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Notații dapă turneul internațional de volei [jj

NOILE GENERAȚII

iii CWSTEA MARII SĂRBĂTORI
AMPLE Și ENTUZIASTE 

MANHSTAM Șl COMPETIȚII OMAGALE

ȘANSELE REALE
Săptămina trecută, la Lugoj, 

am avut posibilitatea să vedem 
in competiție aproape tot ce 
are mai bun ta perspectivă vo
leiul românesc : peste 30 de 
jucătoare din două generații 
„vecine", constituite ta două 
echipe reprezentative — cea de 
junioare mari (pină la 18 ani) 
șl cea de junioare mici (14—18 
ani). Spunem aproape tot, tn- 
trucît In afara acestor loturi au 
mâl rămas numeroase alte ti
nere voleibaliste de valoare 
egală sau apropiată eu selec- 
țiopatele (numai la tlheret am 
numărat vreo T-M asemenâa 
absente, intre care spotrive cu 
juaHflcate pretenții la saxtetM 
do teză : Hartan*  Chitic» 6a-

iaoeojjplat șt un «ta-

POT VALORIFICA 
DE AFIRMARE...

bacalaureat susținute de multe 
dintre fete), echipa de junioare 
mari a dominat net turneul in
ternațional. găzduit ta eondiții 
remarcabile de nou! centru vo- 
leiballstlc care se anunță a fi 
Lugojul, ta compania unor ad
versare bine cotate pe plan eu
ropean (echipele similare ale 
Bulgariei șl Ungariei), și a me
zinelor noastre, elevele antre
norilor L. Sorbală șl L. Cris- 
tesee au ciștigat competiția fă
ră să fi cedat vreun set. La 
rindul ei, echipa „mică" a dat 
replici surprinzător de bune mai 
experimentatelor lor adversare, 
plerztad ia scoruri strtnse jocu
rile eu oaspetele.

Dlncote de rezultate, lasă, am 
deaprt» etteva concluzii. ta

fCesMwuara ta m s-fi)
MM fi mâi de tiaeri. qwriM N MMtori M 

spart atei is*  garf*.  îs «erate Itte •msmmMssm 
msrri nssehv «Mftorl fit Ic M AcgwC, Ic «te
nie mantfestM «uMMind Impertasfc evestawc- 
tului, precum fi Is acțiuni menite st Ifastrras 
dorința fierbinte de pace s p»por*l*l  rsmdc, 
hotărirea ta fermi da a lupta neobosit pentru 
oprirea cursei InarmdrUsr, pentru înlăturarea gra
vului pericol ea ameninți omenirea, viața pe 
pămint.

In acest context, la loc de frunte te înscrie 
marea acțiune a tineretului nottru sportiv, „Șta
feta Picii", lansată cu citeoa zile In urmi din cinei 
colțuri de țară spre Capitală, urmînd si aduci 

„ȘTAFETA PĂCII" - ÎNFLĂCĂRAT

prta toate Județele. Pretutindeni, In eentreie stră
bătute ptaA «cw*  s-*«  ergMstzst mas*  mitinguri 
In cadrul cdrara s-a dat ctttre mesajelor de 
pace, iar pe bazele sportive s-eu desfășurat fru
moase întreceri de masd ți de performanți con
sacrate acestui eveniment. Zn Hndurile care ur
mează, citesc relatări de la aceste ample ți entu
ziaste acttuni.

MESAJ AL SPORTIVILOR PATRIEI
BAIA MARE. întregul tine

ret sportiv maramureșean a 
fost captat timp de o săptămînă 
la acțiunile organizate cu pri
lejul trecerii „Ștafetei Păcii" 
prin acest județ. O dată cu 
mesagerii județului vecin, Satu 
Mare, în municipiul de pe Să- 
sar au sosit, de pe 6 trasee 
județene, și mesagerii așezări
lor maramureșene. Purtătorii 
de ștafetă au fost intîmpinațl 
pe stadionul „23 August" de 
5 000 de tineri sportivi, care

au luat parte la un miting in
titulat „Pace și dezarmare", in 
cadrul căruia s-a dat citire 
mesajului adus de sătmăreni.

ORADEA. O mare și entu
ziastă manifestare a avut loc
luni la prinz pe baza 
„Crișul". în cadrul 
populare, organizată 
prilejul constituirii 
sportivilor bihoreni.

sportivă 
adunării 
aici cu 
ștafetei 

mardnd
startul marii acțiuni pe traseul 
IL a vorbit despre semnifica
ția „Ștafetei Păcii" vicepre

ședintele C.J.E.F.S. Bihor, Va- 
sile Derșidan, tar atleta frun
tașă Dana Miclăuș a dat citire 
mesajului de pace al tineretu
lui sportiv de pe aceste me
leaguri românești. La sfîrșitul 
mitingului, purtătorii ștafetei
— atleți, cicliști și motocicliști
— au pornit la drum, par- 
curgînd arterele principale ale 
municipiului Oradea șl tadrep-

(Continuare In pag 2—3)

PESTE 5000 DE TINERI Șl TINERE
IA „EESIIVAIIJE SPORTIV AL BRIGADIERILOR"

Municipiul Drobeta Tr. Se
verin a-a dovedit încă o dată 
a fi gazdă ospitalieră a unor 
ample competiții sportive de 
masă. In cinstea „Zilei briga
dierilor", timp de o săptămînă, 
pitorescul oraș de pe malul 
Dunării a găzduit cea de-a Il-a 
ediție a „Festivalului sportiv al 
brigadierilor din Șantierele Na
ționale ale Tineretului". In ex
celenta organizare a C.C. al 
U.T.C., cu sprijinul Comitetului 
județean de partid și Comitetu

lui județean al U.T.C. Mehe
dinți, aproape 500 de sportivi 
din 13 șantiere naționale ale 
tineretului — Motru, Rovinari, 
Anina, Porțile de Fier II, Mi- 
dia-Năvodari, Viișoara Nord, 
Cluj. Scuienl — Tutora — Gor
ban (jud. Iași), București Nord 
etc. — s-au întrecut, sub egida 
„Daciadei", tn diferite competi
ții sportive : volei, tenis de 
masă, fotbal, șah, atletism.

Concursurile, deosebit de 
atractive, urmărite de numeroși

După „Cupa Mării Negre" la baschet feminin

spectatori, au dat cîștig de 
cauză următorilor : fotbal — 
Șantierul Național a| Tineretu
lui Viișoara Nord ; volei — 
Ș.N.T. Porțile de Fier II ; șah
— Liviu Teodor (Ș.N.T. Ha- 
lînga) ; tenis de masă — Re
mus Popule (Ș.N.T. Motru) ; 
cros (3 000 m) — Cătălin Cîm- 
peanu (Ș.N.T. Midia-Năvodari). 
Clasament general : 1. Șantierul 
Național al Tineretului Motru, 
2. Ș.N.T. Scuieni — Tutora — 
Gorban și Midia Năvodari (la 
egalitate de puncte). 3. Ș.N.T. 
Rovinari.

In încheierea acestui frumos 
festival, stadionul 1 Mai, îm
podobit sărbătorește, a găzduit 
un mare spectacol cultural- 
sportiv la care au participat 
peste 5 000 de tineri din muni
cipiul gazdă, județul Mehedinți, 
precum și din județe limitrofe
— Olt, Gorj, Dolj, Vllcea, Hu
nedoara, Caraș-Severin (SorcI 
MANAFU — coresp.).

TESTUL A FOST ABSOL VIT, DAR LA C.E.

VA FI MULT MAI GREU

Magdalena Jeiebie a fost fi la Constanța 
cea mai buni jucătoare a echipei României

Cea de a XXII-a 
ediție a turneului 
internațional de 
baschet feminin 
„Cupa Mării Ne
gre" s-a încheiat, 
după cum se știe, 
cu. un nou succes 
al primei noastre 
reprezentative, care 
a devansat în cla
samentul final e- 
chipele Franței, 
României (tineret). 
Cehoslovaciei și 
Poloniei. întrece
rea a beneficiat 
de condiții dintre 
cele mai bune de 
desfășurare. Iar 
multe dintre me
ciurile turneului 
au fost răsplătite 
cu aplauze de un 
public entuziast «și 
cunoscător al aces
tui frumos joc spor
tiv. Competiția de 
pe malul Mării 
Negre a constituit 
pentru echipele 
naționale ale Ro
mâniei șl Franței 
un ultim test Îna
intea Campionatu
lui european de 
baschet de luna 
viitoare, din Tta-

Poul IOVAN

Foto : Gabriel MIRON (Continuare ta pag. 2—3)

Echipajul Angelin Velea, Ionel Lețcae, Ionel Constantin fi Ni- 
colae Fedosei va evolua la C.M. de la Hazewinkel în probele 

de K4 — 500 și 1000 m

I II AI IȘTII ți CANOIțTII MDI III

PLEACĂ ASIifl li (.fi.

DE LA HAZEWINKEL (Belgia)
Astăzi urmează aă plece in 

Belgia lotul reprezentativ de 
caiac-canoe, car*  va participa 
la Campionatele mondiale de 
la Hazewinkel. Sportivii ro
mâni vor intra In concurs joi. 
alături de alte echipaje din a- 
proape 40 de țări. La această 
a 19-a ediție a C.M. ne vor 
reprezenta 21 de caiaciști și 
canoiști. înscriși în 18 probe. 
Printre ei, Aurel Macarencu, 
care va evolua la canoe simplu 
500, 1 000 și 10 000 m, fostul
campion olimpic Vasile Dîba 
(caiac simplu 500 m). echipa
jul campion mondial de la 
Tampere — Angelin Velea, Io
nel Lețcae, Ionel Constantin, 
Nicolae Fedosei (caiac 4 — 500 
și 1 000 m), multiplul campion 
mondial Toma Simionov, care.

împreună cu mai tînârul Fio- 
dor Gurei, se va alinia la star
tul curselor de canoe dublu 
1 000 și 10 000 m. caiacistele Ge- 
noveva Marinache, Tecla Mari
nescu, Agafia Constantin. Lu
minița Munteanu. Marina 
Ciucur etc.

Lotul reprezentativ a fost 
pregătit de Manoilă Milicin 
(antrenor principal). Nicușor 
Eșanu (la caiac, băieți). Octa
vian Mercurian (caiac, fete) și 
Filip Serghei (canoe).

Iată și programul acestei 
mari regate cu zeci de echi
paje de pe toate continentele î 
joi și vineri — serii și recali
ficări, sîmbătă — semifinale și 
finale la 1000 m, duminică — 
semifinale și finalele probelor 
de 500 și 10 000 m.

Astăzi, in etapa a II l-a a Diviziei „A"

MECIUL DE LA CRAIOVA—PRIMUL DERBY AL „CELOR PATRU"
• La Craiova, un derby intre 

două „europene" de la care 
pretindem... fotbal.

• La Ploiești, tentativă difi
cilă (de reabilitare) pentru Po
litehnica Timișoara.

• După egalul de la Oradea, 
Victoria București, într-o exce
lentă stare de spirit, intilnește 
pe S.C. Bacău.
• La Slatina, două echipe 

neînvinse, F.C. Olt și campioana 
țării, promit un joc de bună 
factură.

• După două eșecuri conse
cutive, mureșenii - in aștepta
rea... Gloriei.

• In Trivale, speranțe cam 
puține pentru F.C. Bihor.

• Studenții clujeni mizează 
acasă pe cartea victoriei.

• La Hunedoara, din nou fa

vorit „trio”-ul de internaționali.
• In șos. Ștefan cel Mare, 

suporterii gazdelor nu vor mai 
fi mulțumiți cu o victorie la 
limită.

CLASAMENT
1. SPORTUL ST.
2. Steaua
3. Dinamo
4. Univ. Craiova
5. F. C. Olt

S— 3. „U« Cluj-N. 
C— 3. Gloria Buzău 
S— 2. Chimia
Ș— S. Corvinul

1«. Rapid
11. Petrolul
12. Victoria Buc.
13. F. C. Argeș
14. F.C.M. Brașov 
ÎS. F. C. Bihor 
1«. A.S.A. Tg. M.

17—ÎS. S. C. Bacău 
17—1». „Poli" Tim.

2 2 0 0 3-1 4
2 2 0 0 3-0 4
2 2 0 0 2-0 4
2 110 3-13
2 110 2-13
2 10 13-22
21014-32
2 10 15-42
2 10 13-23
21013-32
2 10 13-22
2 0 2 0 1-1 2
2 10 11-22
2 0 111-01
2 0 110-51
2 0 0 2 0-30
2 0 0 2 0-40
2 0 0 2 2-50

— PROGRAMUL Șl ARBITRII ETAPEI -----

UNIVERSITATEA
I. Medveș (ambii

PETROLUL
Or.

- SPORTUL STUDENȚESC i

din Oradea) și Gr. Maca-

- „POLI" TIMIȘOARA
Teodorescu (Buzău) șl M. Geor-

Craiova :
M. Neșu : 
vel (Deva).
Ploiești :
V. Curt (Medgidia)
gescu (Constanța).
București : VICTORIA - S.C. BACĂU
V. Titorov — C. Olteanu (ambii din Drobeta Tr. Severin) șl 
Ș. Necșulescu (Tîrgoviște).

(Stadionul Metalul)
F.C. OLT

(Cluj-Napoca) 
Mare).

A.S.A.

Slatina :
M. Salomlr 
ghell (Baia 

Tg. Mureș :
L Crăciunescu (Rm. vtlcea) —
din București).
Pitești :
Gh. Constantin
Cluj-Napoca : 
D. Petrescu —
București).
Hunedoara :
R. Petrescu (Brașov) 
București : 
L igna —

- STEAUA
L Velea (Craiova) șl I. Gher-

- GLORIA BUZĂU
M. stoenescu șl R. Mușat (ambii

- F.C. BIHORF.C. ARGEȘ
— N. Din eseu șl A. Mlțaru (toți din Rm. Vllcea) 
„U“ - F.C.M. BRAȘOV

M. Constantlnescu șl V. Alexandru (toți diii

I.

CORVINUL - RAPID
M. Axente (Arad) șl 

DINAMO - CHIMIA
Ferenczl șl D. Bucluman (toți 

(Stadionul Dinamo)
Toate meciurile încep la ora 18.

I

I
I

I. Coț (Ploiești) 
RM. VILCEA 
din Timișoara).



SCHIMBARE DE LIDER LA PENTATLON
Sala de scrimă a clubului 

Steaua s-a dovedit, din nou, o 
gazda ospitalieră pentru Întrece
rile pentatloniștllor, ieri, timp 
de opt ore, participanții la fi
nalele „Daciadci**  și ale Campio
natului național continuîndu-și 
lupta pentru desemnarea campio
nilor.

• Pentru acei dintre dv. care 
încă nu v-ați procurat bilete la 
tragerea obișnuită LOTO de vi
neri, 16 august, informăm că 
mai aveți la dispoziție doar 
DOUA ZILE pentru a juca nu
merele alese la această tragere.
• Tragerea obișnuită PRONO- 

EXPRES de astăzi, miercuri 14 
august, se va desfășura în 
București, în sala din str. Doam
nei nr. 2, cu începere de la ora 
16,30. Numerele cîștigătoare vor 
fi radiodifuzate astfel : la o?a 
19 pe programul II, la ora 23 pe 
programul I, precum și a doua 
zi, la ora 8,55, tot pe progra
mul I.
• Publicăm, pentru jucătorii 

pronosportiști, programul con
cursului Pronosport de duminică, 
18 august : 1. F.C.M. Brașov — 
A.S.A. Tg. Mureș, 2. F. C. Olt —

Cum era de așteptat, această 
a doua probă a produs primele 
schimbări în clasament, sporti
vii cu mai multă experiență im- 
punindu-se și, implicit, urcind 
șl în ierarhia generală a con
cursului. La capătul unor asal
turi frumoase, pline de tensiu
ne și disputate, cel mal bun 
s-a dovedit a fi campionul edi
ției precedente, stelistul Gheor
ghe Marian, care a realizat 25 
victorii, stăpîn pe mijloacele de 
exprimare tehnico-tactice, el a 
găsit cele mai bune căi de a 
se impune in fața principalilor 
săi adversari, bucureșteanul Al. 
Grozescu (23 v), timișorenii C. 
Băducanu și L. Horga (20 v),
astfel că cele 1 068 p i-au adus 
șl primul loo In clasamentul du
pă două probe (călărie, scrimă). 
Este drept, Gh. Marian are, deo
camdată, un minim avantaj (16 
p), ceea ce face ca disputa 
pentru desemnarea ierarhiei fi
nale să se mențină la cote ri
dicate, proba de astăzi (înot) 
puțind aduce, la rîndul el, alte 
modificări.

întrecerea pe echipe a fost cîș- 
tlgată de Steaua 1, care, cu toa
te că a cedat In întllnlrlle cu 
Politehnica I.f L. n Timișoara 
(4—8) șl Olimpia C.S.Ș. 1 Bucu
rești (5—7), a obținut avanta
jul necesar prin victorii deta

PE BLOC-STARTURI, DE MllNE PlNĂ DUMINICĂ, 
ÎNOTĂTORII SENIORI Șl JUNIORI

De mîlne șl pină duminică, la 
bazinul de dimensiuni olimpice 
de la complexul sportiv „23 Au
gust**  din Capitală au loo în
trecerile ,,Daciadei“ și ale cam
pionatelor republicane de înot. 
Pe bloc-starturl vor urca cel mai 
buni seniori și juniori din țară, 
ou excepția componenților lotu
lui care participă la „Cupa Prie
tenia". Probele se desfășoară 
după sistemul seriilor eliminato
rii șl finale, doar cursele de 400 
m mix, 800 liber — f, 1 500 li

ÎNFLĂCĂRAT MESAJ AL SPORTIVILOR PATRIEI
(Urmare din pag. 1)

ttndu-se spre Beiuș, Orașul dr. 
Petru Groza, Vașcău, cu desti
nația Deva.

BOTOȘANI. Peste 3 000 de 
tineri au fost prezenți pe sta
dionul municipal din localitate, 
unde s-a desfășurat mitingul 
marcînd startul pe traseul IV 
al „Ștafetei Păcii". Baschetba- 
lista Mariana Vieru a dat ci
tire mesajului adresat de spor
tivii botoșeneni sportivilor din 
întreaga lume. Marea manifes
tație a fost completată de nu
meroase Întreceri, organizate 
cu acest prilej, ta atletism, 
fotbal și box.

SUCEAVA. In aceeași zi. me
rgerii sportivilor botoșeneni 
«u ajuns în vechea cetate de 
scaun a Moldovei, unde au fost 
Întâmpinați de un numeros pu
blic. adunat în piața „23 Au
gust". Manifestația a dat o vie 
expresie înaltei prețuiri de

REZULTATE PROMIȚĂTOARE ALE ATLEȚILOR
POIANA BRAȘOV. Pe stadio

nul din această stațiune a avut 
loc, la sfîrșltul săptămînil tre
cute, un concurs de atletism la 
care au luat parte o serie de 
candidați pentru „europenele" de 
juniori de la Cottbus și pentru 
Universiada de la Kobe. Rezul
tatele sînt, in general, la un 
nivel mulțumitor : FETE : 100
m : Mariana Oniță 12,3, Ramona 
Stelei 12,3 ; 400 m : Tudorița
Ghidu 54,4, Daniela Gămălie 55,4, 
Denisa Zăvelcă 56,4 ; lungime :

„CUPA MINERUL»
O competiție reușită — „Cupa 

Minerul» — a avut I<oc la Ani- 
noasa, centru tradcțio-nal al tra
gerii cu arcud, animat de oa
meni atașați sportului, perfor
manței, țârului. Printre aceștia, 
contabilul E. Șerbănescu, pre
ședintele asociației sportive Mi
nerul, care a contribuit, și de a- 
ceastă dată, la excelenta orga
nizare a întrecerilor. Rezultate 
tehnice, dublu FITA. seniori : 1. 
Gh. Pop (Minerul) 2361 p ; 2. A. 
Berki (Voința Tg. Mureș) 2.336 p:
3. s. Lafzlo (Voința Tg. Mureș) 

șate în celelalte confruntări (cu 
Politehnica I 8—4), dar șl prin 
„jocul**  celorlalte rezultate. Vic
toria de la scrimă le-a consoli
dat steliștilor poziția de lideri, 
el avind un avantaj de 142 p 
față de Politehnica I. L. I Ti
mișoara, suficient de liniștitor 
pentru a controla fără emoții 
cursa spre titlu. Desigur, însă, 
acestea sînt doar calculele „hir- 
tiel", probele următoare (înot, 
tir, cros) putînd aduce, la rîn
dul lor, alte schimbări, pentru 
că, stntem convinși, timișorenii, 
cu deosebire, nu acceptă încă po
ziția de... secunzi.

REZULTATE TEHNICE (scri
mă) : individual — 1. Gh. Ma
rian (Steaua I) 1 068 p, 2. Al. 
Grozescu (Olimpia) 1 034 p, 3—4. 
C. Răducanu și L. Horga (Poli
tehnica I. L. Timișoara I) 932 p, 
5. L. Țintea (Steaua I) 898 p, 6. 
A. Mihăescu (Steaua n) 864 p ; 
echipe — 1. Steaua I 2 796 p,
2. Politehnica I. L. Timișoara I 
2 694 p, 3. steaua n 2 422 p, 4. 
C.S.Ș. Timișoara 2 150 p, 5. Poli
tehnica I. L. Timișoara n
1 912 p.

CLASAMENT (călărie, scrimă) : 
individual — 1. M. Gheorghe
2 138 p, 2. Al. Grozescu 2 122 p,
3. C. Răducanu 1 952 p, 4. L. 
Horga 1 942 p, 5. L. Țintea 1 938 
p, 6. O. Wermescher 1 888 p ; 
echipe — 1. Steaua I 5 924 p,
2. Politehnica I 5 782 p, 3. Steaua 
n 5128 p, 4. C.S.Ș. Timișoara 
4 938 p, 5. Politehnica II 2 902 p.

Astăzi, de la ora 17, la bazi
nul „23 August* * are loc proba 
de înot.

Emanuel FĂNTANEANU

ber b șl ștafete dlsputtndu-se 
contracronornetru.

Competiția va avea opt reu
niuni, cite două zilnic, de la 
orele 10 și 17. Programul com
plet este următorul : joi : 100
bras, 100 liber — m+f, 200 mixt 
m, 400 mixt f, 1500 liber ; vineri : 
50 liber, 100 spate, 200 fluture — 
m+f, 800 liber f ; 4x200 liber m; 
simbătă : 100 fluture, 200 bras,
400 liber 4X100 mixt — m+f ; 
duminică : 200 liber, 200 spate — 
m+f, 400 mixt m, 200 mixt f, 
4X100 liber m+f.

care se bucură pacea in ini
mile tineretului sucevean, al 
cărui schimb de ștafetă, con
stituit dintr-un grup de atleți, 
a plecat de pe stadionul „A- 
reni" spre Piatra Neamț, ur- 
mînd să străbată localitățile 
Fălticeni. Vadul Moldovei. Bo- 
roaia, trecînd apoi pe teritoriul 
județului vecin pentru a po
posi în prima așezare a aces
tuia, Tg. Neamț.

REȘIȚA. Tinerii muncitori 
de la marile întreprinderi ale 
municipiului, numeroși alți ti
neri au întâmpinat, la sala 
Polivalentă, ștafeta județului 
Timiș, al cărei mesaj a fost 
citit de handbalista Daniela 
Tudosa. Ștafeta a fost preluată 
de multipla campioană la po
pice Maria Zsizsik. iar despre 
însemnătatea acțiunii a vorbit 
președintele C.J.E.F.S. Caraș- 
Severin, Gr. Tănasă. (Relatări 
de la corespondenții A. Crlșan, 
I. Ghișa, Th. Ungureanu, I. 
Mindrescu și P. Fuchs)

Marieta Ilcu 6,87 ; m, Liana Năs- 
tase 6,52 m, Henrieta Nedelcu 6,20 
m ; Înălțime : Alina Astafel 1,87 
m ; greutate : Simona Andrușcă 
18,98 m ; disc : Andrușcă 65,48 
m ; BĂIEȚI : 800 m : Nicolae
Gombocz 1:53,0 ; disc : Costel 
Grasu 50,02 m.

★
Simbătă șl duminică are loc 

la Pitești concursul cu caracter 
republican dotat cu „Cupa Eli
berării". Vor lua parte unii din
tre fruntașii atletismului nostru.

LA TIR CU ARCUL
2325 p ; senioare x 1. Daniela Uri- 
țescu (Minerul) 2072 p ; 2. Ma
riana Ștefan (Minerul) 1606 p ; 
juniori i : 1. V. Habian (Minerul) 
2072 p ; 2. Z. Covaci (Mânerul) 
1630 p ; 3. C. Almășan CASA 
Cluj -Napoca) 1409 p ; junioare I: 
1. Angela Ștefan 2024 p ; 2. V. 
Steț 1678 p ; 3. Anișoara Sarda- 
ru (toate Minerul) 1434 p ; ju
niori II : 1. Nicolae Jega ((Mi
nerul) 1019 p ; junioare II î 1. 
Judith Hanko (Voința Tg. Mu
reș) 516 p. Cupa a revenit Mi
nerului din Anânoasa.

fINA1E1E CICEIȘTIEOR (j)
Z. Lorincz (Torpedo Zârnești). 
victorios și In proba de fond

In proba de fond a finalelor 
„Dacladel" și ale campionatelor 
naționale de ciclism-juniori, dispu
tată pe un traseu în exclusivi
tate montan (Cimpulung, Mate- 
laș, Rucăr, Podul Dîmboviței, 
Fundata șl retur — 84 km) au 
luat startul 84 de concurențl. 
Cum era de așteptat, plutonul — 
din care a lipsit D. Răcășan, 
indisponibil — s-a fărîmlțat în- 
cepînd chiar de la primele ser
pentine ale Mateiașulul și, cu 
flecare kilometru parcurs pe 
coborirea spre Dragoslavele și 
Rucăr, pe urcușul de la Posada 
Rucărului, iar mai apoi pe cel 
al Fundatei,, rutierii s-au „cer
nut" unul cite unul, în față ră- 
mînînd să ruleze doar 6 spor
tivi : L. Kovacs (Voința Arad), 
Z. Lorincz (Torpedo Zărnești), 
D. Dăuceanu (Brăila), V. Budu- 
roi (STIROM București), A. Ba
laș (Voința Cluj) și VI. Bota 
(Olimpia).

La punctul de întoarcere de pe 
Dealul Fundatei, primul sportiv 
Înregistrat a fost Kovacs urmat 
de Lorincz. Pe coborirea spre 
podul Dimbovlcioarei, Balaș de
rapează, cade și pierde contac
tul cu cel din față și tot astfel 
rămîn Dăuceanu, Budurol și Bo
ta, în față aflîndu-se acum doar 
Kovacs șl Lorincz. Aceștia vor 
continua cursa intr-un tempo ri
dicat pină la linia de sosire, 
unde Lorincz, mal proaspăt, reu
șește să-și adjudece victoria. 
Pentru LSrincz acest sezon a 
fost ultimul in care a mai con
curat în calitate de junior. E- 
levul lui M. Bădilă a cucerit tn 
timpul junioratului nu mai pu
țin de 14 titluri de campion na
țional.

Clasament : 1. Z. Lorincz (Tor
pedo) 2 h 23:43 ; 2. L. Kovacs
(Voința Arad) — același timp ;
3. VI. Bota (Olimpia) 2h 24:35 ;
4. P. Santa (Olimpia) 2h 26:23;
5. V. Buduroi (STIROM), 6. V. 
Gheorghiu (Voința București) — 
același timp.

Gheorghe ȘTEFANESCU

DUPĂ TURNEUL INTERNAȚIONAl Dl VOLEI (j) „CUPA MĂRII NEGRE" Li
(Urmare din pag. 1)

ceea ce privește lotul junioare
lor mari, putem spune că avem 
un fond apreciabil de jucătoare 
cu calități și șanse de realiza
re a unor frumoase performan
te la nivelul reprezentativei de 
tineret, în competițiile interna
ționale specifice vîrstei (în or
dinea eșalonării pină anul 
viitor : „Turneul Prietenia", 
Balcaniada și campionatul eu
ropean), precum și, mai tîrziu, 
la nivelul echipei naționale de 
senioare. Fără a ne mai referi 
la absențele obiective (îmbol
năviri, probleme școlare) și 
subiective (din păcate, sportive 
cu mari posibilități de afirma
re se mai abat copilărește de 
la buna conduită), lotul văzut 
la Lugoj dispune de mai mul
te sportive cu talie (un... sextet 
se situează între 1,80 și 1,88 
m), cu remarcabile calități fi
zice, tehnice și chiar psihice. 
Totodată, trebuie să subliniem 
faptul că cele mai multe dintre 
tinere dețin o suficientă expe
riență de concurs. Aceasta, 
fiindcă au avut șansa să joace 
în campionatul trecut la echipe 
de Divizia „A", unele chiar ca 
titulare (Daniela Iacob, Anca 
Beșta, Cristina Buzilă, Mirela 
Cazangiu, Florica Tăqasie, Da
niela Blănaru) sau pendulînd 
între titulare și prime rezerve 
(Cristina Anton — foarte bună 
in turneu, Ottilia Szentkovics 
— cu prezențe și în prima re
prezentativă a țării, Mirela Nis- 
tor), celelalte în „B“ sau la 
divizia națională de junioare 
(Felicia Popescu, Mihacla Ma
rian, Cristina Buznosu, Anca 
Gheorghe, Mădălina Ciorbaru 
și Mirela Neculiță). De aici, o 
oarecare diferență, ușor sesiza
bilă, între primele două grupe 
și următoarea în planul expe

ADMINISTRAȚIA DI SUI IOTO-PROKOSPORT INFORMEAZĂ

PERFORMANȚA IMPLICA MUNCA, DĂRUIRE,
Patru boieri suspendați pentru grave si repe

De aproape trei decenii ur
mărim de la masa presei evo
luția boxerilor noștri. Am fost 
cu inima alături de ei la me
ciurile internaționale, bucurîn- 
du-ne, cât și ei, la vietorid, su
ferind la eșecuri. I-am văzut 
la vestiare înainte și după me
ciuri, le-am urmă rit truda de 
la antrenamente și am învățat 
să le prețuim munca si talen
tul. Am văzut multe generații 
de bdxeri în acest timp. Ge
nerația lui Mircea Dobrescu, 
Negrea, Titi Dumitrescu, Ma- 
riuțan, Mihailo, a lui Ciucă, 
Gîju, Chivăr, Antoniu Vasile, 
a lui Gruescu, Monea, Alexe, 
apoi cea a fraților Calistrait și 
Simion Cuțov, Paul Dobrescu, 
și Năstac, cea a lui Teodor 
Dinu si Georgică Dornici etc. 
etc. Toți aceștia — și nu nu
mai ei — au apărut și au stră
lucit pe ring pe măsura mun
cii depuse, a multor ren-un- 

—țări și sacrificii, a talentului 
șl, nu de puține ori, a șansei 
fiecăruia. Apoi au dispărut din 
„careul magic", rămânând, însă, 
tn cartea de aur a campionilor 
țării și în colțul de inimă cu 
amintiri frumoase al tuturor 
iubitorilor sportului cu mănuși 
de la noi. Pe unii dintre ei îi 
revedem tn colțul ringului ca 
antrenori, pe alții îi Întâlnim 
mai rar, ocupați fiind în di
verse locuri de muncă. Ori de 
câte ort ne revedem, ne strân
gem mîna cu bucurie. în anii 
petrecu ți în jurul ringului 
ne-am transformat, din simple 
cunoștințe, în prieteni.

Ne-am gândit la toate acestea 
mai zilele trecute, când am a- 
flat că patru dintre cei mai 
buni boxeri ai noștri la ora 
actuală au primit, pe linie de 
sport, sancțiuni pe cit de gre
le, pe atât de drepte. Este vor
ba de Doru Maricescu (Steaua). 
Rudei Obreja și Ion Stan (Di
namo) și Petre Bornescu (Me
canică fină). Adică reprezen
tanții de frunte ai tinerei ge
nerații. de la care așteptam 
performanțe mari.

Un bătrân și excelent antre
nor spunea că la box nu vin 
numai copii cu nota 10 la pur

rienței, siguranței și orientării 
în joc, ceea ce impune o mai 
lesnicioasă promovare a talen
telor, pentru a le grăbi matu
ritatea. De aici, mai scăzuta 
omogenitate tehnică și motrică, 
vizibilă în meciuri. Pe de altă 
parte, se simte nevoia ca echi
pa noastră de tineret să-și am
plifice repertoriul tactic, prin- 
tr-o mai mare frecvență a pre
gătirii in comun și a compe
tițiilor rezervate acestui eșalon 
cu perspective. Calitățile sale 
reale trebuie sprijinite prin pre
gătire superioară și concurs, ca 
să putem vorbi de un valoros 
„schimb de mîine".

In lotul junioarelor mici, de 
a cărui pregătire se ocupă cu 
tragere de inimă trioul T. 
Stanimirescu — M. Niculescu 
— Victoria Banciu, sînt cîteva 
speranțe : Corina Holban (des
tul de completă la numai 16 
ani), Xenia Ivanov, Dana Sin- 
georgean, Alina Pralea, Daniela 
Bumbăcilă, • Camelia Matic, Car
men Titiliuc și Luminița Bă- 
năduc (excelentă mobilizatoare). 
Desigur, ele și celelalte colege 
ale lor au încă mult de lucru 
în ce privește tehnica, orien
tarea tactică și coordonarea în 
joc. Ni sc pare însă necesar 
ca acest Iot să devină mai larg, 
ca să poată constitui o pepi
nieră îndestulătoare pentru vi
itoarea echipă dc tineret. La 
ambele loturi ni se pare, de 
asemenea, necesar să se lucre
ze cu precădere individualizat, 
gîndindu-ne atît la sporirea mo
bilității jucătoarelor înalte, cit 
și (mai ales) la creșterea va
lorii coordonatoarelor de joc. 
Generația bună de junioare tre
buie ajutată să ajungă curînd 
la consacrare și să contribuie la 
ridicarea cotei valorice a vo
leiului feminin românesc pe 
plan internațional.

Corvinul, 3. Steaua — Dinamo,
4. F. c. Bihor — Petrolul ; 5. 
Chimia Rm. Vllcea — „U" Cluj- 
Napoca, 6. Sportul studențesc — 
Victoria București, 7. S. C. Ba
cău — F.C. Argeș, 8. Rapid — 
Gloria Buzău, 9. Poli Timișoara 
— Universitatea Craiova, 10. C. S. 
Botoșani — Dunărea C.S.U. Ga
lați, 11. Flacăra Moreni — Me
canică Fină București, 12. I. P. 
Aluminiu Slatina — C. S. Tîrgo- 
viște, 13. Gloria Bistrița — F.C.M. 
U.T.A.
• CÎȘTIGURILE CONCURSU

LUI PRONOSPORT DIN 11 AU
GUST 1985. Cat. 1 (18 rezultate): 
1 variantă. 100% a 20.625 Iei și 20 
variante 25% a 5.156 lei ; cat. 2 
(12 rezultate) : 22 variante 100% 
a 1.274 lei și 495 variante 25% a 
318 lei ; cat. 3 (111 nez-uMate) : 
325 variante 100% a 170 lei gi 
5,964 variante »% a 43 led. 

tare și că „noi, cei care ne o- 
cupăm de ei, avem sarcina să-i 
facem oameni de nota 10“. A- 
vea dreptate. Multă dreptate. 
Sublinierea antrenorului emerit 
Ion Popa, și nu numai a lui, 
stă mărturie : „...Dar treaba era 
treabă. Cînd era vorba de 
muncă, apoi munceam" — con
tinua că năduf maestrul Popa, 
făcând aluzie la comportarea 
din ultimul timp a boxerilor 
Maricescu, Obreja, Stan și Bor
nescu.

Copil talentați, cu performan
țe frumoase la juniori și chiar 
la seniori, cei patru foști spor-
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tivi — și veți vedea de ce le 
spunem așa — au devenit „bo
xeri problemă" pentru toți, dar 
pentru absolut toți antrenorii 
pe care i-au avut din momen
tul în care au trecut la se
niori. Ba mai mult, nici cînd 
au fost chemați la lotul na
țional nu au înțeles să respec
te munca și disciplina care se 
cereau, firesc, unor sportivi 
componenți ai reprezentativei 
țării. Pe nesimțite, adesea 
chiar sub privirile îngăduitoa
re ale antrenorilor, la început 
că „s-a întâmplat", iar mai târ
ziu că „nu am ce să le mai 
fac", cei patru boxeri au de
venit din „mari speranțe" cele 
mai mari și dificile probleme 
de disciplină. Mai întâi a fost 
chiulul de la antrenamente, 
apoi lungi „dispariții" de la 
lot. timp în care antrenorii lor 
de la cluburi nu reușeau să-i 
găsească (așa cum s-a întîm- 
plat cu Maricescu și Obreja 
care plecaseră la... Reșița, să 
sg plimbe !). Băieții aflaseră 
că sînt „mari speranțe" șî în
cepuseră să răspundă și să le 
vorbească necuviincios antreno- 
rhlor, min.ți.ndu-1 când aceștia
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lia ; reprezentativele Ceho
slovaciei și Poioniei au avut 
in componența lor multe spor
tive tinere, cu perspective re
ale de progres. Dar lipsa lor 
de experiență a 
și clasarea lor 
două locuri nu 
pentru nimeni o

fost vizibilă 
pe ultimele 
a constituit 

surpriză.
Acum, cu mai puțin de o 

lună de zile pină la startul 
C.E., cîștigarea acestui turneu 
este de bun augur pentru re
prezentativa țării noastre. In- 
vingînd în finală echipa „coco
șului galic", care emite pre
tenții la ocuparea unui loc 
fruntaș în apropiata ediție a 
Campionatelor europene, bas
chetbalistele române au pro
bat că au ajuns la o oarecare 
maturitate, că și-au însușit 
unele scheme tactice, că și-au 
îmbunătățit simțitor sistemul 
de apărare. Dar, trebuie să 
spunem că, în puținul răgaz 
care îl mai au pînă la ple
carea în Italia, antrenorii Ni- 
colac Martin și Gabriel Năs- 
tasc mai au de remediat unele 
deficiențe.

In general, jucătoarele înalte 
au dat satisfacție. Magdalena 
Jerebie și Mariana Bădinici 
formează un cuplu redutabil. 
Ambele baschetbaliste de ex
cepție, cu multă experiență, 
pot realiza lucruri deosebite în 
compania oricărei echipe. Adu
cerea și menținerea lor într-o 
formă sportivă optimă este 
singura grijă a tehnicienilor. 
Melania Lefter a realizat un 
progres valoric clar. Cu o mai 
mare concentrare în ambele 
faze ale jocului, ea poate de
veni o jucătoare de mare uti
litate. Sigure au fost și Ga
briela Kiss $1 Suzana Șandor. 
Prin revenirea Cameliei Hinda, 
unul dintre posturile de „ex
tremă" pare rezolvat, dar aici
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Alte rezultate din etapa de du
minică a „CUPEI ROMÂNIEI**  
ediția 1985/1986, etapă la care, pe 
lingă echipele din campionatele 
județene, au participat, pentru 
prima oară, și divizionarele „C":

Portul Brăila — Petrolul Ianca 
2—5 (il>—3), Unirea Dej — Lăp*u-  
șul Tg. Lăpuș 2—0 (U—O). Voința 
Tg. Lăpuș — Minerul Bălța 1—1 
(2—0). I.S.S.M. Signet — Minerul 
Baia Spri.e 1—4 (0—1), Viitorul 
Cujmir (jud. Mehedinți) — Ar
mătura Strehaia 3—2 (1—1), Ra
pid Jibou — Silvania Cehu Sll- 
vaniei 6—5 (după lovituri de la 
11 m), Dunărea Zimnicea — Chi
mia Tr. Măgurele 5—0 (ă—O),
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Argeș, echipa
I, Czako a pierdut 
(e drept, destul de 
în Bănie, in fața

■ tății. Ceea ce s-a 
jocul echipei mureșene a fost 
lipsa de decizie la finalizare, 
ea apărînd extrem de rar în 
fața porții apărate de Lung. 
• Debutul lui Țălnar în e- 
chipa brașov eană s-a amînai 
din nou. Poate se va produce 
azi. Duminică, el 
pe teren, a făcut 
pînă aproape de 
partidei, după care 
la vestiare. El 
durerile unei rupturi 
lare.
zirea și Kramer, care a de
venit '
12-lea“ și a fost cel mai bun 
jucător al gazdelor. Kramer, 
fără să se supere că era re
zervă, a oferit un frumos e- 
xemplu de sportivitate și a- 
tașament față de echipă. • 
După înscrierea golului 
pentru echipa sa, Hagi 
bucura ca un copil și a 
ceput să danseze în fața tri
bunei I. Unii spectatori l-au 
aplaudat, alții, supărați pe 
înfrîngerea echipei lor, l-au 
cam huduit. Au fost puțini 
aceștia și poate că mai tîr- 
ziu au regretat gestul pen
tru că Hagi le oferise faze 
excelențe. • Iorgulescu a 
primit cartonaș galben pen
tru fault, M. Sandu, pentru 
jenarea portarului (cînd a- 
cesta se pregătea să degajeze) 
și proteste. Justificat, 
pe Barbu arbitrul 
de vreo două ori, 
fault sau- proteste.
oară Barbu s-a aplecat pînă 
la pămînt, a făcut-o, cu sme
renie, de vreo două-trei ori, 
și arbitrul Salomir, impresio
nat la culme (!), a... uitat de 
cartonaș, așa cum a uitat și 
în cazurile lui Bența și 
GySrfi, care i-au faultat, din 
spate, pe Coraș și, respectiv, 
Hagi. Cum e cu... balanța 
dreptății ? • Interesant, cu
multe faze spectaculoase, me
ciul dintre echipele de spe
ranțe ale cluburilor Dinamo 
București și „U‘‘ Cluj-Napoca. 
S-a văzut clar că sînt două 
echipe lucrate, bine puse la 
punct de antrenorii lor, Gheor- 
ghe Timar și Dan Anca. Iar 
eforturile celor doi tehnicieni 
au fost răsplătite cu repeta
tele aplauze ale miilor de 
spectatori din tribune. • 
Văidean și Ciocan au fost cei 
mai buni jucători ai echipe
lor lor în meciul de pe sta
dionul din șos. Ștefan cel 
Mare. Primul, un atacant ex
ploziv, n-a mai fost jucat în 
repriza secundă de mijlocașii 
echipei. Clujeanul, după Ca
val, cel mai vîrstnic din lotul 
„șepcilor roșii", rămîne un e- 
xemplu de dăruire și de... 
urmat pentru mai tinerii lui 
coechipieri Bucur, Popicu, 
Stoica, Fîșic, unii cu 10—12 
ani

pregătita de 
duminica 
greu) și 

U niversi- 
văzut în• Pentru S. C. Bacău, acci

dentarea lui C. Solomon, ca
re nu a mai reapărut în e- 
chipă după pauză, a contat 

mijlocaș cen- 
bine pînă a- 

defensiv 
și fusese și 
contraatacuri 

de periculoase. • 
Tismănaru, Bișcă, 

i, Arieni, Ursi că, „noul 
băcăuan începe să se 

Păcat că echipa lor 
străbate o perioadă mai 

(sub raportul rezul- 
spre a avea și o at- 

propice ascensiunii 
Am văzut la Buzău 

fericit : arbitrul Cris-

b AȘTEAPTA CONFIRMĂRI
oferit plăcuta sur-

ceea
trecute. De

//
Prima etapă a Diviziei „B“ ne-a 

priză a unor meciuri echilibrate, 
prea întâmpla în edițiile L____ti.__
Oțelul câștigă la Brăila, F. C. Constanța 
la Galati, cu Dunărea, Politehnica Iași 
câștiga la Plopeni, marea favorită C. S. 
pierde un punct pe teren propriu, în 
Mîrșei. Olimpia Satu Mare își prefigurează ambi
țiile, cdștigînd la Lupeni,' ca să nu

ce nu se 
astă dată, 
remizează 
nu poate 
Tîrgoviște 
compania

mai punem la

socoteală faptul că U.T.A.’ echipa anonimă a edi
ției trecute, eîștigă în fața fostei divizionare „A*  
Jiul. Cronicarii noștri nu au scăpat prilejul de a 
urmări cîteva din meciurile tari ale etapei inau
gurale. consemnîndu-le în comentariile de mai jos, 
care vor să aducă în prim-plan și eșalonul secund, 
căruia 
vițății

Ii urăm să persevereze pe drumul combați- 
și al jocului generos, „la victorie'

PORTARUL DOHOT - 
IMBATABIL !

Evoluția fostei divizionare ,,A“ 
Politehnica Iași la Plopeni în 
compania Metalului din localitate, 
a fost așteptată cu viu interes. 
Din păcate, spectatorii din Plo- 
peni (mulți dintre ei venind din 
comunele învecinate și chiar din 
Ploiești) au fost satisfăcut! do-ar 
pentru fotbalul etalat (în special 
de gazde) și mai puțin de rezult 
tat (scor 9—0) și de atitudinile 
din teren care au dus la acor
darea a patru cartonașe galbe
ne : Toma de la gazde, M. Radu, 
Anton, Kereși — de la oaspeți, 
pentru joc periculos și compor
tare nesportivă și două 
nașe roșii : D. Mihalcea 
Iul) și M. 
pentru lovire 
Ion ! Metalul 
canu) a avut 
celentă cu treceri rapide, de balon, 
cu infiltrări pe ambele flancuri, 
cu dese schimbări de direcție și ru
peri de ritm. Dar a apărut și 
vechea carență a fotbalului nos
tru. ratările ! în plus. înaintașii 
metalurgiști au avut în față un 
portar, Dohot, în zi de excepție, 
care a apărat tot' ce s-a tras, 
fiind de-a dreptul imbatabil. Nu 
exagerăm cu nimic dacă 
măm că această prețioasă 
miză" obținută de studenții din 
Dealul Copoului se datorează în 
mare parte goal-keeper-ului Do
hot (cel mai bun jucător de pe 
teren). Politehnica Iași (antrenor 
V. Simiotniaș) — în criză de e- 
feotiv — a adoptat tactica arhi
cunoscută a echipelor aflate In 
depdasaire ; apărare aglomerată, 
cu contraatacuri iuți, dar care 
.s-au dovedit sterile. Cîteva ci
fre : șuturi : 18—7 (ipe poartă : 
6—2!). Cernere : 8—2.

Arbitrul N. Voinea fBucuirești) 
a condus bine formațiile :

METALUL : Sauiea — POPA, 
TSabei (min. 68 Savu), D. Mihal- 
oea, Negoescu — D. PREDA, Mol
do vea nu (min. 74 Argăseală), 
STANCIOIU — P. Preda, TOMA, 
M. Mihalache.

POLITEHNICA î DOHOT — 
Munteanu (imin. 46 PAVELIUC). 
Anton, Frîncu, CIOCIRLAN — 
Gheorghiu, Mihalcea (min. 38 M. 
- ' - - - L

___ carto -
13. Mihalcea (Meta- 
Radu (Politehnica), 
reciprocă, fără ba- 
(antrenor M. Mo- 

o primă repriză ex-

afir-
„re-

Radu), Kereși — Damaschin 
BURDUJAN, Filip.

Aure! PĂPĂDIE

„INVESTIȚIILE" 
LUI DEMBROVSCHI

Antohi (Iași) a

— Du-
Pop —
- PUȘ-

Arbitrul V. 
condus bine formațiile

ÎNFRĂȚIREA : Boitor 
bovan, David, Palfi, 
Sziics, Munteanu, Klan 
KAȘ, Herdea, Ghitaș.

C.S.M. : Bocșa — Cojocaru, BI
LAN, Uțiu, TELESCU — ZACH. 
Portio (min. 75 Boltașiu), P. 
Petre — HODINA, C. ALEXAN
DRU, Ciurea.

Sie li an TRANDAFIRESCU

c.

BARA „BATRÎNULUr 
CONDRUC

Atmosferă festivă la Brad 
locuitorii acestor frumoase 
leaguri au sărbătorit duminică 
„Ziua Minerului" —, tribune ar
hipline, teren foarte bun. Cele 
două echipe, Aurul și F. c. Ma
ramureș Baia Mare, au oferit un 
bun spectacol fotbalistic, meciul 
încheindu-se, după cum se știe, 
cu un rezultat de egalitate (0—0). 
Gazdele au încercat în primele 
4-5 de minute sa hotărască soarta 
partidei printr-un joc ofensiv, 
desfășurat pe spații largi și cu 
pătrunderi rapide ale lui Tirchi- 
nici și Ciontoș in careul advers. 
De altfel, extrema stingă a echi
pei Aurul a ratat o ocazie mare, 
in min. Ifi : Bou l-a lansat pe 
Tirchinici, acesta a intrat în ca
reu, a rămas față-n față cu Mia, 
a încercat să-1 dribleze, însă 
portarul băimărean a plonjat cu
rajos și a rezolvat situația cri
tică.

Fosta divizionară ,,A“, 
ramureș Baia Mare, a 
prompt la „provocările" 
s-a apărat calm, linia 
a participat la ambele 
jocului, iar Roznai și 
dovan / ' '
Iertă apărarea localnicilor, 
final, băimărenii au forțat ob
ținerea victorieii, cu un minut 
înainte de fluierul final, Con- 
druc, dintr-o lovitură liberă de 
la 17 m, a expediat balonul în 
bară !.

A arbitrat foarte bine Mircea 
St oeneseu (*B  ucureș ti).

AURUL : Rus — Lăcătuș, MER- 
LA, Faur, COSTAR — CIONTOȘ 
(min. 66 Gavrilă), Oncu, Sabău 
— Petrișor, Ilcu (min. 74 Bodea), 
TIRCHINICI.

F. C. MARAMUREȘ : MIA — 
Buzgău (min. 89 Ignat), BOLOȘ, 
Tătăran, Laiș — Sabău, CONDRUC, 
Mureșan, Lucaci — Roznai (min. 
46 Dorobanțul, D. Moldovan.

me-

F.C. Ma- 
răspuns 

gazdelor, 
mediană 
faze ale 
D. Mol

au ținut în sita re de a- 
In

I
I
I
I
I
I
I

Zilele trecute, antrenorul fos
tei divizionare ,,A“ C.S.M. Reșița, 
Emerich Dembrovschi, făcea pu
blic mărturisirea că echipa se 
va preocupa să joace un fotbal 
mai bun in 
cotn-cepția I<ui aceasta înseninând 
modernizarea 
înaintea 
vării.
preocupat de ce aduce 
pe gazon. Și iată că 1a 
„matineu-‘duminical*  al 
ntlor, programat pe terenul iui 
F.C. Bihor, in compania echi
pei înfrățirea (aici1, unde C.S.M.- 
ul a lăisat o excelentă impresie 
la turneul organizat de divizio
nara „A*  din localitate), am a- 
vut prilejul să facem primele.
constatări. Dincolo de neaultat
(anticipat in bună măsură, fiind
că există o reală diferență intre 
cele două competitoare) echipa 
reșițeană s-a impus în special 5n 
primele 20 de minute prin : a) 
ritmul alert pe care l-a impri
mat, b) un bloc funcțional în 
care liberoul Bilan, fundașul de 
marcaj Uțiu și mijlocașii Zach 
(excelent coordonator), Portic și 
P. Petre își cunosc bine rolu
rile ; c) succesiunea atacurilor 
prin învăluire pe ambeie rlancuri, 
încheiate cu pătrunderi s 
centrări-surpriză realizate 
două extreme rapide (Hodină 
Ciurea) )a „vîrful" de atac 
Alexandru (fo®tul titular al 
chipei naționale de juniori), 
tacuri la care participă și funda
șii laterali Cojocaru și Telescu. 
De altfel, golul victoriei s-a rea
lizat dintr-o asemenea conlucrare, 
Alexandru pun c tin d, 
capul., în mim. 8.

Din păcate însă, 
mane ca și ..grija" < 
nezuitatiul au „înmuiat" ____
reșițenilor. Oricum, C.S.M.-uî a 
arătat la Oradea că antrenorul 
Emerich DembrovSfbhi (ajutat dc 
inimosul Pavel Epure și de con
ducerea clubului) a făcut în pe
rioada pregătitoare frumoase in
vestiții de muncă.

Pompiliu VINTILA

noul sezon. In

jocului. Deci,, 
obiectiv-u-lui Ore) pro-mo- 

fostul international este 
echipa 
întâiul 
reșdțe-

sau 
de 

i și
C. 
e- 
a-

sec. cu

zăpușeala 
de a păstra 

jocul

NIEI“
TeLeor- 
ria 2-5 
— Chi- 
.'■oreotul 
i 1—0

Otelul 
T&raa-
Siibiu- 

oova — 
mstruc- 
ria Ca- 
Urziiceni 
io Satu 
'ășnad—

Podgoria Cotnari — Șiretul Paș
cani 4—5 (după 11 m), Construc
torul Pitești — Electronistul 
Curtea de Argeș z—1 (2—0), Da
cia Pitești. — IUPS Chitlla 0—1 

Celuloza Bradul Roznov — 
Relomul Săvintești 0—2 (0—i(), Me- 
ta-liufl Botoșani — E&ectrio Lutcea- 
fărul Botoșani 2—3 (0—0, 2-2),
VMorud l'RA duij-Napoca — Tn- 
dustiria tsfimiei C. Târzii 2—3 
(tl>—d-î), Metalul Scornieești — Re
colta Stoicănești 2—1 (0—1), Me
canica Alba IuQia — Metalul Alud 
5—6 țduipă 11 m), Viticultorul 
Panciru — Chimia Mă răcești 1—3 
(l—l1), Metalul Maja — Electirjca 
Tito a—2

S-AU REAPRINS SPERAN
ȚELE ARADULUI

Aradul fotbalistic a renăscut. 
După revenirea lui Nicolae Du
mitrescu, antrenorul care a în
genuncheat Feyenoordul, după 
întoarcerea acasă a „fiilor risi
pitori" (Gal, Bitea, Leac, Tirban, 
Filip, chiar ' ~ _
dan, care a debutat șl el la ju
niorii U.T.A.-ei), după consoli
darea echipei cu unul din „stu
pii" de ieri al vecinei „Poli" Ti
mișoara (e vorba de Manea), în 
Arad nu se mai vorbește decît 
de... Divizia A. Meciul primei e- 
tape, cu Jiul, o altă pretenden
tă autorizată la (re) promovare, 
a încins șl mai mult 
sezonului, onorat de un 
arhiplin, fremătător.

Victoria mult dorită a 
ținută, pină la urmă, 
prețul unor mari eforturi șl e- 
moții. După o suită de meciuri 
de verificare excelente (spun lo
calnicii, ultimul cu F. C. Olt, 
0—0), U.T.A. a jucat primul 
ficial............................ ............
Totuși, 
forte : 
dașulul 
Țîrlea 
Iul din 
Leac pentru rolul de 
tor’. — - .
să se înflripe (acțiuni ofensive 
ordonate, învăluiri pe aripi, a- 
pariția în atac a omului in plus). 
La rîndul el, Jiul a jucat bine. 
Mulțescu a servit numai 
fructificabile, „mijlocul" a părut 
Închegat, Lasconi șl Sălăjan au 
fost două „vîrfuri" mobile șl in
sistente. Despre echilibrul par
tidei vorbește șl raportul cifric 
al șuturilor și cornerelor : 11—11 
(pe poartă 4—5) ; 9—5.

Arbitrul I. Velea (Craiova) a 
condus bine formațiile :

hunedoreanul Bog-

debutul 
stadion

tost ob- 
dar cu

»O“ 
mai reținut, mai prudent, 
s-au distins cîteva puncte 
apetitul ofensiv al fun- 
Bubela, tehnicitatea lui 

și Tîrban (autorul golu- 
min. 23), „calificarea" lui 

jconstruc- 
un stil de joc care începe

U.T.A. Lovaș 
Lucaci, Bogdan 
(min. 35 
TTRBAN 
Cura).

jiul : 
NEAGU, 
kely, 
chițeanu
Lasconi, 
Un).

pase

BUBELA, Gal, 
Bîtea, LEAC 

Mihalache), MANEA, 
— Tî'rtea. Filip (min. 72

Toma 
Florescu, 

MULȚESCU, 
(min. 46 

Răducanu

— V. POPA, 
Stana — Sze- 
GAMAN, Pa- 

Sălăjan) — 
(min. 85 C&-

Ion CUPEN

mult. Rutinatul 
trai condusese 
tunci sistemul 
formației sale 
inițiatorul unor 
destul 
Grupul 
Borcea, 
val*  
afirme.
nu 
liniștită 
țațelor) 
mosferă 
lor. • 
un tată 
tian Teodorescu, al cărui fiu, 
Adrian, evoluînd în formația 
de speranțe a Gloriei, a în
scris un gol și a și avut o 
comportare meritorie. • Nici 
nu a început bine campio
natul și din nou... plouă cu 
accidentați. Din această cau
ză nu au evoluat duminică în 
meciul Rapid — Petrolul cîți- 
va jucători care ar fi ridi
cat nivelul jocului : Butufei 
la Petrolul, Manea și Sameș 
la Rapid. • Cu toate că fa- 
voriții au pierdut (și încă cu 
0—4), partida de speranțe 
Rapid — Petrolul, disputată 
în fața unui stadion arhiplin, 
a fost urmărită cu interes, 
iar echipa învingătoare, Pe- 

(antrenor N. Linden- 
aplaudată pentru 

Să mai

al
a apărut 

încălzire 
începerea 
a plecat 

acuză încă 
muscu- 

în paralel făcea încăl-

titular in ceasul al

trei 
se 

în-

trolul 
berg), 
cui său frumos, 
mințim că ambele echipe 
ratat cite un. penalty. Șl 
mal notăm și numele unui 
arbitru a cărui prestație s-a 
ridicat la înălțimea jocului : 
Marin Badea (Videle). • A 
surprins evoluția slabă, fără 
eficacitate, a fostului golge- 
ter orădean Grosu. Poate șl 
datorită modului cum este 
folosit, ca „vîrf de lance", în 
timp ce el este mai mult un 
jucător de combinații, de 
pase, un jucător care vine 
din linia a doua șl nicide
cum unul care intră „la bă
taie". • Craioveanul Tilihoi 
a fost introdus, după pauză, 
în formație. Dar el n-a apu
cat să joace decît 10 minute 
din meciul cu A.S.A. Tg. Mu
reș. La o săritură la cap, 
Tilihoi a simțit dureri în zona 
lombară (o mai veche pro
blemă a lui) și a fost nevoit 
să părăsească terenul, fiind 
înlocuit cu Cățoi • O fru
moasă impresie au lăsat în 
meciul cu A.S.A. Tg. Mureș, 
tinerii jucători craloveni Bîcu 
șl Badea. Primul, în bună 
dispoziție de joc, are meritul 
înscrierii celor două goluri 
ale echipei din Bănie. Al 
doilea are o bună tehnică, 
dar este prea îndrăgostit de 
balon, păstrîndu-1 exagerat de 
mult • A.S.A. Tg. Mureș a 
început cu... stîngul campio
natul. învinsă în prima eta
pă, pe teren propriu, de F. C.

jo- 
a- 
au 
să

Dar,
1-a notat 

pentru 
A doua

PROGRAMUL TURULUI CAMPIONATULUI DIVIZIEI „C“
SERIA A Vll-a

o.,
Mo

Mătă-
Mme-

ETAPA I — 11 august
DLema Orșova — Minerul Ora- 

vița, Metalul Oțelu Roșu — Fo
restierul Băbend, Metalurgistul 
Sadu — Mineruil Motru, Jiul Ro- 
vinari — Minerul Anina, Minerul 
Mătășari — Gloria Roșită, Chi- 
miistuii Rm. Vîlcea — Gloria Pan
durii Tg. Jiu, Armătuina Stre- 
hala — Minerul Moldova Nouă, 
Petrolul Țieleni — Minerul Me
canizatorul Mehedinți Șimian.

ETAPA A H-a — 25 august
Minerul Mecanizatorul — Meta

lul, Minerul M.N., — Metalurgis
tul, G-loria Pandurii — Dierna, 
Forestierul — Chimistul. Minerul 
Motru — Armătura, Gloria — 
Jiul, Minerul O. — Petrolul, Mi
nerul A. — Mlneruil Mătăsarl.
ETAPA A IlI-a — 1 septembrie

Metalurgistul — Petrolul!, Fo
restierul — Mdmarul Mecanizato
rul, Minerul A. . — Minerul 
Gloria — Armătura, Dierna 
Jiul, Chimistul — Minerul 
trui. Metalul — Minerufl 
sari. Gloria Pandurii — 
rul M. N.
ETAPA A IV-a — 8 septembrie

Minerul Motru — Gloria Pan
durii, Chimistul — Minerul O., 
Jiul — Metalul, Dierna — Mine
rul Mecanizatorul, Minerul Mă- 
tășairi — ’ ’ ’
M. N. — 
restierul, •

ETAPA
Minerul __ _..

Gloria pandurii __________ ,
Minerul Mecanizatorul — Minerul 
A., Metalurgistul —^Gloria, Pe
trolul — Metalul, Minei-Uil Mo
tru — Dierna, Minerul O. — 
Jiul, Armătura — Minerul Mă- 
tăsari.
ETAPA A VI-a — 22 septembrie

Jiul — Armătura. Gloria — Pe
trolul. Dierna — Minerul M.N., 
Forestierul — Mțnerufl Mfiităsari, 
Minerul o. —- Minewii Mecani
zatorul, Chimistul — Metalurgis
tul, Minerul A. —lGloria Pan
durii., Metalul — MineM Motru. 
ETAPA A VIi-a — 29 septembrie

Minerul A. — Forestierul, 
Jiul — Gloria Pandurii, Minerul 
Motru — Gloria, Metalul — Mi
nerul M. Nm Minerul Mătăsari — 
OiimistruB, Petrolul — Dierna, 
Minerul Mecanizatorul — Armâ- 
tara, Meudurgifitui ~ Minerul O.

Meta I urg iatul!. Mine ml 
Gloria. Armătura -Fo- 
Petinoiul — Minerul A.
A V-a — 15 septembrie 
M. N. — Chimistul,

Forestierul,

ETAPA A VIU-a — 6 octombrie 
Minerul Motru — Minerul Mă- 

t&sari, Metalurgistul — Diema, 
Armătura — Minerul A., Gloria 
Pandurii r- Minerul O. Minerul 
M.N., — Petrolul, Gloria — Mi
nerul Mecanizatorul, Chimistul — 
Metalul, Forestierul — Jiul.
ETAPA A ix-a — M octombrie
Jiul — Chimistul, Minerul Mă- 

tăsari — Minerul M.N., Minerul 
O. — Minerul Motru, Petrolul — 
Forestierul, Minerul Mecanizato
rul — Gloria Pandurii, Metalul — 
Minerul A,, Dlerna — Gloria, Ar
mătura — Metalurgistul.
ETAPA A X-a — 20 octombrie
Gloria — Minerul O„ Minerul 

Motru — Petrolul, Chimistul — 
Armătura. Metalul — Dierna, Mi
nerul A. — Minerul M. N., Jiul — 
Minerul Mecanizatorul, Metalur
gistul .— Forestierul, Minerul Mă- 
tăsari — Gloria Pandurii.

ETAPA A Xl-a — 27 octombrie
Dierna — Minerul Mătăsarl, Glo

ria Pandurii — Metalurgistul, Mi
nerul M.N. — Jiul, Minerul Me
canizatorul — Chimistul, Minerul 
O. — Metalul, Petrolul — Armă
tura, Minerul A. — Minerul Mo
ira, Forestierul — Gloria.
ETAPA A Xll-a — 3 noiembrie

Gloria — Minerul A.. Chimis
tul — Dierna, Minerul Mătăsarl — 
Petrolul, Metalul — Gloria Pan
durii, Forestierul — Minerul 
M.N., Jiul — Minerul Motru, Ar
mătura — Minerul O., Minerul 
Mecanizatorul — Metalurgistul.
ETAPA A XHI-a — 10 noiembrie

Minerul Motru — Forestierul, 
Metalurgistul — Metalul, Gloria 
Pandurii — Gloria, Dierna — Ar
mătura, Minerul O. — Minerul 
Mătăsarl, Minerul M. N. — Mine
rul Mecanizatorul, Petrolul — 
Jiul,' Minerul A. — Chimistul.
ETAPA A XlV-a — 17 noiembrie

Armătura — Gloria Pandurii, 
Minerul M. N. — Minerul O., 
Jiul — Minerul Mătăsarl, Mine
rul Mecanizatorul — Minerul Mo
tru, Petrolul — Chimistul. Mine
rul A. — Metalurgistul, Gloria — 
Metalul, Forestierul
ETAPA A XV-a —

Minerul Motru
Metalurgistul — Jiul, Chimistul— 
Gloria, Minerul Măităsari — Mi
nerul Mecanizatorul, Dierna — 
Minerul A„ Minerul O. — Fores
tierul, Gloria Pandurii — Petro
lul, Metalul — Armătura.

SERIA A VUI-a

Bucur,
Fîșic, unii 

mai tineri decît el !

...SI GAZON3

EDIȚIA 1985/1986

ETAPA 1 — 18 august
CJ'JR. Victoria Caransebeș — 

Minerul Știința Vulcan., Strun
gul Chișineu-Criș — Șoimii Ldpo- 
¥», UM Timișoara — Unirea Sîn- 
atoolau Mare, Minerul Certej — 
Victoria Călan, Unirea Tomna
tic — Dada Orăstie, C.FJR. Si- 
meria — Obilici Sînmartinu Sîr- 
besc, CJS.M. Lugoj — Rapid 
Arad, Minerul Paroșeni — C.S.M. 
Caransebeș.

ETAPA A n-a — 25 august
Unirea S. — C.F.R, Simeria, 

Obilici — C.F.R. Victoria, Da
cia — Strungul, Șoimii — U.M.T.„ 
Victoria — Minerul P., C.S.M. 
Caransebeș — C.S.M. Lugoj, Mi
nerul Știința — Unirea T„ Ra
pid — Mlnerua C.
ETAPA ▲ m-« — 1 septembrie

Minerul P. — Obi'lid, Minerul 
C, — KXacia, C.FJR. Victoria — 
Șoimii, Victoria — Unirea 
U.M.T. — Rapid, Strungul — 

Caransebeș, CJF.R. Sime- 
C£JM. Lugoj, Minerul 
— Unirea S.
A rv-a — 8 septembrie 

Strungul, Unirea 
*......... • Mi-

CFH.
Caransebeș — 

' — Victo- 
C.S.M. LAir

Dierna.
24 noiembrie

— Minerul M.N.,

C.SJM. 
ria — 
Știința
ETAPA

Minerul C. _
T. — Minerul P., Obilici 
nerul Știința, Unirea S. ■ 
Victoria, C.S.M ~ 
C.F.R. Simeria, Rapid 
ria. Dacia — UJd.T., 
goj — Șoimii.
ETAPA A V-a — 15 septembrie

Victoria — C.S.M. Lugoj, Da
cia — Minerul Știința, CJF.R. Si- 
meria — Rapid, Șoimii — C.S.M. 
Caransebeș, C.F.R. Victoria — 
UJI4.T., Minerul P. —--------- **
Strungul — Undtnea T.
Minerul C.
ETAPA A VI-a — TZ septemblie

UA4.T. — Minerul P_ Unirea 
S. — Unirea T„ C.S.M. Caran
sebeș — Obilici1, Minerul Știin
ța — Strungul, Șoimii — Victoria. 
Rapid — C.F.R. Victoria, Mine
rul C. — C.F.R. Simetria, CJS.M. 
Lugoj — Dacia.
ETAPA A vn-a — 29 septembrie

Unirea T. — Șoimii1, Victoria — 
C.S.M. “ .................................
ința — 
Rapid, 
liei — 
toria — 
C.F.R. Simerta.

ETAPA A VUI-a — 6 octombrie
Dacia — Victoria, Strungul — 

Raipid, Șoimii — Unirea 
U.M.T. — Obilici, C.F.R. 
ria — Minerul Știința.
T. — Minerul C., CJFJR. 
ria — C.S.M. Caransebeș. 
Lugoj — Minerul P.
ETAPA A IX-a — 13 octombrie

C.S.M. Caransebeș — Unirea TM 
C.F.R. Simetria — C.F.R. Victo
ria, Rapid —Dada, Minerul C.— 
Șoimii, U.M.T. — Victoria, Mine
rul Știința — C.S.M. Lugoj, 
Unirea S. — Obilici, Minerul P.— 
Strungul.
ETAPA A X-a — 20 octombrie
C.S.M. Lugo-j — Unirea S.. Mi

nerul C. — U.M.T., C.F.R. Victo
ria — Mtoeirul P., Unirea T. — 
Rapid, Obilici — Șoimii, Strun
gul — C J? .R. Simeria, Dacia •— 
C.S.M. Caransebeș, Victoria — 
Minerul Știința.
ETAPA A Xj-a •— 27 octombrie 

U.M.T, — Unirea T., Dacia — 
Unirea S., Rapid — Obilici, Vic
toria — r — -
sebeș — Minerul’ C„ . 
S°j —- C.F.R. Victoria, 
Știința — Minerul P..
CJF.R. Simeria.
ETAPA A XU-a — 3 noiembrie
Rapid — Minerul Știința, Mi- 

heirul P. —- Șoimii, Minerul C. — 
C.S.M. Lugoj, C.F.R. Simeria —
Dacia, Unirea T. — Obilici,

----- - Vic- 
U.M.T. —

S..
Sime- 

Un irea 
Victo- 
C.S.M.

jvo.p-.iiu — ud’no, vie
Strungul, C.S.M. Caran- 

C.S.M. Lu- 
Minerul

Șoimii —

Unirea S., 
Otoildcd-—

Caransebeș, Minerul Ști- 
Minerufl C., Unirea S. — 
Strungul — UJM.T., Obi- 
C.S.M. Lugoj. CJX Vic- 

■ Dacia, Minerul P. —

Dacia, ______
Unirea S. — Victoria. C.F.R. 
toria — Strungul, 
C.6.M. Caransebeș.
ETAPA A XlU-a — io noiembrie

Utninea T. — C.F.R. Victoria, 
C.S.M. Caransebeș — Unirea S., 
Șoimii — Rapid, Strungul — 
C.S.M. Lugoj, Victoria — C.F.R. 
Simerla, Minerul Știința — U.M.T. 
Minerul P. — Minerul C., Obi- 
Uci — Dacia.
ETAPA A XlV-a — 17 noiembrie

Obilici — Strungul, C.F.R. Si- 
meria — Unirea T., C.F.R. Vic
toria — Victoria, Minerul Știin
ța — C.S.M. Caransebeș, Unirea
S. — Minerul C., Dacia — Șoimii, 
C.S.M. Lugoj — U.M.T., Rapid — 
Minerul P.
ETAPA A XV-a — 24 noiembrie

Șoimii. — Minerul Știința, Mi
nerul P. — Dacia, --------
C.F.R. Simeria, 
Uuirea S., Cr 
Rapid, Minerul C. 
toria, Victoria
T. —--------

, U.M.T. — 
Strungul. —

C.S.M. Caransebeș — 
C.F.R. Vic- 

Otoiliid, Unirea 
C.S.M. Lugoj.



ÎN ACTUAUTATE: „CUPA EUROPEI-BRUNO ZAULI" LA ATLETISM „Concursul Prietenia14 la gimnastici

Rar «e-a lost dat să asistăm 
la o dispută atit de echilibrată 
cum a fost aceasta de la Bu
dapesta a grupei ,B“ a „Cupei 
Europei — Bruno Zauli", pen
tru echipe masculine. Dc-a 
lungul competiției, mai multe 
formații s-au perindat în frun
tea clasamentului, pentru ca, 
în final, ordinea a 7 dintre 
reprezentative să fte determi
nată de desfășurarea ultimei 
probe, ștafeta 4X 400 m. Cu un 
grup valoros de alergători, e- 
chipa Spaniei (116 p) a realizat 
o surpriză întrecind formația 
Bulgariei (113 p). Pe locurile 
următoare s-au aflat : 3. Un
garia 106,3 p. -4. Finlanda 82,5 
p. 5. Elveția 82 p. 6. Iugoslavia 
81 p, 7. Grecia 81 p. 8. Norve
gia 57 p.

Cel mai bun rezultat al 
concursului este, indiscutabil, 
cel al tînărului atlet bulgar 
Christa Markov care, oh 17.77 
m. a Înregistrat im no*  record 
european la triplu fvx. 17,88 <*•  
Oleg protsenke — ia
4 august IM. ta I irita arăm.

Ia» rendtaMe• 1«B sa 1 At
tila Kovacs IO t*A  f. Ar
ques (S> 18.46 ; «a > Istvan 
Nagy (U) NA a. Mndies <8) 
21.20 : 48*  aa i Angel Koras (8) 
45.76. G. Meneter <U» «.23; 
800 m : Colomaa Tmtedo (S) 
1:47.25. S. Popootei ffț 1:47,33 ; 
1 580 m: Jose Gonzales (St 
3:45.43. P. Delexe (E) 3:45,47 ;

In turneele feminine de șah

IRINA LEVITINA Șl SMARANDA BOICU SlNT LIDERE
La Băile Herculane, turneul 

internațional feminin de șah 
continuă să se desfășoare in 
sălile modernului complex ho
telier .,Minerva". La jucarea 
partidelor întrerupte, o frumoa
să victorie a obținut Cristina 
Bădulescu în fața campioanei 
mondiale de junioare. lldiko 
Madl (Ungaria). Viorica lones- 
cn, cu negrele, a cîștigat la 
Eugenia Ghindă, iar Mariana 
Ioniță a remizat cu Gabriela 
Olărașu. In clasament. după

MECIUL PENTRU TITLUL MONDIAL LA ȘAH
Meciul pentru titlul mondial 

de șah dintre marii maeștri so
vietici Anatoli Karpov, dețină
torul titlului, și Gări Kasparov 
va începe la 3 septembrie, în 
sala de concerte „Ceaikovski*  din

5 000 m : Evgheni Ignatov (B) 
13:59,63, A. Anton (S) 13:59,64; 
18 000 m : K. Hurst (E) 29:07,70. 
C. Esparcia (S) 29:08,07 ; 110 
mg : Gyărgy Bakos (U) 1X64, 
A. Brygare (F) 13,66; 400 mg: 
Jose Alonso (S) 40.69, T. To- 
mov (B) 49,95 ; 3 000 m obsL : 
Francisco Sanchez (S) 8:24,19, 
R. Hertmer (E) 8:26,10 ; lun
gime : Laszio Szalma (U) 8,28 
m (In ultima încercare), A. 
Atanasov (B) 8,24 m ; triplu : 
Christo Markov (B) 17,77 m — 
record european, D. Mihas (G) 
16,61 m ; înălțime : Novica Ca- 
novîd (I) 2,24 m, M. Levola 
(F) 2,24 m ; prăjină : Atanas 
Tarev (B) 5,70 m, A. Ruiz (S) 
5,40 m ; greutate: Werner 
Gilnthdr (E) 20,23 m, Vt Milld 
(I) 19,23 m; diao: Ghlorghl 
Taușanskl (B) 61,22 m, C. Geoc- 
gakopoulos (G) 60,66 na; su- 
Ilțdi Saj*c  Krdzalle (I) 83.68 
tn, at- attakui (B) »;
«tmm i KaM Huhtafa flT) 
7X88 na. V. MUm*  O» 7MB m

Aleasml 898.86 — record «Mta- 
n< luaMdMrta 898,71.
• tu urma rendtatelor de la 

Budapesta, din grape „B“ vor 
promova ta grupe „A*.  la edi
ția viitoare a competiției. 
Franța la femei M Spania la 
bărbați. Vor retrograda In 

șapte runde, continuă să con
ducă Irina Levitina (U.R.S.S.), 
cu 5.5 p (1), urmată de Cris
tina Bădulescu (România) 81 
Margarita Voiska (Bulgaria), cu 
cite 5 p. Viorica Ionescu (Româ
nia) 4,5 p. *

In grupa rezervată junioare
lor, în frunte este Smaranda 
Boicu (România) 4,5 p (1), iar 
pe locurile următoare poloneze- 
îe Eva Kaczmarek și Liliana 
Leszner — 4,5 p.

Moscova. Săptămlnal se vor juca 
3 partide (marți, joi, slm- 
bătă), întreruptele dlsputîndu-se 
miercuri, vineri șl duminică. Re
gulamentul noului med prevede 
disputarea a 24 de partide. 

grupa „C“ : Danemarca șl, res
pectiv, Grecia și Norvegia.
• Grupa „C" a .Cupei Eu

ropei" a avut loc la Schwechat 
(lingi Viena). Clasamentele fi
nale : FELIEI : L Elveția 82 p 
(a promovat in „B"), X Spania 
68 p, X Austria 65 ț». 4. Portu
galia 52 p, X Cipru 38 p, X 
Grecia 32 p; BĂRBAȚI I: L 
Austria 75 p (a promovat ta 
„B"), X Portugalia 72 p, X O- 
landa 68 p, A Cipru 48 p, 5. 
Turcia 37 p ; GRUPA „C" — 
II, la Reykjavik (bârfeați) ; 1. 
Suedia 74 p (a promovat In 
„B"), 2. Belgia 68 p, 3. Dane
marca 54 p, 4. Irlanda 53 p, 5. 
Islanda 45 p.

• La sftrșitul acestei sâptă- 
mtal m vor desfășura, pe sta
dionul Lujnlkl din Moscova, 
întrecerile grupei „A*  a „Cupei 
Europei — Brane Zauli". Vor 
lua parte următoarele echipe: 
feaaat - Mam Mtarite. W- 
garta, Critamdi, 19. Ger-

U.EJLM.
r. riL

Stop cadra
De dțiva ani, de dnd a 

apărut limpede că st» In pute
rile săritorilor ta Înălțime al 
actualei generații să uree re
cordul lumii la 2.40 m, n-a fost 
vreunul dintre atleții care să 
fl trecut de 2,35 m și care să 
nu se fi glndlt (și să o fi de
clarat I) ci se simte capabil 
de... 2,40 m ! Zhu Jianhua, Diet- 
mar Mogenburg, Carlo Traen- 
bardt, Gerd Wessig, Jacek 
Wszola, Dwight Stones, Valeri 
Sereda, Patrik Sjoberg ș.a., s-au 
simțit in măsură să atace 2,40 
m, înălțime „Istorică" pentru 
atletism. Dar, ca și cu alte 
asemenea prilejuri, ștacheta lui 
2,40 m, Iată, că n-a fost cuce
rită de unul dintre favor!ți, ci 
de uri săritor practic necunos
cut tn lumea acestui sport, so
vieticul Rudolf Povarnițin.

Cine este noul recordman a! 
lumii ? Am răsfoit toate anua
rele statistice internaționale, fel 
de fel de reviste pentru a găsi 
ceva despre Povarnițin... Alți 
confrați, cu siguranță, s-au 
aflat în aceeași situație. Despre 
acesta agenția T.A.S.S. ne-a 
furnizat amănunte interesante 
Rudolf Povarnițin (23 de ani. 
înalt de 201 cm), este născut

11 MEDALII PENTRU SPORTIVII ROMÂNI
Ediția din acest an a tradi

ționalei competiții .Concursul 
Prietenia" Ia ginînai"’ ’ 2 '
tiv» a avqt loc fii,»' 
din R.P. Polonă, l*/i  
t&mînti trecuta. Ech 

prezehțe 
au obținut un bilanț remarca
bil, dogind 11 me<JaHI(2 Jfe 
aur, 4 de argint și 5 de bronz), 
precum șl numeroase alte 
locuri fruntașe. Confirmînd
ultimele sale evoluții. Marins 
Gherman a cucerit medalia de 
aur la sărituri, iar MariusTobĂ 
a fost cel mai bun din concurs 
la Inele. Acestor locuri I II
s-au adăugat 4 medalii de ar
gint (echipa masculină, echipa 
feminină, Celestina Popa la 
sărituri și Marius Gherman la 
bară fixă) și.5 medalii de bronz 
(Celestina Pop*  la paralele' și 
sol. AureHa listare ia Mrn». 
Mariana TWar ta soi șt Martșu 
Etatea*  ta săritafft. Mâfl 
subliniat». ch deMCMra. etgț- 
portarsa MiețSae. casa am Mi
litat eel mal ban rraURat al 
lor ta această competiție.

Rezultate tehnice: etMpe. 
tentata — 1. U.R.S.S. 187.1» p.

POVARNIȚÎN - MAREA SURPRIZA
la Votkinsk, in republica au
tonomă Udmurt». la circ*  1000 
km est de Moscova. La 12 ani, 
Rudolf, mal răsărit de staturi 
dedt cei de virsta sa, a fost 
inițiat ta baschet, dar din 1976 
a început să sară în înălțime.

X Remania (Aurelia Dobre, Ce
lestin*  Pop*.  Marian*  Tudos. 
Midilin» Tinase, Augastin*  
Badea, Mlreia Sldon) 192,00 *.  
3. Bulgaria 188,30 p, 4. R.D.G. 
186,725 p. X Polonia 186,35 *,  
X Cehoslovacia 183,65 p ; mas
culin : L U.RS.S. 288,70 p, X 
România (Marina Tobă, Marius 
Gherman, Csaba Vagasi, Ma
rian Stoican, Nicolae Băjenaru, 
Marian Teodoreseu) 280,35 p, 
3. Bulgaria 280.05 p. 4. Ungaria 
279.55 p. 5. R.D.G. 278,90 p, X 
R.P.D. Coreeană 278,60 p ; in
dividual compus, feminin : L 
Elena Gurova (U.R.S.S.) 39,70 
p. 2. Armene Barutian (U.R.S.S.I 
39.60 n. X Elena Șevcenk*  
(U.R.S.S.) 39.40 p, 7. Celes
tina Popa 38.95 p. 8. Mariana 
Tudor 38.45 p. ...10. M&d&lina 
Tănase 38,35 p. 11. AureHa Bs- 
bre 38.38 0 ’, masculin : 1. Iuri 
Klricoako (U.RBB.) 5645 a. 
X Vaieei Ltfkta (U.RS8.) 58,2» 
p. X Ssrgfeai KumtaKla (U.RJIĂ» 
MJO p. „.28. Bteriua Ghstmaa 
M.58 p. ...IX Csrt*  Vașmd 
56.30 p, -17. Marias TeM 
55.85 p.

le cu volumul de muncă depus 
la antrenamente. Anul acesta, 
la „Memorialul Znamenski", la 
Moscova, Povarnițin a obținut, 
in sflrșit. 2.26 m. Dar ce în
seamnă această performanță ta 
comparație cu cele realizate de

CE PROLIFEREAZĂ, DE FAPT, 
ÎN BOXUL PROFESIONIST?...

Documentele au reținut anul 
1816 ca moment de debut al bo
xului (importat din Anglia) pe 
continentul american, o dată ou 
meciul, de la New York, dintre 
Tom Beasley șl Jacob Hyer. Dat 
noul sport n-a avut insă par
te de o primire prea caldă 
săptămlnalul „ Niles Weekly Re 
gister" scriind chiar cu eviden
tă Ironie : „Pentru asemenea 
lucruri, noi, tn Statele Unite, nu 
sintem tncă destul de moderni"... 
încetul cu încetul, lupta cu 
pumnii (n.n. goi sau înmănu- 
șați) a devenit o afacere toi 
mal prosperă tn pofida faptu
lui că, în anumite state, boxul 
a șl fost scos tn afara legii, da
torită brutalității sale. Pugilatul 
peste Ocean a prins cheag, curr 
se spune.

Primul campion — recunoscut 
— al S.U.A. a fost Tom Hyer 
fiul lui Jacob, care, în 1841, l-a 
învins pe Country McCloușky, 
după 101 runduri 1 Pe vremea 
aceea exista (dacă intr-adevăr 
exista !) doar un promotor ca- 
re-șl asuma sarcina organizării 
întllnlrllor profesioniste, unele tn 
locuri dosnice, cu spectatori a- 
leșl pe ..sprinceană-, pentru a

AUTOMOBILISM • Cursa de 
1 000 km de la Mosport (Canada) 
a fost ciștlgată de vest-germar.ul 
Hans Stuck, pe „Porsche", care 
a parcurs distanța tn 5h 55:41, 
fiind urmat de cuno cutvl cam
pion belgian Jacky leks („Por
sche-) — 5:57,06.

CICLISM • După 10 etape în 
Turul S.U.A. în clasamentul ge
neral conduce tot Greg Lemond 
ou 22h 16:23, urmat de compa- 
trioțîl săi Andy Hantsten la 1:55 
șl Jeff Pierce Ia 6:18. Francezul 
Bernard Hinault ocupă locul" 5 
ia 6:56. tn cursa feminină, după 
5 etape, pe primul loc continuă 
să fie Jeannie Longo (Franța) 
cu 7h 09:26 • Turul orașului To
ledo (Spania), rezervat amatori
lor, a fost dominat de spanioli, 
clasaft pe primele Mnot locuri. 
A cîștigat Jesus Cruz, care s 

scăpa vigilenței șerifilor. Din 
pariuri, tn primul rînd, se sco
teau însă bani frumoși...

Cu timpul activitatea pugllls- 
tlcă profesionistă a fost legifera
tă, 1 s-au stabilit reguli precise, au 
fost organizate campionate pe 
categorii șl ded șl... o organi
zație anume, specializată, care 
să se ocupe de toate acestea, 
avînd in vedere și faptul că bo
xul a proliferat extlnz’ndu-șl 
sfera la scară aproape mon
dială. tn 1920. spre exemplu, a 
fost formată .National Boxing 
Association", organizație prove
nind din mal multe alte orga
nizații mal mici, transformată 
ulterior in WBA (World Boxing 
Association) de astăzi. In 1963 a 
mal apărut o astfel de organi
zație WBC (World Boxing Coun
cil) care include organizații 
profesioniste din America Lati
nă, America de Nord, Asia, pre
cum șl Uniunea europeană, a- 
vînd 27 de federații membre. 
Flecare dintre aceste două 
mari organizații mondiale (au 
existat șl altele, care n-au re
zistat însă concurenței) șl-a or
ganizat propria activitate, sta- 
bilindu-și proprii campioni mon

TELEX • TELEX
parcurs cel 156 km în 4h 10:22. 
Cursa continuă ou alte etape tn 
jurul pcestui oraș din Castilia 
• Turul Norvegiei s-a încheiat 
cu victoria olandezului Henk 
Lubberdin.

POLO • Campionatul european 
feminin, care are loo la Oslo, 
a continuat ou etapa a doua : 
R.F.G, — Suedia 25—6, Olanda — 
Belgia 18—1, Norvegia — Marea 
Britanic 10—4, Ungaria — Franța 
18—1. Pe primele locuri t Olanda. 
Ungaria. Norvegia du oîte 4 p.

TENIS • Turneul de la Cle
veland : Devries — Blckson 6—2.
6— 1, Holmes — Manlrny 6—3
7— 8 • Turneu! feminin de la 
Mahaw (S.U.A.) t Hanika — 
Schropp 8—1. 6—4. K. Mnleevn — 

diali. Și pentru că afacerile au 
tot prosperat, cu cițiva ani tn 
urmă, a mal apărut tncă una, 
IBF (International Boxing Fede
ration), șl ea cu campionii săi 
„mondiali*.  La această oră, spre 
exemplu, la categoria grea exis
tă trei deținători ai titlului, toți 
trei, evident, americani : Tony 
Tubbs, Plnklon Thomas si Larry 
Holmes.

Dar afacerile sint afaceri și 
cum „scopul scuză mijloacele-, 
lată că se comunică, de peste 
Ocean, ci vor mal fl create 
încă... două astfel de organiza
ții „mondiale- : NABF (North- 
American Boxing Federation) șl 
USBA (United States Boxing 
Association), care iși vor avea 
șl ele campionii lor Se spune
— se pare că nu fără temei I
— că trei dintre acestea an un 
singur creier care le conduce, 
cel al promotorului Don King 
ș! deci și un singur... seif I

Parafraztndu-1 pe „Niles Wee
kly Register*  vom putea spu
ne : „Pentru asemenea lucruri, 
noi, tn Europa, nu sintem încă 
destul de moderni t“„

Romeo VIIARA

Laryen 6—4, 7—5. Shriver — Fair- 
bank 6—4. 7—6. • Finala de la 
Wimnetka (S.U.A.) : Moir — So
lomon 2—6. 7—5. 6—2 • Cam
pionatele europene pe echipe, 
pentru junioare (zone eliminato
rii) au programat următoarele 
finale : ta Belgia : Suedia — 
U.R.S.S. 3—2 ; ta Italia • Italia — 
Iugoslavia 2—2 și Franța — 
R.F.G. S—2 : tn Cehoslovacia.: 
Cehoslovacia — România 6—0 (ta 
semifinale România — Austria 

.3—2) Echipele învingătoare s-au 
calificat ta turneul final din Spa
nia' Tată șl finalele la junior4 
tn Ttalta • rtalta - UR S S 4—1: 
ta Franța ■ RFO — Frants 2—2: 
ta Spania Suedia — Spania 
5—0 : ta Relda ■ Cehoslovacia — 
Marea Britanic S—0 Turneul fi
nal Va ave» ’no la T.tssa dn ] 
r+„H»a

Rezultatele n-au fost msâ cine 
știe ce spectaculoase... Stabi- 
llndu-se la Kîev, a devenit 
elev al antrenorului Vladimir 
Kiba, care l-a condus la 2,21 
m. Aceasta s-a întîmplat cu 
cinci ani în urmă, și de atunci 
atletul a bătut, cum se spune, 
pasul pe loc, ceea ce era cît 
pe aci să-1 determine să aban
doneze atletismul, rezultatele 
sale nefiind direct proporționa-

• in etapa a 21-a a campio
natului U.R.S.S. s-au desfășurat 
citeva meciuri : Voronej — Di
namo Tbilisi 6—6, Dinamo Minsk
— Dinamo Kiev #—2, Spartak
Moscova — Dnlepr 3—0, Zenit — 
Cernomoreț 2—1. Pe primele 
locuri: Dinamo Kiev 32 p (22j), 
Spartak Moscova 30 p (21 j),
Dnlepr 30 p (22 j). Pe ultimele : 
17. Dinamo Moscova 15 p, 18. 
Rostov 14 p (ambele cu cite 21 j).

• După cum anunță ziarul el
vețian „Btlck" din Zurich, echi
pa Neuchatel (viitoarea adversa
ră a Sportului studențesc în 
„Cupa U.E.F.A.*)  a avut o pres
tație slabă ta meciul de la Ber
na, au Young Boys, pe care 
l-a pierdut cu 2—1. Doar doi ju
cători s-au remarcat ta mod 
deosebit : fundașul Stlelike și 
Heinz Hermann, autorul singu
rului gol al oaspeților. Gazdele 
au aondus cu 2—0, după care 
Neuchatel Xamax a marcat go
lul de onoare. Toate punctele 
au fost înscrise ta prima re- 
oriză.

• In meci amical de Juniori H 
(sub 10 ani), la Londra: Anglia
— Iugoslavia 3—2 (0—2).

• Recent s-a desfășurat, la 
Szombathely, un med amical în
tre echipa locală Haladas șl for
mația Hansa Rostock. Gazdele 
au ctștlgat cu 1—0.

• Internaționalul 
beri Prytz, care 
Glasgow Rangers 

suedez Ro- 
a jucat la 
(Scoția) din

maru săritori ai lumii ? Și to
tuși, Rudolf a fost convins că 
poate mai mult. Pentru con
cursul de duminică, de la Do- 
nețk, își propusese, de exemplu, 
2.32 m ! Și cînd colo, spre 
surprinderea generală, Rudolf 
Povarnițin a trecut... 2,40 m. 
Cu el începe o nouă etapă in 
istoria de multe decenii a să
riturii în înălțime ! (r. vil.).

1982, se va reîntoarce in țară și 
va evolua la I.F.K. Gbteborg. In 
vlrstă de 25 de ani, Prytz a fost 
selecționat de 23 de ori ta e- 
chlpa națională și este conside
rat unul dintre cei mal buni 
jucători suedezi.

• Astăzi are loc la Oslo me
ciul amical între reprezentativele 
Norvegiei și R. D. Germane. 
Din lotul R.D.G. fac parte, prin
tre alții, Rohde, Kreer, Zotzsche, 
DBschner, Minge, Ernst, Stein
bach șl tinerii Haun, Pllz, Sân
ger ș.a.

• „Cupa intercontinentală*  ln- 
ter-națiunl, dintre cîștlgătoarele 
ultimei ediții a campionatelor 
Amerlcll de Sud (Uruguay) și 
Europei (Franța) va avea loc la 
21 august, la Paris.

• Universiada de la Kobe (Ja
ponia) va avea în program șl un 
turneu de fotbal. Inițial s-au 
înscris 16 echipe dintre care trei 
s-au retras (Norvegia, U.R.S.S. 
șl Canada). Au rămas deci, In 
competiție, 13 reprezentative s 
Franța, Marea Britanie, R. F. 
Germania, S.U.A., Mexic, Uru
guay, R. F. Chineză, R.P.D. Co
reeană, Coreea de Sud, Kuwait, 
Madagascar, Algeria și Japonia. 
Competiția va începe la 22 au
gust șl se va încheia la 4 sep
tembrie. Tragerea la sorți șl al
cătuirea grupelor se va tace eu 
citeva rile înainte de începerea 
turneului.
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