
■ai

I > I

LEM
L fr

Proletari din toata țările, unfff-n# 1

*

i»l

/

ZIAR AL CONSILIULUI NATIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICA Șl SPORT

| ANUL XLI - Nr. 11 088 | 4 PAGINI - 50 BANI 1 Simbătâ 10 august 1985 |

In întâmpinarea marii sărbători naționale

REMARCABILE FAPTE DE MUNCA,
_ ____ A

TOT MAI MULTE REALIZĂRI SI IN SPORT
V

însemnări despre activitatea forestierilor de la I.F.E.T. Nehoiu

pre- 
ho- 
rea- 
este 
mai

„Cupa Europei** îa atletism

SPORTIVELE NOASTRE
PRINTRE FAVORITELE COMPETIȚIEI

9 
în 

la ini- 
Bruno 
atunci

I'' n ac< 
toare 
la 23 

flat
de la I.F.E.T. Nehoiu, cei prin 
mîinile cărora lemnul brut, ă- 
dus din pădurile munților Si
nului și din masivii învecinați, 
Podu Calului și Bota Mare, se 
transformă în mobilă de 
litate excepțională, cu o 
elegantă și atrăgătoare, 
produsul de referință al

n aceste zile premergâ- 
! marii sărbători de 

la 23 August, ne-am a- 
printre harnicii muncitori

o ca- 
linie 
Este 

fores-

tierilor din Nehoiu, cu care, 
în mod îndreptățit, ei se mîn- 
dresc. Pentru că mobila reali
zată de ei este solicitată 
tutindeni în țară și peste 
tare. Calitatea produselor 
lizate la I.F.E.T. Nehoiu 
atestată și de faptul că
bine de 30 la sută din produc
ția realizată este destinată ex
portului.

Oameni harnici, minunați, a- 
cești forestieri din Nehoiu I Că 
este așa, o dovedește munca 
lor fără preget, indiferent de 
anotimp, de condițiile meteoro
logice. Fiindcă munca fores
tierilor din Nehoiu incepe a- 
colo sus, în munte, de unde se 
aduce materia brută, într-o 
luptă continuă cu natura, cînd 
ploile, adesea, nu mal conte
nesc sau cînd viscolul și gerul 
te îndeamnă să te aciuiești pe 
unde poți. Abia după acest

prim examen, decisiv 
reușita în ansamblu a 
vului, urmează celelalte : trans
portul materialului lemnos și 
prelucrarea lui pînă la produ
sele ce le întîlnim în magazi- 
zine și expozițiile întreprin
derii, care îneîntă privirile ! O 
cale lungă, care nu se poate 
sintetiza în cîteva rînduri...

— Cind mai aveți timp să 
„ieșiți" pe stadion ?

întrebarea îi este _ adresată 
mecanicului Dan Mihăiiă, unul 
dintre animatorii activității 
sportive la I.F.E.T. Nehoiu, cu
noscut și apreciat de toată lu
mea din localitate pentru pa
siunea pe care o pune în tot 
ceea ce face. Iată răspunsul :

— Timp nu prea avem, ce-i 
drept ! Cînd cobori din munte, 
după două, trei săptămini dc 
muncă, alte treburi te așteaptă 
pe-acasă, alte rosturi. Dar, oa
menii simt nevoia să se miște 
și altfel decît o fac la locurile 
lor de producție, mai ales că 
Și au unde, 
mîndrețe de 
spuneți, am

pentru 
colecti-

stadionul fiind o 
bază sportivă. Ce 
dreptate ?

Tiberiu STAMA

Iubitorii pentatlonului modern 
au avut la dispoziție doar două 
zile de răgaz, pentru că, abia 
încheiate întrecerile din cadrul 
„Cupei Prietenia", miine, die la 
ora 9, la stadionul Olimpia, se 
va da startul In noua ediție a 
finalelor „Daciadei" (sport de 
performanță) și ale Campionatu
lui național de seniori.

La aoest important concurs vor 
participa cei mal buni sportivi 
de la Steaua, Olimpia București, 
C.S.S. 1 București, Politehnica 
Timișoara. C.S.S. Timișoara și 
Petrolul Ploiești, disputele anun- 
(ându-ee mai echilibrate ca la e- 
dițllle precedente.

Gheorghe Marian, campionul 
ediției precedente, va încerca, 
desigur, să-și păstreze titlul

,,Concursul Prietenia*1 la pentatlon modern

UN UTIL SCHIMB DE EXPERIENȚĂ
PENTRU T1NĂRA GENERAȚIE

Pentatlonul modem este o 
disciplină dificilă, care pre
supune din partea sportivului 
o „policalificare", el avînd de 
rezolvat pe parcursul a cinci 
zile „ecuațiile" a tot atî- 
tea sporturi (călărie, scrimă, 
înot, tir, cros), diferite ca spe
cific și metodică de pregătire. 
Evident, acest lucru presupu
ne o muncă intensă, o strinsă 
legătură intre antrenori, un 
program judicios alcătuit, cu 
atit mai mult atunci cînd este 
vorba de juniori, categorie 
unde fluctuațiile sînt mai 
mari și unde nu s-au cristali
zat incă deprinderile, 
fapt a ieșit, din i 
evidentă, la „Concursul 
tenia", întrecere la care 
tivii noștri au ocupat 
modeste în clasamente, 
ceptînd 
pentatloniști sînt 
începutul carierei 
sor, B. Vladu. C. 
ceput abia de un 
diverse motive (unele obiecti
ve) programul de antrena
ment al unora dintre ei a 
fost perturbat, că vîrsta lor a 
fost mult sub cea a parteneri-

fie concurs (medie — 16,5 
față de 19 ani ; de luat în 

expe- 
Emanuel FANTÂNEANU

lor 
ani 
seamă pe planul forței.

(Continuare tn vag 2—3)

(Continuare in pag. 2—3)

BUDAPESTA, 
(prin telefon), 
anul 1965. 
țiativa lui 
Zauli, pe 
președinte al Co
misiei 
de 
cadrul 
internaționale, 
luat ființă 
petiția pe 
denumită 
Europei", 
trecere menită să 
completeze calen
darul atletic com- 
petițional. De a- 
tunci au avut loc 
nouă ediții. a- 
cestea, de sîm- 
bătă și duminică, 
cu completarea- ei 
din 17—18 august 
de la Moscova, 
fiind a 
România a 
prezentă la toate 
edițiile i 
frumoase 
ceri. pe 
găzduindu-le 
la Constanța . 
și ' București 
De trei ori 
nină a României 
voluat chiar în finala 
Europei" (1973 
1975 — Nisa. 1979 — Torino).

Acum, la Budapesta, au 
loc întrecerile grupei B, a- 
tît la femei, cit și la bărbați, 
în disputa feminină se vor 
afla 1 echipele Danemarcei, 
Finlandei, Franței, Iugo
slaviei, Olandei, României, 
Suediei și Ungariei, în timp 
ce la băieți vor lupta pentru 
a accede la ediția viitoare în 
grupa A următoarele echipe : 
Bulgaria, Elveția, Finlanda, 
Grecia, Iugoslavia, Norvegia, 
Spania, Ungaria.

Potrivit specialiștilor pre- 
zenți în capitala Ungariei, 
în întrecerea feminină prin
cipala șansă se apreciază

europene 
atletism din 

Federației 
a 

com- 
echipe 
„Cupa 

o în-

X-a. 
fost

acestei 
între- 
unele 
chiar. 
(1965) 

(1970, 
echipa

Cristieana 
la 400 m

1973). 
femi- 

a e- 
„Cupei

Edinburg,

Cojocaru. reprezentanta 
garduri, o atletă cu 

bilităti

noastră 
certe posi-

!. Acest 
nou, în 

Prie- 
spor- 
locuri 

Ac- 
tineri 

la 
Mo-

ideea că cei opt
abia 
(L.

Isac ău în- 
an). că din

României, 
cîteva in
certă va-

a o avea 
din care fac 
dividualități 
loare, cum ar fi Doina Melin 
te, 
Cristieana 
Pogăceanu, 
haela Loghin ș.a. Replica 
lorlalte 
deloc 
Franța, 
landa 
redutabile.
te, i 
dezei 
mană 
suedezei 
nă 
duri, ' 
campioană 
m, și Van Hulst, < 
Jocurilor Mondiale 
acoperit la 1500 m.

Romeo VILARA

echipa 
parte 
de

Florcnța Crăciunescu, 
Cojocaru, Miliaela 
Fița Lovin, Mi- 

ce- 
va fi însă 

dimpotrivă, 
sau Fin- 

adversare 
concuren- 

reținem . prezenta 
Lillak, fostă 
mondială la 

Scoblund,

7 echipe nu 
ușoară.
Ungaria 

constituind 
Dintre

finlan- 
record- 
suliță, 

campioa- 
europeană la 400 m gar- 

olandezelor Cooman. 
europeană la 60 

campioană a 
pe teren

Mîirie, etapa a doua a Diviziei „A“ de fotbal

PITEȘTIUL GĂZDUIEȘTE DERBYUL ZILEI
CLASAMENT

1. SP. STUD. 1 1 0 0 5-0 2
2. Chimia 1 1 0 0 4-1 2

3— 4. Petrolul PI. 1 1 0 0 3-1 2
3— 4. „U“ Cluj-N. 1 1 0 0 3-1 2
5— 7. Dinamo 110 0 1-02
5— 7. Steaua 110 0 1-02
5— 7. F.C. Argeș 110 0 1-02
8—11. Vict. Buc. 10 10 1-11
8—11. Univ. Craiova 10 10 1-11
8—11. F.C. Olt 10 10 0-01
8—11. F.C.M. Bv. 10 10 0-01

12—14. Corvinul 10 0 10-10
12—14. S.C. Bacău îooio-io
12—14. A.S.A. Tg. M. 10 0 10-10
15—16. Gloria Bz. 10 0 11-30
15—16. Rapid 10 0 11-30

17. „Poli" Timiș. 10 0 11-40
18. F.C. Bihor 10 0 10-50

PROGRAMULI
I

Buzău : GLORIA
Pitești : F.C. ARGEȘ
Hunedoara : CORVINUL 
Oradea :
București

Craiova :
Brașov : 
Timișoara : 
București :

0 La Buzău, față în față două învinse în etapa inau
gurală, dar Gloria revine... acasă 0 La Pitești, o 
proaspătă performeră în fața unei misiuni extrem de 
dificile 0 Pe ce „carte” mizează, la Hunedoara, o echi
pă (Chimia) care, duminică, a înscris 4 goluri ? 0 în
toarsă la Oradea cu un sac plin de goluri, F.C. Bihor 
primește replica unei formații care a remizat cu Uni
versitatea Craiova 0 Rapid — Petrolul, un meci careva 
umple tribunele... 0 E foarte greu să realizezi o reabili
tare în „Bănie", dar A.S.A. are tot dreptul să spere 
0 Primul lider al acestui campionat merge la Brașov 
în intenția de a rămine pe piscuri 0 La Timișoara, un 
duel așteptat cu interes: Dumftru — Bălăci 0 In șo

seaua Ștefan cel Mare, pri
mul examen de referință al 
studenților clujeni

MECIURILOR

S.C. BACAU 
STEAUA 
CHIMIA RM. VÎLCEA 
VICTORIA BUCUREȘTI 
PETROLUL PLOIEȘTI 

(stadionul Ciulești) 
---------  - A.S.A. TG. MUREȘ

- SPORTUL STUDENȚESC
- F.C. OLT
- „U" CLUJ-NAPOCA 

(stadionul Dinamo)
Toate meciurile vor începe la oria 18,00

F.C. BIHOR 
RAPID

UNIVERSITATEA 
F.C.M.
„POLI" 
DINAMO

„Cupa Mării Negre41 la baschet feminin

ECHIPELE ROMÂNIEI SI FRANȚEI ÎSI DISPUTA TROFEUL

Finalele „Daciadei" și ale

campionatelor naționale de tir

ÎN PROBELE JUNIORILOR,
SECȚIILE DIN PROVINCIE 

LE DEVANSEAZĂ
PE CELE DIN CAPITALĂ

CONSTANTA, 
fon). întrecerile 
a turneului internațional 
baschet feminin dotat 
„Cupă Mării Negre" 
sub semnul aceluiași ______
în Sala sporturilor din locali
tate. Vineri, în ziua a treia a 
competiției, au avut loc două 
partide, în care principalele 
candidate la cucerirea trofeu
lui — reprezentativele Româ
niei și Franței — au obținut 
noi victorii, anunțînd pentru 
duminică un derby de atracție.

în primul meci de vineri, e- 
chipa Franței lntîlnind pe

9 (prin 
ediției a

tele-
22-a 

de 
cu

continuă 
interes

a Poloniei — s-a aflat în- 
dln start la conducerea

cea 
că 
„ostilităților" și, cu o apărare 
activă, în care adversarele nu 
au fost libere în nici un mo
ment, precum și prin nume
roase contraatacuri, s-a des
prins în cîștigătoare pe fon
dul unei evoluții remarcabile 
a tuturor jucătoarelor folosite 
de antrenori. Scor final :
61—31 (31-17). Sportivele po
loneze, deși au căutat să im
prime jocului un ritm rapid, 
nu au putut face față luptei 
sub panouri. Au marcat :
Prudhome 4, Campi t.

Desert 10, Etienne 4, A- 
miot 6, Ekambi 14, Scheffler 
8, Bosero 4, Leguiader 9 pen
tru învingătoare, respectiv 
Grabacka 7, Adamus 4, Lasz- 
kovszka 6, Lenkzovszka 2, 
Kuszbik 11, Ignatovicz 2, Ko- 
vaiezik 2, Kleczar 1. Au arbi
trat bine Z. Raduly și M. 
Cimpeanu (ambii România).

Prima noastră reprezentativă 
a început meciul cu echipa Ce
hoslovaciei cu multă siguran-

Paul IOVAN

Ziua de ieri a finalelor „Da
ciadei" și a Campionatelor na
ționale de tir, de la poligonul 
Tunari, a fost rezervată unor 
probe speciale, introduse de 
federație 
za 
ții 
de 
de 
la ---------
pistol) la partea de 
întrecerile au fost — 
„momente ale adevărului", ele 
departajînd clar valorile sau 
pe acei țintași care, tineri în
că, prezintă garanții pentru un

Radu TIMOFTE

> de 
revitali- 

și pozi-
pentru a 

unele probe 
deficitare. Toți trăgătorii 

la toate categoriile au avut 
executat (la pușcă) trageri 
poziția în picioare sau (la 

• - - ■ ' precizie,
adevărate

(Continuâre in pag. 2-3) (Continuare in pag. 2-3)



turneul internațional de volei (juniori) Finalele cicliștilor juniori

BUZĂU, 0 (prin telefon), 
la sporturilor ..Dacia" din 
calitate este gazda 
internațional de volei 
al ftoniânîei. 
cu „Cupa 
startul 
formalii 
Ungaria.

Sa-
lo-

Turneului 
i (juniori) 

competiție dotată 
tineretului" 

căreia s-au 
'Puternice :
U.R.S.S. și România.

Echipa țării noastre și-a făcut 
debutul in competiție, întilnind 
in deschiderea programului pe 
cea a Ungariei. Tinerii voleU 
baliști 
titulari 
echipe 
fără prea multă dificultate, cîș- 
tigiad partida cu 3—0 (14, 10. 

numai o oră de joc. Cele 
trei seturi au avut un numi
tor comun : oaspeții au condus 
la începutul fiecăruia, după 
care au fost nevoiți să cedeze 
presiunii sportivilor noștri, care 
au construit cu mai multă in
geniozitate și au atacat mai 

(mențiuni speciale 
luhasz). Antrenorii

I. Golianski

și la 
aliniat 4 
Bulgaria,

români, mulți dintre ei 
sau prime rezerve in 

de „A". s-au impus

puternic 
pentru
I. Șoacă și I. Rusu au aliniat 
in acest meci formația : Pădu
reții (Nîoa), Schobcrl (Szilaghi), 
luhasz (Pop II), Costeniuc, 
Ferariu, Tămășan. Din echipa 
ungară ne-au plăcut mai mult 
Șandor și Cuserny. Foarte bun 
arbitrajul : P. Gheorghiev

(Bulgaria) 
(U.R.S.S.).

Cea de a 
primei zile 
tativele de juniori ale U.R.S.S. 
și Bulgariei. Voleibaliștii 
vietici au obținut o 
netă: 3—0 (6. 12, 10). 
torii și-au valorificat 
forța pnor jucători ca Setunov 
(2,02 metri). Klimenko (2,01 m) 
sau Kuropiatkin. Formația bul
gară — cea mai tinără dintre 
participante — s-a dovedit 
mobilă, elastică, bătăioasă, re- 
mareîndu-se în special tînărul 
(de numai 15 ani) coordonator 
Karaghiozov și trăgătorul 
mov. Cu toate acestea, ea 
a putut rezista atacurilor 
praznice 
arbitrat foarte bine A. 
și D. Dobreșcu (ambii 
nia). în urmă primelor 
ții, specialiștii întrevăd 
țeresant derby pentru 
rea trofeului între 
României și U.R.S.S.

Programul jdcuvilor 
mătoarele două zile : azi, de la 
o-ra 17 : România — Bulgaria 
și U.R.S.S. — Ungaria ; miine, 
de la ora 9,30 : Bulgaria — Un
garia și România — U.R.S.S.

Modesto FERRARINI

doua întilnire a 
a opus reprezen- IN CIJRSÂ «iiuiwmm

so- 
victorie 

învingă- 
din plin

(2,01 m)

Di
nu 

nă-
Auale adversarei.

Dinicu 
Româ-

■ evolu- 
un in- 
cuceri- 

echipele

din ur-

CÎMTULUXG 
(prin 
organizeze 
clei" și 
naționale 
pentru 
Cimpukmg 
tuat din 
Organizarea 
drul de 
frumusețe 
dăugat 
tehnice) 
ci palele 
sigurat 
acestei 
sportului 

Prima 
telor, 
echipe, s-a desfășurat 
un traseu de 17,500 km. 
care 
perit 
s-a : 
tanță 
opt 
par", 
torită 
urcușuri.

tetefou).
finalele 

ale 
de 

juniori mari.
Muscel i 

nou la I 
ireproșabilă, 

concurs de
■ (la care 
excelentele 
au constituit 
atribute care 
reușita deplină 

importante acțiuni 
nostru cu pedale, 
probă a campiona- 

cursa de contratimp pc 
s-a

MUSCEL, 9 
Desemnat să 

„Dacia- 
Campionatelor

ciclism-fond 
orașul 

s-a si- 
înălțime. 

ca- 
o rară 

s-au a- 
condițil 

prin- 
au

a fost cîștigată, 
luptă, de formația 

sportiv Voința Bucu- 
Gh. Nefliit, G. Gheor- 
Buzbulaș, Cr. Balint — 

cu competență 
Gh. Neagoe.

de 
E- 
în

tate, proba 
la mare 
clubului 
rești — 
ghiu, s. 
condusă
antrenorul 
chipa a acoperit distanța 

reprezintă 
: 43 km.
adversare 

Zărnești

IHSE^NARI DESPRE ACTIVITATEA FORESTIERILOR
(Urmare din pag 1)

Cunoscînd și noi stadionul 
din Nehoiu, sintem de acord cu 
aprecierea mecanicului Mihăilă. 
Este, realmente, o bază spor
tivă care atrage, care cheamă 
oamenii. Un argument în plus 
pentru sporirea atractivității 
— stadionul este însăși creația 
lor. Pe acest stadion, munci
torii și tehnicienii de la I.F.E.T, 
își dispută competițiile pe ate
liere și secții, in principal la 
fotbal, sportul nr. 1, de care 
este legată in bună parte viața 
sportivă a Nehoiului. Fotbal de 
masă, prin competițiile initiate 
de asociația sportivă, dar și de 
performanță, 
mai sus, 
vind și 
vează în

ca un tel spre 
cei de la I.F.E.T. a- 

o echipă oare acti- 
Divizia „C".

Sigur, mulți sint și dintre 
cei care simt atracție și pentru 
alte ramuri de sport; pentru po
pice, de pildă, disciplină cu tra
diție muncitorească. Firesc este, 
de aceea, ca și la Nehoiu să 
întilnim amatori pentru acest 
sport, unul dintre ei fiind tot 
un mecanic, pe nume Ștefan 
Pascu. Condiții există, și încă 
foarte bune ; o arenă specială 
se află la dispoziția celor dor
nici să-și verifice forța și înde- 
mînarea, rezistența fizică. Popi
cele concurează, intr-un fel, 
fotbalul, la nivelul întrecerilor 
de masă.

Și tot așa se 
de iubitori ai 
sport ceva mai 
muncitorii de la 
care dispune de
neobosit, cum este electricianul 
Ghcorglie Ncgoiță. De fapt, 
județul Buzău și-a cucerit un 
bun renume în acest sport, ast
fel că este îndreptățită dorința 
celor din Nehoiu de a implan
ta, tot mai mult, handbalul și 
in localitatea lor și de a-1 a- 
duce... cit mai în față, într-o 
competiție oficială, divizionară. 
Este posibil, pentru că amatorii 
își sporesc necontenit rindurile.

Cind vremea este aspră — cu 
ploi care nu se mai termină, 
cu viscole și furtuni — centrul 
de greutate al activității spor-

poate aminti 
handbalului, 

tînăr printre 
I.F.E.T., dar 
un animator

CAMPIONATUL DE TIR
(Urmare din pay. l)

progres real și substanțial in 
viitor. Toți cei clasați pe pri
mele locuri merită felicitări, dar 
in special unii dintre învingă
tori trebuie amintiți pentru 
reușitele lor. O. Mihuț (U.T. 
Arad), cu cele 580 p la pistol 
sport juniori, Brigitte Aldea, 
tot de la U.T. Arad, eu 372 p 
la aceeași probă (40 f), chiar 
C. Stan, cu 560 p la pușcă li
beră 60 f seniori, poziția în 
picioare, se situează la loc de 
frunte. Clubul arădean nu-și 
dezminte faima de căutător și 
crescător de talente, antrenorii 
și secția remareîndu-se încă 
o dată. Curios este faptul că. 
Ia categoriile juniorilor, nici 
un elub bucureștean n-a oferit 
vreun învingător, fapt care 
vorbește de Ia sine despre a- 
tenția pe care secțiile din Ca
pitală o dau pregătirii 
generații de țintași.

REZULTATE TEHNICE, 
sport (liber), juniori : 1. , 
HUT (U.T. ARAD) SJO p,

„CUPA UNCAP ‘ LA
După 

județene, 
avea loc 
„Cupei 
Cooperativelor 
Producție" la oină, competiție 
de tradiție, care atrage la 
start, an de an, sute de echi
pe în care tinerii satelor își

disputarea
azi și 
fazele 

Uniunii

etapelor 
miine 
zonale 

Naționale 
Agricole

vor 
ale 

a 
de

noilor

pistol 
O. MI- 

--- T Vlitiu p, 2. S. 
Via e (Dinamo) 574 p, 3. C. Săn- 
duleseu (Steaua) 5SB p. 4. N. Po
pescu (Steaua) 5S8 p, 5. V. lleșlti 
(D.namo) 563 p, 8. M. Stancu 
(Sieaua) 552 p : pișțoi sport f, 
precizie, senioare : 1. ELENA
ENE (DINAMO) 577 p, 3. Elena 
Taci-ac (Steaua) 574 p, 3. Virgi
nia Sisoe (Steaua) 567 p, 4. Ana 
Ciobanii (Dinatnp) 537 p, 5. Ca
ii -j. T.-dor (C.muEio) 5S7 p, 6, 
S.NM IÎ5ț5633ldy (Steaua) '556 p ; 
43 f, junioare : 1. BRIGITTE al
bea (U-T. ARAD) 572 p, 2. Si
mona ștefan (Steaua) 370 p, 3. 
Varvara Brehar (Steaua) 370 p, 4. 
Crațlela Torgulescu (Dinamo) 369 
p, 5. Maria Ctabanu (C.S.U. Bra
șov) 368 p, ș. Daniela Dumitrașcu 
(C.T, Alexandria) 387 p ; pușcă 
liberă. 60 f., picioare, seniorii 1. 
C. STAN (STEAUA) 560 p, 2. I. 
Jolcle.a (Dinamo) .554 p, 3. R. Ni- 
eoleseu (Stsaua) 551 p, 4. I. Ncc- 
șulcscu (Dinamo) 551 p, 5. M. 
Dumitrescu (Metalul) 549 p, 6. F. 
Minlșan (Dinamo) 543 p ; pușcă 
standard. 40 I, picioare; senioare: 
î. iuliana crăciun (meta- 
LUL) 371 p, 2. Angela ștefan 
(Olimpia) 370 p, 3. Niculina Iosif

4. Roxana Lămă- 
(Olimp'a) 364 p. 5. Marla 
(CSU Oradea) 359 p, 6. Da- 
Toafler (Unirea Focșani) 
, junioare : 1. LILIANA
(UNIREA FOCȘANI) 332 p,

(1EFS) 300 p, 
șanu — 
Popa 
niela
353 p 
DAN . ___
3, Daniela Ionașeu (Dina'mo) 374 
P, 3. Mlrela Rusu (Dinamo) 343 p,
4. Miliaela Păun (C.S.U. Brașov) 
343 p, 5. Cătălina Cosmensou 
(Metalul) 343 p, 6. Dana cerghit 
tC.S.u. Brașov) 341 p.

a- 
a 
a

l-au
In
ne

concur enții 
de patru ori. 
alergat, deci.
de 70 km, 
întoarceri în „ac 
un traseu dificil 

numeroaselor 
In condițiile

pe 
pe 

aco- 
total 
dis-o 

parcursă cu 
de 

da- 
sale 
ară-

1.37:44, ceea ce 
o medie orară bună 
Avînd ca principale 
formațiile U 
și Voința 
cătuite din 
moașe „cărți 
ința București s-a impus prin 
constanță 
fel, acest 
mental și 
zați de 
mâții în fiecare din cele 
ture ale circuitului ; 1. 
ța București 
24:30 — 24:19 — 24:52) ;
Torpedo Zărnești 1.37:58 
(24:26 — 24:26 — 24:49 —
24:17) ; 3. Voința Arad 1.33:36 
(23:56 
24:48) ;
1.40:40 ; 
1.40:50 ;
1.41:03.

Torpedo
Arad, ambele al- 

cicliști cu fru- 
de vizită". Vo-

in 
lucru 

de 
primele

rulaj, 
este 

timpii 
trei

De alt- 
argu- 
rcali- 

for- 
patru 
Voin- 

1.37:44 (24:03 —
24:19 — 24:52) ; 2.

Zărnești 
24:26 —

- 25:06 — 24:46 —
4. Voința Ploiești
5. Stirom București

6. C.S.M. Cluj-Napoca

printre
.Desigur, fără veleități 

mult 
spor- 

din 
ține

tive se mută la club, 
șahiști. „1 _ .
in performanță, dar cu 
suflet, pentru a da viață 
tuiui, activității de masă 
cadrul „Daeiadei", cum 
să sublinieze Gheorghe Buicr- 
eă, președintele comitetului sin
dicatului. aceiași care remarcă 
buna colaborare cu consiliul 
asociației sportive, precum 
sprijinul acordat sportului 
conducerea întreprinderii și 
comitetul de partid".

„Nici n-ar putea fi altfel
Bog- 
con- 
aici, 

Mun-

Gheorghe ȘTEFÂNESCU

și 
de 
de

ne spunea inginerul Ion 
dan trăgînd, intr-un fel, 
cluzia — pentru că noi, 
sintem ca într-o familie, 
cim cot Ia cot, ne bucurăm, în 
această familie, de toate reuși
tele noastre. Și tot împreună 
ne aflăm in celelalte activități, 
Ia spori, in acțiunile culturale".

Muncitorii de la I.F.E.T. Ne
hoiu sint, realmente, ca o fa
milie, o mare colectivitate care 
întîmpină aniversarea istoricu
lui act de la 23 August 1944 
cu tot mai multe reușite în 
producție, cu dorința de a fi 
și a rămîne una dintre unită
țile 
Și, 
ca 
cit 
din

de profil fruntașe pe țară, 
în același timp, cu ambiția 
sportul să le completeze, 
mai armonios, fiecare zi 
viață...

ÎN FAZELE ZONALE
pot arăta măiestria în sportul 
nostru național. Etapele zo
nale vor fi găzduite de Su
ceava, Călărași, Bistrița, Plo
iești, Craiov» și Timișoara. 

Finala întrecerii va avea 
lor in comuna Seini (Mara
mureș), în perioada 30 august 
— 1 septembrie.

ca

I

„CONCURSUL PRIETENIA
(Urmare din pag. 1)

rienței, 
centrare) 
aceste 
ocoli, 
făcut, oare, antrenorii pregăti
rea la nivelul cerut pe 
internațional ? Răspunsul 
desigur, negativ, iar. 
talele o confirmă, 
gen tele de opinii între 
liști referitoare la 
cum trebuie 
mentele 
procesul 
tire. Se impune, 
comună, o idee centrală in în
treg ansamblul, pentru a 
obține rezultatele dorite. 
Altfel, se va persista in... dis
cuții sterile și rezultate pc mă
sură.

capacității de 
accepting, 

motivații, jiu 
însă, întrebarea

con- 
deci, 

PUtesn 
! au

plan 
esțe. 

rezul- 
Diver- 

■ specia- 
modul 

antrena
și

referitoare
făcute 

au influențat 
general ele pregă- 

deci, o linie

11

comn a RfVWl
siem

ultimul 
selecțio- 

pentru

ac cftiăFle

FCIlluH C.S.M

Olan 100,80 p, 4. I. Tineu 
Sibiu) cu Observația 
5. M. Aluneanu (Olim- 

Muscat :
(Dinamo)

PH03A 3E

s-a stiuat prima 
C.S.M. Sibiu, 
s-a detașat net 
pețitoare.

mcm

LA BASCHET FEMININ
(Urmare din pag. 1)

„CUPA MĂRII NEGRE

La baza hipică din Sibiu au 
luat sflrșit întrecerile din cadrul, 
etapei a doua a campionatului 
național de concurs complet la 
călărie. Timp de trei zile, cen- 
curentil au fost supuși unul se
rios test, ei dovedind, în ansam
blu, o bună pregătire. Din pă- 

fost influen- 
nefavorabilă 
visit. frig), 

de cros, cea 
fapt, a Întregii

cate, rezultatele au 
țațe' și de vremea 
(ploaie persistentă, 
mai ales în proba 
mai dificilă, de _
competiții. Instalat la conducere 
după dresaj, Viorel Bubău (A- 
grlcola Tg. Mureș) a avut resur
sei; necesare să reziste „atacuri- 
lor" celorlalți parteneri de între
cere, cu deosebire G. Doac, T. 
Răducanu, Cr. Cristian, I. Tineu, 
și să obțină o victorie surprinză
toare, dar pe deplin meritată. In 
disputa pe echipe, pe primul loc 

formație a 
mai omogenă, care 

de celelalte com

REZULTATE
vidttal — 1. V. _______
Tg. Mureș) cu Mușețel 75,40 p, 2. 
G. Deac (C.S.M. Sibiu) cu Pilot 
as.oo p. 3. o. Fabieh (C.S.M. Sibiu) cu ------ . - —
(C.S M.
111,00 p, 
pia) cu 
Fieraru
115,47 p ; echipe — 
biu I (G. Deae cu 
bich cu Olac, A.
Vladimir) 186,80 p. ________ ___
biu II 243,37 p. 3. steaua 253,19 n.

1. IONESCU — coresp.

TEHNICE :
Bubău (Agricola

112,00 p, 6. M. 
cu Matelot

1. C.S.M. Si- 
Pilot, O. Fa- 
Lăpăcluș cu
2. C.S.M. Si-

Astăzi și miine, dirt-track la Brăila

0 NOUĂ ETAPĂ Ă
Iubitorii sportului cu mo

tor din Brăila vor avea prile
jul să urmărească, 
miine, f 
6-a, din 
competiții 
tată 
nia". 
avea 
pal, 
gram : s 
17,30 —
duminică, 
ora 10 — 
La start 
liști ai 
de ani), 
slovacia, 
lonia, 
România.

Cele cinci etape 
ției 1935 consumate 
prezent au fost 
de reprezentanții 
ciei, care conduc în clasamen
tul general, cu 124 p, ei fiind 
urmați 
gariei 
și R. 
derii 
— R.
Marko 
nunță

Antrenorul 
lotului reprezentativ 
neret al țării noastre, 
trul emerit 
Voiculescu, 
un scurt

astăzi și 
întrecerile etapei a 

i cadrul prestigioasei 
de dirt-track do- 

cu trofeul „Cupa Priete- 
Cele două reuniuni vor 
loc pe Stadionul Munici- 
după următorul 

simbătă, de Ia 
proba pe perechi ;

, cu începere de la 
- concursul individual, 
se vor alinia specia- 
genului (pînă la 21 

din Bulgaria, Ceho- 
R. D. Germană, 

Ungaria, U.R.S.S.

pro- 
ora

Po- 
și

ale
pînă 
dominate 

Cehoslova-

de selecționatele Un- 
cu 118 p. U.R.S.S. 99 p 
D. Germane 95 p. LI- 

echipelor menționate 
Matușek. B. Gyepeș, 
și M. Jenning — se 

ca favoriți.
principal 

de
maes- 

Gh.
Ia 

in-

al sportului 
a convocat, 

program de

LA PENTATLON MODERN
Dacă in probele de călărie 

(unde s-au comis greșeli 
copilărești, remediabile), înot 
(in care sportivii au dat 
dovadă de certe calități și re
surse, deoarece ei au domi- 
nnl «-.tegoric întrecerea) și 

și rezistenta 
relativ ușor îmbunătă- 

pre- 
salt

nai categoric 
alergare (forța 
pot fi 
tite) 
mise
spre

există suficiente 
pentru un rapid 

mai bine, celelalte două 
— scrima și tirul — au fost 
cele mai deficitare. Cu deo
sebire prima, în care sportivii 
noștri (aproape fără excep
ție) au vădit carențe de ordin 
tehnic și psihic, exemplele 
oferite de A. Faur, C. Nae, B. 
Vladu (și nu numai de ei) — 
doar, cite 8 și 9 victorii din- 
tr-un total de 27 — fiind e- 
locvente. In ceea ce privește 
tirul, cum pot fi explicate

FESTIVALUL ȘAHIST VILCEAN
După disputarea a 8 runde, în 

turneul internațional masculin de 
șan. desfășurat la Călimănești- 
Căciulata. conduce maestrul ro
mân Gheorghs Clolac 5 (1) p, 
urmat de Pavlovici (Iugoslavia) 
și C. Ioneseu cile 5 p, N. Gordan 
4,5 p. în runda a 6-a, Ioneseu l-a

van MU (Olanda), Pav- 
jQjța, iar Boguslavshl 
pe crfșan. în turneul 

" " runde, lider se

invina pe 
loviri pe 
(U.R.S.S.) .
open, după 7 . . __
menține Cristian Toean 7 p, se
cundat de Adrian Biro 5,5 p. La 
feminin, pe primul loo se află 
Voichița Călineseu 5 p. urmată 
de Adela Gesticone 4,5 p.

I.
a-

al 
ti-

de la o serie la alta 
sau ratările lui

fluctuațiile
Faur) 

dacă nu printr-o insu- 
concentrare. ca ur- 

unei pregătiri inconsis-

(A.
C. Nae 
ficientă 
mare a 
tente ?

Cum 
este o disciplină dificilă, 
cere 
că 
nurile, 
(atragem 
bari tuiui 
depistarea 
tate trebuind 
fapt, o OBILGAȚIE (pînă a- 
cum suficient de 
a tuturor antrenorilor, 
vut și avem juniori 
calități (L. Mosor, 
C.

spuneam, pentatlonul 
care 

efort susținut și o mun- 
intensă, pe 

inclusiv 
atenția 
sportivilor 
de elemente 

să

toate pla- 
al selecției 

asupra ga- 
noștri), 

do- 
fie, de

neglijată) 
Am a- 

cu certe 
B. Vladu, 

Isac ș.a.), care se cer în
drumați cu pasiune și sîrguin- 

avind mari 
in această

ți, antrenorii 
responsabilități 
direcție.

Pentru toți, 
tehnicieni, 
tenia" 
lecție 
ulii 
care 
activitate 
necesare 
unor rezultate 
așa cum au fost 
te anul trecut 
natele mondiale.

sportivi și 
..Concursul Prie- 

a însemnat, sperăm, o 
binevenită, un foarte 

schimb de experiență, 
poate aduce in întreaga 

plusurile 
pentru 

de
cele realiza
ta campio-

atit de 
obținerea 

valoare,

CUPEI PRIETENIA»
struire comună, 
motocicliști M.
Ghibu, D. Bogdan, Gh. Șofran, 
D. Gașpar, 
Bădulescu.
trial, primii 
nabili s-au 
titularizare.
noștri de Ia 
cursuri vor fi stabiliți înaintea 
startului. Remareind dîrze- 
nia 
dințele de pregătire, 
antrenorul Gh. 
am convingerea 
noștri sint ferm 
se distingă aeum, 
locuri fruntașe 
reuniuni".

Ca arbitri 
fost delegați 
perechi, și D. 
cursul individual.

PO tinerii 
Șoailă, S.

M. Agrișan și T.
După 

i cinci 
impus
„Reprezentanții 

cele două con-

Remareind
cu care au muncit la ?e- 

anticipa 
Voiculescu, 
că băieții 
hotăriți să 

i, 
in

țintind 
ambele

principali
R. Cristei, 
Flore», la con-

ță și, prin trei coșuri înscrise 
de la semidistanțâ de Mariana 
Bădinici, s-a desprins din 
start de adversară. Apoi, cu 
Magdalena Pall-Jcrebie mereu 
in prim-plan, jucătoarele 
noastre au menținut diferența, 
mărind-o pînă la pauză la 11 
puncte. In repriza secundă, 
antrenorii echipei României au 

schimbări, 
constituin- 

joc,

făcut mai multe 
punctul nevralgic 
du-1 conducătoarele de 
mai puțin inspirate, și astfel 
greul partidei l-au dus tot bas
chetbalistele cu talie înaltă, e- 
le contribuind hotărîtor la ob
ținerea unei victorii clare : 
82—62 (47—36). Au marcat :
Marinache 8, Șandor 6, Misăi- 
lă 4, Hinda 8, Bădinici 14, Lef
ter 10, Pall-Jerebie 21, Grecu 
2, Kiss 9 pentru România, 
respectiv Vaklova 6, Judasova 
13, Kuklisova
Pretlova 13, 
Bystronov» 7, 
Fiuroskova 2,

2, Surkova 
Dobrovikova 
Saskevikova 
Bezdicekova

10. 
6, 
1, 
Z. 

Arbitri : A. Schneider (Franța) 
și A. Kapinski (Polonia).

I
I

cort
(G1 
cur: 
spe 
cart 
mei 
nesi

LANUMERELE EXTRASE 
TRAGEREA LOTO DIN 

9 AUGUST 1985 
EXTRAGEREA I : 18 48 

82 35 16 20 24 83.
EXTRAGEREA a II-a :

80 3 6 27 64 72 3 75. 
FOND TOTAL DE

TIGURI : 732.282 LEI,
care 19,020 lei 
țegoria 1.
• ASTĂZI este ULTIMA ZI de 

procurare a biletelor la trage
rea loto 2 ce va avea loc mii-

81

65

CÎȘ- 
din 

report la ca-

ne, i 
pînă 
din
• 

zi f 
la c 
miin 
sa r 
blieâ 
plet 
Buzl 
geș 
Chin 
hor 
p:d 
Crai



DIVIZIA „B“ POATE Șl TREBUIE SĂ FIE

vedem. Eu zic că *i 
își poate propune un

llie Balact

ori a- 
lionatul 

națio-

este 
tonale ! 
?ce și 
cuvin- 

să aju-

început 
o re- 

icători- 
>rilor...

aceste

'juie să 
cam- 

i. Deci, 
cit mai 
ay-ului, 
laționa- 
n ? Mă 
t sporii 
le joc 
.'oi, ju- 
ipectăm 
tal fără 
bal in 
rmis și 

două 
i inter- 
maximă 
O spu- 
scump 

y din

rînd. 
id de a 

națio-

tru „e- 
să ri-

eu, tre- 
ouă-trei

care să se bată pentrueehipe , 
valoare.

— Care ar fi aceste echipe ?
— Corvinul, cu trio-ul său 

de internaționali, din rîndul 
cărora eu țin mult la Gabor și 
îi recomand să iasă din starea 
de apatie și să tragă cu dinții 
pentru că are talent cu carul.

— Si alte echipe ?
— Mai

F.C. Olt 
loc 6 !

— F.C. Olt n-a prea început 
campionatul cu dreptul...

— Asta e e greșeală curentă. 
Se judecă viitorul unei echipe 

” ! sau 
anul trecut, 
ce se spu- 
Buzău, care 

3—0, 
terminat

după un singur rezultat 
două. Vă amintiți, 
după prima etapă, 
nea despre Gloria 
pierduse acasă, cu 
„Sportul" ?! Și a 
locul 5 ! Ei, ce ziceți ?!

— Ziceai că vezi pe F.C. 
bătindu-se pentru locul 6...

— Da, echipa are citeva 
lori, are și tineri, are un colec
tiv de conducere care se cu
noaște de la Craiova, așa că 
să mai așteptăm citeva etape.

— Ion Oblemenco, noul an
trenor al lui F.C. Olt, îmi spu
nea că i-ai promis o vedere 
din Mexic !

— Nea Nelu a glumit, in
tr-un fel, insă eu tot am „ne
buniile" mele. Adică, dacă am 
declarat la primul meu inter
viu, pe cină n-aveam 17 ani, 
că vreau să joc în echipa na
țională, atunci de ce n-aș de
clara și acum cind voi 
în septembrie, 29 ? ! Mai 
că echipa pentru Mexic 
face in... preliminarii. Iar cea 
din preliminarii se face în cam
pionat.

— Și piciorul te lașa sa tragi 
pentru... echipa din prelimi
narii ?

— Da ! Mă simt foarte bine. 
Am fost, la Tg. Mureș, la doc
torul Ciucudean, care mi-a dat 
asigurări că pot să joc liniștit. 
Așa că, acum, depinde de mine 
cum voi juca, mai ales în pri
mele etape ale campionatului. 
Asta dacă vreau să-i trimit lui 
nea Nelu Oblemenco vederea 
din Mexic.

— înseamnă că ești sigur 
de calificare...

— Exact ! Nu va fi ușor, ar 
fi greșit să se creadă așa ceva,

MAI MULT DECIT UN
începe si campiona

tul Diviziei „B". com
petiția „întregii țări"! 
în care sint angajate 
echipe din 32 de 
dețe.
• începe, 

trecerea 
fotbalul 
teaptă 
decît i 
acum, i 
tul că ; 
zie „B“ 
chiar o 
cundă, 
creșterea constantă a 
orașelor pe care le 
reprezintă. De alt
fel, un cititor ne suge
rează că Divizia „B“ 
de 
furniza 
Divizie 
pondentul 
și alcătuit 
menea 
cum urmează :
1. 
2.
3.
4.
5.
6. 
7.

ju-

în- 
care
aș- 

mult 
pînă 
fap- 

Divi- 
este
se-

face, 
ales 

Se

ARBITRILOR INTERNAȚIONALI
E TARI SOCIALISTE

J

otbal, în 
t lucră- 
or 
țări 
,ți 

cit 
r 
lulgaria, 
oreeană, 
a, Un- 
lomânia. 
i cadrul 
>ătut pe 
ale in- 
•egula- 
at un 

iență în 
ce țin 
iii arbi- 
ormării, 
varii a- 
pe larg 

se regu- 
lernatio- 
e inter- 

acestor

in- 
so- 
atit 

și 
cen-

fotbal", s-au făcut aprecieri 
privire la „Delegarea arbi- 

.............. nivel

Care ar fi echipele 
surpriză ? 1. Dunărea
C.S.U. Galati ; 2.

Interesantă 
intermediară 
„A" la „B" !

EȘALON SECUND»
divizie

de Ia
taru — Paraschiv, Ka- 
llo (Hajnal), Stoichiță 
— Ad. Ionescu, Gingu, 
Bucurescu.

C.F.R. Pașcani ; 3.
Olimpia Satu Mare. (Vă 
propunem să faceți și 
alte pronosticuri).

au fost 
eme ca 
tea și 
ipefițiile 
„Princi- 
s in se- 
rbitrilor

de 
cu . 
trilor in competițiile de 
republican".

Cu mult interes au fost as
cultate referatele prezentate de 
delegația României. Cităm din
tre acestea : „Organizarea, 
funcționarea, conducerea și 
perfecționarea activității cole
giilor de arbitri" (prezentat de 
Gh. Limona, vicepreședintele 
Colegiului central al arbitrilor), 
„Sistemul de arbitraj «în zo
nă»" (Ch. Manușaride, responsa
bilul sectorului tehnic din Co
legiul central), „Raportul cau
zal, dintre modelul de joc ac
tual după campionatul euro
pean de fotbal din Franța, și 
necesitățile de pregătire a arbi
trului internațional". (M. Luces
cu, directorul tehnic al F.R. 
Fotbal, dr. Nieu Alexe, direc
torul Centrului de perfecționare 
a cadrelor din mișcarea spor
tivă, prof. Gr. Sichitiu, in
structor la Centrul de perfec
ționare a cadrelor din mișcarea 
sportivă). Cu prilejul consfă
tuirii, s-au făcut vizite la Că
lărași și Ploiești pentru cu
noașterea activității colegiilor 
județene respective.

însă ne vom califica! 
probitatea profesională a 
Mircea Lucescu și în valoarea 
celor vechi, dar și în 
Belodedici, Mateuț, L 
Despre Hagi nu pot să ___
spun că e tinăr. El e dn con
sacrat.

— Dacă ai ajunge, iarăși, în 
națională, care crezi că ar fi 
linia de mijloc ideală pentru 
Mexic ?

Asta e o treabă a antreno
rului. Sentimental, nu pot uita 
frumoasa linie de mijloc Ți- 
cleanu, Boloni, Bălăci, Klein.

— Ilie Bălăci, dacă, acum, în 
fața ta s-ar afla Mircea Lu- 
ccscu, ce l-ai întreba ?

— Dacă mai crede în mine ! 
Indiferent de răspuns, eu con
tinui să cred în echipa națio
nală !

Cred în 
lui

tinerii 
Lăcătuș. 
1 mai

Mircea M. IONESCU

ERITATE FAȚA DE ABATERI!
ină și-a 
n repe- 
pă de

n Pe- 
,tgătire 
rnescu 

t să re- 
ite, in 
I. Gușe, 
depășea 
Camă- 

de pe

teren. Comisia de disciplină l-a 
suspendat doar pc o "
deși Comănescu a mai 
asemenea abateri. Pornind.
Ia cazul în speță, credem că 
acest important organism 
F.R.F., care este comisia 
disciplină, ar trebui, în viitor, 
să fie mai sever, apărînd ast
fel regularitatea și calitatea în
trecerii sportive. Să cîștige cel 
mai bun, nu cel care face mai 
multe faulturi ! (J.B.),

etapă, 
avut 

de

al 
de

33

MEAZĂ
u lăsați 
i jucați 
de dv. 
ultima 

elinelor 
ST de 
ixxnența 
re. Pu
ii com- 

Gloria 
'.C. Ar
inul — 
.C. Bi- 

; 5. Ra- 
rsitatea 
reș ; 7.

F.C.M. Brașov — Sportul stu
dențesc ; 8. Poli Timișoara — 
F.C. Olt ; 9. Dinamo — ,.U” Cluj 
Napoca ; 10. Metalul Plopenl — 
Poli Iași ; 11. Gaz metan Mediaș
— Progresul Vulcan ; 12. F.c.M. 
U.T.A. — Jiul ; 13. Aurul Brad
— F.C. Maramureș Bala Mare.

O Tragerea Loto 2 de miine, 
11 august, va avea loo în Bucu
rești, în sala clubului din str. 
Doamnei nr, 2, cu începere de la 
ora 16.

O Informăm partlclpanții că de 
luni 12 august Inrepe vinzarea 
biletelor Ia noua tragere excep
țională pronoexpres din 18 au
gust. Consultați din timp pres- 

' pactul acestei trageri.

deci, 
de Ia 
nostru 

mult mai 
s-a oferit 
dat fiind 
această 
nu mai 

i divizie... 
judecind după 

constantă
pe care 

De

că Divizia 
astăzi i

o 
„A".

! nostru 
o

divizie;

ar putea 
veritabilă 

Cores- 
a 

ase- 
după

București
Timișoara 
Galați 
Petroșani 
Iași
Brașov
Baia Mare

8. Brăila
9. Sibiu
10. Oradea
11. Arad
12. Satu Mare
13. Ploiești
14. Bacău
15.
16.
17.
18.

Tîrgoviște 
Reșița 
Slatina 
Craiova

ARBITRII

i

revenim 
ediție a

• Dar să 
la actuala 
„celor 54“.

Sint 
de 
absente, 
Vîlcea, 
chipe 
vizie ; 
Gorjul, 
lomița. 
Vasluiul și Vrancea. O 
înșiruire de județe.

reprezentate 32 
județe. Printre 

Clujul (!), și 
e- 

di- 
lor, 
Ia-

județe cu 
in prima 
în afara

Harghita. 
Teleormanul.

• Județul cu cele 
mai multe divizio
nare „B“ este Hune
doara (5). care numă
ră mai multe formații 
decît Capitala, 
este reprezentată 
4 echipe.

care 
de

• Acum, 
startului, 
nem trei

la 
vă

a ne aminti 
■ cele mai so
aie seriilor mol-

ora 
propu- 

selecționa- 
te ale celor trei serii,
pentru 
numele 
nore ;
doveană, . munteană și 
transilvană. Deci :

I. Mirzea — Pisău, 
Gălan, Cărpuci, Cer- 
nescu — Vamanu, 
Burcea, Diaconescu — 
Hanghiuc, Antohi (Bu- 
•furu), Cașuba.

II. Ariciu — Nicu- 
leseu, Ene, Barna, Pi-

PRIMEI
SERIA r : Dunărea C.S.U. Ga

lați — F.C-, Constanța : G. lones- 
cu (București), C.F.R. Pașcani — 
Prahova CJS.U. Ploiești : Gh. Ofi- 
țeru (București), Dunărea Călă
rași — C.S.M. Suceava : V. An- 
gheioiu (București), F.C.M. Delta ---- — . . Fălticeni : T. 

Minerul Vaitra 
Ceahlăul 
(Oradea),

Tulcea — Chimia 
Chelu (Giurgiu), 
Doj-nei — F.C. 
Neamț : I. Medveș , 
pile Bacău — Olimpia Rm. 
rat : F. Iliescu (București), 
Mlzil — C.S. Botoșani : M. . 
fănoiu (Tg. Jiu), Metalul Plopeni 
— Politehnica Iași : N. Voinea 
(București), F.C. Progresul Bră
ila — Oțelul Galați : S. Necșu- 
lescu (Tîrgoviște) — se dispută 
de la ora 18.

SERIA A H-a : Mecanică fină

p. 
Ari- 
Să- 

A.S. 
Ște-

III. Clipa — Telescu, 
Dobrău, Kaiser, Pinter 
— Oncu, Leac, T. Ni- 
colae — Cura, Țîrlea, 
Doru Nieolae.

un 
e-

Ce-ați zice de 
trial ? Deocamdată, 
chipa transilvană pare 
favorită 
ventual 
formația 
(Să mai 
că în aceste selecțio
nate nu figurează di
vizionarii „A“ 
cele trei 
ale ultimei

subiect de 
interes. care 

așteaptă confir- 
prezența 
tandem
Debrin 

in 
(Piteșteanul 

Boto- 
cen- 
na- 

e-

într-un 
„baraj"

e- 
cu 

munteană. 
menționăm

de Ia 
retrogradate 
ediții).

• Care 
ritele 
tru titlu ? 
sondai 
mătoarea 
plă“ :

favo- 
pen- 
scurt 

ur-

sint 
în lupta 
‘ Un 
ne oferă

„ordine trî-

Seria I 
nica Iași 
Galați ; 3. 
stanța.

: 1. Politeh-
; 2. Otelul

F. C. Con-

. a II-a : 
C. S. Tîrgoviște ; 
Progresul-Vulcan ; 
Șoimii I.P.A. Sibu.

Seria 
S.

1.
2.
3.

Seria a IlI-a : 
Jiul Petroșani, 
F.C.M., U.T.A. ; 
F. C. Maramureș.

1.
2.
3.

• Un 
mare 
își 
marea :
lebrului 
odinioară 
Dumitrache 
dul țării, 
e antrenor 
șani. iar 
tru al 
ționalo 
ehipa Sucevei).

ce- 
de

nor-

la 
fostul 

echipe» 
conduce

★
„B" 

îi
Divizia 

la drum.
se despartă 

etape- 
trecutcle e- 

ee.hipele

sa
amintirea 
din 
în care

cîțtigau 25 sa» 
din cele 27 de

Așadar, 
pornește 
urăm 
de 
lor 
diții.
gazdă 
chiar 26 
meciuri.

Divizia 
echipe 
detașeze. 
se 
ma 
cuvinte, 
rii 
invite 
ci ale. 
tul ca ---------  . —
despre care mulți spun 
că dispune de echipe 
capabile să 
stituie într-o 
divizie a celor 54, 
probeze 
lității 
de-al

„B" nu 
care să 

,__ net. așa
întîmplă în 

divizie. Cu 
lipsesc 

favoriți care 
la tactici 
Este 

Divizia

se 
cum 
pri- 
alte 
ma

să 
spe-

momen- 
„B".

se con
st» per- 

s» 
creșterea co

jocului in cel 
doilea eșalon.

loon CHIRUÂ

ETAPE (de miine) A DIVIZIEI „B“
Steaua București — I.P. Alumi
niu Slatina : S. Kotărăscu (Iași) 
— stadionul Mecanică fină, 
I.C.I.M. Brașov — Flacăra Au- 
tom. Morenl : I. Ghergheli (Baia 
Mare), I.C.S.I.M. București — 
A.S. Drobeta Tr. Severin : B. Ni- 
coară (Tulcea) — stadionul 
I.C.S.IJ4., C.S. Tîrgoviște — Car
pați Mîrșa : M. Dragu 
Electroputere Oralova - 
Reghin : C. Gheorghijă 
Chimica Tîrnăvenl — 
I.P.A. Sibiu : D. Ciolan 
Gaz metan Mediaș — 
Vulcan București : D. 1 
(Timișoara) I.M.A.S.A. Sf. Gheor- 
ghe — Tractorul Brașov : B. 
Cîmpeanu (Arad), Muscelul Cin'.- 
pulung — Automatica București : 
C. Coreean (Reșița).

i (Galați).
- Avlntul 
i (Brăila),
- Șoimii 
i (Pitești),
Progresul 
Buciuman

SERIA A IlI-a : F.C.M. U.T. 
Arad — Jiul Petroșani : 1. Velca 
(Craiova), Unirea Alba lulia — 
Gloria Bistrița : M. Constanli- 
nescu (București), Aurul Brad — 
F.C. Maramureș Baia Mare : M. 
Stoenescu (București), C.I.L. Me
canica Sighet — Mureșul Deva :
M. Nicolau (Bacău), Metalul 
Bocșa — Armătura Zalău : I. C®ț 
(Ploiești), C.F.R. Timișoara — 
Minerul Cavnic : C. ’ 
(Drobeta Tr. Severin), 
Lupeni — Olimpia Satu Mare :
N. Georgescu (Buzău). înfrățirea 
Oradea — C.S.M. Reșița : V. An
tohi (lași). Mecanica Orăștie — 
Strungul Arad : V. Alexandru 
(București).

Meciurile, cu excepția celui de 
la Brăila, vor începe ia ora 11.

Oltean u
Minerul

PROGRAMUL TURULUI CAMPIONATULUI DIVIZIEI „C“
SERIA

ETAPA I

A III a
18 august

BIrlad 
Petrolul
Ancora 
Metalul

ETAPA A VIII-a — C octombrie

F.E.P.A. 74 
Portul Galați, 
Chimia Buzău, 
Petrolul Ianca. 
Progresii. Isaccea, Victoria 
■cuci — Șantierul Naval-C.S.S. 
Tulcea, Arrubium Măcin — Car
pați Neholu, Chimia Biăila — 
A.S.A. Buzău. Granitul ~ ‘ "
— Laminorul Viziru.

ETAPA A II-a — 25
Petrolul I. — Chimia__ _____

greșul — Victoria, Chimia Bz. — 
FEPA 74. Carpați — Granitul, 
DVA-Portul — Petrolul B., Lami
norul — Metalul. Ș N -CSS — 
Ancora, ASA — Arrubium.

ETAPA A III-a

— D.V.A. 
Berea — 
Galați — 
Buzău — 

Te-

Babadag

august 
Br., Pro-

1 septembrie
Metalul — ASA, Ancora — 

DVA-Portul, Victoria — Carpați, 
Petrolul B. — Progresul, Lami
norul — Petrolud I., Granitul — 
Arrubium, Chimia Br. — FEPA 
74, SN -CSS — Chimia Bz.
ETAPA A IV-a — 8 septembrie
Chimia Bz. — Ancora, Chimie Bir. 

Petrolul B„ Granitul — D.V.A.- 
PortUl, Petrolul I. — Victoria, 
Carpați — ASA. FEPA 74 — La
minorul, Progresul — SN-CSS, 
Arrubium — Metalul,
ETAPA A V-a — 15 septembrie

Petrolul I. — Granitul, Victoria 
— Metalul, Petrolul B. — SN-CSS, 
Progresul — Chimia Br., Lami
norul — Ancora. DVA-Portul — 
Arrubium. Carpați — FEPA 74, 
ASA — Chimia Bz.
ETAPA A Vl-a — 22 septembrie

Arrubium — Progresul. Chimia 
■Bz. — Carpați, Victoria.— ASA, 
Metalul — Petrolul I., SN-CSS — 
Chimia Br., Granitul — FEPA 
74, Ancora — Petrolul B.. Lami
norul — DVA-Portul.
ETAPA A Vil-a — 29 septembrie

Chimia Br. — Laminorul, FEPA 
74 — Arrubium, SN-CSS — Pe
trolul I.. Petrolul B. — Victoria, 
ASA — Granitul, Ancora — Pro
gresul. DVA-Portul — Carpați, 
Chimia Bz. — Metalul.

Granitul — SN-CSS, Metalul — 
Chimia Br„ DVA-Portul — Vic
toria, Laminorul — Arrubium, 
Petrolul I. — Chimia Bz., car- 
pațl — Ancora, Progresul — 
ASA. FEPA 74 — Petrolul B.
ETAPA A IX-a — 13 octombrie

Victoria — Chimia Bz., Petrolul 
I. — Progresul, ASA — Lamino
rul, Ancora — FEPA 74, Petrolul 
B. — Granitul, Chimia Br. — 
DVA-Portul, Metalul — Carpați, 
Arrubium — SN-CSS.
ETAPA A X-a — 20 octombrie

Arrubium — Petrolul B., Victo
ria — FEPA 74, Ancora — Chi
mia Br., DVA-Portul — Metalul, 
SN-CSS — ASA, Progresul — 
Laminorul, Chimia Bz. — Grani
tul, Carpați — Petrolul I.
ETAPA A Xl-a — 27 octombrie

Laminorul — Carpați, Chimia 
Br. — Chimia Bz., Granitul — 
Victoria, Petrolul I. — Arrubium, 
DVA-Portul — Progresul, FEPA 
74 — SN-CSS, Petrolul B. — Me
talul, ASA — Ancora.
ETAPA A XII-a — 3 noiembrie

ASA — FEPA 74, Petrolul I. — 
DVA-Portul, Laminorul — Fetro- 
lul B., Progresul — Chimia Bz., 
Ancora — Granitul, 
Victoria, Carpați — 
Metalul — SN-CSS.
ETAPA A XIII-a —

Arrubium — 
Chimia Br.,

10 noiembrie
Chimia Br. — Granitul, Chimia 

Bz. — Arrubium, FEPA 74 —
Progresul, DVA-Portul — ASA, 
Petrolul B. — Petrolul I., SN- 
CSS — Carpați. Metalul — An
cora, Victoria — Laminorul.
ETAPA A XIV-a — 17 noiembrie

Ancora — Arrubium, Granitul 
— Progresul, Chimia Bz. — La
minorul, Chimia Br. — Victoria, 
FEPA 74 — Metalul BZ., ASA — 
Petrolul T., Carpați — Petrolul 
B.. SN-CSS — DVA-Portul.
ETAPA A XV-a — 24 noiembrie

DVA-Portul — Chimia Bz., Pe
trolul B. — ASA, Progresul — 
Carpați, Laminorul •— SN-CSS, 
Victoria — Ancora, Arrubium — 
Chimia Br.. Petrolul I. — FEPA 
74, Metalul — Granitul.

SERIA A IV a
ETAPA I — H august

Unirea Urzicenl — Viitorul 
Chlrnogl, Unirea Slobozia — Vo
ința Constanța, Sportul „30 De
cembrie” — I.M.U.-C.S.S. Med-
digia. Marina Mangalia — 
I.S.C.I.P Ulmeni, Hectrica Con
stanța — Portul Constanța, S-N. 
Oltenița — Metalul Mangalia, Vic
toria Țăndărej — F.C.M. Dună
rea Giurgiu. Cimentul Medgidia 
— Olimpia Slobozia.

ETAPA A n-a — 25 august
Metalul — Victoria, FCM-Dună

rea — Unirea U„ Portul — Ma
rina, Viitorul 
Ulmeni — 
Cimentul. 
IMUS-CSS
ETAPA A

EDIȚIA 19854986
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ETAPA A VIII-a — 6 octombrie
Sportul — FCM-Dunărea, For

tul — IMU-CSS, Viitorul — Olim
pia, Voința — ISCIP Ulmeni, Ma
rina — Metalul. Cimentul — SNO, 
Unirea S. — Unirea U., Victoria 
— Electrica.
ETAPA A IX-a — 13 octombrie

IMU-CSS — Unirea S., Olim
pia — Voința. ISCIP Ulmeni — 
Metalul. Marina — FCM-Dună
rea, Sportul — Viitorul. Unirea 
U. — Victoria. Electrica — ȘNO, 
Cimentul — Portul.
ETAPA A X-a

Electrica. ISCIP 
Unirea S.. Voința — 
Olimpia — Sportul, 

— ȘNO.
IlI-a — 1 septembrie

Olimpia, Sportul — 
IMU-CSS — Metalul, 
— Portul, Marina —

20 octombrie
Victoria —
— Electrica. 

ISCIP Ulmeni 
IMU-CSS Ci- 
— Sportul, FCM-

Electrica 
Cimentul, 
Unirea U. _____
Voința Unirea S. — FCM-Dună- 
rea, ȘNO — ISCIP Ulmeni, 
Victoria — Viitorul.
ETAPA A IV-a — S

Victoria — Unirea
— Portul. Voința — _____
ISCIP Ulmenl — Sportul. Olim
pia — IMU-CSS. Viitorul — ȘNO, 
Cimentul — Marina, FCM-Dunărea
— Electrica.
ETAPA A V-a — 15 septembrie

FCM-Dunărea — ISCIP Ulmeni, 
Viitorul — IMU-CSS, Unirea S.
— Marina, ȘNO — Voința, Ci
mentul — Electrica. Unirea U. — 
Olimpia. Portul — Victoria, Me
talul — Sportul.
ETAPA A VI-a — 22 septembrie

Portul — Voința, Victoria — 
Cimentul. IMU-CSS — FCM-Du
nărea, Marina — Olimpia. Unirea 
U. — ȘNO, Sportul — Unirea S., 
Electrica — MctaluS, 
meni — Viitorul.
ETAPA A Vil-a — 29

septembrie
S.. Metalul 
Unirea U.,

ISCIP Ul-

septembrie 
Olimpia —Viitorul — Marina, _----- --

ISCIP Ulmeni, ȘNO Victoria, 
Unirea S. — Cimentul, FCM-Du
nărea — Portul, IMU-CSS — 
Electrica. Voința — Sportul, Me
talul — Unirea U.

ȘNO — Olimpia, 
Marina, Unirea S. 
Metalul — Viitorul, 
— Unirea U., 
mentul. Portul 
Dunărea — Voința.
ETAPA A Xl-a — 27 octombrie

Cimentul — FCM-Dunărea. O- 
limpia — Unirea S., Sportul — 
Victoria. Electrica — ISCIP Ul
meni, Voința — Metalul, Viito
rul — Portul. Marina — ȘNO, 
Unirea U. — IMU-CSS.
ETAPA A XH-a — 3 noiembrie

Sportul — SNO, cimentul — 
Unirea V.. portul — Unirea s.. 
Viitorul — FCM-Dunărea, ISCIP 
Ulmeni — IMU-CSS, Olimpia — 
Metalul. Voința — Victoria, Ma
rina — Electrica.
ETAPA A XIII-a — 10 noiembrie

Victoria — ISCIP Ulmeni, FCM- 
Dunărea — Olimpia, IMU-CSS — 
Voința, Unirea U. — Marina, Me
talul — Cimentul. Electrica — 
Sportul. ȘNO — Portul. Unirea 
S. — Viitorul.
ETAPA A XlV-a — 17 noiembrie

Sportul — Marina, ISCIP Ul
meni — Cimentul, Metalul — U- 
nirea S., ȘNO — FCM-Dunărea. 
Electrica — Unirea U„ IMU-CSS 
— Victoria. Viitorul 
Olimpia — Portul.

Voința,

noiembrie
■JJTavîț* n ——
ISCIP Ul-

ETAPA A XV-a — 24
Victoria — Olimpia

IMU-CSS, Portul — 
meni. Voința — Electrica, Cimen- ■ 
tul — Viitorul, Unirea U — Spor- ! 
tul, FCM-Dunărea — Metalul l 
Unirea S. — ȘNO.



Campionatele Europene de natație

POLOIȘTII AU FĂCUT UN PAS MARE
A

PE DRUMUL PROMOVĂRII ÎN GRUPA „A //

O Pînă acum, n-a căzut nici un record european la înot I > M, Gross la a 4-a 
medalie de aur ! • Noemi Lung — record personal la 100 m bras • Karolyn Wilson 

— prima campioană a baletistelor apei

SOFIA, 9 (prin telefon). Tim
pul instabil și rece a continuat 
să influențeze negativ desfă
șurarea întrecerilor — mai ales 
din aer liber — ale Campio
natelor europene de natație. 
Din acest motiv, deși rezulta
tele se situează la un înalt 
nivel, totuși, miile de specta
tori nu au avut șansa să a- 
siste la căderea vreunui record 
european sau mondial. In 
schimb au șansa să-1 vadă pe 
Michael Gross cucerind împre
ună cu echipa R.F.G. a patra 
sa medalie de aur. Specialis
tele în înotul sincron, sînt 
împreună cu poloiștii, favoriza
te, spectacolele oferite fiind de 
cea mai bună calitate. Dacă 
probele de înot continuă să fie 
dominate de performerii din 
R. D. Germană, în turneul de 
polo, grupa A, echipa Uniunii 
Sovietice se îndreaptă, întru
nind aprecierile specialiștilor, 
spre cucerirea titlului euro
pean. Iată și alte amănunte de 
la întreceri, privind compor
tarea reprezentanților noștri :

Costrăș 4, Moiceanu 2, Arde
leana, respectiv Nanov, Toșev, 
Dovarov și Bonev.

In așteptarea probei 
de 200 m spate...

Suedia — Franța 7—7 ; România
— Bulgaria 18—4.

ÎNOT SINCRON. Hnală solo ;
KAROLYN WILSON (MAREA 

‘ Murriei 
. . 3.

(Austria)
luatînotătoarele noastre au 

startul, în cursul dimineții, în 
seriile probelor de 100 m flu
ture (Iulia Mateescu, Carmen 
Bunaciu), 100 m bras (Tamara 
Costache, Noemi Lung) și 800 
m liber (Eniko Palencsar). Din 
păcate, nici una dintre cele 5 
sportive nu s-a calificat pen
tru finale. E adevărat că pri
mele 4 nu au concurat în pro
bele în care sînt specialiste, 
dar, pe ansamblu, putem spune 
că, nici de astă dată, înotă
toarele noastre n-au dat satis
facție. Doar Noemi Lung și-a 
realizat un nou record perso- 
nat la 100 m bras, în 1:18,15. 
Așa că, speranțele pentru cali
ficări în finale și pentru cla
sări bune au rămas pentru du
minică, zi în care este progra
mată proba de 200 metri spate, 
în care vor lua startul Carmen

La polo, în derby-ul grupei B : - Bunaciu și Anca Pătrășcoiu.
România - Bulgaria 12-4 I

în fața unor tribune arhipli
ne, dovadă a interesului enorm 
pe care l-a suscitat, intilnirea- 
cb-îe pentru promovarea 
grupa A, dintre România 
Bulgaria, s-a încheiat net 
favoarea poloiștilor 
12—4 (3—1, 4—1, 2—0, 
Friiele jocului au fost în per
manență în mîinile echipei 
României, ai căror componenți 
s-au apărat cu strășnicie și 
au atacat inteligent și variat, 
în urma acestei victorii, re
prezentativa noastră a făcut 
un mare pas pe drumul 
promovării -in grupa A a Cam
pionatului european, următoa
rele partide fiind 
ușoare. Au marcat

1. 
BIUTANIE) 184,694 p ; 2. 
Hermine (Franța) 181,467 p ;
Alexandra 
179,900 p.

Worisch

Geo RAEȚCHI

C.M

Campionatele mondiale de lupte greco-romane

DEBUT FOARTE BUN Al LUI VASILE ANDREI
KOLBOTN, 9 (prin telefon). 

In mica așezare situată la 
circa 15 km de capitala 
Norvegiei, Oslo, 160 de spor
tivi din 27 de țări și-au ince- 
put greaua cursă pentru cu
cerirea titlurilor și meda
liilor Campionatelor mondia
le de lupte greco-romane. 
Conform programului. în pri
ma zi au intrat în concurs 
luptătorii de la categoriile 48 
kg (noi nu participăm), 57 kg, 
68 kg, 82 kg și 100 kg, ceilalți 
făcîndu-și debutul vineri, 
cînd au fost programate trei 
reuniuni încheiate noaptea 
tîrziu.

Pînă la ora convorbirii 
de reținut, in primul 
foarte buna evoluție a 
pionului 
Angeles, 
100 kg), 
victorii 
întrecut

olimpic de la
Vasile Andrei 

care a obținut 
consecutive. El 
în primul tur

este 
rînd. 
cam- 

Los 
(cat. 
trei 
l-a 
pe

americanul Greg Gibson (lo
cul 2 la J.O.) la puncte (2—0),
apoi a fost liber, 
tururile 3 și 4 să 
de Dușan Masar 
cia) cu 2—0 și 
Bierla (Polonia)

pentru ca in 
dispună clar 
(Cehoslova- 
de Roman 
prin des

calificare. Cu aceste rezul
tate. Vasile Andrei și-a cîș
tigat dreptul de a lupta 
pentru primul loc în grupă. în 
compania Iul Tamaș Gaspar 
(Ungaria).

de canotaj juniori

DUPĂ SERII Șl RECALIFICĂRI V

SPORTIVII NOȘTRI CONCUREAZĂ
CU SANSE PENTRU MEDALII

in 
Și 
în 

noștri : 
3—2).

mult mai 
: Hagiu 5.

Rezultate tehnice :
ÎNOT, 400 m liber (m) : 1. 

DASSLER (R.D.G.) 3:51,52 ;
S. Lodziewski (R.D.G.) 3:511,54 ; 3. 
R. Henkel (R.F.G.) 3:51,79 ; 100 m 
fluture (f) ; 1, KORNELIA GRE- 
BLER (R.D.G.) 59,46 ; 2. Birte
Weigang (R.D.G.) 1:00,43 ; 3. Ta
tiana Kumikova (U.R.S.S.) 1:011,73; 
200 m bras (m) : 1. D. VOLKOV 
(U.R.S.S.) 2:19,53 ; 2. A. Yokochi 
(Portugalia) 2:19,63 ; 3. E. Dagon 
(Elveția) 2:19,G9 ; 100 m bras (f): 
1. SYLVIA GERACH (R.D.G.) 
1:08,62 ; 2. Silke Horner (R.D.G.) 
1 ;08,95 ; 3. Tania
(Bulgaria) 1:09,46 ; 
1. R.F.G. 3:22,18 ; 2.
3. Suedia 3:2a,41.

POLO, grupa A : 
talia 7—8 ; U.R.S.S. — Olamk 
8—6 ; Iugoslavia — Spania 7—3 
grupa B : Belgia — Malta 13—5 
Polonia — Marea Britanie 6—5

u.
2.

Bogomilova 
—xioo m liber: 
R.D.G. 3:23,32;
Ungaria — I- 

Olamda

PROGRAMUL DE AZI
înot. NSC, orele 10 — serii, 18. — finale : 200 mixt f (Noemi 

Lung, Gabriela Balta), 200 fluture m (Robert Pinter), 100 spate 
m, 4X100 mixt f (echipa României), 1500 m liber m (numai 
serii), finală 800 liber f.

înot sincron. NSC. orele 10 preliminarii și 20 finală, duet.
Polo. Bazin Diana, de la ora 10 : Grupa B : Marea Britanle 

— Franța ; Polonia — Belgia '; România — Malta ; Grupa A : 
U.R.S.S. — Ungaria, Olanda — Grecia ; Spania — R.F.G. : 
Bazin NSC, Grupa B : Suedia — Bulgaria ; Grupa A : Italia — 
Iugoslavia.

PROGRAMUL DE MÎINE

înot. NSC, orele 1.0 — serii și 13 — finale : 200 mixt m, 200 
fluture f (Maricica Culică, Gabriela Baka), 208 spate f (Anca 
Pătrășcoiu, Carmen Bunaciu), 4X100 mixt m, finală 1500 liber m.

înot sincron. NSC, orele 10 preliminarii și 18 finală, echipe.
Polo. Bazin. Diana, de la ora 13 : Grupa B : Malta — Polo

nia ; Franța — Belgia ; Grupa A : Grecia — Spania; R.F.G. — 
Italia ; Iugoslavia — U.R.S.S.; Grupa B : Suedia — România. 
Bazin N.S.C. : Grupa B : Bulgaria — Marea Britanic; Grupa 
A : Ungaria — Olanda.

ORA 20 : CEREMONIA DE ÎNCHIDERE A C.E.

BRANDENBURG, 9 (prin te
lefon). După două zile de în
treceri — serii și recalificări — 
canotorii și canotoarele noastre 
au intrat pe ultima linie 
dreaptă pîină la porțile finale
lor. Se anunță — de pe acum, 
înainte deci de semifinale — 
dispute acerbe între numeroa
se echipaje, timpii din serii și 
recalificări — unde aproape 
toți concurenții au parcurs tra
seul în ritm de finală'— fiind 
probe 
sens.

Din 
siune i 
de aur 
ronicăi 
ca ea 
lături 
(R.D.G.), o canotoare 
bine pregătită, care, învingînd 
seria, s-a calificat direct în fi
nală. Cele opt sutimi de secun
dă cîștigate de sportiva din 
R.D.G., efectiv pe ultimii me
tri — Necula a condus 1400 
din 1 500 m — nu sînt de na
tură să ne diminueze speranțele. 
Dimpotrivă, deși canotoarea 
noastră mai are de făcut o 
cursă (n.r. astăzi, în semifi
nale), în timp ce adversara ei 
directă se va odihni pînă du
minică, ziua disputării finale
lor. Nu este lipsită de interes 
precizarea că, în cealaltă serie, 

Veronika Ebert, cîș- 
a mers, cu 13 secunde 
decît Veronica noas- 
a fost. însă, tragerea

concludente în acest

lotul nostru, o grea mi- 
în lupta pentru medalia 

• la simplu (f) revine Ve- 
i Necula. Sorții au hotărît 
să evolueze în start a- 

de Katharin Werther 
foarte

austriaca 
tigătoare, 
mai slab 
tră. Așa 
la sorți...

Echipajul românesc de 4 VlS- 
LE, sosit în serie pe locul se
cund. la peste o secundă de 
canotoarele din R.D.G., mai are 
de înfruntat — în afara aces
tor adversare — alte două e- 
chipaje redutabile, care au con
curat în cealaltă serie : sporti
vele cehoslovace, mai rapide în

aceste preliminarii cu 6 sec. 
față de vîslașele noastre, și ca
notoarele din R.F.G., mal ra
pide și ele. deocamdată, cu 4 
zecimi de secundă. Decalajul 
fată de echipa cehoslovacă este 
acum în atenția grupului de 
antrenori care speră. întemeiat, 
în reducerea lui totală.

Nici băieții noștri de la 
nu sînt scutiți de emoții 
tru „aur". Echipajul este 
temic. omogen, excelent pregă
tit. dar Dragoș Neagu. Adrian 
Zamfir și cîrmaciul Marian 
Nae au cîștigat seria cu 5:30,76, 
în timp ce echipajul R.D.G. a 
învins în altă serie cu 5:29,02. 
Antrenorul Marin Boia este 
însă optimist.

în ceea ce privește ambar- 
cația de 4 FĂRĂ ClRMACI 
(Aurel Crăciun. Marius Cu
rele». George Dordea, Dănuț 
Dobre), dacă facem aprecieri 
în funcție de timpul realizat în 
cursa din cadrul seriei, este cea 
mai aproape de medalia de aur: 
a „bătut" cu 4 secunde echi
pajul R.D.G., cu 5 sec. pe cel 
al Franței și a obținut 9 sec. 
mai puțin decît echipajul Ceho
slovaciei. cîștigător în seria ur
mătoare.

Așadar, in semifinalele de 
mîine (n.r. azi) vor evolua fe
tele la SIMPLU (Veronica 
Necula) și 4 VlSLE (Liliana 
Chichifoi. Elena Pleșca, Veroni
ca Cionca, Georgeta Soare). 
Duminică după-amiază, în fina
lele pentru locurile 1—6, și-au 
cîștigat — pînă acum — drep
tul să se alinieze la start spor
tivii din ambarcațiile de 2 + 1 
și 4F.C. (băieți). 4+1 RAME 
și 8+1 (fete).

Alexandru SOLOMONESCU

2-1-1 
pen- 
pu-

După un debut oarecum ne
așteptat, în care a pierdut — 
în urma unei decizii discuta
bile — prin descalificare in 
fața polonezului Stanislaw 
Barej, Ștefan Negrișan (cat 
68 kg) a înregistrat și el o 
frumoasă suită de victorii, 
care-i dau șansa calificării 
în lupta pentru o medalie. în 
turul 2, luptătorul nostru a 
realizat un categoric suc
ces, întrecîndu-1 prin supe
rioritate (13—1) pe suedezul 
Sonny Davidsson, apoi, tot 
înainte de limită, pe Armin 
Rachor (R. F. Germania) si
— o foarte prețioasă victorie
— la puncte (1—0) pe finlan
dezul Tapio Sipila (locul 2 
la J.O.). în acest fel, și el 
își va disputa locul 1 în gru
pă, cu Tibor Dudaș (Ungaria).

La categoria 82 kg. So
rin Herțea a debutat cu o fru
moasă victorie la puncte 
(4—1), obținută în fata cu
noscutului luptător iugoslav 
Karoli Kopas. A urmat întâl
nirea cu grecul Dimitros Ta- 
napoulos. Cum era de aștep
tat. Herțea a cîștigat fără 
dificultate : 6—0 p. în conti
nuare, însă, el l-a întîlnit pe 
valorosul luptător sovietic 
Abdul Batalov, de care a fost 
întrecut la puncte : 5—0.
Din păcate. Sorin Herțea 
n-a reușit să treacă nici de 
finlandezul Jarmii Overmark, 
pierzînd la puncte (4—5). deși, 
cînd mai erau doar 15 secun
de, avea șansa victoriei, dar 
atunci a... alunecat pe sal
tea !

Tînărul Nicolae
kg), debutant la 
tiție de asemenea 
n-a rezistat decît

Nițoiu (57
o compe- 
amploare, 
două tu

ruri : a pierdut la puncte 
(1—9) la Ronny Sigde (Norve
gia) și (4—6) la Patrice Mou- 
rier (Franța).

Sîmbătă seara au loc fina
lele la 5 categorii, iar dumi
nică la celelalte 5.

Pînă Ia închiderea ediției. 
Ștefan Rusa l-a învins la 
puncte pe Tibor Potolski (Un
garia), la cat. 74 kg, iar Ilie 
Matei, prin descalificare, pe 
Frantz Marx (Austria), la cat. 
90 kg.

RECORD MONDIAL

LA CICLISM [feminin]
Studenta italiană Francesca 

Galli a reușit, pe velodromul 
Vigorelli din Milano, un nou 
record mondial, parcurgînd 100 
km în 2h31:28 (medie orară : 
39,611 km). Vechiul record a- 
parținea compatrioatei sale 
Cristina Menuzzo și era de 
2h37:16.

TELEX © TELEX ® TELEX • TELEX
BADMINTON $ După cea de 

a 10-& probă (Open-ul Thailandei), 
Marele premiu îi are în frunte 
pe danezul M. Frost (1245 p), la 
masculin, și pe Wu Jiangqiu 
(R. P. Chineză). 1330 p. la femi
nin.

CICLISM • A început „Turul 
Slovaciei» (etapa 1) : 1. Michal 
Klasa (Cehoslovacia), 127 km. în 
2h 59:00 ; 2. J. Posipanka (Ceho
slovacia) același timp. • „Tu
rul Norvegiei", etapa 3 : 1. J. 
Skane (Norvegia) 164 km, în 
4h 02:03 : 2. H. Ludderding (O- 
landa), Ia 4 s ; 3. T. de Roy (O- 
landa), la 7 s. în clasamentul 
genera; conduce Ludderding. cu 
9h 34:35 urmat de Roy. la 56 s. 
• Clasament final în „Turul Da
nemarcei" : 1. Argentin (Italia) 
25 h 36:22 ; 2. Andersen (Dane
marca) la 21 s ; 3. Dewilde (Bel
gia) la 57 s ® Jeannie Bongo a 
cîștigat prima etapă a Turului 
S.U.A. (f) : 48 km. în 1 h 02:07. 
La băieți etapa a 6-a (cîștigată 
de D. Finney) n-a adus modifi
cări în fruntea clasamentului ge
neral Greg Demond conduce în 
continuare.

înot • In camoionatele 
S.U.A. de la Mission Viejo. Pa
blo Morales a cîștigat 200 m mixt

în 2:02,98 — cea mai bună per
formanță mondială a anului. 
Alte rezultate : 400 m liber (m)
— Cetlinski 3:53,26 ; 400 m liber 
(f) : — Kim Brown 4:11,74 ; 200 
m mixt (f) — Michelle Griglione 
2:17,42.

TENIS • Rezultate din primele 
douiă tururi ale turneului de la 
Kitzbuhed : Slozil — Kriekstein 
6—1, 7—6 ; Maurer — Rivas 6—1, 
6—0 ; Perez-Dopez — Maeso 6—2, 
6—1 • Da Stratton : Mc Enroe
— Sadri 6—4, 7—6 ; Dendl — Wil-
kison 6—4, 6—4 ; Connors — Tea
cher 6—2. 7—5 ; Davies — Fle
ming 6—4, 1—6, 6—3 ; Gilbert — 
Arias 6—2 2—6. 6—3 • Optimile
de finală ale „Internaționalelor" 
Canadei : Navratilova — Nelson 
6—1. 6—0 : Mandlikovâ — Reggl
6— 2, 6—2 ; Sukova — Ruzld 6—1,
7— 5 ; Basset — Mesker 6—3. 5—7,
6—4 ; Van Nostrand — Kinney 
6—1, 7—5 ; Kohde-Kilsch —
Hanjika 6—1, 6—1 ; Sabatini — 
Temesvari 4—6, 6—4, 6—1.

VOLEI • Echipa masculină a 
R.F.G. a învins-o pe cea a Fin
land ed. în deplasare, cu 3—0 
(16—14, 15—13, 15—10). în a treia 
întîlnlre. în primele două me
ciuri victoriile fuseseră împăr
țite.

F.C. LIVERPOOL EXCLUSĂ PE 
TREI ANI DIN CUPELE 

EUROPENE

Comisia de apel a U.E.F.A., reu
nită la Ziirich, a respins cere
rile de apel formulate de echipele 
F.C. Liverpool și Juventus To
rino, cu privire la sancțiunile 
date celor două cluburi de Co
misia de disciplină a U.E.F.A. 
după incidentele petrecute la fi
nala „C.C.E.", desfășurate la 
Bruxelles, la 29 mai. In conse
cință, relevă agențiile „A. P.“ și 
„France Presse". echipa Liverpool 
nu va participa la competițiile 
europene timp de trei ani. iar 
Juventus va juca (în noua edi
ție a C.C.E.) primele sale două 
meciuri pe teren propriu cu por
țile închise !

O Tradiționala „Supercupă a 
Europei“, dintre câștigătoarea 
„C.C.E.". Juventus Torino, și cea 
a „Cupei cupelor". Everton, nu 
se va mal desfășura în acest an.

merUi«ihe
Meciul ar fi urmat sâ albâ loc 
la Londra, pe stadionul ..Wem
bley". Această hotărâre este ur
marea faptului că formațiile en
gleze sînt excluse din competi
țiile europene, pe cel puțin un 
an. Everton, cunosclnd sancțiu
nea dictată de U.E.F.A., nici n-a 
făcut vreun apei pentru ca acest 
joc să aibă loc.
• Pînă acum, nu mai puțin de 

18 mari stadioane din Anglia au 
fost dotate ou circuite interne de 
televiziune. Camerele de luat 
vederi au fost postate în diferite 
locuri ale stadioanelor. pentru 
ca orice acțiune nesportivă din 
partea spectatorilor să fie înre
gistrată. Pînă acum, doar cîteva 
formații din prima divizie, nu au 
instalat aceste aparate. Printre 
acestea se numără Arsenal, Not
tingham, Ipswich șl Watford, 
oare încă n-au primit sumele ne
cesare din partea forurilor supe
rioare pentru Instalarea camere
lor de luat vederi. Reamintim că

meciurile din campionatul An
gliei vor începe la 17 august.

ȘTIRI, REZULTATE
• Prima etapă a noii ediții a 

campionatului vest-german se va 
disputa azi. Dintre meciurile mai 
importante, amintim pe cele din
tre F.C. Kbln — Eintracht Frank
furt, F.C. Saarbrucken (nou pro
movată) — Borussia Dortmund, 
V.f.B. Stuttgart — Borussia Mbn- 
chengladbach, Bayer Uerdingen 
— Bayern Mîinchen.
• In cadrul turneului de La 

Budapesta, echipa Aris Salonio 
a întrecut cu 6—4 pe Vas as Bu
dapesta !

9 Du-pă ce brazilienii Zioo și 
Falca-o au părăsit echipele lor 
din campionatul Italiei, iată că 
un al treilea jucător a zis adio 
clubului din peninsulă. Este 
vorba de Socrates, unul dintre 
jucătorii de bază ai Florentinei. 
Celebrul „doctor Socrates", cum 
era numit, va juca la clubul Ponte 
Preta din patria sa. Brazilia.
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