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Micul orășel Kolbotn, din a- 
propierea capitalei norvegiene, 
Oslo, s-a despărțit, de-acum, 
de cei 160 de oaspeți, sportivi 
din 27 de țări, participant la 
campionatele mondiale de lupte 
greco-romane. Se cunosc cam
pionii și ceilalți medaliați, sînt 
stabilite noile ierarhii valorice, 
pe categorii de greutate, în a- 
ceastă importantă disciplină o- 
limpică. Comentariile abia au 
început însă...

Surpriza „mondialelor" este 
considerată evoluția puternicei 
echipe a Uniunii Sovietice care,

temei, 
un po- 
— fl- 

procent 
- avin-

-------- CLASAMENTELE

erați. Dar, cu același 
se vorbește și despre 
sibil echilibru valoric 
rește, cu un oarecare 
de instabilitate încă -
du-se în vedere atît progresul 
luptătorilor bulgari, dt și fap
tul că pe tabelul de onoare al 
medaliaților figurează sportivi 
din 10 țări I

Comentarii elogioase se fac 
la adresa echipei noastre re
prezentativă, o echipă tinără, 
cu cinci debutanți, și care, la 
Kolbotn, a avut o evoluție re
marcabilă, cucerind cinci me-
PE CATEGORII ---------------------------

Sportivii patriei întimpină ziua de 23 August 
prin numeroase acțiuni omagiale, prin sporirea 
eforturilor în vederea creșterii calității în în
treaga activitate de 
frumoasă reușită în

masă și de performanță. O 
această direcție o constituie

entuziasta participare la finalele
na organizare, desfășurarea și nivelul tehnic ri
dicat al acestora. Astăzi, cîteva însemnări din 
Timișoara și București...

ÎNTRECERILE PENTATLONIȘT1LOR
SUB SEMNUL ECHILIBRULUI

Finalele „Daciadei" și ale Campionatelor naționale 
de pentatlon modern au continuat, la stadionul Olim
pia, cu evoluțiile sportivilor înscriși în ultimele două 
serii ale probei de călărie, lupta pentru 
în această probă rămînînd deschisă, după 
înainte, nici unul dintre concurenți nu 
acumuleze punctajul maxim.

Prin urmare, publicul specta
tor a asistat cu interes la 
„cursa" de urmărire a lideru
lui provizoriu, bucureșteanul 
Alexandru Grozescu, cel care 
duminică terminase cu 1 038 p. 
Evident, aceasta a devenit cu 
atît mai atractivă, cu cit ur
mau să se prezinte la start o 
scrie de pentatloniști cu certe 
posibilități și cu o bună expe
riență competitională. Rînd pe 
rînd, însă, Ladislau Horga (Po
litehnica I.L. Timișoara), 
cian Țintea (Steaua I), 
VVermescher (Politehnica)

Lucian
(Steaua), 
bun pentatlonist în 
proba de călărie

Foto :
lorgu BĂNICA

„Daciadei", bu-

Mirică 
cel mai

primul loc 
ce, cu o zi 
reușise să

Cat. 48 kg : 1. Minsent Alahverdov (U.R.S.S.), 2. B. Țenov (Bulga
ria), 3. C. Vadasz (Ungaria).

Cat. 52 kg. : 1. .Ton Roninngen (Norvegia), 2. M. Tasetdlnov (Bul
garia). 3. MIHAI CIȘMAȘ (România).

Cat. 57 kg. : 1, Stoian Balov (Bulgaria), 2. O. Arutunian
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3. GHEORGHE SAVU (România).

Cat. 68 kg.
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Cat. 82 kg.: 1. Bogdan Daras (Polonia), 2. A. Batalov (U.R.S.S.), 
3. K. Mysen (Norvegia).

Cat. 60 kg. : 1. Michari Huk (S.U.A.), 2. I. Kanigin (U.R.S.S.), 3. 
A. Komcev (Bulgaria), 4. ILIE MATEI (România).

Cat. 100 kg. : 1. Andrei Dimitrov (Bulgaria), 2. T. Gaspar (Unga
ria), 3. A. Fedorenko (U.R.S.S.), 4. VASILE ANDREI (România).

Cat. 130 leg. : 1. Igor Rostorotskl (U.R.S.S.), 2. ION GRIGORAȘ 
(România), 3. R. MemlsevicI (Iugoslavia).

1. Jivko Vangelov (Bulgaria), 2. B. Klozik

1. ȘTEFAN NEGRIȘAN (România), 2. M.

(U.R.S.S.),
(Polonia),

Prokudin
1. Mikhail Mamlașvili (U.R.S.S.), 2. ȘTEFAN RUSU

de data aceasta, a cucerit doar 
trei medalii de aur, față de 
6—7, cite a obținut la fiecare 
din ultimele ediții ale acestei 
competiții. Una din explicațiile 
acreditate se referă la rema
nierea formației, prin renunța
rea la cîțiva luptători consa-

Lu- 
Otto

au

fost penalizați pentru diferite 
greșeli, astfel că la un moment 
dat se părea că situația în

Emanuel FÂNTANEANU

(Continuare In pag 2—3)

La Timișoara „Festivalul sporturilor tehnico aplicative"

IIMI IM UNIFORME DE CULOAREA

Micii „bolizi" in concursul de karting
Foto : Vasile BAGEAC

In vederea unui important turneu

A FOST ALCĂTUIT LOTUL
REPREZENTATIV DE RUGBY (tineret)
9 Mîine, la București, o ultimă verificare publică

dalii (una de aur, două de ar
gint și două de bronz) și locul 
3 în clasamentele pe națiuni — 
pe puncte și pe medalii. Este 
un bilanț valoros, care atestă 
atenția acordată de federația 
de specialitate, de colectivul 
tehnic, care a asigurat pregă
tirea luptătorilor români pen
tru recent încheiatele Campio
nate mondiale din Norvegia. 
Felicitîndu-i pe specialiști și, 
desigur, pe sportivii noștri, ne 
face plăcere să constatăm, in 
primul rînd, că întinerirea ma
sivă a echipei reprezentative a 
dat vigoare și un plus de... 
medalii lotului nostru, printre 
cei care au urcat pe podiumul 
de onoare aflîndu-se și debu- 
tanții Mihai Cișmaș (cat. 52

Orașul florilor și al verde- 
ței, Timișoara, a primit la 
slirșitul săptămînii trecute ti
neretul purtător al uniformei 
de culoarea cerului, formațiu
nile de pregătire pentru apă
rarea patriei, participante la 
„Festivalul sporturilor tehnico- 
aplicative", o amplă competiție 
dedicată apropiatei sărbători 
de la 23 August, organizată 
sub genericul „Daciadei" de 
C.C. al U.T.C., cu sprijinul 
factorilor cu atribuții locali și 
al unor federații de speciali
tate din C.N.E.F.S. Peste 1500 
de sportivi și sportive au ve
nit în orașul de pe Bega din 
toate județele tării să se În
treacă pentru un loc pe podiu
mul competițiilor de tir, judo, 

turistică, modelism, 
radiogoniometric, 
fi întrebați care act 
cutezător spectacol 

fost mal interesant 
să răspundem.

orientare 
karting și

Dacă am 
din acest 
sportiv a 
ne-ar fi greu 
Vă propunem un periplu pe la 
ospitalierele baze sportive ti
mișorene. în ambianta plăcută 
a poligonului de tir din Pă
durea Verde, de pildă, am vă
zut, într-o deplină concentrare, 
peste 250 de tineri succedîn- 
du-se pe standuri. Si o fată, 
Corina Maxim, din Bacău, cu

picături de rouă pe gene („Prima 
mea cupă de campioană ! Cum 
să nu pling In sala Com
plexului sportiv Bega s-au în- 
tilnit peste 260 de judoka. Și 
din nou în Pădurea Verde. 
Peste 260 de iubitori ai dru
mețiilor contracronometru, cu 
harta și busola. După ce a 
străbătut 8 km prin hățișuri, 
pe un teren moale 
lat, sosind primul, 
tache (Timișoara) 
zîmbind : „Eu aș 
face traseul o dată !“.

Navomodeliștii (pe lacul din 
parc) și 
pista de la Casa tineretului) 
au atras un numeros public, 
în admirație pentru „bijuteriile" 
lor tehnice pilotate prin radio. 
Aeromodeliștii și rachetomo- 
deliștii — pe aerodromul „A- 
VIASAN".

Poate că cea mai spectacu
loasă secvență a Festivalului 
de la Timișoara — ajuns la 
a Vl-a ediție, dar nici una de 
o asemenea amploare — a con
stituit-o întrecerile de kartîng. 
Acești piloțî curajoși, în căș
tile lor de... cosmonauți. ghe-

Viorel TONCEANU

După cum am mai anunțat, 
intre 20 și 31 august se va 
desfășura la Moscova un im
portant turneu internațional de 
rugby, la care a fost invitată 
și selecționata țării noastre. 
Federația a hotărît ca la a- 
ceastă competiție să fim re- 
prezentați de o echipă de ti
neret (B), în care vor apărea 
și cîțiva rugbyști care au jucat 
cu succes și în echipa națio
nală — se înțelege, dintre cei 
mai tineri. Conducerea tehnică 
(antrenori : Ion Țuțuianu și 

asistați de dr. 
s-a oprit asu- 
26 de sportivi : 
Hodorcă șl M. 
Steaua) ; aripi 

(Universitatea 
Cluj-Napoca), R. Voinov (Poli
tehnica Timișoara), C. Calafe- 
teanu (Grivița Roșie) ; centri 
— A. Lungu, St. Tofan (ambii 
Dinamo), Cr. Capmare (Con- 
tactoare Buzău) ; mijlocași la 
deschidere — Al. Domokoș (Po
litehnica Timișoara). V. Năs- 
tase (Farul) ; mijlocași la gră
madă — T. Coman (Steaua).

Ion Țuțuianu 
Radu Demian, 
Petre Bcndiu) 
pra următorilor 
fundași — L. 
Toader (ambii 
— N. Copil

S. SCcelcanu (Rulmentul Bîr- 
lad) ; înaintași linia a treia — 
„flankeri" — C. Florea (Steaua), 
O. Moraru, Gh. Dinu (ambii 
Grivita Roșie) ; linia a doua și 
nr. 8 — Gh. Caragea (Dinamo), 
L. Constantin, M. Giucăl (ambii 
Steaua); A. Pongracz (Grivita 
Roșie), H. Dumitraș (C.S.M. 
Suceava) ; linia întîi — pilieri 
— D. Tunaru, P. Petre (ambii 
Politehnica Iași),
(Știința Baia Mare), Gh. Le- 
onte (Steaua) ; taloneri — V. 
Tufă (Dinamo), V. Ilca (Gri- 
vița Roșie). Mîine, pe stadio
nul din Parcul Copilului, în- 
cepînd de la ora 17, acest lot 
va mai fi testat în cadrul unui 
ultim joc public, în compania 
divizionarei „A“ Grivița Roșie.

(Continuare în vag. a 4-a)

Simbătă și duminică, la Belgrad

BALCANIADA SĂRITORILOR
Al. Csoma ÎN APĂ-JUNIORI

și denive- 
Gelu Cos- 
ne spunea 
mai putea

automodeliștii (pe

(Conținuare in pag 2-3)

• în vederea „Turneului 
Prietenia" (care va avea loc 
la București, la finele acestei 
luni) a intrat în pregătire, sub 
conducerea antrenorilor Con
stantin Fugigi și Petre Ianu- 
sevici, o selecționată alcătuită 
din cei mai buni juniori ai 
tării.

In „Cupa Prietenia

SE PUTEA
MAI MULT

Cursele motocicliste pe pis
tele de zgură tind să devină 
favoritele iubitorilor de sport 
din Brăila, aproximativ 25 000 
de spectatori (cifră record) ur
mărind simbătă și duminică 
cele două concursuri (pe pe
rechi și individual) ale etapei 
a șasea din cadrul „Cupei 
Prietenia" la dirt-track. Cu si
guranța care ti-o dă pregăti
rea 
tate 
țări 
prin 
dură de
— nivelul 
anterioare

majori-

Ultimele întreceri internațio
nale din acest an ale săritori
lor in apă din țara noastră vor 
avea loc simbătă și duminică, 
la Belgrad, cu prilejul Cam
pionatului 
juniorilor, 
tiție, care 
Bulgaria, 
Turcia și Iugoslavia, țara noas
tră va fi reprezentată de : 
Luana Pătac, Iuliana Nicula, 
Georgeta Antofie, Ioana Scar- 
lat, Ion Petrache, Adrian 
Cherciu, Nicolae Lepăduș și 
Iosif Lajcsak, Antrenori : Ni
colae Sparios și Elena Timar.

balcanic rezervat 
La această compe- 

va reuni săritori din 
Grecia, România,

la dirt-track

temeinică, marea
a sportivilor din cele 7 
participante au depășit — 
prestații aplaudate cu căl- 

numeroasa asistență 
întrecerilor ediției 
a acestei presti—

Duminică, in manșa a 15-a, alergătorul nostru nr. 1, Dan Gaș- 
par, aflat in imagine pe poziția 
secund

a 3-a, va sosi in final pe locul
Foto : Aurel ISTRATE

gioase competiții rezervate 
sportivilor pină la 21 de ani. 
Ambele reuniuni au fost domi
nate de oaspeții de peste ho
tare, alergătorii cehoslovaci, 
sovietici, polonezi și cei din

R. D Germană reușind să e- 
taleze apreciabile calități.

Printre principalii animatori
Traian IOANIȚESCU

(Continuare in pag a 4-a)



Finalele cicliștilor juniori „CUPA

ATLETELE NOASTRE AU I
0 VICTORIE PE CARE O A!

CAMPIONI IA CONTRATIMP Șl SIMIfIM: 
D. RĂCĂȘAN Șl

C1MPULUNG MUSCEL (prin 
telefon). Finalele „Daciadei“ și 
ale Campionatelor naționale de 
ciclism rezervate juniorilor au 
continuat în localitate cu dispu
tarea probelor de contratimp in
dividual și semifond. Ambele în
treceri, desfășurate în bună par
te pe principala arteră a ora
șului, au fost urmărite cu in
teres de mii de spectatori, care 
au rămas plăcut impresionați de 
spiritul de combativitate și dîr- 
zenia manifestate de majoritatea 
rutierilor. In plus, în prima zi 
cei prezenți la dispute au avut 
satisfacția unei victorii repurta
te de tînărul lor cetățean 
Dumitru Răcășan în proba de 
contratimp individual, disputată 
pe o distanță de 26 km. Repre
zentantul A. S. Muscelul Cîmpu- 
lung a reușit să-i întreacă, în- 
tr-o manieră care-i face cinste, 
pe multiplii campioni de juniori 
L. Kovacs (Voința Arad), Z. 
Lorincz și V. Grosu (Torpedo 
Zărnești) ș.a. Pe D. Răcășan, e- 
lev al fostului internațional Ga
briel Moiceanu (una din gloriile 
— cu decenii în urmă — ale 
sportului cu pedale din țara 
noastră), un tînăr de 18 ani, cu 
talie atletică (1,80 m — 76 kg)

ÎNTRECERILE 

PENTATLONIȘTILOR, 

SUB SEMNUL

ECHILIBRULUI
(Urmare din pag. 1)

clasament va rămîne neschim
bată. Surpriza a produs-o de la 
un out-sider, stilistul Lucian 
Mirică. Acesta, cu o singură ex
cepție — la un obstacol la care 
a avut o oarecare ezitare — a 
avut o trenă corespunzătoare, a 
Întors in cele mai bune pozi
ții, abordînd fiecare obstacol tu 
vădită siguranță. Drept urmare, 
L. Mirică a Încheiat parcursul 
fără nici o greșeală, dar a fost 
totuși penalizat cu 4 * * pentru 
depășirea timpului acordat. Cu 
1 096 p, el a trecut In fruntea 
clasamentului, Încercarea lui 
Bogdan Vladu, ultimul concu
rent al zilei, nefiind Încununa
tă cu succes, deși a avut și 
el o bună prestație de ansam
blu, dar și o eroare...

în pregătirea noii ediții a cam
pionatelor masculin și feminin, 
Divizia „A-, în mai multe lo
calități din țară s-au desfășurat 
competiții amicale, la unele din
tre acestea fiind prezente și 
formații de peste hotare.
• „CUPA ELIBERĂRII- IN 

ORGANIZAREA CLUBULUI ȘTI
INȚA BACAU. Secția masculină 
de handbal a clubului universi
tar băcăuan a invitat la tradi
ționala întrecere divizionara „A“ 
Metalul Bistrița (nou promova
tă), și pe cele din eșalonul se
cund, I.M.U. Bacău și C.S.M. 
Borzești. Competiția, desfășurată 
în sala sporturilor din Bacău, s-a 
bucurat de prezența a numeroși 
spectatori. Pe primul loc s-a si
tuat Știința Bacău (33—28 cu Me
talul Bistrița, 33—24 cu I.M.U. 
Bacău și 44—20 cu C.S.M. Bor
zești), urmată de Metalul Bis
trița, I.M.U. Bacău și C.S.M. 
Borzești. în clasamentul golgete- 
rilor : 1. Adrian Bondar (Știința 
Bacău) - — 21 de goluri, 2. Tudor 
Irimieș (Metalul Bistrița) — 18 
goluri. La sfîrșitul acestei săp-

In competiția pe echipe dis
puta se dă, conform așteptări
lor, intre Steaua I și Politehni
ca I.L. Timișoara, ambele avind 
In formație pentatlonlști cu 
multă experiență. Deocamdată, 
avantajul se află de partea 
campionilor, steliștii luînd un 
avans de 40 p, puncta] care 
face ca lupta să Se mențină la 
cote ridicate, celelalte probe 
puțind aduce importante modi
ficări în clasament.

CLASAMENT (după călărie) : 
Individual — 1. Lucian Mirică 
(Steaua) 1096 p, 2. Alexandru 
Grozescu (Olimpia) 1083 p, 3. 
Vladu Bogdan (Steaua) 1079 p, 
4. Gheorghe Marian (Steaua 1) 
1070 p, 5. otto Wermescher (Po
litehnica I.L. Timișoara) 1058 p, 
6—7. Lucian Țintea (Steaua 1) și 
Dan Groza (Steaua II) 1040 p; 
echipe — 1. Steaua I 3128 p, 2. 
Politehnica I 3088 p, 3. Steaua □ 
3910 p, 4. Olimpia — C.S.Ș. I 
București 2824 p, 5. C.S.Ș. Timi
șoara 2822 p.

Astăzi, de la ora 9, la sala 
Steaua, are loc proba de scri
mă.

..FESTIVALUL SPORTURILOR TEHNICO-APLICATIVE“
(Urmare din pag. 1)

muiți in scaunele micilor bo
lizi. te uimesc, trec în viteză 
pe kartodrom, se depășesc, se 
străduiesc să scoată din mo
toare tot ce pot. Aceștia sînt 
tinerii din formațiunile pentru 
apărarea patriei — curajoși, 
bine pregătiți, disciplinați.

După desfășurarea probelor 
tehnico-apllcatlve, pe primele 
locuri in clasamentul general al 
Festivalului s-au situat In or
dine reprezentativele județelor :
1. Bacău — ciștigătoare a «Cupei 
C.C. al U.T.C. — 1985“, 2. Timiș,
2. Satu Mare, 4. Teleorman, 6. 
Dîmbovița, 6. lași.

I. LORINCZ
11 așteptăm să-și confirme cali
tățile șl de aici înainte.

Clasament : 1. D. Răcășan 35:52 
— medie orară 45,500 km ; 2. 
L. Kovacs 35:53 ; 3. Z. Ldrincz 
36:02 ; 4. V. Grosu 37:01 ; 5. V. 
Bota (Olimpia București) 37:16 ; 
6. S. Buzbula (Voința București) 
37:42.

Următoarea probă, semifondul, 
a fost una dintre cele mal dis
putate curse de acest gen urmă
rite de noi In ultimii ani. S-a 
desfășurat pe un circuit de 2,3 
km, traseu situat în plin centrul 
orașului. Bucla a fost acoperită 
de concurențl de 17 ori, cu 
sprinturi la flecare tur. în a-, 
ceste condiții șl datorită ambi
ției multora dintre participant!, 
semifondul din Cîmpulung a fost 
un adevărat iureș, o cursă de 
un dinamism cu totul remarca
bil, care a stîrnit, pe bună drep
tate, ropote de aplauze din par
tea spectatorilor. în această cursă, 
victoria a revenit Iul Z. Lorincz 
(antrenor M. Bădilă). LOrincz a 
luptat cu o dîrzenie care-1 ono
rează, reușind să-șl adjudece pri
mul loc în opt din cele 17 
sprinturi ale cursei, întreeîndu-i 
net pe toți ceilalți competitori. 
(L. Kovacs, al doilea clasat, a 
cîștlgat doar două sprinturi).

Clasament : 1. Z. Lorincz (Tor
pedo Zărnești) 45 p ; 2. L. Ko
vacs (Voința Arad) 28 p ; 3. 
Gh. Nefllu (Voința București) 19 
p, 4. V. Buduroi (Stirom Bucu
rești) 18 p, 5. S. Stoica (Stirom) 12 
p, 6. C. Dumitrescu (C.S.Ș. 1
București) 12 p.

Gheorghe ȘTEFANESCU

0 NOUĂ GENERAȚIE SE AFIRMĂ 
ÎN TIRUL ROMÂNESC DE PERFORMANTĂ

S-a mai derulat o competiție 
din lanțul celor pregătitoare 
ale campionatelor europene, fi
nalele „Daciadei" de perfor
manță și Campionatele națio
nale de tir. Dacă raportăm re
zultatele generale la etapa pre
cedentă, Balcaniada de Ia Ze- 
nica, curba intrării in formă 
PARE A FI NORMALA, IN 
CREȘTERE, LA MAJORITA
TEA PROBELOR la care fe
derația își propune să alinieze 
echipe sau reprezentanți la cel 
mai important eveniment in
ternațional de tir al anului. 
S-au înregistrat unele rezul
tate competitive. în alte ca
zuri, performanțele țintașilor 
vizați pentru selecționare sînt 
în creștere. De asemenea, la 
categoria juniori au început să 
se «vadă" probe care pînă a- 
cum erau descoperite, pușca 
standard fiind exemplul cel 
mai potrivit : la această oră, 
Olimpia Rus, Gabriela Crișan 
$1 Cătălina Cosmescu alcătu
iesc un trio valoros, bazat pe 
rezultate și pe locuri bune o- 
cupate în competiții interna
ționale și naționale. Daniela 
Dumitrașcu, junioară Ia pistol 
sport, devine și ea o certitu
dine (pentru al cărei progres 
nu trebuie precupețit nici un 
efort), Gabriel Manole, Dan 
Suța și Octavian Vișan (noul 
val al pistolului viteză) încep 
să-și definească, și ei, o iden
titate în performantă. In ace
eași ordine de idei, trebuie a- 
mintiți Constantin Opriș la 
pușcă liberă, Brigitte Aldea, la 
pistol sport.

Parcurgînd lista secțiilor că
rora aparțin acești trăgători și 
alții — U.T. Arad, A.S.A. și 
C.S.U. Oradea, C.T. Alexandria 
(cite două titluri individuale). 
Metalul București, Unirea Foc
șani, C.S.U. Brașov, C.S.Ș. Ru

lată și cîteva rezultate la dis
ciplinele înscrise în program : 
TIR — Corina Maxim (Bacău) și 
Marian Nivelea (Prahova) ; JUDO 
— cat. 93 kg, Paul Călin (Dîm
bovița) : ORIENTARE TURISTI
CA — Nlcoleta Sîrbescu (Timiș) 
șl loan Vitoc (S. Mare) ; RA- 
CHETOMODELISM — Alin Ter- 
clu (Vaslui) ; RADIOGONIOME- 
TRIE — Marcela Pantelimon 
(Hunedoara) șl Laurcnțiu Bălan 
(Galați) ; NAVOMODELISM — 
Mjrela Duca (Alba). ECHIPE : 
KARTING — locul I județul S. 
Mare ; MODELISM — județul Vll- 
cea ; TIR — Județul Bacău ; 
JUDO — județul Prahova ; RA
DIOGONIOMETRIC — județul 
Hunedoara ; ORIENTARE TU
RISTICA — județul Timiș.

SINDICATELOR 

DIN PRESÂ“

LA ȘAH
Sub egida «Dacladel", în Ca

pitală a avut loo una din cele 
mal atrăgătoare competiții spor
tive de masă : «Cupa sindicate
lor din presă" la șah. întrecerea, 
organizată de Uniunea Sindicate
lor din Presă, Poligrafie și E- 
diturl, a Început în primăvară, 
la primele faze partlclpînd sute 
de concurențl, lucrătorii din pre
să din diferite județe, cel mai 
buni dintre ei fiind prezenți la 
finalele care s-au încheiat re
cent.

Concursul s-a desfășurat într-o 
atmosferă sărbătorească, partidele 
din cele 13 runde disputate fiind 
urmărite cu interes de mulțl iu
bitori al acestui sport. A cîștl
gat, în turneul celor mai buni 
patru, Alin Genescu (Sindicatul 
Radio TV București), urmat în 
ordine de Draga Mlrianici (Sin
dicatul Presă Timișoara), Dumi
tru Humă (Sindicatul presă Vaslui) 
și Radu Călărașu (Sindicatul A- 
gerpres București). De mențio
nat că liderul competiției a 
pierdut o singură partidă — la 
tenacele Cornel Galben de la 
Sindicatul Presă Bacău — șahist 
talentat care, totuși, nu a reu
șit să Intre in turneul celor mai 
buni patru.

I. Rapaport, D. Dumitrescu și 
Th. Tocilescu au asigurat arbi
traje competente. Organizatorii 
— care au creat excelente con
diții de concurs — au oferit fru
moase premii primilor clasați.

Nicolae TOKACEK, coresp.

dăuți, Steaua și Dinamo (cite 
un titlu) — avem surpriza să 
constatăm un aport substanțial 
al cluburilor din provincie la 
creșterea tinerilor trăgători. 
Concomitent, asistăm și la a- 
firmarea unor generații tinere 
de antrenori, de Ia care aștep
tăm o necesară «oxigenare" a 
concepțiilor de pregătire (cam 
învechite într-o mulțime de 
cazuri), ambiția care să impul
sioneze activitatea de formare 
a tinerilor performeri de va
loare. Ne face o reală plăcere 
să amintim numele lui Cristian 
Drozd (C.T. Alexandria). Gh. 
Csik (U.T. Arad). Iacob Han tiu 
(C.S.U. Oradea), Gh. Ispas (Di
namo). chiar Constantin Co- 
dreanu (Petrolul, unde mai e- 
xlstă lipsă de colaborare între 
conducerea clubului și secția 
de tir tocmai cînd aceasta a 
fost pusă, în sfîrșit. pe pi
cioare !), Marian Teodoru (Me
talul, sprijinit de puternica în
treprindere bucureșteană «23 
August", care poate contribui 
în continuare la progresul ti
rului), Maria Kuperstich (C.S.U. 
Brașov, unde lucrurile șchioa- 
pătă. totuși. Ia pistol, fiind ne
cesare unele măsuri organiza
torice).

Privite prin această prismă, 
Campionatele naționale ediția 
1985, ar putea constitui un mo
ment important în tirul nostru, 
consfințind începutul unei e- 
lape dc schimb de generații, 
atit la nivelul performerilor, 
cit și la cel al specialiștilor. 
Să vedem. în continuare, dacă 
lucrurile se vor adeveri, pri
mul prilej fiind tocmai Cam
pionatele europene de la Osi- 
jek, între 3 și 12 septembrie, 
unde tînăra generație de tră
gători români va avea prilejul 
să se afirme. Menționînd sec
țiile și antrenorii care au con
tribuit și au oferit apoi lotu
rilor naționale sau marilor 
cluburi pe acești tineri trăgă
tori de talent, amintim că mi
siunea cluburilor nu s-a în
cheiat. E nevoie, în continuare, 
de aprovizionare, in mod cu
rent, ritmic, a echipelor națio
nale cu noi și noi elemente dc 
valoare, în așa fel incit baza 
de selecție a loturilor repre
zentative să fie în continuă 
creștere. Tirul românesc de 
înalt nivel are nevoie de mai 
multe garnituri de trăgători 
valoroși, pentru fiecare armă 
și pentru fiecare probă, care, 
concurînd și concurîndu-se în
tre ele. să ajute la progresul 
general al diseinlinci.

Radu TIMOFTE

Alcătuind o formație capabilă 
să facă față, realmente, chiar si 
pretențiilor grupei ,,A“ a „Cu.pei 
Europei-Bruno Zaull“, reprezen
tativa noastră feminină era con
siderată de totl specialiștii ca 
principală favorită la locul tatii, 
cel care asigura promovarea In 
eșalonul de elită al competiției. 
Șl așa cum se desfășurau fap
tele. pe Nepstadion-u! budapes- 
tan. nimic nu lăsa să se între
vadă vreun alt deznodământ al 
Întrecerii ta care, de la bun În
ceput. se cuvine să subliniem e- 
voluția neașteptat de bună a for
mației Franței, o echipă ta e- 
vident progres, remarcabilă prin 
valoarea sprinterelor sale si ta 
special a Christinei Cazier.

Fetele noastre au dominat insă 
clar disputa, asa curm se antici
pa șl cu sase probe taatate de 
sftașlt conduceau confortabil cu 
un avans de 11 puncte, care 
părea hotărîtor. Din nefericire au 
intervenit cele două ratări crase, 
două ,,bare“ si lată că un succed 
evident, absolut palpabil. s-a 
strecurat Implacabil ca nisipul 
printre degetele mlinllor. In acest 
fel. aproape de necrezut, ta loc ca 
echipa noastră să fl cîștlgat Între
cerea. cum ar fl fost normal, la 
o diferență de cel puțin 10 punc
te, a pierdut-o, si o dată cu ea 
si calificarea, pentru un punct I 
Un biet punct, doar unul însă u- 
riaș in contextul disputei de 
sîmbătă si duminică. Să domini

La reluarea campionatului pe echipe Ia lupte libere

ÎNTÎLNIRI FRUMOASE, ECHILIBRATE
remarc 
datov, 
3000 n 
de pu 
fost d

Cu toate că a consemnat cîte- 
va întîlniri... aminate (Zalău, Ti
mișoara, Constanța), prima etapă 
a returului campionatului pe e- 
chipe la lupte libere a avut 
destule puncte de atracție, sco
ruri mari și dispute deosebit de 
echilibrate. Iată cîteva din rela
tările corespondenților noștri :

IAȘI. „Triunghiularul- a fost 
dominat de gazde : Nicolina Iași 
8—2 cu Viitorul Vaslui și 5—5 cu 
C. S. Onești ; C. S. Onești — Vi
forul Vaslui — 7—3. (Al Nour, 
coresp.).

ORADEA. Formația înfrățirea 
din localitate și-a impus rapid 
și fără dificultate superioritatea, 
cîștigînd cu 9—1 la Precizia Să- 
cele și cu 9—2 la Constructorul 
Hunedoara, care, la rîndul ei. a 
dispus cu 9—1 de Precizia Să- 
cele. (I. Ghișa, coresp.).

GALATI. In deplasare. Rapid 
București a întrecut echipa Pro
gresul Brăila cu 6—4, dar a pier- 
dus în fața formației locale Du
nărea Galați cu 3—7. Dunărea — 
Progresul : 5—5. (Gh. Arsenie, 
coresp.).

MOTRU. Minerul Motru a 
pierdut ambele întîlniri susținu
te : 2—8 cu C. A. Tg. Jiu șl
4— 5 cu Jiul Petrila. C. A. Tg. 
Jiu a dispus de Jiul Petrila cu
5— 3. (Gr. Jugănaru, coresp.).

BUCUREȘTI. în sala Electra 
s-au desfășurat întîlnirile dintre 
echipele Electra București, Da
nubiana București și I.O.B. Balș. 
Rezultate : Electra — Danubiana
6— 4, Electra — I.O.B. Balș 7—3, 
Danubiana — I.O.B. Balș 5—5. 
(N. Ștefan, coresp.).

REȘIJA. La finele unui fru
mos „triunghiular-, au fost con
semnate următoarele rezultate : 
C.S.M. Rapid Arad — C.S.M. Re
șița 6—4, C.S.M. Rapid Arad — 
I.U.R.T. Lugoj 6—4 ; C.S.M. Re
șița — I.U.R.T. Lugoj 7—3. (P.
Fuchs, coresp.).

TG. MUREȘ. Formația Comer
țul Tg. Mureș a realizat urmă
toarele rezultate : 4—6 cu Lem

FORMAȚIA S. IONESCU,
In reuniunea de sîmbătă, for

mația antrenata de S. Ionescu a 
reușit 3 victorii, toate fiind re
zultatul formei bune pe care o 
dețin call din acest antrenament. 
Astfel, Hamilton, luînd un start 
bun, șl-a dominat cu autoritate 
adversarii, M. lorga făcind din 
nou dovada că este un bun dri
ver, Curtlș șl Comana, conduși 
cu tact de S. Ionescu au obți
nut victorii prețioase, ambele cu 
peripeții, deoarece pista avind u- 
nele denivelări pe ultima tur
nantă, unii cal au derobat șl au 
galopat in momentul decisiv 
(Straton). Credem că conducerea 
hipodromului ar trebui să re
medieze această lacună. Un alt 
învingător cu peripeții a fost 
Tltu, care a beneficiat de galo
purile luate În Imediata apro
piere a sosirii de Trudln șl Me- 
lin, ultimul fiind declarat al doi
lea, deși trebuia descalificat. To
tuși, trebuie să remarcăm pe 
tînărul C. Dumitrescu, care a 
mai reușit o victorie cu Străina, 
ambii cai fiind greu de stăpî- 
nlt. Odoreu, lansat din start de 
G. Popescu, a reușit o frumoasă 
victorie in fața Agăl, într-un nou 
și valoros record al carierei. Fa- 
lada, cu N. Nicolae la timonă, 
a învins fără probleme, confir- 
mind forma bună în care se a- 
flă. Cursa rezervată amatorilor 
a revenit Iul Oazan, M. Manea 
conducîndu-I excelent. Tînărul 

Întrecerea, să c&jtigi clar jumă
tate dintre probele înscrise pe 
program, ta alte șase atletele 
noastre să nu se fi clasat mai 
jos de locul trei șl să pierzi to
tuși. pentru două ,bare“, chiar 
că este o mare nedreptate. Dar 
legea spartului este dură șl nu 
Iartă greșelile ! în cazul Mihaelei 
Pogăceanu, care a abandonat la 
100 mg, după ce „agățase" gip- 
cile de la două garduri, este 
vorba, evident, de o greșeală, cu 
atît mai de neînțeles cu dt ea 
are ta urmă o carieră sportivă 
de peste 10 ani. Ei bine, chiar 
așa rănită cum era, dacă ar fi 
continuat cursa, pe care s-o par
curgă. chiar si tatr-un... minut, 
ta două, punctul ei ar fi fost 
decisiv la obținerea victoriei. Dar, 
uluită de situație, și evident, 
necăjită de insucces, a uitat a- 
eest amănunt esențial.

Și a venit șl cursa de 10 080 
m ta care Doina Pop era apre
ciată ca principala favorită. S« 
pare că ea avea un mal vechi 
traumatism la piciorul sting, că
ruia nu l-a acordat însă Impor
tanța cuvenită, fiind convinsă că 
ar putea face fată disputei. Dar, 
după numai 2400 m, a pierdut 
contactul cu plutonul pe care-1 
condusese și cu eforturi extra
ordinare abia a reușit, șchionă- 
ttad, să parcurgă restul de 7600 
m, sosind la peste 10 minute (!) 
de timpul său cel mai bun din 
acest an !...
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narul Odorheiul Secuiesc, 5—5 
cu Mureșul Tg. Mureș, care a 
pierdut meciul cu Lemnarul O- 
dorheiu Secuiesc cu 3—7. (C.
Albu, coresp.).

BUCUREȘTI. Desfășurate într-o 
bună organizare, întrecerile din
tre formațiile C. S. Tîrgoviște, 
C.S.M. Craiova, Progresul Vul
can București și Voința Cluj- 
Napoca s-au încheiat cu urmă
toarele rezultate : Progresul Vul
can — C. S. Tîrgoviște 6—4, Vo
ința Cluj-Napoca — C.S.M. Cra
iova 5—5, Progresul Vulcan — 
C.S.M. Craiova 6—4, Voința Cluj- 
Napoca — Progresul Vulcan 4—6, 
C.S.M. Craiova — C. S. Tîrgo
viște 3—7, Voința Cluj-Napoca — 
C. £. Tîrgoviște 3-*-6.  (N. Costa- 
che, coresp.).
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PRINCIPALA PROTAGONISTĂ 

amașa
Costeanu a reușit prima Iul vic
torie din acest an cu Fanela, 
minată fără greșeală. Rezultate 
tehnice : Cursa I : 1. Comana
(Ionescu) 1:40,8. 2. Corint. Cota : 
cîșt. 4. Cursa a II-a : 1. Străina 
(Dumitrescu) 1:26,9. 2. Silica. Co
ta : cîșt. 5, ev. 40. Cursa a IlI-a: 
1. Odoreu (Popescu) 1:26,9. 2.
Aga. 3. Hărman. Cota : cîșt. 3, 
ev. 150, ord. triplă 926. Cursa a
IV- a : 1. Falada (N. Nicolae) 
1:30,0. 2. Vandalic. 3. Valea. Co
ta : cîșt. 2, ev. 13, ord. triplă 
495, triplu 2—3—4 1755. Cursa a
V- a : 1. Hamilton (M. Iorga)
1:25,5. 2. Toporaș. Cota : cîșt. 
2,40, ev. 12. Cursa a Vl-a : 1.
Tltu (Dumitrescu) 1:24,4. 2. Me- 
lin. 3. Laminor. Cota : cîșt. 5, ev. 
22, ord. triplă 939. Cursa a Vil-a: 
1, Oazan (M. Manea) : 1,27,4. 2. 
Formidabil. 3. Secărica. Cota, 
cîșt. 3, ev. 62, ord. triplă 226. tri
plu 5—6—7 506. Cursa a VHI-a :
1. Curtlș (Ionescu-) 1:34.9, 2. Gro
zav. 3. oslna. Cota : cîșt. 20, ev. 
38, ord. triplă închisă. Cursa a 
IX-a ; 1. Fanela (Costeanu) 1:35,1.
2. Deda. Cota : cîșt. 3, ev. 210, 
ord. 9.
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ETAPA S-A 
COMENTARIILE

FRUMOS SI*
Brașovenii (jucătorii, antrenorii, 

conducătorii clubului și specta
torii) știau că vor avea un meci 
greu cu Sportul studențesc, e- 
ehipă fruntașă a primed noastre 
divizii, din rîndurile căreia se 
detașează trioul de internaționali 
lorgulescu — Coraș — Hagl si 
In jurul cărora se află șl alți 
jucători buni, ca M. Sandu, 
Pană, Bozeșan, ca sl portarul 
Speriatu. Dar nimeni nu se gln- 
dea că echipa din orașul de la 
poalele Tlmpel va Înregistra un 
eșec de asemenea proporții chiar 
pe terenul el I 1—4, o tnfrlngere 
severă, care reflectă însă, cele 
petrecute duminică pe gazonul 
Stadionului tineretului, diferența 
de valoare dintre cele două for
mați, chiar și in condițiile in 
care Sportul nu i-a putut folosi 
pe cel doi fundași laterali titu
lari, M. Mihail șl Munteanu II. 
La brașoveni nu a jucat nici de 
data aceasta. Tălnar, care a făcut 
încălzirea plnă la intrarea echi
pelor în teren, dar a trebuit să 
lase locul Iul Kramer, cel care 
a fost, p4nă la urmă, cel mal 
bun om al gazdelor. Prima re
priză a fost mal echilibrată, ati- 
ta timp cît localnicii au avut re
surse fizice, deși se vedea că 
fac eforturi să țină pasul CU 
partenerii. După pauză însă, e- 
ehipa s-a prăbușit (în frunte cu

MULT PREA REALIȘTI ROS-ALBAȘTRII
S-a scris, după prima etapă, că 

In meciul de la Tg. Mureș, F.C. 
Argeș a fost o echipă realistă, 
fapt care i-a și asigurat victo
ria. După acest med de la Pi
tești, am putea spune că Steaua 
a fost o echipă la fel de rea
listă. jucfnd cu o economie de 
mijloace care nu putea să nu-i 
asigure victoria, cu atît mai mult 
cu cit diferența de valoare dintre 
cele două echipe — privind . Io
turile — e chiar mai mare decît 
de două goluri.

Steaua a avut răbdare, a aș
teptat „venirea" gazdelor spre 
careul Iul Ducadam, n-a avut 
nici un fel de probleme Ia min
gile pe sus, iar apărarea ime
diată, mereu In superioritate nu
merică. i-a „absorbit" pe ata- 
canțil plteștenl. La Ieșirea din 
apărare, cei patru de la mijloc, 
conduși de Stoica, au manevrat 
îndelung, ca în fața semicercu
lui de handbal, așteptînd lăr
girea unul culoar pentru „zbu
rătorii" Plțureă șl Lăcătuș, pri
mul depășindu-si net coechipie
rul prin recunoscutul său plus 
de tehnicitate. Să mai adăugăm 
că micul Bălan a adus tun plus de 
mișcare, asigurind, împreună cu

,,CIFRE-JALON“
Șl ta etapa a H-a a Diviziei 

„A*  am consemnat cîteva „cl- 
fre-jalon". Iată-le :
• Cu victoria de duminică, 

în compania echipei „U“ 
Cluj-Wapoea, formația Dinamo 
a realizat totalul de 1306 de 
puncte de ctad activează ta 
Divizia „A", fiind prima care 
atinge această „cotă". Princi
pala urmăritoare este Steaua, 
care a totalizat ptaă ta pre
zent 1261 de puncte.

• Cazan (Sportul studen
țesc) a jucat la Brașov me
ciul său cu nr. 400.

• Eftimle (F.C. Olt) a ur
cat duminică, la Timișoara, 
pentru a 100 oară pe prima 
scenă.

Pentru ambii jucători rea
lizarea celor două „cdfreja- 
lon" s-a corelat fericit cu 
obținerea victoriei din partea 
echipelor sub al căror tricou 
evoluează, succese la care și 
el au pus umărul.

10T0-PR0N0SP0RI INFORMEAZĂ
total de 42 numere. Se acordă 
dștlgurl pe 13 categorii. Autotu
rismele pot fi obținute atlt la 
faza I, cit șl la faza a n-a. De 
reținut faptul că se ctștigă șl 
cu 3 numere din ( «au I ex
trase. Pentru amănunte supli
mentare, consultați prospectul 
tragerii șl jucațl din timp nu
merele alese de dv.
• CIȘTIGURILE TRAGERII 

PRONOEXPRES DIN 7 AUGUST 
1985. Cat. 1 : 1 variantă 100% au
toturism ,.Dacia 1300" (70.000 lei); 
cat. 2 : 3 variante 35% a 22.774 
lei ; cat. 3 : 7 variante 100% a 
3.796 lei și 44 variante 25% a 949 
lei ; cat. 4 : 53 variante a 1.289 
lei ; cat. 5 : 163 a 419 led ; cat. 6: 
5.948,75 a 40 iei; cat. 7 : 173 25 a 
200 lei ; cat. 8 : 3.033,50 a 40 lei. 
REPORT CATEGORIA 1 : 68.484 lei. 
Autoturismul „Dacia 1300“ a fost 
obținut de RADESCU MIRCEA 
din Iași.

Încheiat, 
continuă...

EFICACE I
experimentatul Naghi), dominată 
de un adversar dezlănțuit. Spor
tul a făcut la Brașov un meci 
bu-n A practicat un fotbal fru
mos șl. lucrul cel mai important, 
eficace. Un mare rol l-a avut 
Iar Pană, jucătorul cu plămîni 
de oțel, care știe să închidă cu
loarele în fața fundașilor șl să 
lanseze atacurile la momentul o- 
portun. Iar în fată Sportul a 
beneficiat de aportul unui Hagi 
In formă excelentă, căruia gaz
dele nu au putut să-1 găsească 
„antidotul", nici prin marcaj 
„om la om" (l-a desființat, pe 
rind pe Bălan, Gyorfi sau Spi
rea), nici prin joc de așteptare 
șl nici prin faulturi (Gyorfi), 
Hagl a driblat, a șprintat. a cen
trat. a marcat. Șl au mai fost 
Hngă el M. Sandu (voleu frumos 
la golul doi), Coraș (mal bun tn 
final). Dacă Terheș nu s-ar fl 
Încurcat In două-trei faze de gol. 
Boarul putea fl șl mal mare, 1- 
lustrînd mal fidel superioritatea 
bucureștendlor șl ziua nefastă a 
brașovenilor (ar fl bine dacă ar 
fi numai o zi), dintre care mulțl 
au făcut simplă figurație (Bența, 
după pauză, de pildă), iar apă
rătorii au devenit adevărate ja
loane, ceea ce trebuie să consti
tuie un semnal de alarmă.

Constantin ALEXE

Majaru, dinamismul unei linii In 
care Stoica șl BolOnl joacă... sah. 
In deplasare.

Si totuși. suporterii Stelei, 
destul de numeroși in tribună, 
ar fi vrut ca echipa lor să ia 
jocul pe cont propriu și nu să 
aștepte (atlt de mult) greșeala 
adversarului. Din acest punct de 
vedere, Steaua a pierdut prilejul 
unei autosolicitări foarte necesa
re In preajma sezonului Interna
țional. (Singurul plus real ta a- 
ccst joc privit cam de sus a fost 
intercalarea lui Betodedid, de 
5-6 ori, ta acțiunile de atac, fapt 
care ar putea să fie de bun augur 
pentru ttaărul jucător cane, alt
fel se plictisește dtad pase In
termediare ctad la stingă, ctad 
la dreapta).

Opinăm că Steaua ar fl putut 
forța mult mai mult, pentru pro
pria sa rodare (la o temperatură 
mai tnaltă) pentru că piteștenli 
au avut o zi slabă. cu vreo pa
tru jucători nerefăcuți, ta frun
te cu talentatul Badea. De-a 
dreptul îngrijorătoare lipsa de 
mobilitate a lui Ignat șl naivi
tățile lui Voiau. Absența lui Mol- 
eeanu (accidentat) a Înlesnit 
mult sarcina lui Pițurcă. în sfirșlt, 
ca o observație generală, jocul la 
ofsaid practicat de piteștend a fost 
un alt bumerang al nerefăcutei e- 
chipe a lui Halagian.

loan CHIRILA

PROGRAMUL TURULUI CAMPIONATULUI DIVIZIEI „C“ -
SCRIA A V-a
ETAPA 1—18 august

Flacăra roșie București — Me
talul Mija, Voința București — 
Avicola Crevedia, Abatorul Bucu
rești — Chimia Găeștl, Tehnome- 
tal București — MECON Bucu
rești, Cimentul Flenl — Viscofil 
București, IUPS Chltila — Me
talul București, Constructorul 
IACPB Giurgiu — Danubiana 
București. Electrica Tltu — Au
tobuzul București.

ETAPA A n-a — 35 august
Viscolii — Electrica, MECON — 

Flacăra roșie, Autobuzul — Con
structorul, Metalul M. — Voința, 
Danubiana — IUPS Chltila, Avi
cola — Abatorul. Metalul B. — 
Cimentul. Chimia — Tehnometal. 
ETAPA A III-a — 1 septembrie

Danubiana — Metalul B., Me
talul M. — Cimentul, Tehnometal
— Flacăra roșie, Avicola — IUPS 
Chltila, Voința — Abatorul, Chi
mia — Constructorul, Viscofil — 
Autobuzul, MECON — Electrica. 
ETAPA A IV-a — 8 septembrie

Abatorul — Metalul M„ Con
structorul — Viscofil, Cimentul
— Danubiana, Flacăra roșie — 
Chimia, IUPS Chltila — Autobu
zul, Voința — MECON, Electrica
— Metalul B„ Tehnometal — 
Avicola.
ETAPA A V-a — 15 septembrie

Metalul B. — Voința, Metalul 
M. — Avicola, IUPS Chltila — 
Chimia, Abatorul — Danubiana, 
Flacăra roșie — Viscofil, Con
structorul — Electrica, Autobu
zul — Tehnometal, Cimentul — 
MECON.
ETAPA A Vl-a — 22 septembrie

Viscofil — IUPS Chltila, Chimia
— Voința, Metalul B. — Con
structorul Autobuzul — Cimen
tul, MECON — Abatorul, Avicola
— Flacăra roșie. Danubiana —
— Electrica, Metalul M. — Teh
nometal.
ETAPA A Vil-a — 23 septembrie

Tehnometal — Danubiana, Con
structorul — Cimentul, Voința — 
Viscofil, Chimia — Metalul M., 
Electrica — IUPS Chltila, Abato
rul — Metalul B., Flacăra roșie
— Autobuzul, MECON — Avicola. 
ETAPA A VlII-a — 6 octombrie

Metalul M. — MECON. Tehno

Min. 68 al partidei Rapid — Petrolul (2—0) : Bacoș (R) -țe stre
coară printre Pancu, Crîngașu și Ștefan ?i deschide scorul 

Foto : R. MIHĂESCU

„POLI \ SEMNE
„Poli" începuse dezinvolt me

dul cu F. C. Olt, șuturile 
curgeau la poarta lui Anghel, 
deschiderea scorului părea imi
nentă. După o repriză Întreagă 
ta care a dominat copios, poar
ta Oltului a rămas însă imacu
lată. căd combinațllle-surpriză 
au lipsit, pătrunderile individuale 
ale Iul Gluchlci eșuau, după dri
blinguri care nu se mai termi
nau. cursde lui Bozeșan n 
n-aveau impetuozitate, pătrun
derile din linia a doua erau ușor 
de anticipat și de blocat, șuturile 
ta sine aveau direcții previzibile 
pentru un portar experimentat 
ca Anghel, care și-a făcut o re
intrare strălucită după doi ani 
de totală inactivitate. Dar dacă 
ta prima repriză gazdele au fost 
o echipă neproductivă, care a 
condus insă jocul, după pauză, 
cu condiția fizică împuținată, ele 
au jucat nebulos, precipitat, ce- 
dtad, chiar, inițiativa. Nu i-a fost 
greu lui F.C. Olt, care a stat „la 
cutie" în prima repriză, apărta- 
diu-se calm, grupat, să-și Împin
gă acum „mijlocul" ta terenul 
advers, să lanseze atacuri tot

EFTIMESCU A
MIREA Șl CEILALȚI L-AU URMAT

Ctad Victoria București a ur- 
eat pe prima scenă mulțl au 
privit-o eu oarecare circumspec
ție, Intrebtadu-se chiar „șl ce o 
să facă acum 7".

A venit primul joc, de „foc", 
cu Universitatea lui Lung, Cămă- 
taru, Ștefănescu, înaintea căruia 
se punea întrebarea cam la dtc 
goluri diferență (ușor de bănuit 
pentru cine) se va încheia par
tida. Și a fost... 1—1. rezultat 
considerat mai degrabă un ee- 
mleșec al echipei craiovene, „de
butanta" avtad ... curajul să-l 
înscrie portarului echipei națio
nale golul egalizator. „S-a ta- 
tlmplaf, au zis — ta continuare
— scepticii. „Să-l vedem mai 
încolo ce vor face Brumară, Ne- 
delcearu, Săndol, Mirea șl ceilal
ți...-.

A venit șl, prima deplasare, la 
Oradea, și cu ea — cum se știe
— primul punct adus după un 
efort epuizant ta teren, Victoria 
demonstrind că poate mal mult. 
Înaintea jocului cu F.C. Bihor, 

metal — Abatorul, IUPS Chltila
— Constructorul, Viscofil — Me
talul B., Avicola — Chimia, Da
nubiana — Autobuzul, Cimentul
— Electrica, Voința — Flacăra 
roșie.
ETAPA A IX-a — 13 octombrie 

Autobuzul — Voința. IUPS 
Chltila — Metalul M„ Danubiana
— Flacăra roșie, Cimentul — A- 
vicola, Metalul B. — Tehnometal, 
Electrica — Chimia, Viscofil — 
Abatorul, Constructorul — ME
CON.
ETAPA A X-a — 20 octombrie
Tehnometal — Constructorul, 

MECON — Danubiana, Metalul 
M. — Viscofil, Flacăra roșie — 
IUPS Chltila, Abatorul — Elec
trica, Avicola — Metalul B„ Vo
ința — Cimentul, Chimia — Au
tobuzul.
ETAPA A Xl-a — 27 octombrie 

Metalul B. — Flacăra roșie, 
Constructorul — Metalul M., Vo
ința — Danubiana. Electrica —• 
Avicola, Cimentul — Chimia, 
Abatorul — Autobuzul, MECON
— IUPS Chltila, Viscofil — Teh
nometal.
ETAPA A XH-a — 3 noiembrie

Cimentul — Tehnometal, Visco
lii — Chimia, Electrica — Fla
căra roșie Metalul B. — Metalul 
M„ IUPS Chltila — Voința, Da
nubiana — Avicola, Constructo
rul — Abatorul, Autobuzul — 
MECON.
etapa A XlII-a — io noiembrie

Avicola — Constructorul, Auto
buzul — Metalul B., Chimia — 
MECON. Danubiana — Viscofil, 
Metalul M. — Electrica, Tehno
metal — Voința, IUPS Chltila — 
Cimentul, Flacăra roșie — Aba
torul.
ETAPA A XlV-a — 17 noiembrie

Chimia — Metalul B.. Flacăra 
roșie — Cimentul, Metalul M. — 
Danubiana. Voința — Construc
torul, Avicola — Autobuzul, Aba
torul — IUPS Chltila, MECON — 
Viscofil, Tehnometal — Electrica. 
ETAPA A XV-a — 24 noiembrie

Electrica — Voința, Viscofil — 
Avicola, Cimentul — Abatorul, 
Metalul B. — MECON, IUPS 
Chitlla — Tehnometal. Danubiana
— Chimia, Constructorul — Fla
căra roșie. Autobuzul — Meta
lul M.

DE ÎNTREBARE...
mal numeroase și mai consisten
te, să „foarfece" de cîteva ori o 
apărare furată de dorul golului 
și să obțină, ta cele din urmă 
victoria.

Superbul public timișorean, 
care avea tăria să aplaude după 
30 de minute victoria oaspeților 
și calitatea arbitrajului. îșl punea 
însă cîteva întrebări. De ce Du
mitru nu ioacă la mijlocul tere
nului. unde este nevoie de un 
„creator" de talia sa, preferind 
rolul „liberou“-lul. pe care și-l 
poate asuma cu succes șl Ionuț? 
De ce nu este titularizat porta
rul Moise, prefertadu-se un ti
nerel talentat dar crud., ca Leu, 
pe care ,.vulpoiul" Crișan l-a 
„răsucit" cum a vrut, la primul 
gol al oaspeților 1 De ce s-a re
nunțat la jucători viguros!, pe
netrant!, ca Manea, Șulea sau 
Anghel ? De ce mocnesc conflic
te șl dezbinări ta vechea fami
lie a fotbalului timișorean 7 Cam 
multe „de ce ?“-uri au încolțit 
pe „Poli", chiar la startul acestui 
campionat...

Ion CUPEN

DAT TONUL

antrenorul Nelu Nunweiller ne 
mărturisea că singurul atu al 
echipei sale este acela că „ea 
Iși cunoaște condiția actuală șl. 
pornind de la aceasta, disciplina 
de joc. dăruirea, travaliul pină 
la limita maximă trebuie să pri
meze ta cadrul formației". Așa 
a și fost la Oradea. Eftimescu — 
reprezentantul vechiului val — 
a dat tonul, Iar Mirea (calm, cu 
splendidă Clarviziune de „libero"!). 
Brumaru, Nedelcearu și Săndol, 
jucători fără nume (deocam
dată !) au dat totul, realiztad cu 
ceilalți component! mal experi
mentați un ansamblu animat de 
un adevărat spirit de echipă. 
Ceea ce n-a avut adversara Vic
toriei, F.C. Bihor deziluzionind 
la toate capitolele. Evident, la 
nou promovată se fac niște a- 
cumulări *1  conducerea tehnică 
știe că are mult de lucru pen
tru sporirea competitivității echi
pei-

Stelian TRANDAFIRESCU

SERIA A Via
ETAPA I — 18 august

Viitorul Drăgășanl — Sportul 
muncitoreso Caracal, ROVA Ro
șiori — Dada Pitești, Metalul 
Alexandria — Progresul Cora
bia, Constructorul TOI Craiova — 
Recolta Stolcănești, Electronistul 
Curtea de Argeș — Armata Cra
iova, Chimia Tr. Măgurele — 
Automatica Alexandria, Viitorul 
Soornicești — Textila Roșiori, 
CJ.R. Craiova — Progresul Băl
tești.

ETAPA A n-a — 25 august
Recolte — Metalul. Armata — 

Viitorul D., Dada — CFR, Tex
tila — Electronistul, Progresul C.
— Constructorul. Progresul B. — 
ROVA, Sportul muncitoreso — 
Chimia, Automatica — Viitorul S. 
ETAPA A ni-a — 1 septembrie

Viitorul S. — Armata, Metalul
— Chimia, Viitorul D. — Recolta, 
ROVA — Progresul C., CFR — 
Automatica, Constructorul — Tex
tila, Electronistul — Progresul B., 
Dada — Sportul muncitoresc. 
ETAPA A IV-a — I septembrie

Textila — ROVA, Electronistul
— Dacia. Constructorul — Ar
mata, Progresul B. — Viitorul 
D., Recolta — Viitorul S„ Sportul 
muncitoresc — CFR, Automatica
— Metalul. Chimia — Progre
sul C.
ETAPA A V-a — 15 septembrie

Progresul B. — Dada, CFR — 
Constructorul, Progresul C. — 
Sportul muncitoresc, Viitorul S.
— Metalul, Automatica — Viito
rul D„ Armata — ROVA, Chimia
— Electronistul, Textila — Re
colta.
ETAPA A Vl-a — 22 septembrie

Sportul muncitoresc — Automa
tica. Recolta — Armata, ROVA
— Viitorul S., Dada — Chimia. 
Progresul C. — Textila, Viitorul 
n. — CFR Metalul — Progresul 
B.. Constructorul — Electronis
tul.
ETAPA A Vil-a — 29 septembrie

CFR — Viitorul S., Progresul B.
— Progresul C„ Dada — Textila, 
Automatica — Recolta, Electronis
tul — Metalul, Sportul muncito
resc — Constructorul, ROVA — 
Viitorul D.. Armata — Chimia.

REZULTATELE DIM
„CUPA ROMÂNIEI5
Duminică s-a disputat în ca

drul „CUPEI ROMÂNIEI" — 
competiție ce se dispută sub ge
nericul „DACIADEI" — prima e- 
tapă, Ia care au participat și di
vizionarele „C“. Iată o parte din
tre rezultate :

Minerul Comăneștl — C.S.M. 
Borzești 2—1 (2—1), IMIX Agni
ta — Inter Sibiu 2—1 (1—1), 
C.F.R. Craiova — Constructorul 
Oraiova 5—4 (după lovituri de 
la 11 m), Cimentul Medgidia — 
Portul Constanța 2—1 (l—0). In
ter Vaslui — FEPA 74 Bîrlad 1—2 
(0—0, 1—1), Petrolul Țicleni — 
Minerul Metru 3—0 (2—0), Spor
tul muncitoresc Caracal — Pro
gresul Corabia 3—2 (1—1), Meta
lul Sighișoara — Electromureș 
Tg. Muireș 4—1 (2—0), Textila 
Roșiori — Unirea Alexandria 0—1 
(0—1), Minerul Filipeștil de Pă
dure — Chimia Brazi Ploiești 
0—4 (0—2), Minerul Moldova
Nouă — Minerul Oravița 0—2 
(0—1), Luceafărul Adjud — Par
tizanul Bacău 1—6 (1—0), Unirea 
Urzicenl — Unirea Slobozia 3—0 
(1—0), Otelul Reghin — Metalo- 
tehnica Tg. Mureș 2—0 (2—0). 
Metalurgistul Sadu — Gloria 
Pandurii Tg. Jiu 0—2 (0—1), Pe
trolul Moinești — Textila Buhuși 
4—1 (3—1), Oțelul Or. dr. Petru 
Groza — Minerul Or. dr. Petru 
Groza 1—2 (1—1),. Vulturii Ză
ri ești (jud. Neamț) — Cetatea Tg. 
Neamț 1—0 (0—0), Textila Cis- 
nădie — Utilajul Făgăraș 3—0 
(1—0), Oașul Negrești — Some
șul Satu Mare 1—0 (0—0, 0—0),
Viitorul Chirnogi — S.N. Oltenița 
2—0 (1—Oj, Constructorul Flacăra 
Odobești — Unirea Dinamo Foc
șani 1—2 (0—2), Unirea Valea Iul 
Mihal — Voința Oradea 0—1 (0—0), 
Steaua Mecanica Huși — Unirea 
Negrești 3—1 (2—1), Avîn.tul Mat
ca — Victoria Tecuci 1—4 (0—0). 
ITSAIA Bacău — Lelea Bacău
2— 3 (0—0), Carpați Sinaia — Pe
trolul Băicoi 3—0 (1—0), Minerul 
Ghelar — Minerul Știința Vulcan
3— 0 — neprezentare, Laminorul
Roman — Mecanică Vaslui 1—0 
(0—0), Celuloza Zămești — Ni- 
tramonia Făgăraș 1—3 (0—1, 1—1), 
Textila Prejmer — Metrom Bra
șov 1—2 (0—0), Precizia Săcele— 
Mobila Măgura Codlea 4—0 (1—0), 
Carpați Brașov — Cimentul Ho- 
ghiz 1—0 (0—0), Unirea Cristuru 
Secuiesc — Progresul Odorheiu 
Secuiesc 2—0 (0—0), Tractorul
Miercurea Cluc — Minerul Bă
lan 2—1 (2—0), Electro Sf.
Gheorghe — Metalul Tg. Secuiesc 
3—1 (1—0), Viitorul Gheorgheni— 
Mureșul Toplița 3—1 (1—0), Stă
ruința Bodoe — Minerul Baraolt 
2—3 (1—1), Energia Rovinari — 
Jiul Rovinari 1—3 (0—0. 1—1).
C.S.M. Buoecea — Carpați Gălă- 
nești 1—0 (0—0). Olimpia Gherla— 
Steaua C.F.R. CIuj-Napoea 3—F 
(1—0), Carpați Nehoiu — Petro
lul Berea 2—0 (0—0). Victoria
Tăndărei — Tractorul Viziru 4—1 
(2—0), Aversa București — 
MECON București 4—5 (după 11 
m). Abatorul București — Me
talul București 2—3 (1—1). Flacăra 
roșie București — Danubiana 
București 0—1 (0—0), Constructo
rul IACPB Giurgiu — Sportul „30 
Decembrie" 3—2 (1—0), Metalul 
Oțelul Roșu — C.S.M. Caransebeș 
0—1 (0—0). Voința Constanta —
Metalul Mangalia 2—0 (1—0),
Agronomia Măureni (jud. Caras- 
Severin — C.F.R. Caransebeș 
1—2 (0—2).

EDIȚIA 1985-19867
ETAPA A VIII-a — 6 octombrie

Recolta— Sportul muncitoresc. 
Automatica — Electronistul. CFR
— ROVA. Armata — Progresul 
C„ Textila — Progresul B.. Vii
torul S. — Dacia, Chimia — Con
structorul, Viitorul D. — Metalul. 
ETAPA A IX-a — 13 octombrie

Constructorul — Dacia, Pro
gresul C. — Viitorul IL, Progre
sul B. — Armata. Textila — Au
tomatica. Chimia — Recolta. Me
talul — CFR, Electronistul — Vi
itorul S.. Sportul muncitoresc — 
ROVA.
etapa A X-a — 20 octombrie

Viitorul S. — Chimia. Metalul
— Sportul muncitoresc. Viitorul 
D. — Textila, CFR — Electronis
tul, ROVA — Constructorul, Re
colta— Progresul B.. Armata — 
Automatica. Dacia — Progre
sul c.
ETAPA A Xl-a — 27 octombrie

Progresul C. — CFR, Textila — 
Armata. Automatica — ROVA, 
Progresul B. — Viitorul S., Chi
mia — Viitorul D„ Constructo
rul — Metalul, Recolta — Dacia, 
Electronistul — Sportul muncito
resc.
ETAPA A Xll-a — 3 noiembrie

Viitorul D. — Electronistul. 
Sportul muncitoreso — Viitorul 
S., Constructorul — Progresul B.. 
ROVA — Chimia, Progresul C. —
— Automatica, Dacia — Armata, 
Metalul — Textila. CFR — Re
colta.
ETAPA A XIII-a — 10 noiembrie

Dacia — Metalul, Electronistul
— ROVA. Armata — Sportul 
muncitoresc, Viitorul S. — Vii
torul D.. Textila — CFR. Auto
matica — Constructorul, Recolta
— Progresul C.. Progresul B. — 
Chimia.
ETAPA A XlV-a — 17 noiembrie

Chimia — Textila. Automatica
— Dacia, Viitorul D. — Con
structorul. ROVA — Metalul. E- 
lectronistul — Recolta, Armata — 
CFR, Sportul muncitoresc — Pro
gresul B., Viitorul S. — Progre
sul C.
ETAPA A XV-a — 24 noiembrie 

Progresul B. — Automatica, 
Textila — Sportul muncitoresc. 
Metalul — Armata, Progresul C.
— Electronistul. Daciâ — Viitorul 
D., Constructorul — Viitorul S., 
Recolta — ROVA, CFR — Chimia.



o R p t
,, Turneul Prietenia" la baschet-juniori I

ECHIPA ROMÂNIEI, PE LOCUL 4

• Marita Koch
Campionatele de atletism ale 

K.D. Germane s-au încheiat, 
la Leipzig, cu un excelent 
21,78 pe 200 m, realizat de 
Marita Koch, la numai 7 su
timi de propriul record mon
dial. Pe aceeași distanță, F. 
Emmelmann a reușit 20,35, iar 
T. Schoenlebe a învins, la 400 
m, în 44,94. Momentul cu a- 
devărat spectaculos al întrece
rilor l-a 
100 m (f) 
Koch 10,97 ; , 
4. Auerswald

constituit proba de 
: 1. Goehr 10,94 ; 2.

3. Gladisch 10,99 î
I 11,26; 5. Ricger 

★
i grupei C a „Cu- 

(masculin), de
• In finala 

pei Europei" . 
Reykjavik (Islanda), victoria 
revenit echipei Suediei, cu 
p. Pe locurile următoare : 
Belgia 68 p, 3. Danemarca 
p, 4. Irlanda 53 p, 5. Islanda 
45 p. Iată și clasamentele fi
nale ale grupei C-l a presti
gioasei competiții atletice de 
la Schwechat (Austria) : mas
culin — 1. Austria 75 p, 2. Por
tugalia 72 p, 3. Olanda 68 p.

la 
a

74
2.
54

21,78 la 200 m
11,29 !i Alte rezultate, feminin : 
greutate — Ines Mueller 20,67 
m : 100 mg — Cornelia Osch- 
kenat 12,89 ; 3 000 m 
BidemeU 9:01,03 ; 800 
Christine , Wachtel 
masculin : ’ înălțime — 
2,24 m; lungime — 
8,02 m ; Dombrowski 8,02 m ; 
suliță — Hohn 85,78 m ; disc — 
Schult 65,86 m. întrecerile au 
constituit ultima verificare îna
intea finalei grupei A a „Cupei 
Europei", programată pentru 17 
și 18 august, Ia Moscova.

★ ★
4. Cipru 48 p, 5. Turcia 
feminin — 1. Elveția 82 
Spania 72 p. 3. Austria 
4. Portugalia 52 p, 5.
36 p, 6. Grecia 32 p.

TURNEUL DE ȘAH 
DE LA HERCULANE

— Ines
m — 

1:58,15 ; 
Wessig 
Lange

37 P ; 
P, 2- 

65 p, 
Cipru

• Britanicul Steve Cram a 
eșuat în tentativa de a stabili 
un nou record al lumii pe 
1000 m, el reallzind 2:12,85, in 
timp ce recordul mondial al 
probei estg deținut,' de compa
triotul -său S.' Coe, cu 2:12,18.

CUPA PRIETENIA"
(Urmare din pag. 1)

s-a intercalat, de fiecare dată, 
bucureșteanul Dan Gașpar, 
care se pare că sîmbătă și 
duminică a atins vîrful de 
formă maximă în actualul se
zon, făcîndu-și datoria față de 
echipa națională. Ceilalți re
prezentanți ai țării noastre aii 
avut, din păcate, un plafon 
valoric scăzut, nefiind în stare 
să amenințe, în cursele res
pective, pozițiile redutabililor 
lor adversari. „Dacă oaspeții 
au prezentat garnituri com
plete — ne spunea cu regret 
în glas secretarul responsabil 
al F.R.M., Corneliu Voiculescu, 
maestru al sportului la dirt- 
track — noi am fost lipsiți de 
aportul unor titulari, indispo
nibili de ultimă oră sau ne
restabiliți total după accidente 
mai vechi. Tehnicienii noștri 
pun adesea busculadele, din 
cauza cărora se produc acci-

TELEXSTELEX
BOX • Portoricanul Hector Ca

macho l-a învins la puncte pe 
mexicanul Ramirez în cadrul ca
tegoriei cocoș, devenind campion 
mondial (versiunea WBC). Me
ciul a avut loc la Las Vegas.

CĂLĂRIE ® în C.E. de_ dre
saj, de ' 
Klimke 
cucerit 
vidual, i 
veția) i 
Grethe 
Marzog.
R.F.G. :

s la Copenhaga, Reiner 
(R.F.G.) cu Ahlerich, a 
al treilea titlu la Indi- 
urmat de O. Hoffer (El- 
cu Limandus și Anne 
Jensen (Danemarca) cu 

La echipe, formația 
a câștigat al 10-lea titlu 

consecutiv, pe locurile următoa
re clasîndu-se Danemarca șl 
U.R.S.S.

CICLISM Etapa a 9-a a Tu
rului S.U.A. a fost cîștigată de 
americanul Bob Roii 80 km în 
1 h 48:09. In clasamentul general 
continuă să conducă Greg Le- 
mond. tn competiția similară fe
minină, după 4 etape, pe pri
mul loc se află Jeannie Longo 
(Franța) • După 5 etape în Tu
rul Norvegiei, primul loc este 
ocupat de olandezul Henk Lu- 
berding.

GIMNASTICA • în concursul 
de gimnastică pentru juniori de 
la Lodz (Polonia), sportivul ro
mân Marius Tobă a terminat în
vingător la inele cu 19,60 p. Ma
rius Gherman s-a clasat pe pri
mul loc la sărituri, cu 18,925 p.

ÎNOT • întrucît ștafeta U.R.S.S. 
a fost descalificată la Campio
natele europene de Ia Sofia, cla
samentul definitiv al probei de 
4X100 m ---
1. R.F.G. 3:43,59 ; 2. R.D.G. 3:45,39 
3. Italia 
component al echipei R.F.G., 
intrat, astfel, în posesia celei de 
a 6-a medalii de aur !

MOTO • Marele premiu al 
Suediei, clasa de 250 cmc a re
venit vest-germanulul 
Mang, pe „Honda“, cu o 
orară de 141.300 km.

tenis • Cehoslovacul 
Smid l-a învins în finala de la 
Mendoza (Argentina), cu 6—3, 
6—3. pe argentinianul Horacio de 
la Pena 9 Finala turneului fe
minin de la Toronto : Chris E- 
vert-I.loyd — Claudia Kohde 6—2. 
6—4 • John McEnroe a ciștigat 
turneul de la Stratton dispunind 
in finală de Ivan Lendl cu 7—6, 
6—2.

VOI.El • Echipa feminină a 
S.U.A. a jucat recent la Shlzouka 
(Japonia), unde a fost înylnsă 
de echipa țării gazdă cu 3—0.

(m), este următorul

3:46,09. Michael Gross,
a

Anton 
medie

Tomas

După șapte runde, in turneul 
internațional feminin de șah 
de la Băile Herculane conduce 
Irina Levitina (U.R.S.S.) cu 
5,5 p (1), urmată de Cristina 
Bădulescu (România) și Mar
garita Voiska (Bulgaria) — 4 p 
(1), Elisabeta Polihroniade și 
Ligia Jicman (ambele Româ
nia) — 3,5 p. In runda a 7-a, 
Polihroniade a învins-o pe An- 
ghelova. Iar Voiska a ciștigat 
la Jicman.

întrecerile de baschet din 
cadrul „Turneului Prietenia*,  
competiție rezervată anul a- 
cesta juniorilor I. s-a Încheiat 
in localitatea cehoslovacă Zdar 
cu victoria reprezentativei 
U.R.S.S., urmată în clasament 
de : 2. Bulgaria, 3. Cehoslova
cia A, 4. România, 5. Ungaria, 
6. Polonia, 7. R.P.D. Coreeană, 
8. Cehoslovacia B. Echipa țării 
noastre a înregistrat următoa
rele rezultate : In seria preli
minară : 123—99 cu Ungaria
(scorul turneului), 81—57 cu 
R.P.D. Coreeană, 83—98 cu 
Cehoslovacia A ț in turneul fi
nal 1—4 : 63—79 cu U.R.S.S., 
101—107 (57—39 I ; 96—96) cu
Bulgaria. Cu 3 secunde înain-

DUPĂ C.M. DE LUPTE GRECO-ROMANE
(Urmare din pag. 1)

kg), Gheorghe Savu (cat 62 
kg) sl Ion Grigoraș (cat 130 
kg). Așadar, alături de consa- 
crații Stefan Negrișan (cat. 68 
kg), Ștefan Ruso (cat 74 kg), 
Ilie Matei (cat. 90 kg), Vasile 
Andrei (cat. 100 kg) și Nicolae 
Zamfir (cat 57 kg), care a 
absentat la Kolbotn, fiind ne-

refăcut in urma unei acciden
tări. se conturează o echipă 
puternică, care oferă perspec
tive mal mult decit încuraja
toare pentru viitoarele mari 
competiții Internationale. Ceea 
ce nu poate decit să-i bucure 
pe toti iubitorii sportului.

tea Încheierii reprizei a doua 
a meciului cu echipa Bulgariei, 
formația română conducea cu 
96—93. dar a fost egalată 
printr-o aruncare de 3 puncte. 
Cei mai buni jucători ai selec
ționatei române au fost : Clau- 
diu Munteanu (deosebit de 
eficient). Cătălin Pintea (bun 
coordonator de joc și apără
tor). Alexandru Panaitescu (re
cuperator remarcabil, in spe
cial în ultimele două meciuri) 
și Robert Reisenbflchler (cu 
promițătoare acțiuni de pivot). 
Au mal fost utilizați Costel 
Moscalu, Bogdan Hoit, Eugen 
Toader, Mircea Ivanov, Mircea 
Cristescu, Mihai Hălmăgeanu. 
Cristian Bota, Dan Ionescu. 
Antrenori : Liviu Călin și Oc
tavian Șerban,

Locul 4 înseamnă repetarea 
performantei din 1983, cind 
baschetbaliștii români s-au ca
lificat. pentru prima dată. în 
grupa fruntașelor „Turneului 
Prietenia*.
• Campionatul balcanic de 

juniori, programat, Inițial, in 
luna august, In Turcia, se va 
desfășura, în luna septembrie, 
în Grecia.

LA DIRT-TRACK
dentele, pe seama mersului 
periculos, afirmație care tre
buie combătută, deoarece nu e 
altceva decit o încercare de a 
masca propriile lor slăbiciuni 
in procesul de instruire. In 
ultima vreme, căzăturile s-au 
Înmulțit, iar simbătă și dumi
nică s-a văzut clar că unii 
dintre selecționabili s-au acci
dentat intrucit n-au avut po
tențialul fizic și tehnic necesar 
stăpinirii motocicletelor în mo
mentele fierbinți ale cursei. 
Deci, rateurile înregistrate nu 
sint decit urmarea unei insu
ficiente munci depuse de an
trenori și elevii lor".

Intr-adevăr, duminică. Dan 
Bogdan (în care se puneau 
mari speranțe) și mai tînărul 
coleg Mircea Agrișan au ieșit 
din concurs pentru că nu și-au 
mai putut controla mașinile în 
turnantă. în consecință, s-au 
diminuat vertiginos șansele a- 
lergătorilor noștri, rezervele 
trimise pe pistă (Laurențiu 
Maier și Anton Albu), fără 
o experiență competițională a- 
decvată, făcînd doar simplă 
figurație. Au mai „scăpat" mo
tocicletele din mină Gheorghe 
Șofran și chiar pilotul nostru 
nr. 1, Dan Gașpar (din fericire 
fără urmări grave), punctele

pierdute de ultimul motociclist 
privlndu-1 de un loc pe po
dium. Așa stînd lucrurile, pre
parativele și confruntările de 
la Brăila s-au soldat cu patru 
selecționablli accidentați la 
antrenamente sau în concurs 
și care vor sta mai mult sau 
mai puțin pe tușă, toți antre
norii de la Iot și de Ia secții 
avînd acum suficiente motive 
să reflecteze asupra cauzelor 
comportării modeste a tinerilor 
noștri sportivi pe teren pro
priu. Analiza acestor rezultate 
nesatisfăcătoare va impune, de
sigur, un control mai riguros 
din partea federației, deoarece 
— se recunoaște sau nu — 
inerția și lucrul după metode 
perimate mai persistă încă in 
multe secții, vina pentru ne
reușite fiind dată, de regulă, 
pe defecțiunile apărute la mo
tociclete, singurele care nu se 
pot... apăra. De data aceasta, 
nici o motocicletă n-a... clacat, 
fapt pentru care merită feli
citări mecanicii Dumitru Gheor
ghe și Vasile Coica. In schimb, 
numărul mare de căzături de
notă că pregătirea la lot și, 
mai ales, la secții trebuie in
tensificată, mal bine organi
zată și mal responsabil abor
dată de antrenori. Altfel...

St. Mirren Motherwell —
Clydebank 0—0.

CAMPIONATE
IUGOSLAVIA (et. 1). F. c. Sa

rajevo a dispus cu 3—0 de Var- 
dar Skoplje, viitoarea adversară 
a echipei Dinamo București tn 
„Cupa U.E.F.A.*.  Alte rezultate : 
Vinkovlcl — Rijeka 2—1, Nlk- 
slcl — Split 0—0, Prlștlna — Ti
tograd 1—0, Osljek — O.F.K. Bel
grad 2—0, Zenica — Dlnamo Za
greb 0—1, Novl Sad — Zeleznl- 
cear Sarajevo 1—4.

FINLANDA (et. 17). 
koskl — - - - -
parlt — Rovaniemi 1—3, 
Ilves Tampere 1—0, 
Kokkola 8—0 (!) ~
Palloseura 3—1, 
P. S. Turku 0—2.

Valksa—
J. K. Helsinki 0—0, Ko-

- Keml — 
Kuusysl — 
P. Oulu — 

T. Porri — 
Pe primele 

locuri : Turku 25 p, Ilves Tam
pere șl Keml cu cite 23 p. Pe ul
timele : 11. Kokkola 11 p,
Oulu 8 p.

SUEDIA (et. 15). I.F.K. GSte- 
borg — A.I.K. 4—0, Halmstad — 
NorrkSping 1—2, Hammarby — 
Brage 3—1, Trelleborg — Kalmar 
4—0, Oester 
primele
Oester 18 
Brage 10

SCOTIA 
Hibernian 
1—1. 
dee Utd.

s.

11.
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O REPLICA FIREASCA
Sint din ce in ce mai 

numeroase, in lumea spor
tului, acțiunile-tampon ta 
adresa apartheid-ului prac
ticat de regimul rasist 
sud-african. Dwight Mu
hammad Qwai nu va mai 
figura, bunăoară, in ur
mătorii doi ani, in nici un 
clasament al boxului mon
dial pentru vina de a 
fi susținut, acum citeva 
zile, un meci profesio
nist în Africa de Sud. Ieri 
s-a anunțat la Londra ci, 
la cererea expresă a fe- 

britanice de spe- 
echipa repre-

la 
derației 
cialitate, 
zentativă a Republicii Sud- 
Africane a fost exclusă de

I

Oergryte 1—0.
locuri : MalmS 19 
p. Pe ultimele : 
p, 12. Trelleborg 8 
(et. 1). Aberdeen 
3—0, Hearts — Celtic 

Glasgow Rangers — Dun- 
Dundee —

PRELIMINARIILE C.M.
• In ZONA ASIEI : Japonia — 

Hong Kong 3—0 (2—0), în meci- 
tuir. învingă toa rea acestei duble 
întîlniri va juca în finală cu e- 
chilpa Coreei de Sud, câștigătoa
rea (tot tur-retur) calificîndu-se 
pentru turneul final din Mexic.
• In ZONA AMERICII DE 

NORD, CENTRALE ȘI CARAI- 
BE : Costa Rica — Honduras 2—2. 
Din această grupă mai face par
te și Canada. Cîștigătoarea se 
va califica pentru turneul finaL

ȘTIRI, REZULTATE
• Sîmbătă începe campionatul 

Angliei. Tradiționala „uvertură" 
dintre campioana en titre Ever
ton și Manchester United, cîști
gătoarea Cupei Angliei, (reamin
tim : 2—0) nu s-a ridicat la ni
velul așteptărilor, în fața celor 
82 000 de spectatori de pe „Wem
bley".
• Echipa braziliană Porto Ale

gre a învins în finala turneu
lui de la Palma de Majorca pe 
C. F. Barcelona cu 1—0. ® Tot 
în finală, la Coruna : Atletico 
Madrid — F. C. Porto 1—0 ; pen
tru locul 3 : Fluminense — Real 
Madrid 2—0.

PRECOCITATE...

triatlonul special (ma- 
inot fi ciclism de 

organizat la 
septembrie, 

ciuda valorii 
sud
anul 

maratonului 
Lumea 
mereu 

pre- 
pro-
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la 
raton, 
mare fund) 
începutul 
Și asta, 
reale a 
africani, 
trecut, 
Londra 
sportului 
mai 
pria sa 
pria sa 
altele 
me in 
capabile 
cursul 
sportul 
manță. 
sport.

lui 
in

sportivilor 
clștigitori, 

ai 
- Paris.

devine 
conștientă 

valoare, 
putere, 
sint măsuri fer- 

numele unor idei 
să determine 

evenimentelor in 
de mare perfor
ai nu numai in

de 
de

Acestea și 
măsuri
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Nu cu mult timp tn urmă, o 
Știre difuzată de agențiile de 
presă a sttrntt un val de co
mentarii. Unele pro, altele — 
majoritatea — contra. Se fă
cea cunoscut ci un membru 
al celebrului trib Tarahumara 
din Mexic, cunoscut, de altfel, 
sub numele de „tribul aler
gătorilor Tarahumara", a par
curs o cursă de maraton. Pînă 
aici nimic deosebit. Numai ci 
acest membru al tribului sus- 
amintit, Mario de Juarez, a- 
vea doar... I ani i

Unii au rămas extaziați In 
fafa acestei performanțe. Al
ții, mat lucizi, apreciau că a- 
ceastă „precocitate" este dău
nătoare. Si alergi un maraton 
la 7 ani parcă este, totuși, 
prea mult. Precocitate, preco
citate. dar nici chiar așa l — 
afirmau mulți dintre cel ce 
au comentat această veste.

Dar, apropo de precocitate l 
Iată că o altă știre este de 
naturi să ne arate o altă față, 
ceva mai acceptabili, a aces
tei probleme a specializării

timpurii, problemă atît de dis
cutată in lumea sportului. La 
recent încheiatul turneu de te
nis de la Roland Garros și-a 
făcut debutul ca arbitru... în 
scaun un tînăr, Nicolas Lam
bert, in vîrstă de 13 ani. Apa
riția lui pe acest post la me
ciul semifinal de juniori din
tre Schwend (Luxemburg) și 
Skimper (S.U.A.) a produs 
senzație. Dar micuțul Nicolas 
care, pină atunci, oficiase ca 
arbitru de linie la multe jocuri 
ale seniorilor și senioarelor, 
nu s-a fisticii și a condus me
ciul cu competență. Nimic de 
mirare, daci ținem seama de 
faptul ci in urmi cu cîteva 
luni el iși 
de arbitru 
calificative 
bune.

Și astfel, 
dat dovadă 
cocitate, _____ __  _ ____
de arbitri consacrați, la numai 
13 ani.

trecuse examenul 
internațional cu 
dintre cele mai

Nicolas Lambert a 
de o deosebită pre- 

aliniindu-se alături

Călin ANTONESCU

MARILE PERFORMANTE ALE LUI BIONDI
Intr-un moment de pauza, In

tre o reuniune atletica de pe 
marele Stadion olimpic din Mon
treal șl una a disputelor luptăto
rilor în sala de la Malsonneuve 
din vecinătate, am intrat la com
petiția de înot. Și, spre marea 
satisfacție profesională, am avut 
șansa să fiu „martor ocular*  al 
unei performanțe de excepție. 
Americanul James Montgomery 
încheia „suta*,  în stilul liber, în- 
tr-un timp mal mlo de 50 de 
secunde, ceea ce specialiștii îno
tului apreciau drept ceva extra
ordinar, prevăzlndu-l-se noului 
record o viață lungă șl liniștită!... 
Dar n-a fost să fie așa, deoarece, 
la 1*  august 1970. adică exact la 
22 de zile de ctnd Montgomery 
coborîse. primul în lume, sub 
50.0 s iată că la Philadelphia, 
Jonty Skinner a îmbunătățit re
cordul cu 55 de sutimi. Adevărat, 
această performanță a trăit mat 
mult, pînă la 3 aprilie 1981, cir. a

Ambrose Gaines a reușit, la 
Austin,, o performanță și mal 
bună. Inottnd ceie două lungimi 
de bazin in 49,36. Șl au mal tre
cut de atunci cîțiva ani, pînă 
marți 6 august.

Marțea trecută, deci, în bazi
nul, devenit faimos, de la Mission 
Viejo, în California, un tlnăr de 
19 ani, Matthen Biondi, a corec
tat cu 12/100 de secundă recordul 
Iul Gaines, care a abandonat acti- , 
vitatea competițională anul trecut, 
după ce a devenit campion olim
pic la 100 m liber (49,80 — rec. 
olimpic). Șl nu era vorba decît 
de seriile cursei de IM m !

Performanța iul Biondl a. fost 
sau nu o surpriză T Și da. 
nu!... Da — pentru că, oricum, 
recordul lui Gaines părea a fi 
foarte trainic ; nu — pentru că 
acest Biondi (187 cm. 87 kg, e- 
chlpier al Universității Berkeley) 
nu este chiar un novice, el fiind 
component al echipei americane

Și

>

campioană olimpică la 4X100 
(2:30,10 — record mondial) 
1984, iar anul acesta, în primă
vară. obținuse 41,87 s pe distanța 
de 100 yarzi, timp considerat ca 
foarte promițător. Deci... Au ur
mat : șuvoiul de telegrame al 
agențiilor internaționale de presă, 
lungul șir al comentariilor decla
rații, opinii etc.

Toată povestea aceasta a avut 
loc dimineața, iar după-amlază 
s-a desfășurat finala. Biondi a 
fost primul, cu 48,95 s ! Un nou 
record mondial !... El este, astfel, 
primul înotător din lume care 
coboară sub 49,00 s șl, tot așa, 
primul craullst care obține la 100 
m două recorduri mondiale in 
aceeași zl ; primul dintre cel 14 
sportivi care, lncepînd cu anul 
1958 și pînă astăzi, au corectat 
de 22 de ori recordul lumii.

Matt Biondi. care va împlini 
20 de ani la 8 octombrie, a fost 
în 1984 al șaselea înotător în

m 
in

bllanțul mondial al probei cu 
50,23 s. El este șl un valoros ju
cător de polo ! Noul recordman 
afirmă că va putea înota încă șl 
mai bine pe 100 m, dar și pe... 
200 m (recordul aparține vest- 
germanulul Michael Gross cu 
1:47,44) șl chiar la 100 m fluture, 
probă pe care a abordat-o abia 
din acest an. Elevul antrenorului 
Nort Thornton va fi prezent, în
tre 16 șl 19 august, la Jocurile 
Pacificului, la Tokio.

Cit de departe au ajuns per
formanțele sportivilor !...

r. riL
P.S. Tot acum o săptămînă, în 

a doua sa cursă record, la nu
mai șapte ore de prima. Biondi 
a întors la 50 m in 23,81 s, 
16/100 s mai repede decît 
serii.

cu 
în
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