min. 
43), Simaciu (mim. 67 și 87).

PRAHOVA PLOIEȘTI — F.C.M. 
PROGRESUL BKAILA 1—6 (1—0)! 
N. Florian (min. 43).

OȚELUL GALATI — F.C. CONS
TANȚA J—1 (i—1) : Stamate
(min. 25). Logbin (min. 84), Ro
taru (min. 89 din 11 m) respec
tiv Zahiu (min. 45).

UNIREA DINAMO FOCȘANI — 
C.S.M. SUCEAVA 1—1 (0—1) !
Antipa (min. 70 din 11 m) pen
tru gazde, respectiv Cașuba 
(min. 18).

CHIMIA FĂLTICENI — OLIM
PIA RM. SABAT 4—1 (2—1) :
Croitoru (min. 29), Antoniu (min. 
91 dim 11 m), Saghen (min. 60) 
Popescu (min. 73), respectiv Roș
ea (min. 11).

Relatări de la : V. Zaharia, M.

Seria a Il-a--------------------------------------
TRACTORUL BRAȘOV - C. S. TlRGOWȘTE 0-0

BRAȘOV, 9 (prin telefon). 
Fosta divizionară ,.A“ a ve
nit sub Tîmpa hotărîtă să-și 
treacă primul punct în cla
sament întrucît în prime
le două etape nu reusise de- 
cît să anuleze penalizarea de 
— 3 cu care plecase în ..cursa 
repromovării". Si C. S. Tîrgo- 
viste a început prudent iocu) 
in fata a circa 8 000 de spec

C.S.U. GALAȚI 3-0 (2-0)
si Antohi ratează. Si după 
pauză oaspeții au o perioadă 
de superioritate teritorială 
din ce in ce mai accentuată 
Dintre situațiile favorabile, 
cea mai clară este aceea a lui 
Borali care. In min. 53. la cen- 
rarea lui Diaconescu. a reluat 
din 6 m. cu capul. In brațele 
portarului. Si In loc de 2—1. In 
min. 59 va fl 3—0 : Rosa • de
bordat pe arioa dreaptă, a pă
truns în careu, de unde a tri
mis balonul In plasă. In coltul 
lung : 3—0.

Arbitrul Ion Velea (Craio
va) a condus bine. METALUL: 
NICOLAE — STOICA. TOA- 
DER. Greavu, Săli — Drăghin- 
ceanu. Manea. POLIHRONI 
(min. 68 Epure). TURCU — 
ROȘU. Isaic (min. 51 Simion). 
DUNĂREA C.S.U. : Oană — 
Negoită. GĂLAN. Beienaru. 
Borali — BALABAN. ICHIM. 
Diaconescu. Vaișcovici (min. 
67 Dan Georgescu) — Antohi. 
Cernescu (min. 46 Cojocaru).
' Gheorghe NICOLAESCU

chiar aspru și. spre deosebire 
de primul act, cu mai multe 
ocazii de gol. Prima, în min. 
55. la poarta ploieștenilor, cînd 
Jipa deviază mingea în bară 
la șutul neobositului fundaș 
Abălașei. tn replică, la numai 
un minut, portarul Bucu se 
opune la pătrunderea lui Cr. 
Ene. O schimbare inspirată a 
antrenorului P. Dragomir. care 
îl introduce In teren Pe masi
vul și incisviul Catinca, care 
tace multe clipe grele defen
sivei botoșenene (min. 70, min. 
71 — șut in bară și min. 77), 
dar tabela de marcaj rămîne 
împietrită.

Arbitrul J. Grama (Bucu
rești) a condus foarte bine 
formațiile : C. S. : Bucu —
ABÂLASEI, Zaharia, Colin- 
deață. Lungu — Sofran. Gruia 
(min. 74 Andronache), Biriș — 
Dărăban. A. Ene. Dumitru 
(min. 55 Vrabie). PETROLUL : 
Jipa — Pancu. BUTUFEI, 
CRINGAȘU. P. Gușă — Hin- 
cu (min. 59 CATINCA). O. 
Grigore, Pitulice — Mocanu 
(min. 75 Moldoveanu). Cr. 
Ene, I. Gușă.

Mihai CUCA

*
Paiu, R. Alexandrescu, A. Cris- 
tea, T. Siriopol, Fl. Jecheanu, D. 
Crăciun.

1.
2.

CHIMIA FĂLTICENI
C.F.R. Pașcani

3 2 1 0 6-2 5 
0 4-2 53 2 1

3- 4. Oțelul Galați 3 2 0 1 6-3 4
Metalul Mangalia 3 2 0 1 5-2 4

5. Petrolul Ploiești 3 1 2 0 6-3 4
6. Prahova Ploiești 3 2 0 1 4-2 4
7. F.C. Constanța 3 2 0 1 4-3 4
8. Dunărea C.S.U. 3 2 0 1 3-4 4
9. C.S.M. Suceava 3 1 1 1 6-4 3

10. A.S. Mizil 3 1 1 1 6-6 3
11. C.S. Botoșani 3 1 1 1 2-3 3

12-13. Olimpic Rm. Sărat 3 1 0 2 4-5 2
Progresul Brăila 3 1 0 2 2-3 2

14-15. FEPA ‘74 Bîrlad 3 1 0 2 2-5 2
Metalul Plopeni 3 1 0 2 2 5 2

16. Ceahlăul P. Neamț 3 0 2 1 3-6 2
17. Unirea D. Focșani 2 0 1 2 2-4 1
16. Partizanul Bacău 3 0 0 3 1-6 0

ETAPA VIITOARE (duminica 16 sep- 
tembrie): Dunărea C.S.U. Galați — 
C.F.R. Pașcani, Unirea Dinamo Foc
șani — Partizanul Bacău, Olimpia Rm. 
Sărat — C.S. Botoșani, C.S.M. Su
ceava — Oțelul Galați, Ceahlăul P. 
Neamț — Chimia Fălticeni, F.C.M. 
Progresul Brăila — Metalul Plopeni. 
F.C. Constanța — F.E.P.A. 74 Biriad. 
A.S. Mizil - Prahova Ploiești, Petrolul 
Ploiești — Metalul Mangalia.

tatori. speriată într-un fel 
de acel 3—0 din nrima rundă 
cu care Tractorul, nou promo
vată. a dispus de Progresul 
Vulcan, dar și amintindu-și de 
faptul că anul trecut. în Cupă 
echipa gazdă o învinsese cu 
2—1. Așa îneît Tractorul a 
dominat partida prin elan (șu
turi pe poartă : 7—2), cor-
nere : 12—4). în timp ce oas

peții au încercat să închidă lo
cul la mijloc si să evite infil
trările periculoase. In fata u- 
nei apărări supraaglomerate, 
formația antrenată de D. Bor- 
cău si G. Stan a preferat su
turile de la distamtă. care i-au 
adus două mari ...ocazii în de
butul partidei (Cîmpean — min. 
12. E. Moldovan — min. 14. 
bară), dar si în penultimul mi
nut al disputei, cînd din nou 
bara s-a odus la ..ghiuleaua" 
Iul Cîmpean. Constrînsi la 
un ioc de apărare (semnifica
tivă e faza din min. 41. cînd 
Bica. Ia centrul terenului, in 
loc să trimită oasa decisivă u- nul coechipier demarcat, pre
feră... mingea la portar !?), 
Jucătorii antrenați de V. Stă- 
nescu si M. Olteanu vor avea 
si sansă. îl vor avea si De Mîn-

*
I.P. ALUMINIU SLATINA — 

UNIREA ALEXANDRIA 3—0 (1—0) : 
VLad (min. 43), M. Leța (min. 78). 
Șt. Leța (min. 88).

C.S.M. DROBETA TR. SEVE
RIN — ȘOIMII I.P.A. SIBIU 1—3 
(0—1): Brihac (min. 58 din 11 m), 
respectiv Beleaua (min. 36), 
Glugiumică (min. 54), Ucidău 
(min. 89).

MECANICA FINA STEAUA 
BUCUREȘTI — AUTOMATICA 
BUCUREȘTI 1—2 (•—1) : Prodan
(min. 80), respectiv Ghlțâ (mia. 
17) șl Cuiea (min. M).

DINAMO VICTORIA BUCU
REȘTI — PROGRESUL VULCAN 
BUCUREȘTI 8—1 (2—1) : Nedel-
cearu (min. 24), Răducanu (min. 
30), respectiv Greaca (min. 37).

MINERUL MOTBU — LM.A.S.A. 
SF. GHEORGHE 3—8 (1—0) : Co
jocarii (min. 12), Plivi ța (min. 
50). Turcaș (mia. 81).

FLACARA AUTOMECANICA mo. 
RENI — CHIMICA TIHNA VKNI 
3—0 (3—0) : N. Ion (min. 22), Gh. 
Dobrică (min. 35), Mihăescu 
(min. 62).

CARPATI MIRȘA — GAZ ME
TAN MEDIAȘ 3—0 (0—6) : Fățan 
(mlzi. 56 și 78).

AUTOBUZUL BUCUREȘTI — 
METALUL BUCUREȘTI 1—1 (1—0) ; 
lancu (min. 6) pentru Autobuzul, 
respectiv P. Mihai (min. 78).

Relatări de la : D. Mihail, V.

Seria a IlI-a------
STRUNGUL ARAD - MUREȘUL
ARAD, 9 (prin telefon). De

but furtunos al gazdelor, cu 
două mari ratări ale lui Urs 
(min. 1 — șut alături) și Iova 
(min. 4 — șut slab de la 8 
m). cu un joc bun al liniei 
de mijloc, care a pus în dese 
poziții de gol pe cele două 
vîrfuri, Nedelcu și Urs. obli- 
gîndu-i pe jucătorii din Deva 
să Se apere supranumeric. Gaz
dele se precipită însă, acțiu
nile lor de atac, purtate în 
viteză pe aripi nereușind to
tuși să desfacă masiva apăra
re a oaspeților, bine condusă 
de portarul Balla. Nereușitele 
din primele 30 de minute au 
făcut ca arădenii să slăbească 
tempoul șl jocul să se echili
breze. apărînd astfel șl oaspe
ții în atac. x.

După pauză presiunea local
nicilor se accentuează, ei men- 
țlnîndu-se multe minute în 
șir in terenul advers dar Ne
delcu (min. 55 și 72) Bîtea 
(min. 58 și 65) și Iova (min.

GLORIA BISTRIȚA — MINE
RUL CAVNIC 3—0 (2—0) : Coman 
(min. 26 și 33), Gh. Radu (min.
52) .

STICLA ARIEȘUL TURDA — 
C.S.M. REȘIȚA 1—1 (1—0) : Paș- 
ca . (min. 45) pentru gazde res
pectiv Uțiu (min 53).

„U“ CLUJ-NAPOCA — IND. 
SIRMEI C. TURZI1 5—1 (1—0) :
Boeru (min. 22). L Mureșan (min.
53) , Bucur (min. 58), Dobrotă 
(min. 71 șl 80) respectiv Trim- 
blțaș (min. 87).

AVÎNTUL REGHIN — META
LURGISTUL CUGIR 3—0 (0—0) 1 
Pîslaru (min. 62) Hajnal (min. 
65 din 11 m). Naghl (min. 96).

C.F.R. TIMIȘOARA — ARMA
TURA ZALAU 1—0 (0—01 : Ham
bar aș (min. 83).

AURUL BRAD — MINERUL 
LUPEN1 3—1 O—1) t Lăcătuș 
(min. 44). Merlă (min 81). res
pectiv Muia (min. 17).

UNIREA ALBA IULIA — F.C.M. 
U.T. ARAD 1—0 (0—0): Mitracu
(min. 52).

GLORIA REȘIȚA — OLIMPIA 
SATU MARE 3—2 (0—0) : Rădu- 
lescu (min. 64) Irimie (min 83) 
pentru Gloria, respectiv Mureșan 
(min. 51) și Szilagyi (min 88).
Relatări de la: 1. Toma Gh.

ID'IIWMIHIIA IK MAI 1010 PUOMHPORI INTORMtAlA

REZULTATELE CONCURSULUI 
PRONOSPORT

DIN 3 SEPTEMBRIE 1984

1. C.S. Botoșani — Petrolul Plo
iești X: 2 Oțelul Galați - F.C. 
Constanța 1; 3. Metalul Mangalia
— Dunărea C.S.U. 1: 4 Unirea 
Focșani — C.S.M. Suceava X 5 
Autobuzul Buc. — MetalUi Buc 
ANULAT: 6. C.S.M Drobeta Tr 
S. — Șoimii Sibiu 2- 7. l.P Alu
miniu — Unirea Alexandria 1: 8- 
Trac*oru’ Brasov — CS Tîreo- 
viște X* 9. Mecanică fină — Au
tomatica Buc. 2- 10. Sticla Turda
— C.S M Reșița X- 11. Unirea 
Alba Tulia - F C.M. U.T Arad 1- 
12. Gloria Reșița — Olimpia Satu 
Mare X. 

drilă inspirat (min. 57 și 77). 
dar vor fi de două ori si în 
fata golului prin Burleanu 
(min. 60) și mai ales prin 
Gheoacă (min. 84). într-un cu- 
vînt. o dispută în care fosta 
divizionară ,.C“ n-a avut șan
sa fostei divizionare „A”.

Arbitrul A. Gheorghe (P. 
Neamț) a condus bine formațiile: 
TRACTORUL : Rad — Godcea 
(min. 46 Marinescu). E. MOL
DOVAN DUMITRU. ALDEA - 
CÎMPEAN. Lakatoș (min. 36 
Luca), C. Moldovan — Marcăș. 
FOLBERTH. Hintea. C. S. 
TtRGOVIȘTE : MÎNDRILĂ — 
Lică. BAICEA. Dumitrescu 
(min. 10 Ene). Niculescu — 
Bica. BURLEANU. Dumitrașcu. 
Ostafi — COJOCARU. Gheoacă

Mircea M. IONESCU

*

ETAPA VIITOARE (duminică l< sep
tembrie) : Șoimii I.P.A. Sibiu — Car- 
pațl Mîrța, Mecanică fină Steoua 
București — Tractorul Brașov. C.S.M. 
Drobeta Tr. Severin — Automatica' 
București. I.M.AS.A. Sf. Gheorghe — 
Gaz metan Mediaș, Unirea Alexan
dria — Metalul București, Autobuzul 
BucureștiMinerul Motru, Chimico 
Timăvenl — Progresul Vulcan Bucu
rești, C.S. Tirgaviște — Flacăra Auto- 
mecanico Moroni, Dinamo Victorio 
București — l.P, Aluminiu Slatina.

Manafu, A. Soare, C Octavian,
Gr. Jugănaru, C. Guiu , M. Ver-
zescu, N. Tokacek.

1. ALUMINIU SLATINA 3 2 0 1 8-3 4
2- 3. Șoimii Sibiu 3 2 0 1 6-3 4

Flacăra Moreni 3 2 0 1 6-3 4
4. Automatica 3 2 0 1 5-3 4

5- 6. Dinamo Victoria 3 2 0 1 5-4 4
Carpați Mi rșa 3 2 0 1 4-3 4

7- 8. Minerul Motru 3 1 1 1 3-2 3
Tractorul Brașov 3 1 1 1 4-3 39. Mec. fina Steaua 3 1 1 1 2-2 3

10. Metalul București 3 1 1 1 5-6 3
11-12. Progresul Vulcan 

C.S.M. Drobeta Tr.S.
3 1 0 2 4-5 2
3 1 0 2 6-7 2

13. Autobuzul 3 0 2 1 3-4 2
14-15. I.M.AS.A Sf. Gh. 3 1 0 2 1-4 2

Chimica Tîmâvenl 3 1 0 2 3-6 2
14. Gaz metan 3 1 0 2 2-6 2
17. Unirea Alexandria 3 1 0 2 3-8 2
ie. C.S. Tlrgoviște’) 3 1 2 0 5-3 1

•) Echipă penalizată cu trei puncte

EXPLORĂRI DEVA 1-0 (0-0)
80) ratează ocazii excelente. 
Jucătorii de la Strungul for
țează. totuși, victoria, pe care 
o vor obțin<> prin golul mar
cat în min. 86 : Szikler ia o 
acțiune pe cont propriu, dri
blează doi apărători, intră în 
careu, șutează. balonul lovește 
bara, ricoșează la Rusz, care, 
venit din urmă. înscrie impa- 
rabil. în minutul următor por
tarul Vidac s-a opus unui... 
1—1, scoțînd miraculos șutul 
lui Vidican.

Arbitrul M. Neșu (Oradea) a 
condus foarte bine formațiile : 
STRUNGUL : Vidac — Țîrban. 
Gall. BRAN. Molnar — BÎ
TEA. SZIKLER. IOVA, Tușa 
(min. 68 Rusz) — Urs (min. 
80 Mureșan). NEDELCU. MU
REȘUL : BALLA — Colesniuc, 
Vișan, Ștefănescu. Fogorași — 
NEAGU (min. 76 Popa). TIR- 
CHINECI, M. Marian — Bucur, 
Ocașutean (min. 85 Lavu). VI
DICAN.

Florin SANDU
★ ★

Munteanu, I. Lespuc, I. Ormeni- 
șan, C. Crețu, Al. Jurcă, I. Fi- 
lipescu, P. Fuchs.

1. GLORIA BISTRIȚA 3 2 1 0 6- 1 5
2- 3. C.F.R. Timișoara 3 2 1 0 4- 0 5

Aurul Brad 3 2 1 0 5- 1 5
4. C.S.M. Reșița 3 2 1 0 4- 1 5
5. „U" Cluj-Napoca 3 2 0 1 14- 5 4
6. Strungul Arad 3 2 0 1 4- 4 4
7. Avîntul Reghin 3 1 1 1 5- 3 3
8. Armătura Zalău 3 1 1 1 2- 2 3

9-10. Gloria Reșița 3 1 1 1 4- 7 3
Olimpia S. M. 3 1 1 1 4- 7 3

11. Minerul Lupeni 3 1 0 2 5- 4 2
12-13. Ind. sirmei C.T. 3 1 0 2 6- 7 2

Mureșul Deva 3 0 2 1 0- 1 2
14. Unirea Alba lulia 3 1 0 2 1- 4 2
15. Sticla Turda 3 0 2 1 1- 5 2
16. Minerul Cavnic 3 1 0 2 6-12 2
17. F.C.M. UT.A. 3 0 1 2 1- 3 1
ie. Metalurg. Cugir 3 0 1 2 1- 6 1

ETAPA VIITOARE (duminică 16 șep 
tembrie): Armătura Zalău — Unirea 
AJba Tulia, Gloria Bistrița — C.F.R 
Timijoora, C.S.M. Reșița — Industrio 
sînmei Cîmpia Turzil, Olimpia Satu 
Mare — Strungul Arad, Minerul Lu- 
oeni - Metalurgistul Cugir, Minerul 
Cavnic — Avîntul Reghin, Sticla Arie- 
șui Turda - „U" Cluj-Napoca, Mu
reșul Explorări Deva — Gloria Reșița 
e GM. U.T A. - Aurul Brad.

FOND TOTAL DE CIȘTIGURI : 
779.768 LEI.

NUMERELE EXTRASE 
LA TRAGEREA 

EXCEPȚIONALA PRONOEXPRES 
DIN 9 SEPTEMBRIE 1984

FAZA 1. EXTRAGEREA I: 44 3? 
3 42 30 40 19 12; EXTRAGEREA 
A n-a: 9 11 7 28 42 24 35 23: EX
TRAGEREA A ni-a: 17 40 24 1 
7 12 29 23.

FAZA A n-a. EXTRAGEREA A 
TV-a: 37 43 6 42 32 16; EXTRA
GEREA A V-a: 21 43 20 8 38 34; 
EXTRAGEREA A VI-a: 35 3 21 
32 8 34.

FOND TOTAL DE CIȘTIGURI: 
969.952 lei. I

10TUI Df TWERET- 
SflECIlOMA Df TWERET 
A CAPITALEI 3-1 (2-1)

Ieri, după-amiază, pe stadionul 
„23 August4* din Capitală, cu o- 
cazia sosirii cicliștilor din „Tu
rul României4*, a avut loc jocul 
de verificare dintre Lotul repre
zentativ de tineret și Selecționata 
de tineret, alcătuită din jucători 
care activează la cele patru e- 
chipe de Divizia „A“ din Capi
tală. Mai experimentați, mai clari 
în joc, componenții lotului de ti
neret au obținut victoria cu sco
rul de 3—1 (2—1). Partida a în
ceput sub semnul echilibrului, 
fazele alternînd la ambele porți. 
Prima acțiune bine construită a 
selecționatei Bucureștiulul, în 
min, 12, s-a soldat ou deschide
rea scorului: V. ENE a pătruns 
în careu și a șutat cu boltă, pes
te portarul Vodă, ieșit în întîm- 
pinare. în replică, lotul de ti
neret a declanșat cîteva acțiuni 
spectaculoase, avîndu-1 în prim 
plan pe brașoveanul Mandoca și 
reușind egalarea în min. 18: 
Muntean a pătruns pe partea 
dreaptă, a centrat la întilnire și 
MANDOCA a reluat fulgerător, din 
void, în plasă: 1—1. în continua
re, elevii antrenorului C. Drăgu- 
șln atacă cu aplomb, își creează 
alte cîteva bune ocazii, ratate 
Insă de Muntean (min. 24) și 
Botezan (min. 29 — la o excelen
tă pasă înapoi transmisă de Soa
re) și reușește să ia conducerea 
în min. 44 prin fundașul PASCU 
în urma unei frumoase acțiuni in
dividuale.

La reluare partida scade valo
ric, acțiunile sînt ceva mai lente 
(căldura a avut și ea partea ei 
de contribuție) și. ca urmare, fa
zele de poartă au fost mai rare. 
Totuși Lotul reprezentativ de ti
neret mai „punctează** încă o 
dată prin SOARE (min. 65) care 
a șutat imparabil din interiorul 
careului, stabilind scorul final.

Arbitrul Dan ‘Petrescu (Bucu
rești) a condus foarte bine for
mațiile :

LOTUL DE TINERET: Vodă 
(min. 46 Zlotea) — Bălan (min. 
46 Gheorghiu), BUCICO. Stancu 
(min. 68 Crăciun). PASCU — Bo
tezan. Lazăr, MIREA — Muntean, 
Soare. MANDOCA.

SELECȚIONATA CAPITALEI : 
Gherasim (min. 46 Toader) — 
MEZAROȘ fmln. 46 Nedelciu), Belu 
(min. 46 Cîrstea), Rizea, Drăgan 
— Rusu. (min. 46 Mărginean). Cu- 
relea, V. ENE — Marian (min. 55 
D. POPESCU). Stănculete (min. 70 
Keresteș), Dima (min. 46 Fl. 
Popa).

Gheorghe NERTEA

„TRICOLORII" 
PLEACĂ AZI 

(Urmare din pag 1)

Detarea unor scheme la fazele 
fixe. în orima reDriză. lotul a 
aliniat următorul .11“ : Lung 
— Rednic. Ștefănescu. Torgules- 
cu. Ungureanu — Ticlcanu, 
Andone. Irimescu. Hagi — 
Augustin, Coras. La nauză. 
scorul (care a contat mai du- 
tin) a fost 1—0. Drin golul 
marcat de Irimescu. cu caoul. 
din excelenta centrare a lui 
Hagi. La reluare. Lung. Ste- 
fănescu. Țicleanu. Coras si 
Irimescu au cedat locurile lui 
Iordache. Iovan. Matcut. Mo
vilă si Geolgău. Negrilă a ju
cat la ..tineret11. Lotul national 
de seniori a mai marcat de 
două ori. Drin Matcut. acțiune 
persona’ă, și Rednic, gol 
spectaculos orin foarfecă ne 
SDate. la o centrare de De 
dreapta. Pe parcurs. Bozesan 
l-a înlocuit pe Andone. care 
a acuzat o lovitură la picior. 
Mai grav s-a accidentat Iovan, 
care a acuzat o recidivă a ac
cidentării mai vechi de liga
mente. care l-a tinut mult timp 
De tusa. Nu a fost folosit Klein, 
accidentat la piciorul stîog dat 
se speră ca de luni el să in
tre într-un regim normal de 
pregătire.

Duminică au urmat alte 
două antrenamente, cu care 
lotul național si-a încheiat 
pregătirile în tară urmînd ca 
astăzi după-amiază si marți 
să le continue la Belfast unde 
miercuri, asa cum se știe, e- 
chipa României va debuta in 
oreliminariile noii ediții a 
Campionatului mondial. în 
compania redutabilei repre
zentative a Irlandei de Nord 
prezentă în f„za .sferturilor" 
la turneul final al C.M din 
Spania — ’82. în ciuda absen
telor de care am amintit tri
colorii sînt animați de do
rința de a da o replică puter
nică valoroșilor adversari si să 
debuteze în noua ediție a 
C.M. cu un rezultat bun.

Lotul national de fotbal plea
că spre Belfast, astăzi, ne Ca
lea aerului. Antrenorii Mircea 
Lucescu si Mircea Rădulescu 
vor deplasa următorul lot de 
jucători : Lung Iordache.
Rednic. Negrilă Ștefănescu, 
Iorgulescu Andone Ungureanu. 
Țicleanu. Klein. Irimescu. 
Mateut Movilă. Geolgău Co
ras. Augustin si Hagi. Medi
cul lotului este dr. Nicolae 
Andrecscu. iar masor. Lucian 
Bulus.



0 FRUMOASĂ REGATA DE CAIAC-CANOE, 
AȘI Al PADELEI Șl PAGAEICU VIITORI

Pe lacul Snagov s-a desfășu
rat un atrăgător concurs in
ternațional de caiac-canoe, la 
care au luat startul sportivi 
din Polonia, Ungaria, România
— tineri pînă la 21 de ani. în
trecerea de canoe simplu a fost 
dominată de Aurel Macarenco, 
un stelist talentat și ambițios 
din Chilia Veche, victorios pe 
500 și 1000 m. Cu o pleiadă de 
tineri dornici de afirmare, ce 
vor prelua în viitorul nu prea 
îndepărtat ștafeta primei noas
tre reprezentative de caiac- 
canoe, România s-a situat pe 
primul loc în clasamentul ge
neral (104 p), urmată de Unga
ria 101 p și Polonia 72 p.

Rezultatele .tehnice, in ordi
nea desfășurării celor 13 pro
be : K 1 — 1000 m (b) : 1.
Fcrcnc Csipes (Ungaria) 3:56,0, 
2. Gabor Kulcsar (Ungaria) 
3:57,5. 3. Terechowicz Witold 

_ (Polonia) 3:59,4 ; C 1 — 1.
Aurel Macarenco (România) 
4:21,0, 2. Benke Mikloș (Unga
ria) 4:28,1, 3. Attila Szabo (Un
garia) 4:31,4 ; K 2 — 1. Polo
nia (Hrynkiewicz, Kurpiewski) 
3:31,0, 2. România (Miloșoiu. 
Firfirică) 3:33,4, 3. Polonia (Go- 
jewski, Wosniak) 3:33.8 ; C 2
— 1. România (Luca, Poștariu) 
3:50,0, 2. Polonia (Wiczewski, 
Pyotrowski) 3:51,3, 3. România 
II (Lehaci, Afanase) 3:51,4 ; 
K 4 — 1. Polonia (Hrynkie
wicz, Kurpiewski, Chwialkows-

JOHN McENROE ȘI IVAN LENDL
riNALIȘTI LA FLUSHING MEADOW

Mea- 
l de a se 

această 
dar din 
fus orar 

rezultatele
intiimai 

disputate.

NEW YORK, Marele turneu 
de tenis de la Flushing 
dow este pe punctul 
încheia. De fapt, la 
oră el a luat sfîrsit, 
cauza decalajului de 
nu ne-au parvenit i 
ultimelor dispute.

Să vă prezentăm 
rezultatele finalelor 
in cea de dublu juniori, tînă
rul nostru jucător Mihnea Năs- 
tase, făcind pereche cu mexi
canul Leonardo Lavalle, a ob
ținut victoria cu 7—6. 1—6.
6—1 în finala cu Moreno. Iza- 
ga (Mexic. Peru). Juniori : 
Mark Kratzman (Australia) — 
Boris Becker (R.F.G.) 6—3, 7—6. 
junioare : Katerina Maleeva 
(Bulgaria) — Niurka Sodupe 
(S.U.A.) 6—1. 6—2 ; dublu ju
nioare : Gabriela Sabatini. Mer
cedes Paz (Argentina) — Step
hanie London — Cammy Mc.

Azi, la Moscova

ÎNCEPE MICIIII PtNlfiU TIIIIII MONDIAL DE ȘAH
Azi începe la Moscova, In 

Sala Coloanelor a Palatului Sin
dicatelor, mult așteptatul med 
pentru campionatul mondial de 
șah, dintre actualul deținător al 
titlului Anatoli Karpov și șalan- 
gerul său Garri Kasparov. Cel 
doi mari maeștri sovietici și-au 
Încheiat pregătirile dinaintea 
confruntării și au avut vineri 
o primă apariție in public, îm
preună. în cadrul unei confe
rințe de presă. Sobru in decla
rații. ca totdeauna, campionul 
mondial s-a limitat In a spune 
că ......va fi un meci greu, opu-
nlnd pe cei mai buni competi
tori pe care-i are lumea șahiști 
la ora actuală". La rindul său. 
șalangerul a declarat : „Sint oa
recum emoționat înaintea aces
tui start, primul de acest fel 
in cariera mea. Dar sper să-ml 
recapăt siguranța chiar de 
prima partidă. M-am pregătit 
tens pntru această Intilnire, 
care va trebui să dovedesc 
am cucerit pe merit dreptul 

’a lupta pentru cununa supremă*.
Agențiile internaționale de pre

să subliniază faptul că ambii o- 
ponenți par a fi lntr-o formă

la 
ln- 
ta 
că 
de

PRIMELE RUNDE LA ZORICH
ZURICH. La turneul open care 

are loc la Ziirich, In primele 
două runde Florin Gheorghiu l-a 
întrecut (cu negrele) pe elve
țianul Ziiger șl a remizat apod 
cu spaniolul Bellon. Alte rezul
tate : runda I : Bellon — Kor- 
cl-nol 1—0, Hort — Forintos 1—0, 
Ekstrom — Spasski 0,5—6,5, 
Nunn — Pia Gramling 1—0, Ta
tiana Lemaciko — Hug 0—1 ; 
runda a Il-a : Hug — llort 0,5— 
0,5, Sejrawan — Herzog 1—0, 
Spasski — Duckstein 0—1, Eks- 
tr6m — Sosonko 0,5—0,5, Kart — 
Cramllng 0—1, Forlntos — Le
maciko 1—0.

- .
ki, Terechowicz) 3:06,0, 2. Un
garia (Balasz, Csipes, Gindl, 
Kovacs) 3:06,8, 3. România (Ve- 
lea, Constantin, Firfirică, Mi- 
loșoiu) 3:08,4 ; K 1 — 500 m (f)
1. Rita Koeban (Ungaria) 2:04,4,
2. Genoveva Marinache (Ro
mânia) 2:06,0, 3. Henrlett Hu
ber (Ungaria) 2:06,4; K 2 — 
500 (f) — 1. Ungaria (Rita Ko
eban, Henriett Huber) 1:49,7, 2. 
România (Marina Ciucur, Ana 
Larie) 1:51,6, 3. România II 
(Luminița Munteanu, Valenti
na Cornea) 1:52,8.

K 1 — 500 m (b) — 1. Fe
renc Csipes (Ungaria) 1:46,1,
2. Marius Firifirică (România) 
1:47,0, 3. Viorel Polocoșer (Ro
mânia) 1:47,1 ; C 1 — 1. Aurel 
Macarenco (România) 1:56,5, 2. 
Bogdan Piotrowski (Polonia) 
1:59,4, 3. Attila Szabo (Unga
ria) 1:59,5 ; K 2 — 1. Polonia 
(Hrinkiewicz, Kurpiewski)
1:35,5, 2. Ungaria (Kovacs, Fi
del) 1:36,2, 3. România (Velea. 
Constantin) 1:37,0 ; C 2 — 1. 
România (Luca. Poștariu) 1:41,4, 
2. Ungaria (Bodo, Bochocs) 
1:47,0, 3. Polonia (Wiczewski, 
Pyotrowski) 1:4?,0 ; K 4 — 1. 
Polonia (Hrynkiewicz, Kurpie
wski, Chwislkowski, Terecho
wicz) 1:26,7, 2. România (Ve- 
lea, Constantin, Dulău, Milo- 
șoiu) 1:27,7, 3. Ungaria (Kul- 
csar, Csipes, Fidel, Kovacs) 
1:27,8 ; K 4 — 500 m (f) : 1. 
Ungaria (Kolban, Huber, Ott-

Gregor (S.U.A.) 6—4. 3-6. 6-2.
La senioare, conform previ

ziunilor, Martin* Navratilov* a 
obținut victoria. întreeînd-o pe 
Chris Evert-Lloyd cu 4—6. 6—4. 
6—4. după un joc de 107 mi
nute. în semifinale. Navratilo
va a învins-o pe Wendy Turn
bull (Australia) cu 6—4. 6—1, 
iar Evert-Lloyd * tntrecut-o pe 
canadianca Carling Bassett cu 
6—2, 6—2. Proba masculină de 
dublu a fost ciștigată de John 
Fitzgerald, Tomas Smidt (Aus
tralia, Cehoslovacia) cu 7—6, 
6—3. 6—3. tn fața suedezilor. 
Ștefan Edberg si Anders Ja- 
rryd.

în semifinalele de simplu 
bărbați : John McEnroe — Ji
mmy Connors 6—4. 4—6, 7—5.
4—6. 6—3 (3 ore si 45 minute). 
Ivan Lendl — Pat Cash 3—6, 
6—3, 6—4. 6—7, 7—6 (3 ore si 
40 minute).

da vîrf. Karpov a câștigai ulti
mele două turnee la care a luat 
parte In acest an, la Oslo șl Lon
dra, iar Kasparov a dispus, cu 
relativă ușurință, de adversarii 
săi din fazele decisive ale tur
neului eandldațllor, V. Korcimo! 
(7—4) șl V. Smislov («,5—4,5). De
ținătorul îșl apăra pentru a treia 
oară titlul, după cele două me
ciuri câștigate in fața Iul V. 
Korcinol, In 1978 și 1981. A fost 
proclamat campion mondial in 
1975, In urma mult comentatului 
forfait al lui Bobby Fischer. In
tre cei doi actuali adversari este 
o diferență de 12 an!, Garri Kas
parov abia ieșind din vtrsta Ju
nioratului. A Împlinit E dț ani 
la 1« aprilie.

învingătorul confruntării Kar
pov — Kasparov va fi desemnat 
prin câștigarea a ) partide (fără 

a se socoti remizele).

TURNEELE ,,AKROPOLIS“
La Atena au avut loc tradi

ționalele turnee intematioaale 
de șah „Akropolig*. desfășu
rate in sistem elvețian (11 run
de). La feminin a ciștigat Ha
nna Erenska-Radzewska (Po
lonia). cu 8 p. urmată de 
Suzana Maksimovici (Iugosla
via) 7,5 p. Locurile 3—4 au fost 
împărțite de Dana Nuțu (Româ
nia) și Zsuzsa VerBczi (Unga
ria), cu cîte 6,5 p. A doua re
prezentantă a tării noastre. E- 
lisabeta Polihroniade-Rusu, a 
acumulat șl ea 6,5 p. în tur
neul masculin, pe primele două 
locnri s-au clasat Sznapik (Po
lonia) și Velickovlci (Iugosla
via) — 7,5 p. La jumătate 
punct distantă a terminat Va
lentin Stoica (România), pe lo
cul 3—7. 

rok, Sudar) 1:38,5, 2. România 
(Larie, Eșanu, Ciucur, Marl- 
nache) 1:39,2, 3. România II 
(Munteanu, Cornea, Milășescu, 
Beliciu) 1:43,4.

A fost o regată frumoasă, 
cu două zile pline de Întreceri 
viu disputate, cu viitori ași ai 
padelel 
probelor 
olimpic, 
rezervat 
can oiști 
va desfășura 
Polonia.

și pagaei la startul 
înscrise în programul 
Tradiționalul concurs 
tinerilor caiaciștl 
pînă

sl 
se 
in

la 21 de ani
an.ul viitor.

Vasile TOFAN

FOTBALmeri d iane
Pentru meciul cu echipa României

MULTI TITULARI DE LA „MUNDIALUL
SPANIOL" ÎN LOTUL IRLANDEI DE NORD

în soc- 
reușind 
compe- 
ultima 

mondia-

Echipa Irlandei de Nord are 
o frumoasă reputație 
cerul european. ea 
rezultate superioare în 
tiții de amploare. La 
ediție a campionatelor 
le. cea din 1982, formația nord- 
irlandeză a fost considerată 
printre marile și plăcutele sur
prize. O mare surpriză a eon- 
stituit-o, dealtfel, și victoria 
(1—0) înregistrată in deplasa
re. in fața echipei R.F.G.. In 
preliminariile campionatului eu
ropean încheiat în această va
ră prin turneul final din Fran
ța. Acolo, totuși. elevii lui 
Billy Bingham nu au ajuns, 
pentru că victoriei-surpriză de 
La Hamburg i-au urmat înfrîn- 
gerile în fața Turciei șl Aus
triei și scorul alb împotriva 
Albaniei, ceea ce a consfințit, 
in final, calificarea reprezenta
tivei R.F.G.. la golaveraj.

Irlanda de Nord are. insă, la 
palmaresul recent victoria, la 
ultima ediție a campionatului 
interbritanle, intrecind in cla
sament reputatele formații ale 
Angliei, Scoției. Tării Galilor.

Pentru apropiata partidă cu 
reprezentativa României mana
gerul Billy Bingham a convo
cat următorul lot : Pat Jen
nings, George Dunlop — por
tari ; Jimmy Nicholl. John 
McClelland. Gerry McElhinney, 
John O’Neill. Mai Donaghy, 
Nigel Worthington, David 
McCreery, Paul Ramsey Sa
mmy McIlroy, Martin O’Neill, 
Gerry Armstrong. Norman Whi
teside, Billy Hamilton, Ian

Calilicârilc pcntrn C.L de Diistlicf

ECHIPA ROMÂNIEI A OBȚINUT DOUĂ VICTORII
Au început turneele de cali

ficare pentru campionatul eu
ropean masculin de baschet 
în grupa .A“. la Linkoping. 
în Suedia, evoluează si repre
zentativa României, care a ob
ținut două victorii frumoase. în 
primul meci a Întrecut echipa 
Turciei cu 75—70 (41—36). iar 
în al doilea a dispus de Nor
vegia cu 87—64 (43—26). Alte 
rezultate din această grupă : 
Suedia — Norvegia 74—72. Bel
gia — Cehoslovacia 65—52. Sue
dia — Belgia 72—62. Cehoslova
cia — Turcia 79—62. După două 
etape clasamentul este urmă-

ACTUALITATEA CICLISTĂ
• Etapa a treia din „Tour 

de l’Avenir*, contratimp pe 
echLpe (51 km), la Millau, a 
fost ciștigată de formația spa
niolă „Reynolds* care a reali
zai o medie orară de 46,223 
km, fiind cronometrată in 
1.06:12. A fost urmată de URSS 
cu 1.06:16, Cehoslovacia 1.06:28, 
Olanda 1.06:48. „Mengoni“-SUA 
1.06:52 etc. Etapa a patra, de 
la Millau la Akbi (168 km), a 
revenit elvețianului Benno 
Wiss. El a evadat decisiv cu 
80 km înainte de sosire, și-a 
asigurat, la un moment dat, un 
avans de peste 4 minute, dar 
in final n-a mal păstrat decît 
un minut: 1. Wiss 4.17:11 (cu bo
nificație), 2. Benny van Bra
bant (Belgia) 4.18:16 (cu boni
ficație), 3. Silvio Martinello 
(Italia) 4.18:21 (eu bonificație).

VIZITA DELEGAȚIEI SPORTIVE
DIN R. P CHINEZA

de tovarășul Xu Cal, 
adjunct, a Întreprins 
în tara noastră in
6—9 septembrie 1984.

La Invitația Consiliului Na
țional pentru Educație Fizică și 
Sport, o delegație a Comisiei 
Naționale pentru Cultură Fizi
că și Sport a R- P. Chineze, 
condusă 
ministru 
o vizită 
perioada

Oaspeții au avut convorbiri cu 
tovarășul Haralambie Alexa, 
președintele C.N.E.F.S., șl 
membri ai conducerii C.N.E.F.S. 
privind cooperarea și dezvol-

l-a convocat pe 
Penney, o ex- 
de ani. de la 
Rangers, ca po-

Stewart, Steve Penney — 
jucători de tâmp.

Citeva remarci pe marginea 
acestui lot. cu care antrenorul 
nord-irlandez intenționează «ă 
obțină o victorie, absolut nece
sară. după cum consideră cer
curile fotbalistice locale. In 
urma startului ratat in actua
lele preliminarii ale campiona
tului mondial. înfrângerea cu 
1—0. în fața echipei Finlandei. 
Billy Bingham 
tînărul Steve 
tremă de 20 
Quenn’s Park _ 
sibll înlocuitor al coechipieru
lui său de la Rangers. Ian 
Stewart, actualmente lovit La 
genunchi și cu semn de între
bare asupra validității lui. 
Penney este un jucător rapb 
abil șl bun șqteur, lansat prin 
echipa de tineret a Irlandei 
de Nord. In poartă a fost din 
nou convocat vechiul interna
țional George Dunlop, dar ie 
așteaptă, totuși, ea goal-keeper- 
ul Arsenalului. Paț Jennings, 
tă apară centru a 106-a oară 
intre buturile echipei reprezen
tative. Gerry Armstrong. cel 
care a marcat ta primul tar 
al turneului final al campiona
tului mondial 1982. în 
contra echipei gazdă.
acum jucător de liga secundă 
In campionatul spaniol, 
Mallorca, va fi. probabil, din 
nou titular, ea și colegul său 
de reprezentativă Billy Hamil
ton (cu care a colaborat la 
înscrierea golului în meciul cu 
Spania), și el jucător acum de 

partida 
Spania,
la Rea]

Norvegia

la Hel- 
: Gre-
Bulgaria

torul : 1. România 4 p (162— 
134), 2. Suedia 4 p (146—134),
3. Cehoslovacia 2 p, 4. Belgia 
2 p, 5. Turcia • p, 6.
0 P.

Grupa ..B“ are loc 
sinki. Iată rezultatele 
cia — Ungaria 91—87. 
— Finlanda 67—63. Polonia — 
Anglia 107—90. Finlanda — An
glia 81—80. Ungaria — Polonia 
77—78, Bulgaria — Grecia 79— 
72. Clasamentul L Bulgaria 4 p,
2. Polonia 2 p. 3. Ungaria 2 p,
4. Grecia 2 p, 5. Finlanda 2 p, 
C. Anglia • p.

după 4 e-
Hernandez 

Wiss la o
Chevalier

Clasamentul general 
tape : L Carlos 
(Spania) 13.00:48, 
secundă 1, Philippe 
(Franța) la 4 s, Oleg Iaroșenko 
(URSS) la 5 s, Piotr Ugrumov 
(URSS) la 6 g etc.
• în «Turul Cataloniei* eta

pa a doua a fost ciștigată de 
spaniolul Alfonso Gutierrez în 
4.35:52 pe 192 km, iar etapa a 
treia a revenit belgianului 
Eddy van Haerens în 4.32:41 
pe 188 km. Liderul cursei este 
spaniolul Francisco Lopez 
13.44:52, urmat de Enrique Aja 
(Spania).
• A 54-a ediție a „Turului 

Veneției" (236 km) a prilejuit 
victoria italianului Moreno Ar- 
gentin în 6.15:00. In același 
timp a sosit și italianul Ezio 
Moroni. 

tarea în continuare a relațiilor 
sportive romtno-chineze.

Oaspeții s-au deplasat în ju
dețul Timiș, unde au vizitat 
obiective social-culturale fi 
sportive.

Duminică, la București, a fost 
semnat protocolul de schimburi 
bilaterale intre cele două orga
nizații sportive pentru anul 
1985. Au fost prezențl repre
zentanți ai Ambasadei R. P. 
Chineze la București.

Azi, delegația sportivă a R.P. 
Chineze va părăsi România.

divizie secundă în Anglia, la 
Oxford United. Norman White
side, de la Manchester United, 
debutant acum doi ani, la 17 
ani. în echipa Irlandei de Nord, 
se află acum din nou pe lista 
selecționabililor pentru „mon
dialele* ’86. deși a avut un 
ultim sezon lipsit de strălu
cire. el stînd mai mult pe 
banca de rezerve a echipei 
sale de club. Cum vedem, 
multi dintre jucătorii care au 
evoluat în Spania în 1982. la 
C.M.. apar și în lotul pentru 
partida cu echipa României.

DAVID STOREY
Agenția Reuter

CAMPIONATE

ANGLIA (et. 5). Arsenal — Ll- 
verpol 3—1, Aston Villa — Chel
sea 4—a, Everton — Coventry 2—L 
Leicester — Ipswich 2—1, Luton — 
Southampton 1—1, Manchester 
Utd. — Newcastle 5—0. Q.P. Ran
gers — Nottingham 8—0, Sheffield 
Wednesday — Tottenham 8—1, 
Sunderland — W.B. Albion 1—L 
West Ham — Watford 8—0. Nor
wich — Stoke (amlnat). Pe pri
mele tocuri: Arsenal șl West Ham 
ette 10 p. Pe ultimul. 22. Sout
hampton 1 p.
U. GERMANIA (et. 8). KarW- 

nitie — Frankfurt 8—2, Lever
kusen — Schalke 2—2, Dortmund — 
Mdnchengladbach 2—3, Bremen — 
Mln 6—1, Bielefeld — Stuttgart
1— T I. Braunschweig — Mannheim 
5—L 'Kaisereflautern — DQsseldort 
8—1, uerdlngen — Bayern MUn- 
chen 1—8, Bochum — Hamburg 
S—0. Pe primele locuri: Bayern I 
p (din 1 j), MSnehengladbach fl 
Kaiserslautern cite 5 p. Pe ulti
mele: 14—12. Diisseldarf, Schalke. 
Bielefeld, Dortmund, Braunsch
weig — toate cu ette 1 p.

franța (et 4). Strasbourg — 
R.C. Paris 3—0, Nancy — Meta
2— 1, Toulon — Tours 2—0. Paris 
St Germain — Marseille 2—4. 
Brest — Bordeaux 0—0, Nantes — 
Bastia 3—0, Laval — Rouen 2—0, 
Mlle — Auxerre 1—1, Monaco — 
Sochaux 2—0. Medul Toulouse — 
Lane a fost amtnat pentru marți. 
Pe primele locuiri: Bordeaux 11 
p, Auxerre 9 p. Nantes 8 p. Pe 
ultimele: 19—20. Toulouse șl Rouen 
cite 3 p.

R.D. GERMANA (et. 4). Rostock 
— Jena 0—0, Chemie Leipzig — 
Frankfurt/O. 1—1, Aue — SuM 
2—o Mesa — Dynamo Berlin 0—2, 
Magdeburg — Dynamo Dresda 
0—2. Erfurt — F.C. Karl-Marx- 
Stadt 0—0, Brandenburg — Loko
motive Leipzig 0—0. Pe primele 
Jocuri: Dynamo Dresda și Dynamo 
Berlin ou cite 8 p. Frankfurt/O. 
6 p. Pe ultimele: 13. Sulci 1 p, 14. 
Riesa 1 p.

SCOTIA (et. 5). Dumberton — 
Celtic 1—1, Dundee Utd. — F.C. 
Dundee 3—4, Midlothian — st 
Mirren 1—2, Morton — Aberdeen 
0—3. Glasgow Rangers — Hiber
nian 2—0. Pe primele locuri: Aber
deen 10 p. Rangers 8 p. Pe ulti
mul: 10. F.C. Dundee 2 p. In se
mifinalele „Cupei ligii" Scoție! se 
vor Intftnl Midlothian — Dundee 
Utd. și Glasgow Rangers — This
tle (divizia secundă). Meciurile 
tur la 26 septembrie, cele retur la 
10 octombrie.

ȘTIRI, REZULTATE

• La Port of Spain au fost sta
bilite participantele la C.M. de 
juniori. In finala zonei Americdi 
de Nord, Centrale șl Caraibeior, 
Mexic a învins Canada cu 2—L 
după prelungiri. Ambele formații 
s-au calificat. Insă, pentru turneul 
final, programat anul viitor, de 
la 5 la 20 octombrie. In Chile. 
Pentru locul 3: El Salvador — 
S.U-A. 3—2.
• Echipa Argentinei și-a anulat 

cele două meciuri cu Arabia Sau- 
dltă. In schimb, selecționata Ar
gentinei va juca la 18 septembrie 
la Ciudad de Mexico cu repre
zentativa țării gazdă, iar In no
iembrie va avea loc revanșa, pro
babil la Buenos Aires.

niki lauda Învingător la monza
MONZA. Marele premiu auto

mobilistic al Italiei, formula I, 
desfășurat duminică pe circuitul 
de la Monza s-a incheiat cu 
succesul pilotului austriac Nikl 
Lauda (Marlboro McLaren Tag) 
care a parcurs cei 296.800 km în 
1.20:29,065. A fost urmat de 
Michele Alborato la 24,249 s șl 
Riccardo Patrese la un tur.


