
SAU M

ZIAR AL CONSILIULUI NATIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICA Șl SPORT 

î~ ANUL XLI - Nr. 11 084 | 4 PAGINI - 50 BANI | Marți 6 august 1985 |

Campionatele europene de natafie

POLOIȘTII NOȘTRI ÎNVINGĂTORI
ÎN MECIUL DE DEBUT

® Ileana Pîrjol, locul 4 la iilatiorma -3 Azi inirfl

După semifinalele zonale ale „Cupei Davis"

Șl ACUM, ÎN FAȚA ECHIPEI ROMÂNIEI-
OBIECTIVUL MAJOR; FINALA CU DANEMARCA!

în întrecere
SOFIA, 5 (prin telefon). Cea 

de a 17-a ediție a Campiona
telor europene de natație, găz
duită în condiții excelente de 
capitala Bulgariei, și-a desem
nat primii medaliați. Săritoa
rele de la platformă și-au dis
putat, în cursul după-amiezii, 
întiiețateă, în cadrul unor fina
le absolut pasionante, de ridicat 
nițel tehnic, cu unele răstur
nări de situații care au sporit

și înotătorii
naliste române (premieră în 
istoria C.E.), Ileana Pîrjol. 17 
ani, cea mai tînără participan
tă la finală, a avut o com
portare meritorie. Ea s-a aflat 
la un moment dat chiar în 
luptă pentru o medalie, dar a 
comis unele inexactități la să
ritura a 5-a (trei și jumătate 
înainte grupat) și a greșit-o 
pe a 6-a (dublu salt și jumă
tate înainte cu șurub). Finalul

cu tenisul 
ne-a oferit 

unei frumoase 
reprezentativa 
trecînd cu 

semifinalelor 
din zona 

i Davis".

Revederea 
performanță 
tisfacția 
torii, 
noastre 
testul 
,,A“ (
„Cupei

de 
sa- 

vic- 
țării

succes 
grupei 

europeană a 
Performanța

peiitivă 
naL 
rității 
cărei jucători 
toți in jurul a 
virstă la care 
poate da și 
pretinde cota

pe plan internațio- 
Este momentul matu- 

acestei formații, 
de 

25
un
i

ai 
stnt 
ani.

bază 
de 
tenisman 

se poate 
maximă a

Florin Segărceanu

ciziei, in meciul de dublu. 
Dirzu este un jucător bine 
dotat pentru tenisul ofen
siv, totodată un remarcabil 
„dubleur”, ceea ce s-a văzut 
cu pregnanță și în disputa 
cu perechea egipteană. Din 
păcate, tot el a concedat sin
gurul punct intrat in zestrea 
oaspeților, învins de jucă
torul lor nr. 2, El Sakka. Ori
cum, amindoi echipierii re
prezentativei noastre și-au 
împărțit meritele în obținc-

Radu VOIA 
Ion GAVRILESCU

(Continuare in pag. 2-3)

Andrei Dirzu
Fotografii de Iorgu BÂNICA

-------------------------------- PROGRAMUL DE AZI ------------------------------

tnot. Bazinul NSC, orele 10,30, serL și finale : 100 m liber f 
(Tamara Costache, lulia Mateescu), 100 m bras rn, 400 m mixt f 
(Noeml Lung, Gabriela Baka), 200 liber m (Robert Pinter), 
4X200 liber t.

Sărituri in apă: NSC. orele * și 14 : preliminarii trambulină 
f; ora M : finală trambulină m.

Polo. Bazinul Diana, ora 12 : România — Belgia, ora 15 : Iugo
slavia — RFG, Ungaria — Grecia, Italia — Olanda (gr. A); 
NSC, ora 20 : Franța — Bulgaria (gr. B), URSS — Spania
(gr. A).

tensiunea în rindul spectatori
lor prezenți. în prim-planul 
întrecerilor s-au situat sări
toarele din Uniunea Sovietică. 
Angela Slasulevici ciștigînd, de 
altfel, medalia de aur, princi
palele adversare fiindu-i cole
ga de echipă Alia Lolankina, 
și Ramona Potow-Wenzel 
(R.D.G.). Dintre cele două fi-

intrecerii i-a prilejuit insă re
prezentantei noastre o revenire 
puternică și ocuparea unul 
frumos loc 4, altă premieră 
românească in Istoria „euro
penelor”. Isabela Bercaru (spe- 
_______________ Geo RAEȚCHI 

(Continuare tn pap. o 4-a)

De mîine, la Constanța

CUPA MĂRII
obținută devine 
demnă de 
textul actual 
cînd echipe 
gii ' 
sînt
Argentina — sînt în pericol de 
a retrograda, trebuind să joa
ce acum meciuri de reca
lificare, Sîntem în prezența 
unor mutații interesante în 
rindul valorilor mari din 
tenis, și iată de ce eventuala 
promovare a echipei Româ
niei s-ar putea produce in
tr-un moment 
favorabil.

Care sînt 
noastre ? Fără 
tem aprecia că 
actuală o echipă

în grupa
Franța,

cu atît mai 
apreciere, în con- 

al competiției, 
cu vechi sta- 

mondială — cum 
Italia. U.R.S.S..

deosebit de

perspectivele 
îndoială, pu- 
avem la ora 

bună, com-

Florin Segăr-
este o valoare confir- 
in arena competițiilor, 

în palmares
Este

combativ,

rezultatelor.
ceanu 
mată
are 
prestigioase, 
cătorului 
să se mobilizeze în 
le dificile ale partidei, stăpî- 
nește din ce în mai bine „se
cretele" jocului. Desigur, a- 
meliorări pe plan tehnic 
mai poate acumula, dar funda
mentele de pe care pornește 
in luptă sînt solide. Al doi
lea echipier. în recenta în- 
tîlnire, a fost Andrei Dirzu. 
El a adus un punct prețios e- 

nr. 1 
. apoi 

sub- 
de-

rezultate 
tipul ju- 

care știe 
momente-

DL BASCHET
Iubitorii baschetului 

pe litoralul Mării Negre 
toate 
făcuți.
Sala 
stanța 
XXII-a 
giosului 

baschet feminin 
„Cupa Mării Negre'

chipei, ciștigînd la i 
egiptean. El Mehelmy,
șl-a adus o contribuție 
stanțială în obținerea

aflați 
au 

de a fi satis- 
de 
din 

cea 
a 

internațional 
dotat 

i“. La 
întrecere și-au anunțat pre
zența reprezentativele Ceho
slovaciei, Franței, Finlandei, 
Poloniei și, bineînțeles. Româ
niei (cu două echipe).

de 
cu

motivele 
începînd 

sporturilor 
va găzdui 

ediție 
turneu

mîine, 
Con

de a 
presti-

senioare, 
avea 
viitoare

ce 
loc 
în

CONTRIBUȚIA ATLETELOR NOASTRE LA ÎNALTA VALOARE 
A PERFORMANȚELOR „CONCURSULUI PRIETENIA" 1985

După Cimpulung-Muscel
(1970) și București (1978), cei 
mai buni atleți juniori (fetele, 
pînă la 17 ani, băieții, pînă la 
18) din 10 țări socialiste s-au 
întrecut acum din nou in 
România, la Pitești, in cadrul 
„Concursului Prietenia”. Pen
tru a doua oară, deci, pe me
leagurile argeșene. într-o or
ganizare pe măsura amploarei 
unei asemenea importante com
petiții internaționale (la care 
și-au adus contribuția o serie 
de factori, începînd cu organe
le județene și municipale. cu 
federația de specialitate, coa- 
tinuînd cu numerosul corp de 
tehnicieni și terminînd cu cei 
doi crainici ai reuniunilor) 
stadionul .,1 Mai" din 
(înnoit) a oferit celor 
400 de tineri și foarte 
atleți condiții excelente 
concurs. Adăugind la 
vremea deosebit 
precum și larga audiență 
public (spectatorii au 
duminică în tribune pînă 
proape de înserat, cînd 
încheiat ultima probă 
mea băieți. întrecerea

Trivale 
peste 
tineri 

de 
acestea 

de frumoasă, 
la 

rămas 
a- 

s-a 
inălți- 

răsplă-

tindu-i cu un nou record — 
2,24 m — al competiției), rezultă 
că a 19-a ediție a „Concursu
lui Prietenia" a fost prielnică 
acestei adevărate treceri în re
vistă a speranțelor olimpice 
din țările prezente pe listele 
de start.

Pentru mulți dintre repre
zentanții atletismului juvenil 
aflat la Pitești la ediția 1985 
a „Prieteniei", concursul a 
constituit o ultimă încercare a 
puterii înaintea campionatelor 
europene de juniori de la 
Cottbus, de la sfîrșitul acestei 
luni, performanțele, ca și evo
luția acreditîndu-i în fața se
lecționerilor. Prin această pris
mă am și privit comportarea 
majorității atleților noștri. Și, 
după cum 
realitatea 
întreceri, 
dat cîștig 
bilanțul i 
români (7 medalii de aur, 
argint, 9 bronz), marea 
joritate a locurilor pe podium 
aparținînd atletelor. Și dintre 
acestea, alergătoarele s-au cla
sat pe primul loc. cu Corina

Roșioru (17 ani, C.S.Ș. Galați, 
antrenor Gh. Pleznilă, la 100 și 
200 m). Florina Neder (15 ani, 
C.S.Ș. Viitorul, antrenoare A- 
melia Sirbu, la 100 mg). Ana 
Pădurean (16 ani, C.S.Ș. Ceta
te Deva, antrenoare Sanda 
Scheible, la 1500 m), Ana-Ma-

Paul SLAVESCU

(Continuare in pag 2—3)

Pentru formații
le prezente la 
Constanța, com
petiția constituie 
un important test 
înaintea Campio
natelor europene 
de 
vor 
luna
Italia.

Antrenorii 
mei noastre 
prezentative, 
colae 
Gabriel 
au la 
următoarele 
cătoare : 
lena 
bie, 
dinici, 
cia 
chiță, 
zana 
da, 
cela Bodea. Melania Lefter și 
Emilia Alixandru. în echi
pa de tineret, pregătită de an
trenorii Marian Strugaru și 
Adrian Ion, vor evolua : Lu
minița Maringuț, Rodica Ju- 

Luminița Siamin. 
Elena Vasile, 

Nină, Gabriela Măr-

pri- 
re- 
Ni- 

șiMartin
Năstase, 

dispoziție 
' i ju- 

Magda- 
Pall-Jere- 

Mariana B&- 
Gabriela 

Cornelia 
Misăilă, 

Camelia 
Marinache.

Grecu,
Paula 

Șandor, 
Marilena

gănaru, 
Daniela Popa. 
Monica

i s-a desprins din 
celor două zile de 
această încercare a 
de cauză fetelor, din 
delegației juniorilor 

........... ,8 
ma-

LUPTĂTORI ROMÂNI LA CAMPIONATELE
MONDIALE DIN NORVEGIA

Ieri a plecai <n Norvegia e- 
chipa reprezentativă de lupte 
greco-romane a tării noas
tre care urmează să parti
cipe. între 8 și 11 august, la 
Campionatele mondiale progra
mate la Kolbotn. un oraș si
tuat la 15 km de Oslo.

Au tăcut deplasarea Mihai 
Cișmaș (cat. 52 kg). Nicolae

Nițoiu (cat. 57 kg). Gheorghe 
Savu (cat. 62 kg). Ștefan Ne- 
grișan (cat. 68 kg). Ștefan Rusu 
(cat. 74 kg), Sorin Hcrțea (cat. 
82 kg). Ilie Matei (cat. 90 kg 
Vasile Andrei (cat. 100 
Ion Grigoraș (cat. 130 kg).

Finalele campionatelor mon
diale sînt programate simbătă 
și duminică.

kg).

Magdalena. nr. 1Pall-Jerebie, jucătoarea 
a echipei tării noastre

Kiss, Lu- 
Stoi-

Su- 
Hîn- 
Mar-

Delia

con-

ginean. Aurora Dragoș, Ga
briela Petre, Ildiko Manases. 
Gabriela Pandrea și 
Cuzic.

Meciurile turneului
stănțean au o importanță 
majoră îndeosebi pentru spor
tivele noastre, deoarece la 
sfîrșitul întrecerii, cei doi 
antrenori ai primei reprezen
tative vor stabili lotul 
va face deplasarea la 
plonatele continentale 
luna septembrie.

Premieră voleibalistică la Lugoj

care 
cam- 

din

TURNEU INTERNATIONAL REZERVAT JUNIOARELOR
5

blocaj, Mirela Nistor și Mirela Cazangiu, două dintre junioareleLa l___„ ___________  ,_______ ________ ______ ___  ._____
constănțene care au semnat multe prezențe în prima divizie a tării, 
lucitoare de bază ale lotului de junioare mari.

Foto: Aurel D. NEAGU

Lugojul este de astăzi 
pină joi gazda unei competi
ții internaționale de volei
— Turneul de junioare al 
României. Orașul de pe Ti
miș, vechi și valoros centru al 
echitației, a intrat de cu- 
rînd șl în rindul centrelor vo- 
leibalistice, ca urmare 
tuziasmului pentru 
sport, stimulat de 
pasionați, de revenirea pe 
ceste meleaguri bănățene 
unui
Dorin Jitaru, ___
un prim pas cu echipa locală. 
C.S.M.. recent promovată 
în „B“, precum și de darea in 
folosință a unei frumoase săli
— Viitorul — pentru jocuri.

Prin 
teptat 
nicilor 
traducă

a en- 
acest 
mulți 

. 7 a- 
meleaguri bănățene a 
priceput tehnician, prof 

care a și făcut

urmare este < 
ca entuziasmul 
pentru volei 
într-o mare

de aș- 
local- 

să se 
afluen-

(Continuare tn pag 2—3)



PE SCHIURI, ÎN PLINĂ VARĂ, 
ȚINTIND MAREA PERFORMANȚĂ

Prof. Ștefan Saca, 
tarul adjunct al 
Române de Schi-Biatlon, 
un pasionat în 
masa sa de lucru se 
manent, i 
tăieturi de 
te, reviste, 
rînduială de 
Vizita reporterului i 
prinde: „Știu, ești
de schi de ani și ani de zile". 
„Te surprinde „Nu, toc
mai de aceea vreau să-ți spun 
că ai scris prea mult despre... 
băieți și prea puțin despre 
fete ?> Nu-ți reproșez ni
mic, din contră,_ aș vrea să-ți 
mulțumesc, 
schiului au 
ce au făcut pe pîrtii, in 
cursuri, generații la 
l-ai lăudat și foarte

notițe,
• ziare, 
, totul 

om

secre- 
Federatiei 

este 
profesie. Pe 

află, per- 
insemnări, 
clasamen- 
într-o o- 
meticulos. 
nu-1 sur- 

alături

Toți iubitorii 
aflat de ceea 

eon- 
rind.

rar 
le-ai reproșat ceva lui Cornel 
Tăbăraș, Kurt Gohn și Gheor- 
ghe Bălan ; a urmat generația 
lui Dan Cristea, Virgil Brenci 
și Gheerghe Vulpe, apoi Zsolt 
Balazs, Vili Podaru, Mihai 
Bără, n-ai uitat nici pe 
cei foarte tineri, Emilian Foc- 
șeneanu, Radu Marian, 
Moraru, Mihai Meghea, 
lin Benașic și mulți 
Acum, vreau să te rog ceva". 
„La dispoziție...". „Ai aici 
teva reviste de specialitate din 
străinătate. Vită-te pe 
și spune-mi părerea". M-am 
conformat, iar după ce le-am 
lăsat din mină. Ștefan Sava 
mă privea satisfăcut. „Ce ai 
de zis „Mă bucură aprecie
rile foarte măgulitoare la a- 
dresa tinerelor noastre schi
oare alpine. Dar știi foarte 
bine că și eu am remarcat de 
vreo 3—4 ani talentul Lilianei 
Ichim". „Da, și, iată, in sezo
nul trecut, Liliana a concurat 
In «Cupa 1 
considerată a 
junioară din 
ca in sezonul 
«tragă» după 
speranțe, 
revistele 
Claudiei 
haelei Fera ? 
tigat 
fruntașe 
portante 
te 
owo», 
Loka». De la 
petiții s-au lansat 
lor Erika Hess, 
gini, 
Mark Girardelli.

Ion
Cătă- 
alții,

ci-

ele

mondială». este 
i 18-a schioară 

lume și sper 
următor să mai 

ea citeva tinere 
văzut ce scriu 

evoluțiile 
și Mi- 

Ambele au ciș- 
sau au obținut locuri 

in cele mai im- 
concursuri rezerva- 

juniorilor «Marele Premiu 
-Topolino», «Skofia 

De la aceste com- 
la vremea 

., Michela Fi- 
Zurbriggen și 

Vrei să vezi

Ai 
despre 

Postolache

Erika 1.
Pirmin

ce fac schioarele noastre acum, 
in plină vară 7 Da 7 Atunci 
hai..."

Bușteni. Căminul Alpin. 
Pronim spre ghețarul din 
„Valea Albă". Am ajuns la 
„Refugiul schiorilor". Caba
na „atîrnată" in stîncă, pre
cum un cuib de vulturi, a fost 
refăcută și reamenajată cu 
sprijinul unor oameni de 
bine de la Consiliul popular 
Bușteni, de Ia A. S. Carai- 
manul, la care s-a adăugat e- 
fortul demn de luat in seamă 
al antrenorului Mircea Ene. 
Ajungem la pîrtie. Dacă în 
București mercurul termo
metrelor urca pînă aproa
pe de 40 de grade, aici, pe 
ghețar, atmosfera e foarte 
plăcută. Zăpada este bună. 
Pe o porțiune de 200 de metri, 
antrenorii lotului național 
de fete, Liviu Predelean, Dan 
Cristea și Mihai Ungureanu, 
au montat citeva zeci de 
porți și schioarele fruntașe 
exersează necontenit. Deci, 
se schiază în plină vară! 
Ștefan Sava îmi șoptește că 
„numai așa vom putea pă
trunde in elita schiului de 
mare performanță". Nu e 
nici un motiv să nu-i dai cre
zare. Antrenorii corectează 
mereu, filmează și seara se 
analizează fiecare greșeală, 
fiecare reușită. Pe lingă lot 
au fost atașați și psihologul 
Ștefan Tiidosi (fostul bas
chetbalist internațional) și 
ing. Șerban Pretor (asisten
ta video). „Vrem să lucrăm 
după cele mai înaintate meto
de. Nu se poate să nu răzbim". 
Trec pe lingă noi în slalom 
degajat Liliana, Claudia, Mi- 
haela și imediat Adriana 
Macrea, Anca Moraru, Do
ris Bonfert, Sorana Văleanu, 
precum și foarte tinerele 
Ștefana Palada, Codruța Căpi
tan, Ecaterina Dinicu și Kinga 
Fleischman...

Antrenorii sint mulțumiți. 
De la 1 august vor merge la 
mare pentru schi nautic. Apoi, 
un nou stagiu în Valea Albă. 
Apoi...

Optimismul lui Ștefan Sava 
este molipsitor, transmițînd 
convingerea că aceste fete 
vor face să se vorbească nu
mai de bine despre schiul 
nostru alpin...

Paul IOVAN

DISPUTE FRUMOASE, ECHILIBRATE 
ÎN ETAPA INAUGURALĂ A RETURULUI

Reluarea campionatului republican pe echipe la lupte greco-romane 
a prilejuit dispute atractive și. In majoritatea cazurilor, echilibrate. 
Cu toate că de la „triunghiularele" etapei a 5-a a competiției au 
lipsit componențîi echipei reprezentative, eare a plecat luni dimi
neața în Norvegia, In vederea participării la Campionatele mondiale, 
au fost consemnate destule Intilniri de bun nivel tehnic și spectacu
lar. Citeva relatări primite de la corespondenții noștri.

BUCUREȘTI. întrecerile, desfă
șurate în sala Rapid, s-au înche
iat cu următoarele rezultate : 
Construcția a dștigat cu 6—4 me
ciurile cu Industria sirmel Bu
zău. Rapid București și Dunărea 
Galați : Dunărea Galați — Indus
tria sîrmei Buzău 7—3 : Dunărea 
Galați — Rapid 5—5 ; Rapid — 
Industria sîrmei Buzău 3—5. S-au 
evidențiat : P. Cărare (Dunărea 
Galați), V. Modoșan (Industria 
sîrmei Buzău). Arbitrul Fi. Nis- 
tor nu s-a prezentat. (N. Toka- 
cek, eoresp.).

CIMPULUNG MUSCEL. Dinamo 
București a eîștigat lejer înt'ilni- 
rile cu Metalul București (7—3) 
șl S.C. Muscelul (6—4), iar Me
talul a fost întrecută de forma
ția gazdă cu 8—2, S-au eviden
țiat : C. Uță si M. Veșcan CDI- 
namo), I. Lacău șl N. Onica 
(Muscelul). (D. Hădulescu, eo
resp.).

BACĂU. S.C. Bacău — Nlcolina

IURT 3—7, Electromures — Reșița 5—5. (C. Crețu, eoresp.).
CĂLĂRAȘI. Farul Constanța — 

trei victorii categorice : 8—2 cu 
I.M.U. Medgidia, 7-3 cu C.S.M. 
Oțelul Călărași șl tot 7—3 cu 
C.S.M Tulcea. C.S.M. Tulcea : 
7—3 cu I.M.U. Medgidia șl 6—4 
cu Oțelul, I.M.U. Medgidia — Oțe
lul 6—4. (M. Constantinescu, eo
resp.).

BAILEȘTI. Electrometalurgistul 
Băi Iești — Elcctroputere Craiova 
6—4, C.S.M. Craiova — Electro- 
putere 7—3. Electrometalurgistul 
— C.S.M. Craiova 5—4. (Gh. 
Ghergbișan, eoresp).

BAIA MARE. Simared Bala 
Mare a realizat 6—4 cu Cesarom 
București șl același scor cu 
A.S.A. Cluj-Napoca, la rîndul el 
învingătoare cu 7—3 în tntilnirea 
cu CESAROM. (A. Crlșan, eo
resp.).

CIIMPLII | IONAI 1984-1
• Dintre numeroasele între

ceri cu caracter republican ale 
anului competițional 1984—1985. 
doar două mai sînt în curs de 
desfășurare : Concursul repu
blican al juniorilor II și Cri
teriul național al juniorilor III. 
Echipele de cădeți (juniori II) 
iși vor disputa (între 27 și 
29 august) meciurile fazei de 
zonă, astfel : BĂIEȚI, seria i. 
la Satu Mare (participă echi
pele C.S.Ș. din : Satu Mare. 
Oradea. Arad. Deva, Timișoara 
și Cluj-Napoca ; se califică 
primele două clasate) ; seria a 
Ii-a, Ia Mediaș (echipele C.S.Ș. 
Sibiu, Constanța. Brașov, Pia
tra Neamț, Mediaș și Metalo- 
tehnica Tg. Mureș; se califică 
primele două clasate); seria a 
IlI-a, la Pitești (echipele C.S.Ș. 
Ploiești, Galați, nr. 3 Steaua. 
Tg. Jiu, Rovine Craiova, Pi
tești și Iași ; se califică primele 
trei clasate); FETE, seria I, la 
Tulcea (echipele C.S.Ș.: Galați. 
Cîmpina, Tulcea, Călărași și 
Progresul București; se califi
că primele două clasate); se
ria a Ii-a, ia Oradea (echipele 
C.S.Ș.: Satu Mare, Cluj-Napo
ca, Arad, Timișoara. Mediaș și 
Crișul Oradea ; se califică pri
mele trei clasate); seria a
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Iași 6—l, S.C. Bacău — Ceahlăul 
P. Neamț 5—5 șl Ceahlăul — Ni
cotină 6—4. (I. lancu, eoresp.).

ARAD. C.S. Arad a terminat cu
4— 2 întîlnirea cu Steaua, dar bu- 
cureștenll au amtnat patru par
tide, cele în care vor fi repre
zentat! de componențîi lotului : 
M. Cișmaș, N. Nîțoiu. șt. Negri- 
șan șl Vaslle Andrei. C.S. Arad 
— Bihoreana Marghita 8—2. Stea
ua — Bihoreana 6—0 (N. Străjan, 
eoresp.).

BOTOȘANI. C.S.M. Suceava a 
întrecut cu 6—4 pe C.S. Botoșani 
și cu 8—2 pe C.S.M. Metalul Ră
dăuți, iar Metalul Rădăuți a cîș
tigat eu 6—4 Ia C.S. Botoșani. 
(Th. Ungureanu, eoresp.).

SLATINA. Trei victorii clare 
ale echipei Aluminiu Slatina : 
6—4 cu Progresul București, 9—1 
cu Steagul roșu Brașov și 7—3 
cu Turbomecanica București. Ce
lelalte rezultate : Progresul, 7—3 
cu Turbomecanica șl 5—5 cu 
Steagul roșu Brașov, Turbome
canica — Steagul roșu Brașov
5— 5. Cel mal disputat meci ; A- 
luminiu — Progresul. (C. Bughea, 
eoresp.).

SINAIA. Progresul Brăila — 
A.S.A. Buzău 3—7. Carpați Si
naia — A.S.A. Buzău 5—5 și 
Carpați — Progresul 10—0, (V.
Feldman, eoresp.).

TIMIȘOARA. Gazdele, C.F.R. 
Timișoara, au realizat următoa
rele rezultate : 6—4 cu C.S.M.
Reșița, 5—5 cu Eiectromureș Tg. 
Mureș șl același scor cu Metalul 
IURT Lugoj. în celelalte întîlniri: 
Eiectromureș — Metalul IURT 
5—5. C.S.M. Reșița — Metalul

Astăzi, la Tunari

PRIMELE PROBE ALE FINALELOR
„DACIADEI" Șl CAMPIONATELOR

NAȚIONALE DE TIR
Cel mai important act din 

acest sezon al calendarului in
tern al tirului nostru — fina
lele „Daciadei", ediția a 4-a, și 
ale campionatelor naționale — 
începe astăzi, pe cel mai mare 
poligon al țării, Tunari, din 
București. întrecerile sînt des
chise categoriilor de seniori 
(masculin și feminin, numai la 
individual) și juniori (indivi
dual și pe echipe), la probele 
clasice, premim și la altele, spe
cial înființate de federație, în 
primul rînd, pentru, a stimula 
probele deficitare. Competiția 
va lua sfîrșit sîmbătă.

Scopul major al acestor fi
nale este, desigur, desemnarea 
noilor campioni ai țării, pre
cum și realizarea de rezultate 
cit mai înalte, menite să con
tribuie la dezvoltarea generală 
a tirului nostru. în plus, însă.

Q

Cristache. 
în ec

finalele „Dacia
dei" și ale Cam
pionatelor națio
nale vor mai a- 
vea un scop foar
te important : cu 
acest prilej, vor 
fi definitivate lo
turile, pe 
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și .
în orașul iugoslav 
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ai noștri cu comportări de
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DUPĂ SEMIFINALELE ZONALE ALE „CUPEI DAVIS"
(Urmare din pag. 1)

rea victoriei, și le revin
îndreptățite felicitări.

Această victorie nu tre
buie însă să ne facă a vedea 
toate problemele echipei na
ționale de tenis in culori tran
dafirii. Nu numai 
pierdut Ia egipteni, 
anumite momente de

punctul 
dar și 
dificul

tate de pe parcursul evoluției 
jucătorilor noștri in partida 
de dublu pot constitui subiec
te de analiză pentru conduce
rea tehnică. Se știe că un 
meci de „Cupa Davis" re
prezintă o solicitare deo
sebită pentru jucători. Mai 
ales cind aceștia sint numai 
doi în echipă. Idealul ar fi 
ca în ziuă a doua, de dublu, 
cei puțin unul din jucători să 
se poată odihni pentru ultima 
rundă, uneori decisivă. Este 
o problemă rezolvabilă, în 
situația actuală, cind cei doi 
echipieri de rezervă — A- 
diian Mareu (care a jucat in 
precedentul tur) și Laurcn- 
(itl Bucur (campionul țării) — 
sint de valoare apropiată titu
larilor. Desigur, criteriul se
lecției dinainte de meci, 
la care ține atit de mult căpi
tanul ne jucător, prof. Ștefan 
Georgescu, este cel mai bun, 
cel mai echitabil. El nu poate 
fi însă întotdeauna aplicat, 
cum a fost in cazul de față 
cind a lipsit timpul necesar u- 
nui veritabil turneu de ve
rificare. S-au luat ca bază 
rezultatele ultimelor ieșiri 
competiționale ale jucători
lor noștri. Deci criteriul de 
selecție poate să îmbrace 
diverse forme, urmărind însă 
totdeauna același scop : ti
tularizarea jucătorilor celor 
■nai în formă. Și am adăuga 
o propunere, anume ca selec
ția să vizeze direct stabilirea 

formulei de dublu, în felul a- 
cesta puțind fi promovați și 
alți jucători pentru această 
spectaculoasă, dar foarte grea 
probă. O mai eficientă valo
rificare a întregului lot de 
jucători, iată un obieetiv care 
trebuie urmărit eu perseve
rență.

Fără rezerve trebuie a- 
preciată excelenta organiza
re asigurată acestei întîl
niri. Lăudabile eforturi au 
fost depuse de F. R. Tenis, tî- 
năra secretară responsabilă 
a forului nostru de spe
cialitate, fosta campioană 
Florența Mihai, trecînd cu 
succes acest examen. De ase
menea, conducerea clubului 
sportiv Progresul, ca și toa
te celelalte foruri implicate în 
organizarea competiției, s-au 
achitat pe deplin de responsa
bilitatea avută. O notă pito
rească au oferit-o copiii de 
mingi, frumos echipați și 
bine struniți de „dirijorul" 
lor din culise, Ilie Turco. 
Bineînțeles, remarcări se

RESPECT Ă CfȘTIGAT ,,PREMIUT MUNICIPIULUI PLOIEȘTI-
Avînd o trenă infernală impusă 

de Suditu, „Premiul Municipiului 
Ploiești" a revenit iul Respect, 
îatr-u-n excelent record 1 :ZS,z,tkm, 
tînărul C. lorga șl antrenorul T. 
Marinescu avînd mari merite în 
această performanță. Reuniunea 
a fost însă dominată de noul șl 
destoinicul antrenor N. Nicolae, 
care a obținut 3 victorii, cu Fa- 
lada. Orac și Hendorf, toți pre
zentați în frumoasă formă. Me
rită, de asemenea, menționată 
victoria lui Trudin în curea re
zervată amatorilor, care a rea
lizat un record ce spune lot : 
1:23,5/km, timp realizat de B. Ma
nea. Trebuie menționat faptul că 
toți învingătorii din cursele ama
torilor realizează performanțe 
mai bune decit cu antrenorii lor! 

pot face și pentru întreg 
corpul de arbitraj, ^in frunte 
cu cei care au oficiat în 
scaun, M. Algiu, A. Zdrențu 
și R. Alboteann. De altfel 
toți aceștia au și fost fe
licitați de arbitrul principal 
al întilnirii, Walter Lecman 
(Belgia).

Pe sportivii noștri îi așteap
tă încă un pas greu. O finală 
zonală este totdeauna o probă 
de dificultate, care se cere 
bine pregătită, cu rezolva
rea tuturor aspectelor ce le 
implică. Nu ne îndoim că și 
ultimul examen poate fi 
trecut cu succes. Pentru a- 
ceasta pledează valoarea 
demonstrată a reprezentati
vei române, competența con
ducerii tehnice asigurată, în 
prima linie, de căpitanul ei 
nejucător, prof. Ștefan Geor
gescu.

Tenisul românesc, posesor 
al unei vechi și frumoase tra
diții, mereu reînnoite, are 
tot dreptul să aspire la 
performanțe înalte.

D. Toduță și-a făcut prezența 
simțită prin cele două victorii 
realizate de Tenor șl S’mena. 
Ultima, eu I. viorea în sulky, a 
arătat o docilitate mal mare. 
Briza, condusă de G. Tăriase, și-a 
Îmbunătățit șl ea recordul carie
rei cu 4 sec. ți a Învins fără 
probleme. G. Suditu a reușit o 
victorie puțin cam dubioasă cu 
Cobadin. recordul realizat fiind 
cu mult sub posibilități. Rezulta
te tehnico : Cursa I : 1. Briza 
(Tănase) 1:42,9. 2. Susai. Cota :
cîșt. 1,». Cursa a n-a: 1. Fa- 
lada (N, Nicoilac) 1:2a,5. 2. He
min. Cota : cîșl. 4, ev. 8. Cursa 
a IlI-a : 1. Orac (N. Nieolae) 
1:39,4. 2. Samir. .3. Osina. Cota : 
cișt. 5. cv . 13. ord. triplă 107. 
Cursa a lV-a ; 1. Tenor (Toduță)

TURNEU DE VOLEI
(Urmare din pag. I)

ță de public la jocurile ofe
rite de cele 4 participante — 
echipele Bulgariei. Ungariei, 
României A și României B 
(junioare mici). In vederea 
competiției, cele două for
mații românești au ajuns 
cu citeva zile mai devre
me la Lugoj. Echipa de ju
nioare mari, pregătită de L. 
Sorbală și L. Cristescu, cu
prinde jucătoarele ; O. Szent- 
kovics, D. Iacob, Cr. Buzilă, 
M. Ciorbaru, Cr. Buznosu, F. 
Popescu, Cr. Anton. D. Blăna- 
ru, A. Gheorghe, FI. Tănasie, 
M. Nistor, M. Cazangiu, M. 
Marian și M. Neculiță, iar cea 
de junioare mici, pregătită de 
T. Stanimirescu, M. Nicu- 
lescu și Victoria Banciu, are în 
rîndurile sale, printre al
tele, pe C. Holban, A. Pralea,
I. Tomuță, X. Ivanov, C. Ma- 
tic etc.

Echipa Bulgariei a sosit 
și ea ieri, iar cea a Ungariei 
este așteptată în această dimi
neață. Azi, de la ora 17. meciu
rile : România A — România B 
și Ungaria — Bulgaria.

A UIPIt'M
1:27,4. 2. Krauss. 3. Vrednic. 
Cota ; eîșt. 2,40, ev. 20, ord. tri
plă 3«, triplu 2—3—4 37«. Cursa 
a V-a : 1. -eimena (Fierea) 1:28,7.
2. Străina. Cota : cișt. 1, ev. 10. 
cursa a Vl-a : 1. Respect (C. 
lorga) 1:25,2. 1. Crișan. 3. Suditu.
Cota : cișt. 3, ev. », ord. triplă 
558. Cursa a VH-a : 1. Trudin 
(B. Manea) 1:23 5. }. Trandafir.
3. Relativ. Cota : cișt. 3, ev. 13, 
ord. triplă 172, triplu 5—6—7 128. 
Cursa a VHI-a : 1. Cobadin (Su
ditu) 1:36,4. 2. Aga. 3. Vandalic. 
Cota : cișt. 4, ev. 12. crd. triplă 
M. Cursa a IX-a : 1. Hendorf 
('Mihaij 1:34,9. 2. Rod. Cota : cișt. 
Î0, ev. 41, ord. 30.
_ A. MOSCU

CONTRIBUȚIA ATLETE
A PERFORMANȚELOR

(Urmare din pag. 1)

ria Drăghia (17 ani, C.S.Ș. 
Viitorul, antrenoare Georgeta 
Mușat, la 400 mg) și Cleopa
tra Pălăeean (17 ani, C.S.Ș. 
Cetate Deva, antrenoare Ma
riana Mladin, la 3000 m) aflate 
pe prima treaptă a podiumu
lui și, implicit, în atenția se
lecționerilor pentru apropiate
le „europene". Tranziția spre 
grupul săritoarelor (cu rezul
tate satisfăcătoare, la acest ca
lificativ contribuind mai ales 
locurile 2 și 3 ale unor atlete 
creditate cu cifre mai bune, 
ca de pildă Alina Astafei, la 
înălțime și Henriette Nedelcu, 
la lungime) și aruncătoarelor
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ABMIMSIRMIA II STAT 1010-F
• Astăzi, MARȚI, este ULTIMA 

ZI pentru procurarea biletelor 
la tragerea obișnuită PRONO- 
EXPRES ce va avea loc mîine, 
miercuri, 7 august, tragere ce 
oferă în continuare alte noi po
sibilități celor interesați de a in
tra In posesia unor importanta 
cjștlgurl, începând cu autoturis
mele „DACIA 1000“, precum- șl 
însemnate sume de bani. Procu- 
națl-vă din timp biletele !
• De Ieri, s început vinzarea 

biletelor și pentru prima tragere 
LOTO 2 din aceasta Jună, ce va 
avea loc duminică, II august. 
Reamintim cîteva dintre carncte- 
ristielle acestui gen de tragere : 
biletul de participare (10 lei va
rianta) poate £1 completat cu o 
varianta, achitata suta la eută 
sau cu patru variante achitate in 
cotă de 25 la sută ; flecare bilet 
are drept de participare la toate 
cele trei extrageri a câte patru 
numere, care însumează 12 nu
mere din 75. lucind la tragerea 
Loto 2 de duminică, particlpanțu 
au posibilitatea să obțină ciști- 
,gurl deoso-t.ite in bani, precum și

autol 
drul 
Pers 
lui !
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O echipă realistă
Claeajul din startul campiona

tului al echipei ‘ ~ ' 
scontat '. _ X _ _ __ ___ ____
semnele bune ale „roș-albaștri- 
lor” din perioada pregătitoare, a 
produs multă amărăciune ta su
fletele iubitorilor de fotbal din 
Tg. Mures si. firește, aprinse co
mentarii. De reținut insă ooraelu- 
zia lucidă a părerilor exprimate, 
cum că „F. C. Argeș a cîștigat 
meritat punctele puse în joc. pl- 
teștenil au avut patru mari o- 
cazii de gol. din care una au si 
concretlzat-o pe tabela de scor, 
pe cind echipa noastră cu ce a 
rămas din dominarea ei aproape 
categorică... ?“ Iată un mare a- 
devăr ce aducea ta discuție pro
blema problemelor fotbalului — 
EFICIENTA JOCULUI evaluată 
In golui mult dorit. Acest ele
ment esențial a despărțit-o, ta 
fond, pe A.S.A., duminică. de 
adversara sa F.C, Argeș. Prima 
s-a dus „orbește”, am putea zice, 
ta terenul „alb-violeților”, a etat 
acolo — nu exageram — cam doua 
treimi din durata partidei, dar 

Sttut sa desfacă prin tnvă- 
succeslve (ce

A.S.A., puțin
dacă se are in vedere

F. C. Argeș Promoții silitoare

n-a 
luiri ®e impuneau)

„lacătul argeșean”. Așa s-a năs
cut „hora pe loc” a echipei lo
cale — enervanta plimbare a 
mingii pe ...semloerc încheiată — 
de cele mal multe ori — cu cen
trări stereotipe. rezolvate ușor 
de defensiva oaspeților. O suită 
de cornere (15—0). nefructificate, 
șuturi tatimplătoare, pripite, fără 
grad de periculozitate — iată ce 
a rămas to.„ beneficiul A.S.A. I

Formația antrenată de Fi. Ha- 
lagian a fost ta rolul boxerului 
care aparent a lăsat inițiativa 
adversarului (strategie veche și 
bine stăptaită) și. atunci, ctad 
l-a simțit cu „garda descoperită" 
a căutat să puncteze (ce panică 
au produs cele 3—4 Incursiuni 
ale Iul Nica. Jurcă șl Ignat !). 
Așa se face că. epuizată fizic si 
nervos. datorită neputinței ta 
atac, echipa locală s-a clătinat 
decisiv, cum era șl normal la 
golul lui Jurcă.

Deci, la Tg. Mureș a Învins 
echipa care s-a dovedit mal rea
listă ta teren, care a gtadtt mai 
„viclean” locul.

Stelian TRANDAHRESCU

Un debutant cu numele
1—2 I Acestea 
obfinute de

...0—3. 1—3, 0—4,
erau rezultatele ______
F.C.M. Brașov pe terenul iul F.C. 
Olt. Șl. duminică, brașovenii nu 
păreau să lasă din „graficul ta- 
frîngerilor”. din moment ce nu-1 
mal aveau pe Văldean, Țănar, 
rămăsese acasă, acldentat, iar ta 
formație apărea un debutant, 
Gyorfi n. fiul fostei extreme a 
Brașovului, titularul ultimei cam
pioane naționale de juniori. Mi
siunea brașovenilor părea și mai 
grea, din moment ce la timona 
echipei cltene venise Ion Oble- 
menco. necunoscut prin apetitul 
său pentru jocul ofensiv. Dar, 
la toate aceste premise nefa
vorabile, echipa antrenată de 
Marcel Goran a răspuns cu 
curaj printr-un joc bine gin- 
dit in apărare, printr-o organi
zare superioară, ta care n-au lip
sit nici contraatacurile tăioase. 
Sigur, acest ’—0. primul punct 
obținut de brașoveni pe terenul 
echipei oltene se datorește și- 
gazdelor, vlăguite, neinspirate ta 
atac, acolo unde Balad a făcut 
mai totul, insă n-a avut cu cine 
colabora La jocul „obosit” al 
gazdelor fără ..vlrful” care să 
valorifice centrările și pasele ex- 
ttieet; (mal ales din prima re-

• afe hal BalacL «se■ a replicat printr-un 
3* eu un marcaj atent

ertect, exceltad E. 
ștefan, Spirea, ex- 

Barba, Șoarece și 
atac). Iar peste 

ridicat, tn „ll--le
s --s.c-.ean, debutantul Gyorfi n, 

început ca fun-
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peste 8 m de învingător, nu 
te poți declara — ca specialist 
— mulțumit. Sau dacă intr-o 
f.r.ală (să zicem 110 m.g.) sin
gurul atlet român se clasează 
Pe ultimul loc, iar la cea de 
100 m plat nu avem nici măcar 
un reprezentant, ce să mai zi
cem ? (în paranteză fie 
rerultatul învingătorului 
și el — 10,73, mult sub 
dul competiției — 10,41).

Vorbind, însă, de recordurile 
-.-îregistrate pe stadionul piteș- 
tean (și care atestă valoarea e- 
d:ției 1985 a „Concursului Prie
tenia”) să amintim cu acest 
prilej înalta competitivitate 
internațională a noilor recor
duri ale competiției realizate 
de Ana Pădurean (4:10,89 la 
1 500 m) și Cleopatra Păiăccan 
9:14^6 la 3 000 m — ambele

spus, 
fiind 

recor-

primului său antrenor
daș stingă, și a urcat vije
lios ca veritabilă extremă, ratlnd 
ta mir. 57 ; apoi, prin acciden
tarea fundașului lateral dreapta. 
Bălan. Gyorfi n a trecut pe pos
tul Iul, a Jucat bine și pe partea 
aceea șl ta penultimul minut, a 
sprintat superb pe dreapta, tre- 
clnd de puțin pe lingă „lovitura 
de teatru” : golul victoriei. Un 
debut de bun augur pentru fot
balul nostru, remarcat cu sporti
vitate și de antrenorul Ion Oble- 
menco. In toată supărarea iul. Un 
debut pentru care clubul brașo
vean merită felicitări (duminică, 
echipa de sub Tîmpa l-a arun
cat, în premieră, pe prima scenă 
un sfert de oră șl pe Nlcolae 
Cimpeanu, golgeterul de anul 
trecut al Tractorului Brașov). Cei 
mal bucuros brașovean, dumi
nică. a fost, cu siguranță. Gyărfi 
— tatăl, care a stat cu urechea 
lipită de aparatul de radio. la 
Brașov, și eu inima strtasă pen
tru debutul Cuiul său. Fiul său. 
care va împlini 19 ani la 4 sep
tembrie și căruia i-a fost primul 
antrenor 1

Mircea M. IONESCU

Debut nesatisfăcător
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România) — aceasta din urmă 
pentru a treia oară conse
cutiv învingătoare la „Priete- 
nia”. Tatiana Sikolenko (59,90 
= la suliță) și Grigori Egorov 
*5 M m la prăjină — ambii din 
U R.n> Atilla Horvath (Un
gara — 58,86 la disc), Ghior- 
tha Dikov (Bulgaria — 2,24 la 
iluBe), o facem cu credința 
d despre unii dintre protago- 
■■MH acestei frumoase între
ceri Mnalioaale a atietismu- 
ha *reeail ae va mai auzi !n 
aresa afiapieL mondială și eu- 
ropeasâ. așa emn s-a mai su
ci de Aaișaara Cașmir-Stan- 
cia. Criatieaaa Cojoeara, J.

S. Bsbkc Renate Ste- 
ebeL V. Boii, W. Cierpinski 
și alți miri atletă ai hun<i. 
care și-au început cariera de 
perf-rmeri în „Conenrsal Frie- 
lea-a”.

Nimic nu poate bucura, sîntem 
siguri, pe un antrenor mai mult 
decît reușita deplină a jucători
lor pe care i-a condus pe dru
mul. atît de greu, al consacră
rii 1 Trei dintre harnicii noștri 
modelatori de talente, 
mal place să-l denumim 
nlcienil oare și-au făcut 
din lansarea jucătorilor,
— duminică pe stadionul
— clipe de asemenea mari satis
facții. Doi dintre ei se aflau 
pe băncile tehnice in ca
litatea (actuală) de secunzi al 
unor formații divizionare ,,A“. 
Al treilea evoluase și el pe arena 
bucureșteană. tn deschidere, cu 
formația de speranțe a Universi
tății Craiova. Ca să nu vă mai 
punem prea mult răbdarea la 
Încercare să vă snunem despre 
cine este vorba : Silviu Stănesco, 
Nlcolae Zamfir. Constantin Fră
tilă. In partida Victoria Bucu
rești — Universitatea au evoluat 
multi elevi dotați ai promoțiilor 
pe eare ei le-au selecționat, 
le-au pregătit si le-au lansat ta 
cadrul cluburilor unde activează 
de multi ani.

In formația din Bănie au ju
cat. dintre „creațiile” iul Silviu 
Stănescu. A. Popescu — devenit 
„decanul” noului val craiovean, 
Cioroiann, Bicu, E. Săndoi ; 
dintre „prichindeii” de odinioară 
ai lui N, Zamfir au apărut pe 
prima scenă Badea — un „spi- 
riduș” care slăptaește balonul cu 
ușurința unui vechi maestru — 
șl Anton, 
craiovean, 
minutului 
cu si un 
incidență _ ____ ___,______
rul) 1 constantin Frătilă și-a re
amintit, probabil, văztadu-i ur- 
ctad pe prima scenă fotbalistică 
a tării pe Mirea. Mânu si Bru
mam, de acea campioană de ju
niori din 1990 ta care aceștia e- 
rau titulari, alături de o serie 
de coechipieri care au debutat 
de mai multă vreme in „A” : 
Ivan, Frtncn, Adolf. Popicu, Ni- 
culcioiu. Tot ta lotul Victoriei H 
mai aflăm pe Nedeicearu, șl el 
un fost junior ’80 al lui Frătilă. 
Unii mai devreme, alții ceva mai 
tirziu, iată-1 ajunși divizionari 
„A” pe nouă dintre campionii la 
juniori dinamoviști din 1980 !

Ce frumoase apariții in bloc 
ale unor silitoare promoții de ju
cători ! Cronicarul ar fi tactatat 
să poată avea mereu asemenea 
subiecte.„

cum ne 
pe teii- 
un crez 
au trăit 
Dinamo

Și mai stat, ta lotul 
tot dintre ..ciracii” a- 
antrenor. Gh. Popes- 
ait Zamfir (doar co
de nume cu profcso-

Ettimie IONESCU

in privinfa disciplinei
23 de cartonașe galbene și unul roșu, In 8 meciuri din 9!

Atmosferă sărbătorească du
minică. la debutul noului cam
pionat al Diviziei „A", cu sta
dioane arhipline la Ploiești, 
Cluj-Napoca, Bacău, la Bucu
rești — pe Steaua și Dinamo 
(surprinzător de puțini insă la 
Tg. Mureș, Rm. Vîlcea ți Sla
tina) cu meciuri disputate fi, 
chiar, surprize, cum s-a in- 
timplat la Tg. Mureț fi Sla
tina.

Din picate, ta ciuda atitor 
apeluri ale federației, DISCI
PLINA In teren a lasat 
DE DORIT. Prea mulțl jucă
tori au confundat jocul bărbă
tesc cu duritățile, nu au lipsit 
nici protestele la deciziile ar
bitrilor. nici degajarea osten
tativi a balonului după ce 
jocul era oprit.

In prima etapă a Diviziei 
„A” s-au acordat pentru aba
teri de genul celor amintite 
23 (douăzecișitrei 1) 
tonașe galbene 
roșu. Printre cei 
primit, jucători cu multă ex
periență, ca Mihut, Avădanel, 
Bărbulescu, Majaru, Al. Nico- 
lae. Cămătaru, Butufei, Voi- 
nea. Gabor (unii insd vechi 
colecționari de asemenea car
tonașe), dar, si mai regretabil, 
fi jucători tineri, ca Tîră, Po- 
plcu, Topollnschi. Mai mult 
printre cei ce au primit car
tonașe ta etapa de debut se

de 
Si ce

car- 
unul 

le-au

afla fi cițiva... debutanți ta 
Divizia „A“, cum stat Bărbosu 
(„Poli- Timișoara), Badea (V- 
niv. Craiova) ți Pologea 
(Sportul studențesc), care, 
iată, la capitolul disciplină au 
rămas cortgenți la primul exa
men, ca sd nu mai vorbim de 
buzoianul Comănescu pe drept 
eliminat de arbitrul I. Velea 
(care, excepttnd erorile sem
nalate in cronică, a arbitrat sa
tisfăcător), ta partida de la 
Ploiești, pentru faulturi repe
tate asupra lui I. Gușă, care 
ti depășea cu regularitate.

Cele 23 de cartonașe galbene 
șl unul roșu, acordate ta pri
ma etapă a campionatului, 
trebuie să constituie un serios 
semnal de alarmă pentru an
trenorii și conducătorii clubu
rilor șl asociațiilor cu echipe 
de fotbal. Nu de alta, dar așa 
cum s-a pornit există neplă
cuta perspectivă de a se de
păși cele 3 000 de cartonașe 
acordate tn campionatul tre
cut la toate eșaloanele fotba
lului nostru. Și aceasta tn de
trimentul calității jocului. Du
minică, din nouă partide, doar 
tntr-un singur meci nu s-au 
acordat cartonașe, tn tnttlni- 
rea F.C. Olt — F.C.M. Brașov. 
Alte comentarii stnt de prisos.

I

&

Constantin ALEXE

PE AGENDA DIN ACEASTĂ TOAMNĂ
ll.vm : prima etapă a Diviziei „B“
M.VIU : etapă in Cupa României (debutează echipele din .C”) 
ll.vnf: Începe Divizia .C”
22—30.vm : turneu international de juniori la Izmir (Turcia). 

Participă selecționata UEFA ’»«.
25.vin—4.IX : Dinamoviada de juniori, ed. XIV (Kiev). Participă 

echipa de juniori Dinamo București.
27.VIU : ROMANIA — FINLANDA (tineret, preliminariile C.E. ; 

Constanța)
20.VIII : ROMANIA - FINLANDA (prel. C M. 198S ; Timișoara)
10.IX : ANGLIA — ROMANIA (tineret, prel. C.E.; Ipswich)
10 și 12.IX : R. D. GERMANA — ROMANIA (selecț. de juniori 

U.E.F.A. ’57)
M.IX : ANGLIA — ROMANIA (prel. C M. 1986 ; Londra)
12.IX : etapă în Cupa României
17 și 19.IX : U.R.S.S. — ROMANIA (sei. U.E.F.A. ’87 ; Vilnius)
18.IX : primul tur ta cupele europene : Vejie B.K. — steaua 

(C.C.E.). A. S. Monaco — Universitatea Craiova (Cupa cupelor), 
Dinamo — Vardar Skoplje și Neucilâtel Xamax — Sp. studențesc 
(ambele ta Cupa U.E.F.A.)

ă\\\\\X\X\W\\\\\\\^ ------ ------ --------->M

MlINE, PARTIDA AMICALĂ
DINTRE ECHIPELE UNIUNII SOVIETICE SI ROMÂNIEI

MOSCOVA, 5 (prin telefon). 
După o călătorie de aproape 
două ore și jumătate cu avio
nul, în cursul căreia i-au avut 
companion! de zbor pe luptă
torii români care se îndreptau 
spre Oslo, la campionatele 
mondiale din Norvegia. com- 
ponenții lotului reprezentativ 
de fotbal au sosit în după-a- 
miaza de luni in capitala U- 
niunii Sovietice. Gazda Festi
valului Mondial al Tineretului 
și Studenților. peste care 
plutește Încă atmosfera ma
relui eveniment, i-a întîmpinat 
cu o vreme caldă (25 de gra
de). dar cu un cer plumburiu, 
parcă gata in orice moment 
să lanseze averse de ploaie.

Din lotul de jucători convo- 
cați pentru meciul de miercuri 
cu reprezentativa U.R.S.S., au 
făcut deplasarea aici următo
rii 19 : Lung și Moraru — 
portari ; Rednic, lovan, for
go lescu ștefănescu, Ungurea- 
nu. Negrită, Belodedici și Zare — 
fundași; Stoica. BSloni. Klein 
Hagi și Mateuț (care în ziua 
deplasării a împlinit 20 de 
ani) — mijlocași ; Cămătaru. 
Coraș, Balint și Gabor — îna
intași.

După cum se poate observa, 
din acest lot lipsește Lăcătuș, 
care a fost lăsat acasă, deoa
rece se resimte de pe urma 
unui accident suferit in meciul 
de verificare cu Chemie Leip
zig. El a jucat duminică o 
repriză în meciul de campio
nat al echipei sale. Steaua, 
dar s-a considerat că nu este 
pe deplin refăcut pentru a fa
ce față efortului cerut de di
ficilul meci de aici, cu echipa 
Uniunii Sovietice.

Deși component» lotului e- 
rau încă obosiți după meciu

rile primei etape de campio
nat, disputate la o temperatu
ră ridicată, și în urma călă
toriei, Mircea Lucespu ar fi 
dorit totuși să-i dezmorțească 
puțin printr-un ușor antrena
ment de acomodare. Dar acest 
lucru nu a fost posibil, deoa
rece terenul de la stadionul 
Lujniki, care va găzdui partida 
de miercuri, este încă în re
facere după festivitatea de în
chidere a Festivalului, pe ce! de 
la stadionul Dinamo se disputa 
meciul Dinamo Moscova — Ze
nit Leningrad, din cadrul Cu
pei de vară. Așa incit s-a re
curs în cele din urmă la o 
scurtă plimbare de relaxare 
în jurul hotelului ..Sport”, 
unde se află echipa națională 
a României.

La solicitarea delegației 
noastre, programul de marți 
cuprinde un tur al orașului, 
în cursul dimineții, și apoi un 
antrenament seara, la ora ia 
care se va juca meciul. tn 
puținul timp pe care l-am a- 
vut la dispoziție după sosire, 
nu am putut afla prea miite 
amănunte despre reprezentati
va Uniunii Sovietice, care e 
cantonată intr-o zonă mai li
niștită din apropierea Mosco
vei. unde pregătește acest 
meci cu echipa noastră. oro- 
fitînd de pauza care a inter
venit în campionatul unional, 
de la 29 iulie, pe întreaga pe
rioadă a Festivalului.

Vom reveni cu amănunte in 
corespondența următoare. Deo
camdată. să amintim că parti
da va fi găzduită de marele 
stadion Lujniki. începind de 
la ora 18 — ora Bucureștiulul.

Constantin FIRANESCU

TURNEUL DE LA VASLUI, UN TEST UTIL 
PENTRU SELECȚIONATA DE JUNIORI

La sfîrșitul săptăminii tre
cute selecționata noastră de 
juniori U.E.F.A. *86 a luat 
parte, la Vaslui, la un turneu 
dotat cu „Cupa Eliberării”, la 
startul căruia s-au mai aliniat 
selecționata de juniori a R.P.D. 
Coreene, precum și diviziona
rele „C“ Inter Vaslui și 
F.E.P.A. '74 Birlad. Competiția 
a fost o reușită, toate cele pa
tru întîlniri derulîndu-se cu 
multe momente de fotbal bun. 
jocurile din prima zi oferind 
spectatorilor și „suplimentul” 
seriilor de lovituri de Ia 11 
metri.

Din capul locului trebuie să 
spunem că pentru lotul nostru 
reprezentativ turneul de la 
Vaslui s-a constituit intr-un 
test foarte utiL care a oferit 
celor doi antrenori. Gheorgbe 
Stai eu și Mircea Ionescu. posi
bilitatea să verifice potențialul 
unor jucători noi, convocați 
prima dată la lot. In primul 
joc, cel cu selecționata R.P.D. 
Coreene, „tricolorii” au avut o 
evoluție constant bună in pri
ma repriză șl foarte bună la 
reluare. Faptul că ei au intrat 
Ia pauză la cabine în dezavan
taj se datorează în primul rînd 
gafei portarului Biro, care a 
respins neglijent un balon șu
tat, din unghi, exact în picioa
rele unui adversar, care nu a 
avut nimic altceva de făcut 
decît să împingă mingea în 
plasă I Și in continuare Biro 
avea să dea multă bătaie de 
cap conducerii tehnice, care în

absența unei alte soluții — ia 
Vaslui, lotul reprezentativ a 
numărat in rindurile saie în 
singur portar !!!? — s-a vă
zut constrînsă să-l mențină 
intre buturi. De altfel, și în 
partida finală, cu Inter Vaslui, 
Biro avea să greșească deci
siv, el primind singurul gol 
cu multă ușurință, la un șut 
deloc periculos din afara ca
reului.

Un alt punct nevralgic s-a 
dovedit a fi. in jocul cu 
RT.D. Coreeană. cuplul de 
fundași centrali, prestațiile ce
lor doi jucători folosiți, Baciu 
și Râducanu. fiind departe de 
ceea ce se aștepta de la ei, de 
cele mai multe ori ezitanți, 
incurcindu-se reciproc. In 
schimb, cu totul altfel a fost 
situația in cea de a doua în- 
tîlnire. cind noua pereche de 
fundași centrali. Hebe și Gigi 
Ionel, a dat deplină satisfac
ție. Cei doi, alături de fun
dașul lateral Sologub, foarte 
bun în ambele întîlniri, sint 
marile ciștiguri ale acestor 
două verificări.

în concluzie, un test util, in 
condițiile in care „ll“-le trico
lor a avut de suportat handi
capul absențelor unor titulari, 
prezenți in loturile divizionare
lor ,A“, un test care a furni
zat multe date interesante con
ducerii tehnice a lotului repre
zentativ in perspectiva viitoa
relor jocuri din preliminariile 
C E

Mihai CIUCA

25.IX : ROMANIA — UNGARIA (tineret, amical)
2.X : returul meciurilor din cupele europene
4 șl 0.X : ROMANIA — BULGARIA (juniori, sel. U.E.F.A. ’86)
8 șl 10.X : ROMANIA — R. D. GERMANA (juniori, sel. U.E.F.A 

•88)
9. X : ROMANIA — BULGARIA (primele reprezentative ; Cluj- 

Napoca)
10. X : etapă ta Cupa României (debutează echipele din ,B”)
16.X : ROMANIA — CEHOSLOVACIA (pre], C.E. jun. I)
16.X : ROMANIA — IRLANDA DE NORD (pre). C M. 1986 ; 

București)
23. X : primele meciuri din turul n al cupelor europene
31.X : etapă în Cupa României
6. XI : returul meciurilor din turul n al cupelor europene
7. XÎ : ROMÂNIA — TURCIA (prel. C.E. juniori I)
13. XI : TURCIA — ROMANIA (tineret, prel. C.E.)
14. XI : TURCIA — ROMANIA (piei. c.M. i486 ; Ankara)

13 șl 17.XI : ROMÂNIA — POLONIA (juniori, sel. U.E.F.A. 86)
21.XI :etapă in Cupa României
24. XI : ultima etapă a turului Diviziei „C“
27.XI : primele meciuri din turul in al Cupei U.E.F.A.
37.XI : ROMANIA — TURCIA (prel. C.E. juniori II)
LXII : ultima etapă a turului Diviziei „B”
7/8.XII : ultima etapă a turului Diviziei „Ă"
11. xn : returul meciurilor din turul ni al Cupei U.E.F.A.
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„{oiuiir«d!l Prietenia" Ia pentatlon

DISPUTA STRINSA
PENTRU LOCURILE FRUNTAȘE
Astăzi, de la ora 9, are loc proba de scrimă

STEVE CRAMM BALCANIADELE

L t stadionul „Olimpia" din 
Capitală, ieri dimineață, s-au 
încheiat întrecerile din cadrul 
probei de călărie ale tradițio
nalului „Concurs Prietenia" Ia 
pentatlon modern, competiție 
la care participă tineri sportivi 
din șase țări.

Am asistat, ca și în prima 
zi, la dispute echilibrate, la 
multe evoluții de calitate, spor
tivii străduindu-se să-și pună 
xît mal mult in valoare pregă
tirea. Drept urmare, fiecare e- 
roare a clniârit greu in „ba
lanța" clasamentului, lăsând să 
se intre radă si in probele ce
lelalte o dispută siria si pentru 
pozițiile fruntașe.

Ca si In ziua precedentă. 
pâ’rurs^L i-a solicitat pe rim

ei trebuind si dove- 
• cit mal bonă stăpi- 

»i.e a calului. • tehnică a să
ritorii bine Însușită. Ca punc
taj maxim a absohrit acest e- 
xamen doar Alias Magyar (Un
garia). care a terminat fără 
nie o greșeală. Desigur, cu 
mult interes a fost așteptată 
si evoluția concurenților noștri, 
de la care se aștepta o com
portare la un nivel corespun
zător. Dintre cei patru care au 
luat startul, doar Laurențiu 
Mosor, din prima garnitură, a 
fost ceva mai aproape de ce
rințe, ceilalți — Gabriel Cio
can, Adrian Faur, Bogdan Vla- 
du — au comis erori copilă
rești, fapt care le-a atras nu
meroase puncte de penalizare, 
atil pentru doborîrea obstacole
lor. cit și pentru depășirea 
timpului limită.

Desigur, comportar 
influențat și punctaj 
al echipelor noastre, care de-

ocamdată, se află în partea a 
doua a clasamentului. Este, 
deci, cazul ca în celelalte pa
tru probe (scrimă, tir. înot, 
cros) el să depună toate efor
turile, să lupte cu 
pentru a recupera din 
pierdute, astfel ca in 
se situeze pe poziții 
oare.

dîrzenie 
punctele 
final să 

superi-

de călâ-CLASAMENT (proba _ ___
rie): individul — 1. Atius Magyar 
(Ungaria) U33 p, X Cătălin Nae 
(Români* m UM p, l.’Miroetan 
Zazum (Polonia) 107» p.„ 7. Lau- 
rențiu Mosor (România I) 1066 p 
—14. Andrei Mlhăescu (România 
n) Ml« p._ 1*. Bogdan Vladu
O’,:-mânia D M3 p... 13. sorin
Faur (România D «M p. 23. A- 
drw Taur România ID U3 p... 
n. Coaelia taao (România D 
M p. 3X Gabriel Ciocan (România m Mt p : eeMpe — I. Bul
garia 3133 p, 1. ungari* 3163 p, 
X UJLSR. JM4 p, L România H 
2342 p, S. România I 2*54 p, 3. 
Cehoslovacia 2M8 p, 7. Polonia

Astâal, <âe ia ora 3, la sala
Steaua, are loc proba de scrimă.

Emanuel FANTANEANU

• In cadrul concursului 
de la Budapesta, contînd pen
tru „Marele Premiu", atle
tul britanic Steve Cramm a 
realizat 
record 
mele trei 
fondistul 
celentele 
1 500 m și 
acum, 
timpul de 
vechiul i 
landezului 
(4:51,4 stabilit 
rezultate : 110
Clark (S.U.A.) 
Oltean 14,06 ;

G. Paloczai . . . _.
Laevski (U.R.S.S.) 8,20 m, 

L. Szalraa
(0 : 

4:1X01, 
4:12,53, 
(U.R.S.S.) 
1. Vigneron 
Krupski

Premiu", 
Steve 

cel de 
mondial 

săptămini. 
englez,' 
rezultate 

1 milă, a 
în cursa de 

4:51:39. 
record al 

John 
în

VOLEI:

PRAGA, 5 (Agerpres). — In 
cadrul turneului internațional 
masculin de volei de la Jilina 
(Cehoslovacia). selecționata 
României a întrecut Cu scorul 
de 3—0 (15—1, 15—6. 15—3)
formația. Ungariei.

1. 
G.
X

• In 
care au

treilea 
ulti-

Demi- 
după ex- 

de la 
obținut, 

2 000 m 
depășind 
neo-zee- 

Walker 
1976). Alte 

mg ;
13,41...
lungime (m) :

(U) 8,25 m, 2.

1.
5.

C. 
Ion

(U) 8,00 m ; 1 500 
Violeta

Margareta
Olga

4:12,95 ; i 
(Fr.) 5,00 m, 2. Al. 

(U.R.S.S.) 5,55 m.

1.
X
X

Beclea 
i Ghile 
Politova 
prăjină :

campionatele U.R.S.S., 
loc la Leningrad. Oleg

CUPA DAVIS"REZULTATE din

cîjtigat in faț*
A-P AGPWB

I (in acțiune) a 6—4.
Lasser foto —

al meciului Cehoslovacia — 
Smid 

6—4, I
O faza din jocul de dublu 
in care perechea Lendl — 
lui Ycaza, Aguirre cu 7—5,

TELEX • TELEX
AUTOMOBILISM * Raliul de 

la Funchal (Portugalia) din ca
drul C.E. a fosi cîștigat de spa
niolul Salvador Servia pe „Lancia".

Ultimele rezultate din 
drul „Cupei Davis" :

ca-

Da-

I

BASCHET • La Medellin (Co
lumbia) s-a încheiat campionatul 
masculin ai Amerlcli de Sud. 
Brazilia a cucerit pentru a 12-a 
oară titlul, urmată de Uruguay 
și Argentina care s-au calificat 
pentru turneul final al C.M. din 
Spania (6—20 august 1986).

• La Monaco, echipa 
nemarcei (viitoarea noastră 
adversară) și-a asigurat vic
toria cu 5—0, după ce condu
cea în meciul cu Monaco cu 
3—0 ; ultimele rezultate : M. 
Christensen — G. Ga'-' : î 
6—1, 6—1 și M. Ttausoe — A 
Viviani 6—4, 6-4.

BOX • italianul Franco Cher- 
ch' șl-a păstrat titlul de câm
pie . european la oat. muscă Ln- 
vingindu-1 la puncte pe spanio
lul Martinez Pacheco.

CICLISM a După etapa prolog 
a Turului S.U.A. a urmat prima 
etaoă care a fost cîștigată de ca
nadiana' Alex Stieda. Pe un cir
cuit la San Francisco lung de l.l 
km care a fost parcurs de 60 de 
ori. primii 10 clasați au realizat 
același timp: 1.25:25. tn clasamen
tul general conduce Ron Kiefel 
(S.U.A.) s Etapa a doua a Tu
rului Danemarcei a revenit lui 
Kim Andersen (Danemarca), tn 
clasamentul general conduce 
Jesoer Worre (Danemarca) 
7h 17:11.

• Două meciuri striaae: 
la Hartberg (Austria}. IstmML 
după ce conducea Austria ea
2— 1. a câștigat finalmente cu
3— 2 ; ultimele rezultate : 
Maasdorf (T) — Pds (A) 2—6. 
7—5. 6—1. 6—2 Și Muster (A) 
— Glickstein (I) 3-6. 10—8. 
6—X 6—* ; la Chicoutimi (Me

GIMNASTICA • Concursul 
masculin de la Montreal a fost 
cîștigat de Xu Zhioqiang (R.P. 
Chineză) cu 114.80 p. urmat de 
coechipierul său Tong Fel — 
114.50 p si de americanul Tim 
Daggett — 112 75 p. La feminin, 
pe primul loc s-a clasat Diana 
Dudeva (Bulgaria) — 76,90 p.

an) l O • Cursa de Silverstone, 
clasa 125 cmc a fost cîștigată 
de austriacul August Auigner cu 
o medie orară de 145.020 
Clasa 500 cmc a revenit 
canului Freddie Spencer i 
medie de 160.00 kmZorâ.

i km. 
ameri- 
cu o

femLninVOLE1 ș Campionatul 
al Amer'cil de Sud a fost cîști
gat de de reprezentativa Perului 
care a totalizat 12 p. Pe locurile 
următoare : Brazilia — 10 p, Ve
nezuela — 8 p. Columbia — 6 p. 
• Tn turneul masculin de la Mes
sina : Franța — Italia (juniorii 
3—2, Italia - Suedia 3—i. • 
Campionatul masculin al Ameri- 
cii de Sud a revenit selecționa
te; Braziliei cu 10 p. urmată de 
Venezuela Argentina șl Uruguay 
cu cile e p. Columbia — 6 p. 
Peru 5 p

Prostenko a stabilit un nou 
record european la triplu- 
salt cu 17,69 m — v.r. K. Co
nnor (Anglia) 17,57 m. Pe 
locurile următoare”: 2. VI. 
Plekhanov 17,60 m, X V. Griș- 
cenko 17,43 m, 4. VI. Cernikov 
17,35 m ; alte rezultate : su
liță : 1. C. Gavras 84,90 m ;
5 000 m : 1. G. Temnikov
13:53,63.

• La Stuțțgar^ «-au 
cheiat campionatele R. 
Germania ; iată ultimele 
zultate : 800 m (m) ; 1.
Assmann _1:46,99 ; 5 000 m 
Th. Wessînghage

în-
F. 

re
ni.

Th. Wes'sîhghage 13:43,93 ; 
400 mg ; 1. H. Scțimidt 48,02 ; 
suliță : 1. K. Tafelneier 86,66 
m ; 8M m (f) : 1. Margit Klin
ger 2 .-01,9(1,; i S 000 m (0:1. 
Brigitte Kfaus 8:58,55 ; inălți- 
me '
1,89 
dia

(O s I. Haike Radetzky 
m ; greutate (0 : 1. Clau- 
Losch 19,96 tn.

La Geneva s-au dispu- 
campionatele naționale 

Elveției ; cîteva 
greutate (m) : 

21,02 m ; .

tat 
ale 
tate : 
Giinther
(m) : 1. R. Dalhauser 
10 000 m : 1. M. Ryffel

rezul-
1. W. 

înălțime 
2.24 m ; 
28:47,92.

DE BASCHET

SENIOARE Șl JUNIOARE
SOFIA, 5 (Agerpres). — Cea 

de-a 23-a ediție a Balcaniadei 
feminine de baschet, desfășu
rată la Varna, a fost câștiga
tă de echipa Bulgariei, urma
tă în clasamentul final de for
mațiile Iugoslaviei, 
și Greciei.

In ultima zi a 
s-au înregistrat 
rezultate : România 
72—38 (30-14) , 
Iugoslavia 77—68 (45—35).

• La Serres, în Grecia, s-a 
desfășurat Balcaniada de bas
chet pentru junioare. Au par
ticipat reprezentativele Bulga
riei, Greciei, Iugoslaviei 
României (reprezentată 
chipa de junioare II 
dete). Echipa țării 
a obținut următoarele 
tate : 59—49 (28—32) cu Grecia, 
62—77 (27—36) cu Bulgaria șl 
66—71 (33—28) cu Iugoslavia- 
CLASAMENT FINAL : 1. Iu
goslavia 6 p — campioană bal
canică, 2. Bulgaria 5 p, 3. Ro
mânia 4 p, 4. Grecia 3 p.

Romăniei

competiției 
următoarele 

i — Grecia 
Bulgaria —

$1 
de e-

— ca- 
noastre 

rezul-

CAMPIONATELE EUROPENE DE NATAȚIE
VOR CĂDEA, ÎNCĂ DE AZI, 

RECORDURI LA ÎNOT ?
Ziua de marți este așteptată 

cu cel mai mare interes, pe 
bloc-starturile bazinului olim
pic de la NSC ureînd — in 
premieră la actuala ediție a 
C.E. — fruntași ai celei de a 
doua discipline olimpice, spor
tivi de înaltă valoare, capabiii 
să doboare multe recorduri.

Dintre cele 
la începutul 
înot, două 
ză in mod
emoțiile noastre 
prima încă de la 
start, la 100 m liber. 1 
opier»aia» •— oexformanță 
europenele pentru junior, 
medalie de aur printr-u» re
zultat, 56,69, de certă competi
tivitate internațională (al trei
lea al sezonului) —, Tamara 
Costache debutează în compe- ttția de seniori. inGltJCUtdDl!

(Urmare din pag. 1)

cialistă Ia trambulină), s-a cla
sat pe locul 10.

REZULTATE TEHNICE, plat
formă (F) : 1. Angela Stasulevici 
(U.R.S.S.) 414,27 p — campioană 
europeană; 2. Ramona Potow — 
Wenzel (R.D.G.) 400,62 p ; 3. Alia 
Lobankina (U.R.S.S.) 303,95 p : 
4. Ileana Pîrjol (România) 344,95 
p: 5. Hanna Novotua (Ceho
slovacia) 340,23 p ; 6. Ildi'ko Ke- 
lemen (Ungaria) 339,93 p; ...10. 
Isabela Bercaru (România) 
315,78 D.
DEBUT VICTORIOS AL POLOIȘ- 

T1LOR : 9—7 CU FRANȚA
La bazinul „Diana". polcișiii 

noștri au intilnit, in cadrul 
grupei B a C.E., echipa Fran
ței. de care au dispus cu 9—7 
(2—4, 2—4, 3—3, 2—0). A fost 
eoedul derby al grupei, foarte 
gr« M *potat. adexa au u »- 
rătiBdu-se tntr-un vădit pro
gres. Jucătorii români au con- 
dan ca 2—0 oi 4—X dar unele 
greșeli le-au favorizat france
zilor egalarea. Victoria s-a 
conturat in ultima repriză, 
cind Hagiu (cel mai bun om 
al echipei noastre) și Ionescu 
(in ultima secundă I) au mar
cat două goluri de toată fru
musețea. Au marcat pentru 
România : Hagiu 4, Gordan 2, 
Moiceanu, Garofeanu și lo- 
nescu.

Alte rezultate din grupa A : 
Italia — Grecia (meci disputat 
duminică seara tîrziu) 14—8 
(1—1, 3—2, 5—2, 5—3) ; Italia— 
Spania (luni) 11—7 (4—1, 2—1,
1— 2, 4—3) ; Grupa B : Marea
Britanic — Belgia 13—8 (4—2, 
3—2, 2—1, 4—3) ; Bulgaria
Polonia 8—8 (2—1.
2— 2)

cinci probe 
concursului 
ne 

deosebit, 
se

de 
de 

interesea- 
Iar

vor ex
cel dinții 

După

mai dificilă. Mult succes ei. ca 
Si celei de a doua românce 
înscrisă în, această probă, lu- 
lia Mateescu ! Urare pe care 
am adresat-o. de altfel, și re
prezentantelor noastre la 400 m 
mixt, Noemi Lung și Gabrie
la Baka. Prima dintre ele este 
socotită printre favorite, gra
tie excelentei performanțe re
alizate recent la Iraklion 
(4:50,46) de băimăreancă, care 
promite să coboare sub 4:50 la 
Sofia, ceea ce poate însemna 
o poziție de frunte poate 
chiar... o medalie extrem de 
prețioasă pentru o debutantă 
la C.E., după ce cu opt-nouă 
luni în urmă Noemi nici nu 
mai putea gîndi la prezența 
într-o finală europeană !

Va mai concura, la 200 m li
ber, Robert Pinter, care-și pro
pune un rezultat la nivelul 
maxim al posibilităților.

In 
E- 
re-

la Quito 
Cehoslovacia — 

esndor : 5—3 ; ultimele
■taie: Mecir — Ycaza 6-4,
6—X 6—* și Lendl — Aguirre 
6-6. 6-1

• Semifinalele grupei mon
diale au loc între 4 și 6 oc
tombrie. opunînd Suedia (de
ținătoarea trofeului) Austra
liei și R. F. Germania 
Cehoslovaciei.

R. P.
S. U.A.

Lens 3—3 
Nantes 0—0 Toulouse — 
4—1. Lille
Havre —

• tn mal multe orașe din R.P. 
Chineză au continuat meciurile 
din cadrul C.M. de juniori H 
(sub 16 ani). GRUPA A : ~ ~
Chineză — Guineea 2—1,
— Bolivia 2—1, R.P. Chineză —
S.U.A 3—1. Guineea — Bolivia 
3—0. Clasament : B.P. Chineză
5 p. Guineea 4, p S.U.A. 2 p, 
Bolivia 1 p. GRUPA B : Austra
lia — r.p. congo 2—1, r.f. Ger
mania — Argentina 2—0, Austra
lia — R.F. Germania 1—0. Argen
tina — R.P. Congo 4—2. Clasa
ment : Australia 6 p, R.F. Ger
mania 3 p. Argentina 3 p. R.P. 
Congo 0 p. GRUPA C : Arabia 
Saudită — Italia 3—1. Nigeria — 
Costa Rica 3—0, Arabia Saudită
— Nigeria 0—0. Italia — Costa
Rica 2—0. Clasament : Arabia
Saudită 5 p. Nigeria 5 p. Italia 
2 p. Costa Rita 0 p. GRUPA D : 
Ungaria ‘ ‘
zilla —
— Qatar „ _____
— Ungaria 0—0. Clasament : Un
garia 5 p. ~ ■" ‘ -----’-

P

Qatar 3—0. Bra-
Mexic 3—0, Mexic

3—1, Brazilia —
Brazilia 4 p. Mexic 

7 p Qatar 0 p. Primele două 
din cele patru grupe s-au cali
ficat pentru sfert urile de finală 
(R.P Chineză. Guineea. Austra-

Germania Arabia Sau
dită Nigeria, Ungaria șl Brazi
lia).

R După cum am anunțat, in 
etapa a 5-a a campionatului 
Franței. A.S. Monaco a obținut 
o nouă victorie, d« astă dată în 
fața formației Strasbourg (2—0) 
Viitoarea adversară a Universi
tății Craiova tn ..Cupa cupelor- 
ooupă acum locul 7, cu 6 punc
te. Iată celelalte rezultate ale e- 
tapei : Bordeaux — Nancy 1—o 
Laval — Paris St. Germain 2—2. 
Bastla — Toulon 2—1. Auxerre — 
Brest 1—2 Marseille Metz — -- - -
Rennes 
2—1. Le 
primele locuri tn
Paris St. Germain 9 p. 
deaux 8 p 3. Lens, 4. Toulon st 
5. Nantes cu cite 7 p Pe ulti
mele ; 18. Marseille 3 p. 19 
Strasbourg 3 p. 20. Bastla 2 p.
• tn etapa a 6-a a „Cupei de 

vară" : Velje B. K., —
versor.". ‘ -
Steaua 
victorie, 
pe Lokomotiv Sofia cu 
rezultate : F.C. Cari Zeiss Jena

— Sochaux 
Nice 1—2. Pe 
clasament : 1.

2. Bor- Fază din 
juniori II

meciul Ungaria — 
care se desfășoară

Brazilia (grupa ,,D“). in cadrul C.M U 
in mai multe orașe din R.P. Chineză 

Telefoto A.P.-AGERPRE!
A.n-

., viitoarea ad
ie’ C.C.E. a 
a obținut o
in deplasare.

C.C.E, eoh'.pe' 
prețioasă 
învingind 
3—1. Alte

Bremen 2—2. F. C
F.F. Malmo 0—9, Twente—
1—0. Lech Poznan 

Copenhaga 5—1.

Werder 
vers — 
Erfurt
Broendby Copenhaga 5—1. Ad
mira Wacker Vie.na — I.F.K. G8- 
teborg 2—1. A.I.K. Stockholm — 
Videoton 3—0, Viking Stavanger — 
Wismut Aue 0—1. Lechia

Gdansk — F.C. Zilricn 1— ( 
Sparta Praga — Llngbv (Dan. 
6—2. Aarhus — Zalaegerszeg 4— - 
Eisenstad* — Hammarby 4—! 
U.fpestl Dozsa — Valerenge 
(Norv.) 4—l Start Krlst’a.nsș.n 
(Norv.ț — Cernomoret Burga 
l—o.
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