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Campionatele naționale și ale „Daciadei" la lupte greco-romane

SPORTIVII DE LA DINAMO ȘI STEAUA 
AU DOMINAT ÎNTRECERILE FINALE

BRAȘOV, 28 (prin telefon). 
Duminică, în ultima reuniune 
din cadrul campionatelor națio
nale șl al „Daciadei" la lupte 
greco-romane (seniori) a fost 
stabilită noua ierarhie la cele 
10 categorii de greutate. Cum 
era de așteptat, competiția a 
fost dominată de sportivii de 
la Dinamo și Steaua, care au 
cucerit cite patru titluri, cele
lalte două revenind luptătorilor 
de la Rapid București și CSM 
Suceava. La fel de scontate au 
fost și „seriile" de victorii (mai 
mult de jumătate înainte de 
limită) realizate de componentei 
lotului reprezentativ, care se 
pregătește pentru apropiatele 
campionate mondiale din Nor
vegia (8—11 august).

Reuniunea de duminică dimi
neața a cuprins, in prima sa 
parte, meciuri pentru stabili
rea „finalei de 3". Iată prin
cipalele rezultate : cat. 48 kg 
— Radu Strubert b.p. (5—1) 
Costel Purchel; cat. 53 kg — 
Aurel Tomuța b.p. (11—1) Nlca 
Onica, Mihai Cișmaș b. supe
rioritate (12—0) Ilie Miuti ; 
cat. 57 kg — Nicolae Nițoiu 
b.p. (6—5) Ștefan Marian ; cat, 
68 kg — Gheorghe Savu b. di
ferență (3,5—0,5) Costică Coșo- 
van ; cat. 68 kg — Constantin 
Uță b. tuș r. I Constantin Ale- 
xandrache ; cat. 74 kg — Ște
fan Rusu b.p. (7—2) Constantin 
Țintea ; cat. 82 kg — Sorin 
Herțea b. descalificare r. I Cos- 
tin Gheorghe ; cat. 90 kg —

Finala Concursului Național sătesc 

tic atletism dotat cu „Cupa l'.N.C.A.P."

Gheorghe Glonț b.p. (17—47) 
Cristian Albuiț (a fost condus 
cu 8—13 !) ; cai. 100 kg — Va- 
sile Andrei b. tuș r. I Ion Paș- 
calău : cat. grea —• 130 kg — 
Ion Grigoraș b. superioritate 
r. II Adrian Alionte.

Au urmat, apoi, Întrecerile 
care au decis ordinea pe podiu
mul de premiere. Iată cîteva 
dintre meciurile mai intere
sante. La cat. 48 kg, Ionel 
Tase, condus cu 2—0 de tină- 
rul R. Strubert, a reușit ega- 
larea, 2—2, și, avînd ultima ac
țiune, obține o victorie care îl 
va apropia de primul său titlu 
de campion. La cat. 62 kg, Gh. 
Savu — N. Nițu 9—1. La cat. 
68 kg, au luptat doi colegi de 
lot, Șt. Negrișan și C. Uță, 
venit de la cat. 62 kg, primul 
cîștigînd cu 5—0. La cat. 82 kg, 
Sorin Herțea — Olimpiu Ro- 
mocea, un meci fără probleme 
pentru urmașul lui Draica, în

Dan GARLEȘTEANU

(Continuare in pag. 2—3)

CjM. de câiac-canoe (juniorîj

REPREZENTANȚII NOȘTRI! 
AU CUCERIT ȘAPTE MEDALII »
• Argint la caiac simplu (b), caiac 4 (b) 

și canoe dublu • Bronz la canoe simplu, 

canoe dublu, caiac simplu (f) și caiac 4 (b)

Prezenți in Italia, la cam
pionatele mondiale de caiac- 
canoe pentru juniori, sportivii 
români au avut o comportare 
frumoasă, cucerind sîmbătă, 
in cadrul primelor finale, pe 
500 m, desfășurate pe lacul 
Albano, o medalie de argint, 
prin Daniel Stoian (caiac sim
plu) și trei de bronz: caiac 
simplu fete — Genoveva Ma- 
rlnache, canoe dublu — Mir
cea Cale, Fănel Miloș și caiac 
4 — Alexandru Popa, Till 
Oancea, Ionel Neagu, Alexan
dru Ionescu.

Astfel, in finala probei de 
K 1 — 500 m băieți, juniorul 
român Daniel Stoian s-a aflat 
încă din start in prim-planul 
disputei, reușind — la capătul 
unei curse frumoase — să o- 
cupe locul II (1:45,02), după 
Torsten Gutsche (R.D.G.) 
1:43,94 și înaintea lui Thomas 
Reineck (R.F.G.) 1:45,55. Iată 
rezultatele din celelalte finale 
în care sportivii români au 
urcat pe podium : K 1 (fete) : 
1. Ramona Portwich (R.D.G.) 
2:01,37, 2. Katalin Lakatoș
(Ungaria) 2:03,94 ; 3. Genoveva 
Marinache (România) 2:04,81 ; 
CANOE DUBLU : 1. V. Rei-

neischi, E. Sbitnev (U.R S.S.) 
1J43,73, 2, S. Blodau, M. Pater 
(R.D.G.) 1:45,29, 3. M. Cile, 
F« Miloș (România) 1:15,91 { 
K 4 (băieți) : 1. U.R.S.S. (Kir- 
ner, Bender, Lomishvili, Smir
nov) 1:27,79, 2. Ungaria (Na-
gjrvardi, Foti, Karnok, Szep) 
1:27,85, 3. România (Popa, Oan
cea, Neagu, Ionescu) 1:27.88, 
De remarcat cursa făcută de 
echipajul nostru de caiac 4, 
care, pe Întreg parcursul 
celor 500 m, a stat permanent 
in pluton cu cîștigătorii, fapt 
ce dovedește atit excelenta 
pregătire fizică, cit și ambiția 
de a nu ceda nici un virf de 
barcă pînă Ia sfîrșit. în acest 
context „bronzul" lor pate 
mai strălucitor.

în finalele disputate dumini
că. pină la închiderea ediției 
putem consemna următoarele 
rezultate de valoare ale spor
tivilor noștri pe distanța de 
1000 m : medalii de argint Ia 
canoe dublu — Mircea Cale șl 
Fănel Miloș cu 3:38,26 și la ca
iac 4 b — Alexandru Popa, TiU 
Oancea. Daniel Stoian și Ale
xandru Ionescu cu 3:00,37 și 
medalie de bronz la canoe sim
plu, Gh. Andriev cu 4:09.74.

SUTE DE CONCURENT!
INTR-0 ÎNTRECERE DE TRADIȚIE

într-o ambianță sărbăto
rească, stadionul „1 Mai" 
din Slobozia a găzduit finala 
Concursului Național sătesc 
de atletism dotat cu „Cupa 

sub 
ale
Ti- 
tra-

Național 
dotat cu

U.N.C.A.P." desfășurată 
însemnele „Daciadei1* și 
Anului Internațional al 
neretului. O întrecere de 
diție (anul acesta la a 8-a e- 
diție). 
pretutindeni 
teres, 
țele 
tanți. 
la nivelul 
Peste 300 de 
buni dintre 
prezenți la 
asociație.

Și dacă reprezentanții jude
țului Suceava 
țumiți că au 
cu două titluri 
(alte județe

O remarcabilă performanță la C.E. de natație — juniori

TAMARA COSTACHE-MEDALIE DE AUR
unui), in schimb cei ai Ialo- 
miței au trăit bucuria pentru 
a fi ocupat tocul I în clasa
mentul pe echipe. O răsplată 
binemeritată 
lor și 
care 
gure 
diții 
ment, 
eliminat ;
de Celsius sîmbătă, 
nică). Chiar și în aceste con
diții puțin propice, in multe 
probe finaliștii au concurat 
cu multă ambiție, ca, de 
pildă, în proba de 800 m în 
care Petruța Riciu (Buzău) 
a realizat un timp foarte bun. 
pentru o întrecere sportivă de 
masă : 2:12,0. Viu disputa-

Tiberiu STĂM A

Șl RECORD EUROPEAN LA 100 m LIBER!
pentru efortul 

al organizatorilor locali, 
s-au străduit să asi- 
tuturor finaliștilor con- 
optime. Un 

totuși, n-a 
canicula

GENEVA, 28 (prin telefon). 
O splendidă performanță româ
nească în ultima zi a Cam
pionatelor europene de nata
ție pentru juniori : TAMARA 
COSTACHE a ciștigat meda
lia de aur în cea mai rapidă 
probă, 100 m liber, intr-un 
timp de excelentă valoare. 
56,69, nou record european de 
junioare, nou record național 
de senioare și junioare 
57,20) ! După ce duminică 
mineață, în serii, Tamara 
înotat mai crispată, fiind 
nometrată în 58,28, ea a efec
tuat după-amiază o încălzire 
„tare", și, urmind tactica 
comandată de antrenorul 
M Gothe, a luat un start 
minant în finală, înotînd

mul bazin în 26,88. Menținind 
un ritm ridicat, a terminat în 
învingătoare incontestabilă, cu 
aproape o secundă înaintea 
următoarei clasate, Stefanie 
Bofinger (R.F.G.) — 57,66. A 
treia : Regina Dittmann
(R.D.G.) — 57,81. Noua 
pioană a Europei, prima 
tre înotătoarele noastre ___
realizează o asemenea perfor
manță (după doi băieți. Cris
tian Ponta și Robert . Pinter), 
s-a născut la 23 iulie 1970 la 
Ploiești, a început practicarea 
înotului în 1977, la CSȘ „Da- 
brogeanu-Gherea Ploiești, cu 
antrenorul Mihail Gothe.

Foarte aproape de o medalie 
a fost băimăreanca Stela Pura, 
care a trebuit să se mulțu
mească în final cu locul pa
tru la 800 m liber 8:53,44. Pre
zențe românești în finale am 
mai înregistrat in ștafetele de

4X200 m liber și 1X100 mixt 
fete, ambele clasate pe locul 
opt, cu 8:45,24. respectiv 
J :43,42.

impedi- 
putut fi 
(34 gra- 
36 dumi-

s-a bucurat 
un larg in- 
toate jude- 

reprezen- 
precedent 
întreceri, 

cei mai 
de mii

care 
de 

Dovadă : 
trimis 

fără 
acestei 
finaliști, 

zeciic 
startul etapei pe

și-au 
fapt

cam- 
din- 
care

(v.r. 
di- 

a 
cro-

pot fi mul- 
plecat acasă 
de campioni 

neavînd decît (Continuare în pag 2—3)

re- 
său. 
ful- 
ori-

REPETIȚII ÎNAINTEA STARTULUI OFICIAL IA FOTBAL
„CUPA MUNICIPIULUI

BUCUREȘTI*- I UtVtNII
[Clllfll PROGRESUL-VUim
Stadionul Progresul-Vulcan a 

găzduiit, sîmbătă după-amiază ul
timul aot al tradiționalei compe
tiții fotbalistice — ajunsă la cea 
de a 19-a ediție — „Cupa ** 
cipiului București**. Cele 
echipe calificate in finală, 
și Progresul-Vulcan, au 
spectatorilor (in număr de peste
10 000> un joc agreablil. mal ales 
după pauză, cînd acțiunile ofen
sive. de ambele părți, au crescut 
în dinamism, varietate sl pericu
lozitate.

Pe linia frumoasei sale com
portări din semifinală, cînd a 
întrecut pe Sportul studențesc, 
divizionara ,,B“ — oare se a- 
nunță o îndreptățită aspirantă, 
in seria ei. la promovarea pe 
prima scenă — a dat și de a- 
ceastă dată. în confruntarea cu 
Rapid, o replică remarcabilă, 
reușind să țină în echilibru dis
puta șl apoi să cîștige trofeul în 
urma executării loviturilor de la
11 metri.

Prezentindu-se evident mai bine 
decît în semifinala de joi cu Au
tomatica. formația feroviară a 
lăsat numeroșilor el suporteri 
din tribune impresii destul de 
bune. îndeosebi prin evoluția din 
ultima jumătate de oră a parti
dei, cînd a forțat cu Insistență 
victoria, pe care însă n-a putut-o 
obține, deși s-a aflat în cîteva 
rinduri foarte aproape de ea. In

Muni- 
două 

Rapid 
oferit

Gîrjoabă oprește 
cioarele lui D. 
București.

u/i nou atac al 
Zamfir. Fază

mai precis înaceastă perioadă. . . _ _
min. 64. giuleștenii au ratat o 
imensă ooazie de gol prin D. 
Zamfir, care, în urma unei ac
țiuni 
ce a

de toată frumusețea, după 
pătruns în careul advers.

Constantin FIRĂNESCU

(Continuare in pag. 2—3)

în ultima zi a Campionatelor balcanice fle nr

TINTAȘII ROMÂNI,
DIN NOU PRINTRE ÎNVINGĂTORI
• Corneliu Ion (pistol viteză) ți Cristian Opriș (pușcă liberă) 

doi cîștigători detașați •

Rapidului, blocind mingea la pi- 
din finala Cupei Municipiului 

Foto : Aurel. D. NEAGU

în pag. 2—3

Amănunte de la numeroasele 
jocuri amicale desfășurate 
sîmbătă și duminică in (ară

ZENICA. 28 
Și în ultima zi 
lor balcanice de tir, sportivii 
noștri au avut o comportară 
foarte bună, ei aflîndu-se, din 
nou. printre fruntașii întrece
rii. în prim-plan s-au aflat 
Corneliu Ion (pistol viteză) și 
Cristian Opriș (pușcă liberă), 
care au obținut victorii apre
ciate de specialiștii prezenți 
lă standurile modernului poli
gon din localitate. De aseme
nea, Ia aceste frumoase suc
cese se adaugă și pozițiile de 
pe podium ale echipelor Româ
niei la pistol viteză, pușcă 
standard 3X20 f junioare, puș
că liberă 3X40 f seniori (lo
cul 2) și pușcă standard 3X20 
f senioare (locul 3), întregin- 
du-se, astfel, tabloul unei 
foarte bune comportări pe an
samblul competiției.

în mult așteptata întrecere 
la pistol viteză, Corneliu Ion

(prin telefon), 
a Campionate- și-a demonstrat, din nou. cla

sa. obținînd o victorie pe de
plin meritată. Acest succes 
este cu atit mai de apreciat, 
cu cit el a fost obținut în con
dițiile a două rateuri 
ma serie de 
ce a impus 
pistolului și 
o stare de 
mai apoi, avînd în vedere că, 
un nou rateu ar fi însemnat 
eliminarea din concurs. Dar, 
Corneliu Ion a fost la înălți
me. trăgînd impecabil și reu
șind 300 p. Din păcate, în 
disputa pe echipe, titlul a fost 
pierdut la barajul ultimelor 
decade, ca urmare a faptului 
că ceilalți doi compcnenți ai 
formației nu au obținut punc
taje mai aproape de posibili
tăți.

la pri-
8 secunde, ceea 
o reverificare a 

a determinat 
tensiune maximă

Radu TIMOFTE

(Continuare in pag. 8—3)



SH1IȘIII, ÎNVINGĂTORI ÎN PRIMA ITAPĂ
A CAMPIONATULUI Of DIRT-TBAK (PERECHI)

Marginalii la cel de al 68-lea campionat de rugby (III)

ÎNTRECEREA a fost adesea doar o DISPUTA IN... 4,
A V» A

BRĂILA, 28 (prin telefon), 
o întrerupere de cî- 

teva săptămini, au 
cursele motocicliste

După
fost re-

luate
pe pistele de zgură, duminică 
desfășurîndu-se,

municipal din 
întrecerile 
campionatului 

perechi.

pe stadio- 
localita- 

primei etape 
republican 

___ La start s-au a- 
alergători de Ia Clubul 

C. S. Brăila, I. P. A. 
Metalul București

nul 
te, 
a 
de 
liniat 
Steaua. 
Sibiu, 
Voința Sibiu.

Conform 
ta pentru 
diurn s-a 
la Steaua 
Sibiu. De 
ți cu un plus de omogenitate, 
«teliștii Ionel Pavel ți Ste
lla» post ol ache au reușit să

Și

așteptărilor, lup- 
primul loc pe po- 

dat intre piloții de 
și cei de la I. P. A. 
forțe sensibil egale

ciștige etapa inaugurală, cu 
27 p., fiind urmați, la o dife
rență de numai un punct, de 
sibienii Sorin Ghibu și Da
niel Stoica, care au totali
zat 26 p. îi urmează, în ordi
ne, perechile Eugen Bote- 
zatu — Marius Șoaiti (Steaua) 
cu 23 p., Și Gheorghe Șofran 
— Gheorghe Stănel (C. S. 
Brăila) cu 16 p.

în deschiderea 
de seniori, s-au 

participant! la etapa_ 
a

Primul 
de doi 
Paul Zainea 
ți Laurențiu Maier 
București), care au 
cite 10 puncte.

rii
5-a

disputelor 
întrecut tine- 

a 
Speranțelor**, 
fost ocupat 

talentați :

„Cupei 
loc a 
alergători

(Petrolul Ianca) 
(Metalul 
realizat

Grigore RIZU — coresp.

rr CUPA U.N.C.A.P." LA ATLETISM
(Urmare din pag. 1)

proba 
s-a 
lui 

la

de greutate 
încheiat cu 

Vasiie Ciulei 
un centimetru 

de Daniel 
: 14,16 m 

14,15
întrecerea

bă- 
victo- 
(Tul- 

i di- 
Grasu 

și, res- 
m ! Aprigă a 

in pro- 
care 

(Vilcea) 
urmă, cu 

Nicoleta
4,98 

în cali-

tă, 
ieți 
ria 
cea), 
teren ță
(Ialomița) 
pectiv, 
fost și _________  _
ba de lungime fete în 
Mioara ~ 
a ciștigat, pină 
5,01 m urmată 
Burbutan ( 
m, dar care 
ficări, 5,12 m 
rită...

Ungureanu 
la 

de 
(Ialomița) cu 

eărise 
și pornea favo-

Alte eîteva 
bine de 75 la 
naliști s-au 
1965. Sînt, deci, . ... _____
de ani ; altfel spus, cu pers
pectiva de a mai lua star
tul și în edițiile viitoare. In 
același timp inițiatorii și or
ganizatorii (Uniunea Națio
nală a Cooperativelor Agricole 
de Producție, C.C. al U.T.C. și

sublinieri. Mai 
sută dintre fi- 
născut după 

, tineri sub 20

FINALELE LA LUPTE
GRECO-ROMANE
(Urmare din pag 1)

care Herțea a învins prin su
perioritate. Și încă un rezultat 
de la categoria cea mai ușoară: 
I. Tase dispune, prin superio
ritate, de Daniel Grosu și ast
fel devine campion al țării.

Consiliul 
Educație 
apreciază 
cea mai reușită pe planul re
zultatelor. Desigur, conse
cință a tinereții finaliștilor !

Să notăm și numele concu- 
renților 
podium :

FETE. 
Palecser 
Paraschiv 
fov), 3. 
(Vilcea) ; 
Riciu 
Tar cu 
leta 1 
lungime _________
(Vilcea), 2. Nicoleta Burbutan 
(Ialomița), 
(Satu Mare) ; 
Mariana Senei uc (Suceava), 
Constanța Bangă 
Eugenia Ciupe

BĂIEȚI. 100 
dor (Galați), 
(Vaslui), 3. 
(Dolj) ; 1 500 
(Prahova), 2. 
zău), 3. FI. 
lungime ; 1. ______ __
hor), 2. T. Iconaru (Brăila), 3. 
I. Savu (Ialomița) ; greutate : 
1. V. Ciulei (Tulcea), 2. D. 
Grasu (Ialomița), 3. I. Nahar- 
neac (Suceava).

De subliniat sprijinul 
care Inspectoratul școlar 
județului gazdă l-a dat 
derației de resort, prin

Național pentru 
Fizică și Sport) 
actuala ediție drept

care au urcat pe
100 m : 1.

(Suceava), 
(Sect. 

Ioana
800 m. : 

(Buzău), 2. 
(Suceava), 

Burbutan 
' : 1. Mioara

Elisabeta
2. Elena 

agr. II- 
Ungureanu 
1. Petruța

Eleonora 
3. Nico- 

(Ialomița) ; 
Ungureanu

3. Maria Bitca 
greutate : 1.

2.
3.(Dolj),

(Sălaj).
m. : 1. B. San- 

2. S. Alcov
A. Cernătescu 

m : 1. M. Alesă 
M. Iordache (Bu- 
Stroe (Călărași) ; 
D. Fotache (Bi-

pe 
al 

fe- 
____ ._  cei 

45 de profesori de specialitate, 
care alături de activul 
C.J.EF.S. 
dețean i ___ ,
tribuit la reușita acestei fru
moase 
masă.

alături
Și

U.T.C., aual

de
Comitetului ju- 

con-
acțiuni sportive de

Campionatul de rugby a fost 
adesea doar o dispută in... 4, 
adică intre primele clasate 
(Steaua, Dinamo, Farul, Grivi
ța Roșie), dar la atracțivitatea 
întrecerii și-au adus contribu
ția și alte echipe, cărora, iată, 
Ie dedicăm partea a treia (și 
ultima) a „serialului" nostru.

C.S.M. SIBIU (antrenori : B. 
Boboc și D. Rășcanu) a obți
nut un merituos loc V. evo- 
luind mai aprșape de ceea ce 
așteaptă de mai multi ani su
porterii fideli ai rugbyului de 
pe malurile Cibinului. Și-a pro
bat forța de joc în partidele 
disputate acasă (13—12 cu Fa
rul, 18—18 cu Grivița Roșie, 
10—9 cu Dinamo, chiar acel 
6—12 cu Steaua fiind semnifi
cativ), dar a capotat de fie
care dată 
(12—41 cu 
vița, 9—51 
Dinamo), 
dintre partidele pe teren pro
priu și cele din deplasare ne... 
descumpănesc cumva. Ce să 
credem ? Că le lipsesc sibie- 
nilor curajul, aplombul, încre
derea în forțele proprii, care — 
dacă ar exista — ar face din 
teamul lor cu adevărat o echi
pă redutabilă nu doar de 50 
la sută ? E drept, 
joacă acum 
trecut, avînd pe lingă o 
intare experimentată (V. 
gureanu, I. Udrea, 
etc.) și o linie de 
condusă cu multă 
internaționalul O.

Arnarie și alți 
incontestabil talent, 

un „dispecer" numit 
care pe lîngă efica- 
puncte înscrise), are 
mare

POLITEHNICA 
nori : P. Vizitiu 
ghiu) s-a bazat 
deauna pe forța grămezii, 
adevărat impresionantă, 
nii au pierdut însă net dueiil 
cu „mai marii rugbyului", sin
gularul 0—0 cu Farul nefiind 
în măsură să estompeze im
presia unei anumite incapaci
tăți a rugbyștilor moldoveni, 
dezarmați (tactic) în fața frun
tașelor rugbyului nostru. Alt
fel, echipa e foarte bine do
tată fizic și a început să folo
sească acest atu important in 
construirea unor atacuri exce
lente, în care jocul colectiv al 
înaintași’ar a ieșit adesea în 
evidență, demiul N. Doroflei 
servind cu mult devotament o 
linie de treisferturi și ea in

concretiza în

mult de la 
BAIA BARE

cind a jucat „afară" 
Farul. 3—18 cu Gri- 
cu Steaua, 3—27 cu 
Acest dezechilibru

creștere. Poate frumoasa per
formanță din „Cupa României", 
competiție în care Poli a ajuns 
în finală, va constitui un sti
mulent ce se va 
viitor.

Așteptam mai 
ȘTIINȚA CEMIN
(antrenor Fi. Popovici) — care 
cu un lot realmente foarte bun 
(Gh. Demian, Gh, Pujină, E. 
Mărginean, Al. Csoma, E. Mel- 
niciuc, A. Florescu, V. Can- 
tca. Fi. Nistor, N. Giigor ș.a.) 
a terminat — dezamăgitor — 
pe poziția a VII-a, cu 10 in
fringed din 18 meciuri, cu 
doar 14 eseuri și un punctave- 
raj negativ : 119—224 ! Sigur, 
o anume lipsă de rigoare la 
capitolul pregătire, inexistența 
unui teren de joc corespunză
tor au contribuit la prelungi
rea acestei stări de criză. Nu 
e suficient să „recoltezi" jucă
tori buni, important este să-i

con-
Co- 

C.
Și
a-

DAR LA ATRACTIVITATEA SA AU CONTRIBUIT Șl ALTE ECHIPE
vidențiind pe lîngă mai 
sacrații M. Gurămare. D. 
jocaru, Cr. Gheorghiosu, 
Bossenniayer, G. Vintilă 
eîteva talente tinere ; să-1
mințim aici pe C. Merea, un 
centru clarvăzător, pe V. Pă- 
dureanu, pe D. Dinu, din linia 
de atac, și frații Stanciu și V. 
Graur, dintre înaintași. RA
PID chimia buzău (antre
nor : P. Cosmănescu) s-a pre
zentat la un nivel constant 
(bun), simțindu-se o anume 
disciplină tactică imprimată e- 
chipei de un tehnician de mi
na întîi, Vîrfurile echipei s-au 
numit : C. Capmare, un cen
tru care-și așteaptă titulariza
rea în națională, A. Dinu, des
pre care unii afirmă că ar 
fi cel mai bun fundaș din ța
ră, N. Cioarec, pilier ca-n pri
ma tinerețe, V. Gomoescu, L. 
•Lunca. Comportarea echipei 
C.S.M. SUCEAVA a constituit

I.
cânți cu 
în plus,
G. Ignat, 
citate (87 
„ochi** de

G.S.M.-U1 
mai bine ca în 

îna- 
Un- 

M. Zamfir 
treisferturi 

abilitate de 
Bechcș, de 
cîțiva ata-

jucător.
IAȘI (antre- 
și V. Ghcor- 

ca mai întot- 
cu 

ieșe- ‘

Atacă intr-un stil irezistibil fundașul buzoian Aurel Dinu (Fază 
din meciul Grivița Roșie
României")

Rapid Chimia
Foto

sufle-
cu adevărat

Buzău, din 
: Aurel D.

„Cupa 
NEAGO

CLASAMENTEI.E : cat. 48 kg : 
1. I. Tase (Rapid Buc.), 2. R. 
Strubert (.Metalul IURT Lugoj), 
3. D. Grosu 
cat. 52 ‘ 
ua), 8. 
șoara).
Buc.) ; car. : 1. îs. poțmu
(Steaua), 2. Fl. Diaoonescu (L.C 
Dacia Pitești), 3. M. Ștefan (Mus
celul Ctmpuluing) ; cat. 62 kg :
1. Gh. Savu (Dinamo Buc), 2. N.
Ni.țu (Muscel'uil Cîmpuiung), 3. 
D. Spetcu (Alumtaio Slatina) : 
cat. 68 kg : 1. șt. Negrișan
(■Steaua), 2. P. Cărare (Dunărea 
Galați), 3. C. Uță (Dinamo Buc.); 
cat. 74 kg : 1. șt. Rusu, 2. M. 
Hutuleac (__ __ -
Buc.), 3. C. Țintea 
Buc.) ; cat. 82 kg : 1. 
(Dinamo Buc.), 2. I.
(CSM Rădăuți), 3. Ol. 
(94MARED Baia Mare) 
kg : 1. I. Matei (CSM
2. A. Glonț (Dinamo____,, _.
Or. AJbut (Steaua) ; cat. 100 kg: 
1. V. Andrei (Steaua), 2. I. Sa
vin (Dinamo Buc.), 3. I. Pașca- 
lău (CS Arad) ; cat. 130 kg : 1. 
I. Grlgoraș (Dinamo Buc.), 2. I. 
Hamu (Farul Constanța). 3. A. 
Al Ion te (Metalul Buc.).

kg : 
A.

3. 
cat.

(CSM Suceava) : 
1. M. Cișmaș (Slea- 

Tomuța (CFR Timi- 
N. Oncica (Dinamo 
57 kg : 1. N. Nițoiu

: 1. Șt. Rusu, . .........
(amb:l_ de la Dinamb 

(Metalul 
S. Herțea 
Ghenasim 
Domocea 

; cat. 90 
Suceava). 
Buc.), 3.

Clasamentul pe cluburi șl aso
ciații : 1. Dinamo București
59,5 p, 2. Steaua 28 p, 3. CSM 
Suceava 13 p, 4. Farul Constan
ta 13 p, 5. Muscelul Ctmpulumg 
»,3 p, 6. Aluminiu Slatina 9 p.

Clasamentul pe județe : 1. Mu
nicipiul București IOT,5 p, 2. Su
ceava )8 p, 3. Argeș 16,5 p, 4. 
Constanta 13 p, S. Timiș 12 p, 
6. Olt 9 p.

CAMPIONATELE BALCANICE DE TIR
(Urmare din pag I)

La pușcă liberă 3X20 f ju
niori, singurul nostru repre
zentat, Cristian Opriș, a avut 
o comportare foarte bună, de- 
pășindu-și categoric partenerii 

acumulat 
mult
ceea

do întrecere. El a 
576 p, cu II p mai 
cit al doilea clasat, 
ilustrează elocvent forma 
care s-a găsit concurentul 
mân.

Dacă în disputele individua
le la celelalte probe sportivii 
români nu s-au mai aflat prin
tre medaliați. în schimb, la e- 
chipe reprezentativele Româ
niei au urcat pe podium, dar 
aceasta nu înseamnă că evo
luția de ansamblu a mulțumit 
Cu adevărat. Doar. Roxana Lă
mășanu, Olimpia Rus și Con
stantin Stan s-au situat in a- 
propierea medaliaților, citeva 
mici neatenții depărtindu-i, 
însă, de un rezultat mai bun.

REZULTATE TEHNICE : pis
tol viteză — individual : 1. Cor- 
neliu Ion 597 p (300 1-297), 2. K. 
Robo (Albania) 595 (295 : 300), 3. 
P. Gjiko (Albania) 592 p, ...7. 
Gratian Calotă 589 p, 8. Sorin 
Babli 588 p, echipe : 1. Albania

de- 
ce 
în 

ro-

1 774 p, 2. România 1 774 p, 3. 
Bulgaria 1 772 p ; pușcă liberă 
5X20 t juniori — individual : 1. 
Cristian Opriș 576 p, 2. V. Polia
kov (Bulgaria) 565 p, 3. G. Gri
gorov (Bulgaria) 564 p, echipe : 
1. Iugoslavia 1 683 p, 
ria 1 678 p, 3. ~
pușcă standard 
individual : 1.
(Bulgaria) 578
Vrbek (Iugoslavia) 576 p, 
fanka Zaikova (Bulgaria) 
4. Roxana Lămășanu 572 
Niculina Iosif 568 p, ...8. 
tra Matei 561 p, echipe : 
garia 1714 p, 2. Iugoslavia 1711 
p, 3. România 1701 p ; junioare 
— individual : 1. Temenușka
Petrova (Bulgaria) 580 p. 2. Ma- 
rtela Donceva (Bulgaria) 568 p, 
3. Miriam Horvath (Iugoslavia) 
567 p, 4. Olimpia Rus 5G6 p, ...6.

.9. Mi- 
1. Iti- 

1 685 p, 2. România 
3. Grecia 1621 p ; pușcă 

indivi- 
S. Pejovici (Iugoslavia)

R. Debevek (Iugosia- 
~ Maximovici 

4. Constan-

Grecia 
3X20 t 
Diana 

p, 2.

2. Bulga-
1 570 p ; 
senioare, 
Petkova 

. Blserka 
3. ște- 
575 p,

p, ...6. 
Dumi-

1. Bul-

pregătești, stă-i sudezi 
tește. să formezi 
o echipă !

Cuvinte și mai 
cuveni ȘTIINȚEI 
(antrenor C. Budică), 
cu admirabili rugbyști, 
frunte cu neobositul interna
țional M. Ortelecan, dar fără 
perspective, de n-ar fi decît să 
amintim că în Valea Jiului nu 
sînt juniori. Dc necrezut !

GLORIA P.T.T. ARAD (an
trenor P. Bontea) a jucat la 
posibilitățile actuale ale unui 
lot destui de modest. în timp 
ce RULMENTUL 
(antrenor : 
X în seria 
mai bună 
substanțial 
de la organele locale, de la 
conducerea marii întreprinderi 
de rulmenți, care i-a pus la 
dispoziție un minunat stadion. 
Ii trebuie acum și o echipă !

SPORTUL STUDENȚESC 
CONSTRUCȚII (antrenori : N. 
Ureche și D. Mihalache) a a- 
vut un retur excelent, care a 
urcat echipa în fruntea clasa
mentului seriei secunde. Lotul 
s-a conturat, iar jocul echipei 
a crescut văzînd cu ochii, e-

severe s-ar
PETROȘANI 

echipă 
in

BiRLAD
P. Floeseu), locul 
I. merita o soartă 

față de sprijinul 
pe care-1 primește

plăcută.o surpriză
Șt. Xonescu, om de 

să 
,XV“

realmente 
Antrenorul 
o rară modestie, a știut 
prezinte în întrecere un 
bine echilibrat care joacă foar
te frumos și cunoaște, sub im
pulsul impetuosului internațio
nal H. Dumitraș, atît de bine 
drumul spre... eseu. Sucevenii 
au avut cel mai bun punctave- 
raj din serie : 270—92. O vorbă 
de bine și despre noua echipă 
a POLITEHNICII TIMIȘOARA 
(antrenor : Dumitru lonescu) 
care a început să joace (O 
tempora .'...). Cu răbdare. Titi 
lonescu a scos-o din anonimat 
și a alcătuit un „XV" fără ve
dete, dar cu rugbyști autentici 
(A). Domocoș, R. Voinov, I. 
Căprăroiu, FI. Bcrcru ș.a.). O 
așteptăm în continuare. UNI
VERSITATEA CLUJ-NAPOCA 
(antrenor : Al. Paloșanu) s-ar 
cuveni să izbucnească mai re
pede. avînd în vedere admira
bila rezervă de juniori de la 
C.S.Ș. (antrenor : O. Chihaia).

Ne îndreptăm acum intere
sul și speranțele spre noua 
formulă organizatorică, chema
tă să revigoreze campio*natul 
de rugby.

Oimîtrie CALLIMACHI

ANUNȚ

WMHISTIMflA Of STAÎ LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
NUMERELE EXTRASE LA TRA
GEREA „MULTIPLA** LOTO DIN

28 IULIE 1985

FAZA I. Extragerea I: I 21 32 
11 13 75 61 3 58 ; extragerea a 
n-a : I 24 11 23 55 66 62 88 11. 
FAZA a Il-a. Extragerea a ni-a : 
21 27 44 13 5 30 9 84 33 : extra
gerea a IV-a : 46 55 70 3 79 49 89 
14 39 ; extragerea a V-a : 17 68 
77 13 50 25 16 18 82 ; extragerea 
a vi-a : «2 72 2 84 88 67 11 74 26;

extragerea a VII-a : 66 75 76 24 
00 27 17 3 18 ; extragerea a 
VHI-a : 5 16 12 88 11 90 41 2 79.

FOND TOTAL DE CÎȘTIGUHI : 
1.326.782 LEI.

• Informăm partieipanții. că . 
ultima tragere a lunii în ours 
este cea de miercuri 31 iulie,. 
mal precis tragerea obișnuită 
PRONOEXPRES, la care cel ce 
îndrăgeec acest sistem de ioc au 
la dispoziția doar două zile,

Gabriela Crișan 562 p, 
haela Păun 548 p, echipe 
goslavia 1 685 p, 2. 1
I 676 p, 
liberă 3X40 t seniori 
dual : 1.
1 159 p, 2. 
via) 1 158 p, 3. G.
(Iugoslavia) 1 156 p,
tin Stan 1 154 p, ...6. Florin Cris- 
tofor 1 154 p, ...8. Ion Joldea 1 148 
p, echipe : 1. Iugoslavia 3 473 p 
(nou
3 456 p, 3. Bulgaria 3 432 p.

rec. bale.), 2. România

respectiv aștăzi și miine, pentru 
procurarea biletelor.

De astăzi, luni 29 iulie, eînd 
dv. citiți aceste rtodiuri. a Înce
put vînzarea biletelor la tragerea 
EXCEPȚIONALA PRONOEXPBES 
— BOX, care se va desfășura 
duminică 4 august. Această tra
gere este organizată cu prilejul 

;Campionateilor Mondiale de box 
:— tineret care vor avea loc în 
!acest an în țara noastră și la ea 
;se atribuie ciștiguri în bani,, au
toturisme „DACIA 1300“ șl excu.r- 
•sil în R. S. Cehoslovacă. Consul
tați prospectul acestei atractive 
trageri și jucați din vreme bile
tele eu numerele alese cte dv.

Biletele pentru intilnirea de tenis din zilele de 2, 3, 4 
august a.c., din cadrul Cupei Davis, intre echipele R. S. 
România și R. A. Egipt, se pun în vînzare azi, 29 iulie 1985, 
la casele de bilete ale Clubului Sportiv „Progresul** din 
strada Dr. Lister nr, 37.

In zilele de desfășurare a intîlnirii, biletele vor fi puse în 
vînzare numai Ia casa de bilete de la intrarea în strada 
Dr. Lister (Opera Română).

Legitimațiile tip C.N.E.F.S. și C.M.E.F.S. nu vor fi 
valabile.

Biletele de intrare vor fi însoțite de tichete, care indică 
locurile.

Spectatorii sînt rugați să ocupe locurile indicate pe 
tichete.

De la
I.D.M.S. București, B-dul 

Magheru 6—8, sector 1, înca
drează de urgență pentru de
pozitul de piese auto din sir. 
Valea Cascadelor nr. 24, sec
tor 6 : -

• șef depozit :
• lucrător gestionar subuni

tate depozit ;
• reeepționerț piese auto ;

I. D. M S.
• primitori mărfuri piese 

auto ;
H muncitori recalificați pen

tru pază.
Solteitanții trebuie șă pose

de buletin de identitate de 
București. Relații suplimen
tare la sediul întreprinderii, 
B-dul Magheru nr. C—8, sec
tor 1, etaj V, camerele 3 sau 
11, telefon 11.39.50 interior 142 
sau 18L



DOI TINERI
LA PORȚILE
SUCCESULUI

HI ÎNAINTEA startului oficial
cucerit „Cupa Eliberării"
tcle- 
zile,

irin 
două 

desfășurat 
i de fotbal 
de clubul 
i cu „Cupa 
ispută in 
ipetitoarele 
. C. Bihor, 
i C. S. M. 
je susținut 

in două 
de sim- 

3. Bihor și 
a terminat 
ă executa

ta 11 m 
bihoreni- 

nscris Ile 
cu (min. 
lovituri de 
m, Lazăr,

C. Bihor) 
), Ciurea 

(min. 88) 
3 la 11 m 

(pentru 
n aceeași 

frumoasă, 
mo Bucu- 
'. Brașov 
0—0, ur- 
ul publi- 
ri de la 

zheiat cu 
dinamo- 

iflO au în- 
Ican, Mo
lii, S. Ră- 

Zare 
pentru

marcat : 
Șoarece,

Cimpean, Mărgărit, Sania. 
Naghi, Dragomir (a ratat Mo- 
șoman).

în prima partidă disputată 
duminică s-au intîlnit echipele 
invinse în prima zi. F.C.M. 
Brașov și F.C.M. Reșița care 
au terminat nedecis: 0—0. în 
urma executării penaltyurilor, 
fotbaliștii reșițeni au ciștigat 
Cu 3—0 (autorii golurilor: 
Goanță, Uțiu și Hodină). Cum 
se vede, brașovenii n-au trans
format nici o lovitură de la 
11 m (!). Meciul a fost arbitrat 
de orădeanul M. Neșu.

învingătoarele din prima zi. 
F. C. Bihor și Dinamo Bucu
rești, și-au disputat finala „Cu
pei Eliberării", care, după un 
joc alert, plăcut, a revenit for
mației orădene cu 1—0 (1—0). 
Augustin a ratat. în min. 21, 
o bună situație. în timp ce 
doar 5 minute mai tîrziu. 
Georgescu l-a învins pe por
tarul Moraru, cu un șut de la 
marginea careului mare.

Arbitrul M. Salomir (Cluj- 
Napoca) a condus formațiile :

F. C. Bihor : Balazs — Dia- 
nu, Biszok, Dumitrescu. Buciko 
— Tămaș. Mureșan. Lazăr — 
Ile, Mihuț. Georgescu. Au mai 
jucat : Florean. Isaia. Kiss. Ci- 
gan și Harșani.

Dinamo : Moraru — Zare, AL 
Nicolae. Rednic. Topolinschi — 
Andone, Dragnea, Varga — 
Văidean, Augustin, Orac. Au 
mai jucat : Movilă. Suciu, Ivan.

Modesto FER RARI NI

rneul „F. C. Constanța ’85"
in telefon).
i, stadionul 

a găzduit 
adrul tur
neul Con- 
I meci au 
„A” Spor- 
Argeș, ciș- 
i scorul de 
ile înscrise 
erheș (min.

SPORTUL 
tu — Po- 
■*opa, Mun- 
ileanu, Bo- 
idu. Coraș.

Zariosu, 
rchel, Ter

heș, FI. Grigore, Munteanu I, 
Crimea ; F.C. ARGEȘ : Cristian
— Voieu, Stancu, Badea. Tănase
— Plrvu, Jurcă, Toma — Bobaru, 
Bănuță, Nlca. Au mai evoluat : 

Iliescu, Margclatu, Constantin și 
Moromete.

In cel de al doilea Joc F.C. 
Magdeburg a Învin6 pe F.C. Con
stanța cu 2—1 (2—0). Marcatori : 
Bonan (min. 22), Kebulla (min. 
37), respectiv Balaur (min. 83, 
din penalty).

Mîlne sînt programate întîlni- 
rile : F.C. Argeș — F.C. Constan
ța șl Sportul 
Magdeburg.

Cornel

studențesc — F.C.

*
SIBIU — 

IAIOVA 
a dispu- 
prezența 

li a a- 
stadionu- 

i specta- 
fost în- 

min. 26), 
9 — din 
he (min. 
i (min. 23 
min. 67), 
i aliniat

Negri- 
scu, Un- 
escu, Mă- 
— Cioro- 

Au mai 
Tatei. Stă- 
IONESCU

I POPA — coresp.
*
TÎRGOVIȘTE - 

BUCUREȘTI " 
înscris : T. Radu 
R. Tudor

2—0
(min.

• C. S. 
VICTORIA 
(0—0). Au 
(min. 46) și
85). Proaspăta divizionară „A" a 
folosit următoarea formulă de

echipă : Eftimescu — Mirea, 
Săndoi. Nedelcearu, Dumitrescu
— Brumaru, Ursu. Custov — 
Marcu. V. Radu. Glonț. Au mai 
jucat : Nițu, Iordache, Aelenei 
și Guda. (M. AVANU-coresp.).

S. C. BACAU — C. F. R. 
PAȘCANI 2—2 (0—1). Au
marcat : Andrieș (min. 66 din 
11 m) și Mangalagiu (min.
89), respectiv Toma (min.
17) și Dnmitriu (min. 82). Di
vizionara 
mația : 
Boncea, . 
mănaru, 
Șoiman, 
mai jucat: Bîșcă. Mangalagiu 
și Popa. (I. IANCU-coresp.).
• Stadionul din Tg. Jiu 

a găzduit „Memorialul Tudor 
Paraschiva", la care au par
ticipat PANDURII TG. JIU, 
JIUL PETROȘANI. A. S. AR
MATA TG. MUREȘ și CHI
MIA RM. VILCEA. Iată re
zultatele — ziua întîi ; Jiul — 
A. S. A. Tg. Mureș 0—2, Pan
durii Tg. Jiu — Chimia Rm. 
Vilcea 0—0. Ziua a doua : 
Pandurii Tg. Jiu — Jiul 2—0, 
A.S. A. Tg. Mureș — Chi
mia Rm. Vilcea 3—2. Ziua a 
treia : Pandurii Tg. Jiu — 
A. S. A. Tg. Mureș 2—3, Jiul
— Chimia Rm. Vilcea 7—3. 
(M. bAlOI — coresp.).
• CEAHLĂUL P. NEAMȚ

— R. P. D. COREEANA (ju
niori) 1—1 (0—0). Au mar
cat : Murariu (min. 77), res
pectiv O Ciol Bong (min. 55). 
(C. RUSU — coresp.).
• MINERUL VATRA DOR- 

NEI — R. P. D. COREEANA 
(juniori) 3—1 (2—0). Au îns
cris Pali (min. 10), Popa (min. 
25), Pak Gi Ong (min. 72 — 
autogol) pentru gazde. Gang 
San Zun (min. 73) pentru oas
peți. (M. CODUBAȘ — co
resp.).
• C. S. M.

SEVERIN - 
(Iugoslavia) 
marcat : “
și 58). 
(min. 89). (S. MANAFU — co
resp.).

• OLIMPIA S. MARE — 
F. C, BAIA MARE 2—1 (0—1). 
Au marcat : Vancea (min. 56) 
și Melnic (min. 83), respectiv 
I. Mureșan (min.
KiJVACS — coresp.).

• C. S.M. SUCEAVA —
C.S. BOTOȘANI 2—0 (0—0).
Au înscris : Păiuș (min. 61) 
și Andrei (min. 80). (I. MÎN- 
DRESCU — coresp.).

i „A" a aliniat for- 
Mangeac — Andrieș, 

Artenie, Adolf — Tis- 
Solomon, Soșu — 

Avădanei, Togan. Au

Tg.

P.

DROBETA TR. 
F. C. KLADOVO 
2—1 (1—#). Au

Paraschiv (min. 37 
.respectiv Vucikovici

27). (Z.

„Cupa Municipiului București"
(Urmare din pag. 1)

...Belodedici 
tineri de 21 de 
tori talentați 
Mircea Lucescu 
zentativ lărgit, 
perit, timizi, la

'OCA — 
1—2 (0—0). 
învingători 
18 — din 
(min. 61) 
respectiv 

nail (min. 
tilizat ur- 
ur — Do
an, Bagiu 
'opicu, L. 
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dribllndu-1 șl pe portarul Gir- 
joabă, a lntfrziat să trimită min
gea In plasă, fiind deposedat 
„in extremis” de fundașul cen
tral Beldie. Ulterior, alte bune 
situații de gol au rămas nefruc- 
tificate fie datorită impreciziei 
manifestate de Rada (min. 71) și 
Manea (min. 85), fie excelentei 
intervenții a portarului Buzoianu 
la șutul foarte puternic al lui 
Țiră (■min. 74).

Intrucît scorul partidei a rămas 
alb pînă în final, s-a apelat pen
tru desemnarea cfștigătoarel tro
feului la executarea loviturilor 
de la 11 metri. Pentru Progre- 
sul-VuJcan au transformat aceste 
lovituri toți cei cinci Jucători 
desemnați : Purdea, C. Niță, Stoi- 
chiță, Bolborea șl D. Popescu. 
Pentru Rapid au înscris Rada, 
Pușcaș șl Tiră, dar a ratat D. 
Zamfir, care a trimis mingea pe 
lingă poartă. Ultima lovitură de 
la lil metri din seria echipei fe
roviare nu s-a mal executat, ne- 
maifiind necesară. Așadar, scorul 
final al acestei partide a fost 
de 5—3 (0—o, 0—0) pentru Pro
gresul-Vulcan.

Arbitrul divizionar V. Alexan
dru (ajutat la linie de FI. Brîn- 
zol șl E. Otgon) a condus foarte 
bine următoarele formații : PRO
GRESUL-VULCAN : Girjoabă
(min. 72 Buzoianu) — G. Radu, 
Purdea. Beldie. Meszaroș — Ene 
(min. 46 D. Popescu), Bolborea, 
C. Nită — Marin (min. 58 Pân
dele), Stol ch iță, Stoica (min. 74 
I. Niță). RAPID : Toader — Ma
rinescu, Ctrstea. Sameș (min. 76 
Grigore), Bacoș — Rada, Aglu 
(min. 78 Damaschin II). Pușcaș, 
Șt. Popa (Unim. 72 Tîră) — Mla- 
din (min. 40 D. Zamfir), Manea.

în deschiderea cuplajului s-a 
disputat partida pentru locurile 
3—4. care a opus echipele Auto
matica și Sportul studențesc. Vic
toria a revenit divizionarei ,,B“, 
cu 4—0 (2—0), prin golurile mar
cate de Radu Anin. 35) și Ghiță 
(mim. 40, 64 șl 66). acest din ur
mă jucător devenind golge’erul 
competiției. Explicația acestei 
victorii nete o constituie faptul 
că Sportul studențesc a prezentat 
0 formație de tineret, care. In 
ciuda rezultatului defavorabil, a

lăsat o frumoasă impresie, dțiva 
dintre jucătorii ei dovedind certe 
perspective.

Arbitrul R. Mușat da linie: Al. 
Crăciun și Fl. Peteana) a condus 
foarte bine formațiile : AUTO
MATICA : Caloș — Fogoroș (min. 
38 Pîrvan), Zalupca. Gherase, 
Grigore (min. 46 Boțonea) — 
Bălan, Radu. Ghiță — Baciu 
(min. 46 Tudonache), Culea, Pes
trița (mim. 46 Alexandru ; min. 
70 Dută). SP. STUDENȚESC : 
Cadar — Căiță, Pipera. Răduțolu, 
ducă — Dumitru, Tudoran, Măr
gărit (min. 46 Petrescu) — Po- 
rojan, Prodan (>mln. 70 Iorgu- 
lescu II), C. Marius (min. 39 Stă- 
neecu).

ți Burchel, doi 
ani, doi jucă- 
convecați de 
in lotul repre- 
I-am desco- 
porțile consa

crării, in mijlocul tricolorilor, 
mai mereu împreună, 
pentru 
discuție

— Ce 
Miodrag
-Un . 

tehnic, foarte elegant In joc, 
cu simțul anticipației, cu joc 
gindit.

— Ce crezi câ-i lipsește ?
— Puțină răutate in sensul 

bun al cuvintului.
— Va prinde echipa națio

nală ?
— Sînt convins ! Neșansa lui 

„Belo“ este să joace pe postul 
lui Ștefănescu, iar Ștefănes- 
cu să joace incă foarte bine. 
Dar, intr-un an, cred că Be
lodedici va juca in echipa na
țională.

— Unii zic că Belodedici se 
pierde cu firea în fața meciu
rilor tari...

— Nu-i o idee fără un sîm- 
bure de adevăr. N-a jucat nici 
in toamna trecută, cu Roma, in 
Cupa cupelor, e normal să nu 
aibă experiența meciurilor 
tari. Insă aceasta se poate 
ciștiga, atunci cind există 
atitea calități, cite are 
lodedici.

— Și ce crede Burchel 
pre... Burchel ?

— Șansa mea a fost să 
antrenorul Mircea 
la turneul din China.

Motiv 
care am încercat 
in... trei.
crede Burchel despre 
Belodedici ?
fundaș central foarte Burchel și Belodedici, privind inainte cu speranță

Foto : Aurel D. NEAGu

des-

Be-

des-

vină 
Lucescu 

Acum,

trebuie să forțez. Mai intii, 
desigur, trebuie să ajung titu
lar in echipa mea de club, 
Sportul studențesc. Joc și 
pe stingă, dar la lot am venit 
bine și pe dreapta. O dată a- 
juns in lotul național lărgit, 
trebuie să visez departe !

★
— Ce crede Belodedici 

pre Ovidiu Burchel ?
— Ne cunoaștem bine, de 

la Luceafărul. E un jucător 
foarte tehnic. In pregătirile 
lotului a dat cîteva 
foarte spectaculoase.
l-a asemănat cu Hagi 
greșit.

— Ce
- li 

forță. i 
mula.
sînt de < 
tențiile...

— Burchel nu-i încă ti
tular la Sportul studențesc...

— Sînt convins că va deveni 
titular in noul campionat. Ca
litățile lui il recomandă.

— Și naționala ?

goluri
Cine 

nu a

îi lipsește 7 
trebuie mai

Ceea ce se poate acu- 
Acum, și pregătirile 

altă intensitate. Și pre-

multă

noap- 
insă 

Ajuns 
lărgit 

tare 
pentru a nu rămine doar unul 
dintre tinerii convocați. Ceea 
ce este valabil și pentru 
mine! Șansa lui Ovidiu, ca 
Și a mea, s-a numit Mircea 
Lucescu. Trebuie să răsplătim 
încrederea acordată...

— Ai și început să răspunzi 
la întrebarea: 
lodedici 
dici ?

— Treaba 
mari este 
rămine să _____
toamna aceasta cit mai multe 
meciuri in Cupa campionilor 
europeni. Drumul spre națio
nală nu poate exclude jocul 
din cadrul echipei de club. 
Dimpotrivă...

...Belodedici și 
aveți „cuvîntul" !

— Nu se ajunge peste 
te în echipa națională, 
Ovidiu poate ajunge, 
in lotul reprezentativ 
este obligat să tragă

Printre divizionarele „A"

ce
despre...

crede Be-
Belode-

meciurilorcu lipsa 
adevărată. Ața că, 
joc cu Steaua in

Burchel,

Mircea M. IONESCU

DACA «POLI» VREA SĂ ÎNCHEIE
CAMPIONATUL CU FRUNTEA SUS

• Dialog cu
losif Lereter, primul fotba

list român care, datorită unei 
frumoase longevități sportive, 
a depășit, in perioada anilor 
’70, granița celor 300 de me
ciuri în Divizia „A", prinde, 
iată, rădăcini și în funcția de 
vicepreședinte al clubului Po
litehnica Timișoara. La curent 
cu problemele la „zi“ ale echi
pei de fotbal, el este gata să 
ne furnizeze toate datele ne
cesare.

Declanșăm dialogul cu o 
întrebare clasică pentru peri
oada actuală, săptămina pre
mergătoare startului competi- 
țional : „Așadar, ce-i nou la 
Poli 7"

— Definitivarea lotului de 
„23”, cu care atacăm stagiu
nea 1985—86.

— Ceva nume sonore ?
— Poate în devenire, dacă 

ei, juniorii cu care am prime
nit lotul, vor crește pe măsu
ra talentului. Notați-i în ordi
nea posturilor : Almășan, un 
portar din propriul județ, mai 
precis de la Sinnicolau Mare ( 
Stoicov — un fundaș de Ia 
Școala sportivă din Timișoara, 
folosit, recent, la Veliko Tîr- 
novo, și în reprezentativa 
U.E.F.A. ’86 ; Spătaru, de la

losif Lereter
mijlocaș dreapta ț 
de la C.F.R. Timi-

U.M.T., 
Bărbosu, 
șoara, mijlocaș stingă, și Olo- 
șuteanu, o aripă dreaptă 
Ia Mureșul Deva...

— L-ați omis pe... juniorul 
Dumitru, ca să ne permitem o 
glumă. El ce face 7 Mai joacă?

— încă cel puțin un sezo.l, 
Intrucît „Poli“ mai are nevoie 
de el și în teren, unde, chiar 
dacă nu mai aleargă ca in 
tinerețe, știe să vămuiască 
mingi bune pentru finalizare.

— O spune fostul jucător 
Lereter sau... actualul vicepre
ședinte ?

— Amîndoi. Asta e adevărul, 
echipa încă îl mai vrea in 
mijlocul ei pe Dumitru...

se conturează echi- 
startul de Ia 4

— Cum 
pa pentru 
gust ?

— Deși

de

au-

fost fotbalist, 
foarte multe meciuri în 
cioare, eu nu mă amestec 
treburile conducerii tehnice, 
care, la rîndul ei, în privința 
alcătuirii echipei, și ea aș
teaptă clarificări de la testul 
edificator, cu formația Corvi- 
nul din Hunedoara.

— Iubitorul de fotbal timi
șorean, și nn numai el, se

cu 
pi- tn

...
mulțumește, in aceste condiții, 
și cu Iotul de 23...

— Asta da, e posibil : Moisa. 
Leu, Almășan — portari ; Pas- 
cu. Șunda, Ionuț, Lehman, 
Vușcan, Andreas. Stoicov — 
fundași ; Dumitru, Rotariu, 
Mureșan, Oancea, Șulea, Dea a, 
Vlătănescu — mijlocași ; Ilici, 
Bolba, Giuchici, Bozeșan II — 
înaintași.

— îmi Ies 21. Ceilalți, pină 
Ia 23?

— Mai așteptăm perioada Je 
prelungire a transferărilor, de 
care beneficiază echipele stu
dențești, pentru a vedea cu ci
ne vom completa locurile... 
părăsite de Manea și Clipa. 
Primul, plecat la U.T.A., celă
lalt, la Strungul Arad.

— Depinde de ocupanții 
locurilor 22 și 23 un pronostic 
al „maestrului" Lereter pen
tru campionatul care începe 
duminică ?

— Nu, nu depinde de asta, 
pentru simplul motiv că Lere
ter n-a agreat niciodată sâ 
dea pronosticuri. Nici... Lere
ter jucătorul, nici... Lereter 
vicepreședintele... Pot doar să 
afirm, în dulce grai bănățean, 
că dacă „Poli" vrea să înche
ie campionatul cu fruntea sus, 
apoi ea trebuie să muncească, 
nu glumă...

Gheorghe NICOLAESCU

FACEȚI CUNOȘTINȚA CU NOILE DIVIZIONARE
Dunărea Călărași I.C.S.I.M. București Muscelul Cîmpulung Electroputere Craiova
• C.S.M. Oțelul (echipa de fot

bal activează sub numele de Du
nărea) a fost înființat In anul 
1034 și activează pe lingă Plat
forma siderurgică (în perioada 
1962—1984 a participat în campio
nat sub numele de Celuloza) • 
A activat in campionatul Divi
ziei „B” In edițiile 1972—1978 și 
1981—1984 șl In Divizia „C“ în 
edițiile 1967—1972, 1978—1981 și
1984—1985 • Președinte de onoare: 
Nicolae Blrcă • Vicepreședinte 
retribuit : Ion Simton • Pre
ședintele secției de fotbal : Ion 
Stoica • Antrenor : Vlad Marica 
• Stadionul are o capacitate de 
15 900 locuri • LOTUL : Toma, 
Mocanu — portari : Isacov, Ber- 
ean, Mihăilă. M. Ștefan, Pană, 
Voieu, Marin, Vllcu, Tănase — 
fundași ; Bogatu, Banu. V. Nico
lae, Zamfir, Vlase. Savu — mij
locași ; C. Ștefan, N. Farin, S. 
Farin, Tuțuianu. Catană. Panciu 
— Înaintași • GOLGETERII E- 
CHIPEI : Bogatu 19 goluri, Mi
hăilă — 9 goluri • MEDIA DE 
VÎRSTA : 22 ani ți 4 luni • E- 
ehipa are o bună omogenitate • 
Toți Jucătorii gjnt din județul Că
lărași. Pînă In etapa a 24-a, for
mația nu a cunoscut infrîngerea.

• Asociația a fost înființată în 
anul 1957 și activează pe lingă 
întreprinderea de construcții spe
ciale șl montaj • Echipa a par
ticipat In campionatul Diviziei 
„C“ în perioada 1986—1985 • Pre
ședintele asociației : Nicolae
Georgescu • Vicepreședintele a- 
sociației : Gheorghe Gheorghe • 
Președintele secției de fotbal : 
Sebastian Blejan • Antrenori : 
Robert Cosmoc — principal. Ion 
Roșu — secund • Stadion pro
priu ; capacitatea tribunelor : 
5000 locuri • LOTUL : Iordăches- 
cu, Ciupitu, C. Alexandru — por
tari ; Bogdaniuc, Popa, Pîrvan, 
Stroe, scanat, Qavrilă, Sarchi- 
zian — fundași ; Gh. Iordan, Vi- 
șinoiu. rîslaru. Andrelca. Vasi- 
ieseu — mijlocași ; Costache, No- 
chit, L. Alexandru, Gh. D. Ior
dan Nic-ulescu — înaintași • 
GOLGETERII ECHIPEI : Nochit 
— 30 goluri, Pîslaru — 15 goluri 
• MEDIA DE VÎRSTA : 24 ani șl 
9 luni • In cadrul echipei s-a 
împletit armonios experiența unor 
jucători (Gh. Iordan, pîslaru, 
Nochit) cu dorința de afirmare 
a mal multor tineri (C. Alexan
dru, Bogdaniuc. Gh. D. Iordan, 
Andreica).

• Asociația a fost înființată In 
anul 1947 și activează pe lingă 
întreprinderea de automobile 
ARO • Echipa a activat in Di
vizia „B“ In edițiile 1077—1980 șl 
In Divizia „C" in edițiile I960— 
1967, 1969—1977 și 1980—1985 • Pre
ședintele asociației : Gheorghe 
Volnescu • Președintele sec
ției de fotbal : Victor 
tu • Antrenor : Vasile 
• Stadion propriu ;

Frin- 
Stan 

_ . . capa
citatea tribunelor : 5.000 locuri • 
LOTUL : Popa, Istrate, Stoica — 
portari ; N. losif, Lungeanu, 
Miuțu, Nae, Păun, Predică, Ne- 
cuJa — fundași : Berevoianu, S. 
losif. Oiță. Pesoaru, Vlăsceanu, 
Apostol — mijlocași; Pamfil, CO- 
man. Grigoriu. Moț, Preda — 
Snaintași • GOLGETERUL ECHI
PEI : Pamfiil — 32 goluri • ME
DIA DE VÎRSTA : 23 ani și
5 luni • Echipa este alcătuită 
din jucători localnici și, In ma
rea lor majortlato, sîn.t tineri. 
Jucătorii au avut o bună pregă
tire fizică care le-a permis ca 
In finalul Întrecerii să se des
prindă de adversari. Punctul 
forte — apărarea. Evidențlațl ■ 
Păun. Popa, Lungeanu, N, ți S. 
losif, pamfil.

• Clubul a fost înființat in 
anul 1965 și aotivează pe lingă 
întreprinderea Electroputere • 
Echipa a activat In Divizia 
în edițiile 1968—1979 și în Divi
zia „C“ în edițiile 1979—1985 • 
Președintele clubului: Romeo Du
mitrescu • Președintele secției 
de fotbal : Dumitru Amzu • An
trenori : Marian Bonăra — prin
cipal ; Dumitru Stanciu — se
cund • Stadion propriu ; capa
citatea tribunelor : 7.000 locuri • 
LOTUL : Prediuț, Bereza — por
tari; Drînceanu, V. Smarandnche. 
Veleanu, Bărbuceanu, Bărbuleț, 
D. Gherghe. Matei, Petca — fun
dași ; Crețu, I. Sanda, M. Sanda, 
Flrănescu — mijlocași ; Biță, 
Chibreanu, Petrlșor. Ghită. Gir- 
leșteanu — înaintași a GOLGE
TERUL ECHIPEI : Biță — “17 go
luri a MEDIA DE VÎRSTA : 
22 ani șl 7 luni a Craiovenii 
s-au instalat în fruntea seriei 
din prima etapă, poziție ce au 
<iețimut-o pină In ultima rundă. 
Jucătorii au o pregătire fizică 
peste nivelul Diviziei „C“, ceea 
ce Jc-a permis ca în toate parti
dele să imprime Jocului un tem
po rapid. Compartimentul forte 
« a. dovedit a fi apărarea.



DESCHIDEREA CELUI DE AL Xll-lea
FESTIVAL MONDIAL

AL TINERETULUI
MOSCOVA. în capitala Uni

unii Sovietice, eare â imbrăeat 
din nou straie sărbătorești, ft 
avut loe sîmbălă deschiderea 
celui de ai XlI-îea Festival 
Mondial al Tineretului și Stu
denților, manifestare amplă, de 
mare importantă îri cadrul di
nului Internațional ai ‘Tinere
tului; Ediția din aeest an ft 
Festivalului țrebuie să contri
buie la o mai bună cunoaștere 
reciprocă, la întărirea prieteniei 
și colaborării între reprezentan
ții tineretului din toate colțu
rile planetei noastre, tînăra ge
nerație fiind factor aețiv iii 
lupta împotriva imperialismu
lui, pentru oprirea cursei înar-ț 
mărilor și trecerea ia măsuri 
de dezarmare, pentru un viitor 
pașnie și luminos al omenirii;

Ceremonia deschiderii Festi
valului a avut loe pe marele 
stadion „V; 1. Lenin1* de lâ 
Lujniki-, in prezența conducă
torilor partidului comunist al 
U.R.S.S., ai statului sovietic și 
ai reprezentanților diferitelor 
organizații naționale și interna
ționale de tineret și studenți;

Delegația României socialiste, 
avînd în frunte drapelul trico
lor ai scumpei noastre patrii; 
a intrat pe pista marelui sta
dion. Delegația compusă din ti
neri muncitori, țărani, intelec
tuali, elevi și studenți, fruntași 
în muncă și la învățătură a fost 
salutată cu multa căldura și 
aplauze puternice.

Delegația tineretului din 
România este condusă de tova
rășul Nicu Ceaușeseu, membru 
supleant al Comitetului Politie 
Executiv al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist 
Român, prim-secretar al C.C, 
al U.T.C.

După cuvîntul de salut rostit 
de Viktor Mișin, președinte al 
Comitetului național sovietic de 
organizare a Festivalului, prim- 
secretar al C.C, al U.T.C.L., 
Jean Claude Kennedy, secretar 
coordonator al Comisiei perma
nente a Festivalului, a declarat 
deschisă ediția din acest an a 
acestei mari sărbători a tinere
tului lumii.

Șl STUDENȚILOR
In cadrul festivității de , des- 

ehiderc .â . îdal giivljntul ibtă- 
rășiil M; S; hprbaelpv, 
tar fjeriefijl, ai. C;C; ai P;.C;U;S;; 
bâre, subliniind, âemnifieațiâ 
Festivalului, â relevat rolul iiiî- 
porțani e€ revinft tinerei. jjene? 
rații dă pretutindeni,, indiferent 
âe orientarea politîeăi ifl lupta 
pentrii ajîărafeâ jâȘeil;

îri îneheiereă festivității a 
fost prezentat uri bogat spee- 
taeoi cuiturai-sportiv, la țeu- 
șitâ căriiiâ âd befitribuit inii de 
tineri sovietici.

★
De o călduroasă primire s-a 

bueurât, în rîriduî parlieipanți- 
lor, Mesajul tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCll, pre
ședintele Republicii Șoeialișțe 
România, adresat partieipanți- 
ier la eel de ai XlI-îea Festi
val Mondial aî Tineretului Și 
Studenților de la Moscova, prin 
care .se exprimă, între . altele, 
că „Ăetuaiui Festival Mondial 
al Tineretului și Studenților — 
ea și eeleialtft manifestări eare 
aii loe in cadrul Anului inter
național âi tineretului — se va 
înserie ca o importantă contri
buții la promovarea prieteniei 
și cooperării întră tinerii de 
pretutindeni, la întărirea soli
darității între organizațiile de 
tineret și Studenți din întreaga 
iunie, iii lupta pentru pace și 
dezarmare, împotrivă războ
iului, pentru făurirea unul vii
tor pașnic șl prosper"*

★
La Clubul național român, 

organizat cil prilejul Festiva
lului, sînt prezentate lUerări 
din gîndirea social-politlcă a 
tovarășului Nicolaft Ceaușeseu, 
secretat general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialisto România. 
Sînt expuse, de asemenea, lu
crări privind Istoria milenară 
a poporului nostru, cultura și 
știința din țara noastră, marile 
realizări înfăptuite de poporul 
român, sub conducerea parti
dului, în opera de edificare a 
societății socialiste multilateral 
dezvoltate.

SPORTIVI ROMÂNI
în Întreceri

INTERNATIONALE
ISTANBUL. In finala turneniul_.de 

berits ații loeajltate : Florin Se- 
găreeajiii = Andrei Dlrzu 6—4.

Iri semifinale : S.egăreeanu 
= .A^țiardâ. Măsso fÂrgenilriaj 
6—i, 8—i, tllrzti = Andrei bes- 
riQkf>y țjJ.R.S.Ș.) 6—3, ®—8.

VARȘOVIA (Agerpres); —După 
11 runde, Iri turneul Iriternațiopăl 
de șâh de lș Naleriehowe, îri cla
sament conduce Serghei Sniâghin 
(U;fi..§.S,j oii 9 p, iiriȘâț de Con- 
stârilifl lonescii (România), și Pe
ter. tukăes (Urigariâj — rfte 7 B.

BUDApeȘTÂ (Ăgerpres); — Iri- 
țurneui internațiohâi de tenis de 
lă Șzopreri, îri prSbâ dri dublii 
bărbați,, pereeheâ fomâriă Ceirift- 
neseu, Văiiță â întrecut cti 6—4. 
6—8. cupliii jeriseri, Landa (Nor
vegia); iri probfi de siniplu, ce
hoslovacul Vejtisek i-â eliminat 
eu 8—i. 8—4 pe Vanță.

Sofia (>M;erpres), — Disputată 
Pe traseul piaveri-VidHi (196 km). 
îri Turul cieiișt ai Bulgariei 
etapă ă revenit rutierului sovie
tic Aleksandr Zinoviev, îri 5 h 
37:55. Iri âeelași tiiftp bu înviri- 
gătprul, oii primul pluton, fiu 
sosit Șl dieiiștlj Pontifii Vasile 
Ăpostoi și Stellari Bulăreanii. E- 
tâpa Vidln-Mihăiiovgrâd (129 km) 
ă revenit tril Sportivului sovietic 
Zinoviev Iri 3h2i iSS, tn același 
tinip eu învingătorul, fiu sosit și 
Alexandru ton si Steiian hulă- 
reanii.

BUDAPESTA. — In semifina
lele turneului de box de la Ba
laton tîriărtll pugilist român Da
niel Măeran (oât. pană) l-a în
vins prin k.o.. în prima repriză, 
Pâ A. kangli (Ungaria). Pentru 
finale s-au mai calificat alțl pa
tru boxeri români : Marcel Tu- 
dorlu (cat. muscă) : Ivan Lavren- 
te (cat. cocoș) : Iorgu caraman 
(cat. ușoară) șl Vasile Damian 
(cat. semigrea)

G de baschei-cadete

[CHIPA U.H.S.S., 4 Ș4S1A OARĂ CAMPIOANA
• In ultimul meci: ROMÂNIA — BULGARIA 60 58
$i reprezentativa noastră
TUZLA, 88 (prin telefon). 

CJampiofialtii eiirgpban de. b.âs- 
chet pefiiru riadețe'. s-â _închd-; 
ial .eii. Vietoriă fteHipȘi Uniunii 
Sovietied (eărâ fc’iigefeșie peri- 
trii a Șasea Sără tltiuî), urmată 
dft « §; itftiiâ; J; IșgâfilfiVÎț,. 4; 
Ungaria, 5. Romania, 6. Bul
garia, 7, . Oiafidâ, 8, Franța, 9. 
Spania, 10. Belgia, ÎL R. F. 
Germania, 12; Fifilfindă.

Clasarea feprezentativei
României este superioară rid- 
iei dă finul treeiit (cînd ă oeiLf 
pat iociii 8) Și putea fi și mâi 
bună dâea tinerele noastre bas
chetbaliste nu âr fi âvtît Uri 
final nefericit îri mecîiii fiii 
formațiși Itfiiifti, în sefiă pre- 
iimirifiră.

îri ultima partidă susținută 
iri acest campionat, echipa 
noastră a învirifi fepfezeritătivfi 
Bulgariei (locul secund la 
ed. din 1984) 6U 60—56 (31—
32), la capătul Unui meci echi
librat, de mare arfibiție di fi
partea ambelor1 echipe. Rezul
tatul a fost favorabil adver
sarelor (18—11 iri miri. 9), dar, 
treptat, formația noastră a 
revenit, iar In repriză secun
dă, cind fi trecut (cum trebuia 
făcut de la Început) la un ritrri 
alert, a pus destul de 
stăpinire pe joc. Dragoș, 
nyedl, Petre, Mnnasses și 
nescu au ridicat scorul la 
45 (min. 37), moment dîn

clar 
E- 
Io-

58- 
care

ACTUALITATEA LA TENIS
Indianapolis. Campionatele

S.U.A. (terenuri ou zgură) au 
ajuns în faza finală. Competiția 
feminină s-a și încheiat, de alt
fel. cu victoria surprinzătoare a 
tenismanel ungare Andrea Te- 
mesvari care a dispus, în finală, 
de americanca Zina Garrison cu

s a clasat pc locul f

bine VV. Gre
și T. Iovanovto

TELEX • TELEX
BOX • Americanul Joey Olivo 

și-a păstrat titlul de campion 
mondial la cat. scmimuscă (ver
siunea WBA) învingîndu-1 la 
puncte pe sud-coreeanul Cioi 
Mun Jin, în meciul desfășurat 
Ia seul, • La cat. semigrea, 
noul campion al lumii (WBA) 
este Dwigh» Muhamad Qavl 
(S.U.A.), care I-a învins prin 
k.o. în repriza a 11-a pe sud- 
africanul Piet Crous.

CICLISM • Turul Poloniei a 
continuat cu etapa a 5-a, între 
localitățile Grudzladz și Inowro- 
claw (159 km). Pe primele locuri 
s-au clasat Dariusz Kajzer (Po
lonia), Nikolai Odrinskl (Bulga
ria) și Andrzej Polkosnik (Po
lonia) — toți în același timp : 
2 h 27:21. tn clasamentul gene
ral conduc polonezii Marek Les- 
nicwskl — 15 h 12:06, Dariusz Za- 
krewszki — 15 h 13:01 și Zdislaw 
Wrona — 15 h 13:10 • La Pisa 
s-a desfășurat „Cupa Sabatini", 
ciștigată de italianul Marino A- 
rnadori, care a parcurs 195 km 
în 5 h 17:34, învingîndu-1 detașat 
pc următorii clasați, Acacio da 
Silva (Portugalia) cu 20 s șl pe 
Marino Lejaretta (Spania) cu 24 
s. învingătorul a realizat o me
die orară de 36,842 km.

HOCHEI PE IARBA • La Mel
bourne, în meci masculin : Aus
tralia — Anglia 2—0 (1—0).

POLO * în campionatul euro
pean de juniori de la La Valetta 
(etapa a 5-a) : Iugoslavia — O- 
landa 12—10. R. F. Germania — 
Bulgaria 8—4, U.R.S.S. — Unga
ria 9—7, Spania — Italia 9—8. Pe 
primele locuri se află la egali
tate echipele R. F. Germania și 
U.R.S.S. cu cîte 8 p (din 4 j), 
Spania 7 p. Ungaria 6 p, Iu
goslavia 5 p. Italia 4 p, Bulga
ria șl Olanda 0 p (toate din 5 j). 
• tn turneul feminin de la Ha- 
novra : R. F. Germania (B) — 
Norvegia 12—9. Ungaria — Fran
ța 10—2. R. ’ F. Germania (A) — 
Italia 17—3. în clasament, pe 
primele locuri (după 4 etape) 
conduc R. F. Germania (A) și 
Ungaria cu cite 8 p.

VOLEI • Rezultate din tur
neul masculin -Vladimir Savin" 
de la Leningrad : etapa a 3-a : 
Bulgaria — Finlanda 3—2, U.R.S.S. 
(A) — Cehoslovacia 3—0, S.U.A. 
— Cuba 3—2, U.R.S.S. (B) — Ja
ponia 3—0. Etapa a 4-a : U.R.S.S. 
(A) - Cuba 3—0, S.U.A. —Ceho
slovacia 3—0, Bulgaria — Japo
nia 3—0,> U.R.S.S. (B) — Finlan
da 3—2. în finală se vor întîlnl 
reprezentativele U.R.S.S. (A) și 
S.U.A.

BISLET UL NU SE DEZMINTE
TREI NOI RECORDURI MONDIALE!

In lumea atletismului stadio
nul Bislet din Oslo reprezintă, 
pentru sportivi, un veritabil... 
magnet ! El are o pistă exce
lentă și faptul că, în mod obiș
nuit, atmosfera din timpul con
cursurilor este foarte bună, fără 
fel de fel de curenți, a făcut ca 
„Bislet“-ul să însemne un loc 
ideal pentru alergători, mai a- 
les pentru cei care doresc să 
obțină rezultate de mare va
loare. Și într-adevăr, pe această 
pistă au fost înregistrate su
medenie de performanțe deose
bite și multe recorduri națio
nale, continentale șl mondiale. 
Ultimele au fost realizate chiar 
sîmbăta trecută. în cadrul con
cursului contînd pentru „Marele 
premiu I.A.A.F.-Mobil“. Cu a- 
cest prilej au fost consemnate 
trei noi recorduri mondiale...

La 10 000 in femei, norvegian- 
ca Ingrid Kristiansen a parcurs 
cele 25 de tururi în 30:59,42 
(v.r. 31:13,78 era deținut de so
vietica Olga Bondarenko de la 
24.6.1984, la Kiev). Pe locurile 
următoare s-au clasat : 2. Au
rora Cunha (Portugalia) 31:35,45 
— record național, 3. Lynn Jen- 
ning (S.U.A.) 32:03,37, 4. Lisa 
Martin (Australia) 32:17,86, 5.
Caria Bcurskcns (Olanda) 32: 
28,28.

5 000 M. Acum cîteva zile pu
blicam o declarație a campionu
lui olimpic marocanul Said A- 
ouita de a întrece recordul mon
dial la 5 000 m. Și iată că el s-a 
ținut de cuvînt, timpul său 
13:00,40 fiind superior cu o su
time de secundă vechiului re
cord al englezului Dave Moor
croft, înregistrat tot la Oslo, în 
urmă cu trei ani, la 7 iulie. Con
dus de doi „iepuri" (norvegianul 
Brox și belgianul Verbeck), A- 
ouita avea la 3 000 m un timp 
inferior celui al lui Moor
croft, 7:51,00 față de 7:50,2. La 
4 000 m, cînd era chinuit de pu
ternice dureri stomacale, Said 
nu se mai afla de loc în „gra
fic" de record, avînd un timp de

10:32,16, cu peste 4 secunde mai 
slab dbcît realizase Moorcroft. 
Dar, ce a urmat a fost într-a- 
devăr fantastic. Ritmul cursei a 
crescut sensibil, iar la 430 m de 
sosire a sprintat sec americanul 
Maree, reputat finiseur. S-a de
clanșat o luptă aprigă și cu 150 
m înaintea liniei de sosire A- 
ouita a revenit în frunte, unde 
a și rămas, de altfel (ultimul 
tur a fost de 54,44 față de cele 
58,04 ale lui Moorcroft!). Deci : 
1. Aouita (Maroc) 13:00,40 — re
cord mondial, 2. Sydney Maree 
(SUA) 13:01,15 — record națio
nal, 3. Alberto Cova (Italia) 
13:10,06, 4. Nat Muir (Anglia) 
13:18,47, 5. John Treacy (Irlan
da) 13:19,11, 6. Chr. Herle (RFG) 
13:19,25.

O MILA, Recordmanul lumii 
de zilele trecute, la 1 500 m, bri
tanicul Steve Cram a devenit 
acum și cel mai bun alergător 
mondial pe o milă (1609,35 m). 
Cronomctrele au arătat sîmbătă: 
3:46,31 cu o secundă mai bine 
declt era recordul lui Sebastian 
Coe (3:47,33 — Bruxelles 28.8. 
1981). L-au urmat : Jose Gonza
les (Spania) 3:47,79. Coe 3:49,22. 
Steve ScoU (SUA) 3:49,93 etc.

Alte rezultate. în numărul 
nostru de marți.

7—6, 6—3. In semifinale. Temes- 
varl a dispus de Kate Gompert 
(S.U.A.) 6—3, 6—4, Iar Garrison 
a Invins-o pe Gabriela Sabatini 
(Argentina) 6—4, 6—2. Este pri
mul mare succes internațional al 
tinerel Temesvari. La bărbați, 
finala și-au disputat-o. duminică, 
Ivan Lendl (Cehoslovacia) și An
dres Gomez (Ecuador), dar din 
cauza decalajului orar rezultatul 
nu ne-a parvenit în timp util, 
tn semifinale, Lendl l-a întrecut 
pe vest-germanul Boris Becker 
eu 5—7, 6—2. 6—2 (joc excelent 
care a durat două ore șl șapte 
minute) iar Gomez l-a învins net 
pe francezul Yannick Noah cu 
6—0, 6—1.

Livingston. Ib semifinalele tur
neului din acest oraș (statul 
New Jersey) s-au întîlnit ame
ricanii : Brag Gilbert — Jim
Grabb 6—3, 6—2. Brian Teacher — 
Johan Kriek 7—6. 6—4.

Vichy. în finala ediției din a- 
cest an a competiției pentru e- 
chipe de tineret (sub 21 ani) 
„Cupa Galea". Italia a dispus 
de S.U.A. cu 3—2.

adversarele au aplicat presin
gul, al cărui efect fi fost dosi? 
reducerea handicapului. Iri ge
neral, echipa României fi ta* 
cui o partidă bună și fi reft" 
îizat o victorie hieritată îfi 
fața unei selecționate 6ăre nU 
a lipsit de pe podiumul bdi" 
țiiior precedente ale Câmpia- 
nătului riuropean.

ÂU marcat !■ Petre 16. Dr»-' 
goș 12, Enyedi 10, Pandre» 0, 
lorinseu 6, Barbu 5, ManasșeS 
2 pentru echipa tării noastre*, 
respectiv Gheorghieva 15, th* 
zuriovă 14, Țekovfi 13, Popova 
10, Țenova 4.

Au arbitrat 
gor (Austria) 
(Iugoslavia).

Dintre partidele din ultimelai 
două zile, se cuvine menționa
tă cea dintre Italia și. Iugo
slavia, ciștigată de prima for
mație cil 70—66 (36—35) la 
căpătui unei întreceri pasio
nante. Meciul, arbitrat cd 
competență de FI. Baloșesotf 
(România) și W. Gregor (Aus
tria), a oferit o captivantă e- 
voluție a scorului, iar în final 
baschetbalistele italience bu 
izbutit să-și mențină un avan
taj infim, obținut in min. 88, 
spre deziluzia celor peste 6 000 
de spectatori, care și-au aplail; 
dat favoritele, 
ee au pierdut.

ULTIMELE 
pentru locul 1 __
lia 77—55 (33—28) ; pentru lo
cul 3 : Iugoslavia — Ungaria 
53—50 (30—30) ; pentru locul 
5 : România — Bulgaria 60—56 • 
(31—32) ; pentru locul 7 : O- 
landa — Franța 65—54 (34 —26); 
pentru locul 9 : Spania — 
Belgia 84—51 (53—33) ; pentru 
locul 11 : R. F. Germania — 
Finlanda 65—55 (34—17).

chiar și după
REZULTATE 1 

: URSS — If.a-

Dumitru STANCULESCU

MONACO ÎNVINSA 
PE TEREN PROPRIU f

"meHdUtMAe

TURNEUL DE ȘAH

PREGĂTIRI PENTRU
UNIVERSIADA '85
• Pînă la 20 iulie, 93 

de țări și-au confirmat parti
ciparea la Jocurile mondia
le universitare de vară ce 
se vor desfășura, între 24 au
gust și 4 septembrie. în orașul 
japonez Kobe, 
mul acestei 
polisportive 
treceri de 
ție, judo, 
mă, volei, 
tenis.

• Opt 
au fost selecționați pentru a 
lua parte la 
versiadei ’85.
Igor Jutkov 
Aii Kamkoev 
Gheorghi Tenadze (cat. 71 
Iuri Merkulov (cat. 78 
Viktor Podubnîi (cat. 86 
Koba Kurtanidze (cat. 
kg), Aleksandr Tarasov 
Ghenadi Iaremenko (cat. 
kg și open).

în progra
mări competiții 

sînt înscrise în- 
atletism, nata- 

gimnastică, scri- 
fotbal, baschet și

judoka sovietici

întrecerile 
Este vorba 

(cat. 60 
(cat. 65

Uni- 
de ! 
kg), 
kg), 
kg), 
kg), 
kg).

95 
Și 
95

DE LA AMSTERDAM
AMSTERDAM. Turneul interna

țional de șah a fost cîștigat de 
de campionul mondial Anatoli 
Karpov (U.R.S.S.) care a totali
zat 7 puncte din 10 posibile. A 
fost urmat de : Timman (Olanda) 
6,5 p. Nunn (Anglia) 5.5 p Mi
les (Marea Brltanie) 4,5 p Mar- 
tinovlcl (Iugoslavia) 3,5 p, Neto 
(Brazilia) 3 p. In ultima rundă 
au fost înregistrate rezultatele : 
Martinovlci — Miles 1—0. Kar-

pov — Miles 9.5—0,5, Nunn — 
Neto 1—0.

în paralel a mai avut loc un 
turneu al marilor maeștri, câști
gat de suedezul Ferdinand Hel
lers cu 7 p, un jucător în vîrstă 
de... 16 ani. L-au urmat, cu 6 p. 
Istvan Farago (Ungaria), Bojan 
Kurajica (Iugoslavia), Serge Ku
drin (S.U.A.) șl Daniel Campora 
(Argentina).

• Cea mai mare surpriză a 
celei de a treia etape în campio
natul Franței a constltult-o în- 
fringerea, pe teren propriu, a e- 
chipei Monaco. Viitoarea adver
sară In „Cupa Cupelor" a Uni
versității Craiova a pierdut me
ciul cu 2—0 în fața formației din 
Toulon.

Celelalte rezultate ale etapei : 
Marseille — Nice 2—1, Strasbourg
— Nanites 1—2, Metz — Sochaux 
2—0, Toulouse — Paris St. Ger
main 1—3. Bastia — Rennes 0—2 
(meciul s-a jucat la Tours), Lille
— Nancy 3—1, Bordeaux — Lens
2—1, Lavad — Brest 0—0, Le Ha
vre — Auxerre 3—3. Pe primele 
locuri : Paris St. Germain șl 
Bordeaux ou cite 6 p. Monaco se 
află pe locul 16 ou 2 p. Pe ultimele ------- ■ —
cîte 1 p. 20. _______
• In preliminariile C.M. (zona

Africii) : Libia — Ghana 
(1—0) — meci retur. In
0—0. Libia s-a calificat

urma

18—19. Nice și Brest cu 
Bastia 0 p.

2—6 
tur : 

. ...____ ____ ____ ____ pentru
semifinale, în urma golurilor 
marcate de Senussi (min. 40) șl 
El Ghadl (min. 75, din Iii m>.
• Meciuri pentru „Cupa de vară": 

Erfurt — F.C. Lifege. 1—1, For
tuna Diisseldorf — Twente 4—2, 
Braunschweig — Aue 2—1.
• în meci amical : Servette

Geneva — Standard Llăge 2—1*.
• Fotbaliștii de la Juventus 

Torino și-au Început pregătirile 
într-un „joc de casă" la care au 
asistat 1 000 de spectatori, lotul a 
fost împărțit în două echipe. 
Una condusă de Platini șl cea
laltă de Laudrup Prima a cîștt- 
gat cu 2—1. Danezul Laudrup a des
chis scorul și apoi 
cai de două ori.
• Tinărul danez 

sen (18 ani), de 
schoj, va juca în 
la servette

Platini a mar-
Bent Christen- 
la F.C. Bron- 
viitorul sezon 

Geneva. Christensen 
este un mare talent, fiind golge- 
terul campionatului 
(ediția 1984—85).
• In Argentina a început pri

mul campionat feminin de fot
bal. Jucătoarele nu se prea îm
pacă însă cu .,fair-play“-ul. La 
un meci, o jucătoare din echipa 
Tiger* _ 2__. Z ’ 

față de arbitra partidei, 
urmare,

Danemarcei

a fost foarte agresivă
■ ‘ Drept

_______ arbitrele s-au adresat 
Comisiei de disciplină anunțind 
că vor intra în grevă. Se pare 
că, în viitor, meciurile feminine 
vor fi conduse de... bărbați 1

„Informația*
K. 1, 2. 4

turneniul_.de

