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„ȘTAFETA PĂCII -
ENTUZIASTĂ MANIFESTARE 

A TINERETULUI SPORTIV

Campionatele Mondiale de box — tineret

PESTE 200 DE PUGILIȘTI 
LA STARTUL COMPETIȚIEI!
& Sportivii cubanezi, sovietici și americani - recordma
nii primelor două ediții - prezenți la București £ 3 gal* 
de selecție și verificare vor definitiva echipa României
9 Fină acum 30 de reprezentative pe tabloid 

întrecerilor1

Desfășurată in întimpinarea marii sărbători de 
la 23 August. „Ștafeta Păcii" continuă să poar
te, prin județele patriei — spre Capitală, înflă- 
căratul mesaj al tineretului sportiv din țara 
noastră. Pretutindeni, momentele sărbătorești im

presionează. Ca și numeroasele secvențe des
prinse de la manifestările »i competițiile oma
giale organizate cu prilejul sosirii „Ștafetei Pă
cii" in orașele reședință de județ. Astăzi, noi 
amănunte de pe traseele ștafetei....

DROBETA-TURNU SEVERIN. 
Pornită din Arad. „Ștafeta Pă
cii" de pe traseul I a sosit In 
localitate. Ea a fost adusă, du- 
pă-amiază, pe stadionul „1 
Mai" de către delegația sportivă 
a județului Caraș Severin și a 
fost predată sportivilor mehe- 
dințeni. După prezentarea me
sajului de către sportiva Gicu- 
ța Burci, componentă a divi
zionarei „A" de popice C.S.M. 
Reșița, numeroșii spectatori 
prezenți pe stadion au luat 
parte Ia o amplă manifestare 
pentru pace și dezarmare. Au 
urmat interesante întreceri de 
handbal, volei, tenis de cîmp, 
precum și demonstrații de box, 
lupte greco-romane și judo.

„Ștafeta Păcii" preluată de 
către sportivii mehedinteni — 

o delegație formată din 10 ti
neri și tinere — a plecat mai 
departe. Ea a fost predată — 
la Motru, oraș de hotar între 
județe — delegației Gorjulul. 
(Sorel MANAFU, coresp.).

SIBIU. Sosirea „Ștafetei Pă
cii" din județul Alba, pe sta
dionul din Parcul „Sub Arini" 
a prilejuit numeroase întreceri 
și manifestări sportive. Dintre 
acestea să remarcăm ,o demon
strație de modelism, deosebit 
de atractivă și partida de fot
bal dintre divizionarele Șoimii 
I.P.A. și Unirea Ocna Sibiului.

La ora 17,30 și-au făcut apa
riția purtătorii ștafetei. S-a 
dat citire mesajului sportivilor 
din județul Alba, după care a 
fost preluată de reprezentanții 

spartului sibian. Miercuri, șta
feta a plecat din centrul mu
nicipiului spre Rm. Vîlcea. 
(Iile IONESCU, coresp.).

TÎRGU MUREȘ. Intr-o at
mosferă sărbătorească, in fața 
Sălii sporturilor din Tg. Mureș 
— in prezența a numeroși 
spectatori, a sportivilor clubu
rilor și asociațiilor sportive din 
municipiu — a avut loc o ma
nifestare prilejuită de sosirea 
„Ștafetei Păcii" din județul 
Bistrița Năsăud. Handbalista 
blstrlțeană Gabriel* Foc* a

(Continuare In pag 2—3)

N« mai despart doar două 
săptămâni d« primul gong al 
Campionatelor mondiale de box 
pentru tinerei pe oare, după 
cum se știe, le va găzdui capi
tala țării noastre. In cele d- 
teva zile care au trecut de la 
ultimele informații oferite ci
titorilor noștri in legătură eu 
această mare competiție pugi- 
listică, cifrele referitoare la 
numărul pârtiei panților s-au 
schimbat. Astfel, numărul e- 
chipelor care și-au anunțat 
ferm prezenta la Întrecerile de 
la București a ajuns la 30, tar 
al puglliștilor a depășit cifra 
de 200 ! Avem de-a face cu 
un adevărat record de parti
cipare. dacă ne gîndim că la 
cele două ediții disputate plnă 
acum au fost prezent! doar 98 
de sportivi din 21 de țări la 
C.M. de la Yokohama (1979) 
și 119 boxeri din 22 de țări 
la C,M. de la Santo Domingo 
(1983).

Lupta pentru cele 12 centuri 
de campioni mondiali de tine
ret se anunță deosebit de di
ficilă. Numărul mare de pre
tendent! la un loc pe podiu
mul de premiere va prilejui, 
desigur, multe meciuri intere
sante. pe care le așteptăm cu 
nerăbdare. Pe ringul de la 
Patinoarul ..23 August" va avea 
loc. peste două săptămîni. u- 
nul dintre cele mal grele tur
nee pugilistice. in care nu se

vor putea impune dedt spor
tivii bine pregătiți tehnic și 
fizic. Aceasta cu atit mai mult 
cu dt printre competitori se 
var afla și echipele „record
mane" la primele două ediții 
ale competiției. Este vorba de 
reprezentativele S.U.A. (5 ti
tluri la Yokohama și 8 la 
Santo Domingo), U.R.S.S. (4 
titluri la Yokohama). Cuba (4 
titluri la Santo Domingo). Am
bițiile. Insă, au crescut. Dacă 
la Yokohama au participat 
doar 3 formații complete 
(S.U.A.. Japonia și U.R.S.S.).

Petre HENȚ

(Continuări ta pao a 4-a)

întrecerile finale ale pe ntatloniștilor

SPORTIVII DE LA STEAUA CONDUC 
Înaintea ultimelor probe

• Ploieșteanul 1. Mosor, Învingător la inol

Etapa a IlI-a a Diviziei „A" de fotbal

întrecerile actualei ediții ale 
finalelor „Daciadei* și ale Cam
pionatelor naționale la penta
tlon modern au intrat in linie 
dreaptă, ieri, la bazinul ,,23 Au
gust* desfăcu rftndu-se a treia 
probă a concursului. Avfin-d în 
vedere echilibrul existent după 
călărie șl scrimă, a fost inte
resant de urmărit ,,duelul" din
tre steliști și timișoreni, cei din
ții conducând atât in clasamen
tul individual — Gheorghe Marian 
— cit și la echipe.

Drept urmare, toți concurentii 
au depus eforturi serioase pen
tru a obține timpi cât mal buni, 
care să le sporească cât mai 
substantial zestrea de puncte. 
Câștig de cauză au avut, din 
nou. pentatloniștii de la Steaua 
(munca rodnică a colectivului de 
antrenori este vizibilă In rezul-

AZI VOM CUNOAȘTE
PRIMII CAMPIONI (seniori 

și juniori) LA ÎNOT
Astăzi, la bazinul „23 Au

gust" din București, se decern 
primele titluri — la seniori și 
juniori — în cadrul actualei 
ediții a „Daciadei" și campio
natelor naționale de înot. Ziua 
inaugurală a interesantelor în
treceri programează probele de 
100 m bras, 100 m liber — 
m + f, 200 mixt m, 400 mixt f, 
1 500 liber m. Să sperăm că, 
încă din primele dispute pen
tru titlurile republicane vor a- 
pare și rezultate competitive, 
recorduri. Intre cele mai atrac
tive curse se află cea feminină 
de sprint, cu campioana si re
cordmana europeană de juni
oare. ploieșteanca Tamara Cos
tache, la start, precum și în
trecerea pe opt lungimi de 
bazin, la cele patru procedee, 
la care ia parte M băimăreanca 
Noemi Lung, clasată pe un o- 
norabil loc 4 la C.E. de la 
Sofia.

Competiția care debutează 
azi, cu reuniuni de la orele 16 
și 17. continuă vineri, sîmbătă 
Si duminică. 

latele înregistrate), dovadă că 
dintre primii șase clasa țl, patru 
sportivi aparțin secției Bteliste. 
De altfel, prima formație a clu
bului Steaua (bine secundată de 
a doua garnitură) s-a detașat tn 
această probă la 200 p, față de 
principala sa rivali, Politehnica 
IX. Timișoara I, ca urmare a 
omogenității componenților e- 
chipel, a unei pregătiri mai 
bune.

La individual victoria a reve
nit, însă, tînă-rului Laurențiu Mo
sor (Petrolul Ploiești) în 3:15,1 
(1 312 p), același care. săptămâ
na trecută, a câștigat proba si
milară la „Concursul Prietenia*, 
el fiind urmat de steliști! Bog
dan Vladu (3:23,1 — 1243 P) «1 
Gheorghe Marian (3:24,7 — 1 236 
p). Sifruindu-se pe locul trei, li
derul clasamentului, Gh. Marian, 
șl-a consolidat poziția în vârful 
ierarhiei, mai ales că principalii 
contracandidat! au pierdut câte 
un „tempotimișorenii AI. Gro- 
zescu (3:30,0 — 1 192 p) și C. R&- 
ducanu (3:26,6 — 1 220 p), situ- 
îndu-se în urma liderului.

Așadar, înaintea ultimelor două 
probe (tir, cros), sportivii de 
la Steaua (antrenori Gh. Tomiuc, 
D. Spîrlea, S. Soveja) au luat 
o serioasă opțiune pentru a-și 
înscrie fin palmares încă un suc
ces în campionat, dar, cum con
cursul este concurs, replica pen- 
taLloniștllor de pe Bega nu tre
buie neglijată, ei avind încă 
resurse de a obține rezultate de

Emanuel FANTANEANU

(Continuare ta pag 2-3)

ECHIPA OE SENIORI A ROMÂNIEI A ClSTIGAT»

• Reprezentativa feminină — pe locul III
Pe terenurile Tenis clubului 

Atena, din capitala Greciei, s-a 
desfășurat ediția din acest an 
a Campionatelor balcanice de 
tenia pentru seniori. Reprezen
tativ* masculini a tării noastre 
(Andrei Dîrzn, Adrian Marcu 
si Florin Segărceanu), evoluind 
foarte bine si nepierzind nici 
un meci (2—1 cu Grecia, 3—0 
eu Bulgaria, 3—0 cu Iugosla
via și 3—0 cu Turcia) a intrai 
In posesia titlului de campi
oană balcanică. „Adrian Mar cu

REZULTATE TEHNICE

Uni». Craiova - Sportul studențesc 
Petrolul - „Poli" Timișoara
Victoria Buc. - S. C. Bacău
F. C. Olt - Steaua
A.S.A. - Gloria Buzău
F. C. Argeș - F. C. Bihor
„U“ Cluj-Nap. - F.C.M. Brașov
Continui - Rapid
Dinamo - Chimia Rm. Vîlcea

2-1 (2-1)
1-0 (1-0)
2-0 (1-0) 
0-1 (0-0) 
2-0 (1-0) 
0-0
1-0 (0-0)
9-0 (3-0)
3-0 (0-0)

ETAPA VIITOARE (duminică 18 august)
F.C.M. Brașov
F. C. Olt
Steaua
F. C. Bihor
Chimia Rm. Vîlcea 
Sportul Studențesc 
S. C. Bacău
Rapid
„Poli" Timișoara

și Andrei Dirzu — ne-a spus 
secretara responsabilă a F.R. 
Tenis, Florența Mihai, condu
cătoarea delegației — au jucat 
excelent in toate partidele. Cei 
doi au alcătuit și un redutabil 
dublu, ceea ce s-a văzut in 
mod deosebit in disputa cu va
lorosul cuplu grec Kalovelonis- 
Efremoglu, pe care l-a Întrecut 
cu 8—1, 6—2“. După cum se 
vede și din rezultatele finale, 
meciul cu formația Greciei a 
fost cel mai greu. Florin Se-

- A.S.A. Tg. Mureș
- Corvinul
- Dinamo
- Petrolul
- „U” Cluj-Napoca
- Victoria București
- F. C. Argeș
- Gloria Buzău
- Un'rv. Craiova

CLASAMENTUL

1. DINAMO 3 3 0 0 5- 0 6
2. Steaua 3 3 0 0 4- 0 6
3. Uni». Craiova 3 2 1 0 5- 2 5
4. Corvinul 3 2 0 1 12- 2 4
5. Sportul stud. 3 2 0 1 10- 3 4

6-7. „U" Cluj-Napoca 3 2 0 1 4- 2 4
Victoria București 3 1 2 0 3- 1 4

8, Petrolul 3 2 0 1 4- 3 4
9. F. C. Olt 3 1 1 1 2- 2 3

10. F. C. Argeș 3 1 1 1 1- 2 3
11. A.S.A. Tg. Mureș 3 1 0 2 2- 3 2
12. Gloria Buzău 3 1 0 2 4- 5 2
13. Chimia Rm. Vîlcea 3 1 0 2 5- 7 2
14. F. C. Bihor 3 0 2 1 0- 5 2
15. Rapid 3 1 0 2 3-12 2
16. F.C.M. Brașov 3 0 1 2 1- 5 1
17. „Poli" Timișoara 3 0 0 3 2- 7 0
18. S. C. Bacău 3 0 0 3 0- 6 0

Cronicile meciurilor. In pag. 2—3

BALCANIADA DE TENIS
gărceanu fiind întrecut, cu 6—T,
6—1, 6—1, de Kalovelonis. Cla
sament final masculin : 1.
ROMÂNIA, 3. Grecia. 3. Bul
garia. 4. Iugoslavia. 5. Tur
cia. In disputa feminină, e- 
chipa noastră (Dana Moise, 
Monica Pecheann) • pierdui 
cu 1—2 la Bulgaria si cm 6—3 
la Grecia, dștigtad întUnirile cu 
Iugoslavia și Turcia. Clasament: 
1. Grecia, 2. Bulgaria, 3. Româ
nia, 4. Iugoslavia, 8. Turda. 
De menționat că In echipa Bul
gariei nu au evoluat surorile 
Manuela și Katerina Maleeva.

IN „CVARTET"
• Universitatea Craiova a clȘtl- 
gat primul derby al „cvartetului"
• Dinamo și Steaua (noi victorii) 
- gata pentru confruntarea de 
duminică • F. C. Argeș a mal 
Pierdut un punct • Victoria 
București continuă seria rezul

tatelor bune

Văidean (in alb) înscrie 
al treilea gol dinamovist. 

Foto : Iorgu BĂNICĂ

TINERI ȘAHIȘTI
ÎN ÎNTRECERE

La Galati se desfășoară Tur
neul international de șah pen
tru juniori al României. După 
16 runde conduc I. Cosma 
(România) și M. Matlak (Polo
nia), cu dte T p. urmați de 
C. Navrotescn (România) 6.5 p 
(1). în turneele pentru cădeți, 
la Drobeta-Tr. Severin, ta 
frunte sînt Claudio Zetocha 
(România) 8,5 p. la masculin, 
și Strzalk* (Polonia) 6,5 p. ta 
feminin.



ZIUA PRESEI ROMÂNE
C n urmă cu 54 de ani, la 15 august, in condițiile eroi- 
I ce ale ilegalității, apărea primul număr al ziarului 
1 „Scînteia", organ al Partidului Comunist Român, pu

blicație ce a constituit, așa cum sublinia tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, secretarul general al partidului, un moment 
de seamă în istoria mișcării revoluționare din România. 
Eveniment deosebit de important pentru toți lucrătorii din 
presa scrisă Și audio-vizuală din România socialistă, me
morabila dată a apajiției ziarului „Scînteia" constituie o zi 
sărbătorească a întregii prese românești.

„Ziua presei române" dobîndește o semnificație deosebită 
în acest an în care întregul nostru popor cinstește din 
toată inima împlinirea a două decenii de la istoricul Con
gres al IX-lea al Partidului Comunist Român, cînd prin 
voința unanimă a comuniștilor, a națiunii întregi, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a fost investit in funcția supremă de 
secretar general al partidului, inaugurîndu-se astfel perioa
da cea mai fertilă din întreaga istorie a țării și pe care 
o numim, cu mîndrie și recunoștință, „EPOCA NICOLAE 
CEAUȘESCU".

Printre realizările de seamă ale construcției socialiste se 
numără și făurirea unei prese noi, atașată profund parti
dului și poporului și care slujește cu credință marile lor 
aspirații, militînd, prin mijloacele sale specifice, pentru ac
celerarea proceselor de înnoire revoluțioară a țării.

Lucrătorii din presă și radio-televiziune au mereu vii în 
conștiințe mobilizatoarele indicații și îndemnuri adresate de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidu
lui, președintele țării : „Scînteia, celelalte publicații, radio- 
teieviziunea trebuie să fie pătrunse de un înalt spirit re
voluționar, partinic, să militeze cu toată consecvența pen
tru a face cunoscută politica partidului și statului nostru 
socialist, pentru a asigura ca toți oamenii muncii, fără 
deosebire de naționalitate, toți cetățenii patriei noastre să 
înțeleagă bine obiectivele acestei politici, rolul pe care îl 
au in înfăptuirea ei, in victoria socialismului și comu
nismului".

„Ziua presei române" constituie și pentru redactorii și 
ceilalți lucrători ai publicațiilor sportive o sărbătoare im
portantă, un moment de analiză responsabilă a modului cum 
își îndeplinesc inalta misiune încredințată de partid, un 
nou prilej să-și reafirme angajamentul ferm de a transpu
ne în fapte, cu pricepere, cu tot devotamentul și cu res
ponsabilitate comunistă, orientările și indicațiile de o ine
stimabilă valoare teoretică șl practică pe care tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, mult iubitul și stimatul nostru condu
cător, le-a adresat presei și mișcării noastre sportive, pen
tru dezvoltarea neîncetată a activității de masă și de per
formanță, pentru reprezentarea demnă a scumpei noastre 
patrii în arena sportivă mondială.

Participarea reprezentanților noștri la

au Început Întrecerile „daciadei"
DE PERFORMANȚA LA TENIS (juniori)

UN BILANȚ CU CÎTEVA REUȘITE, 
DAR FĂRĂ STRĂLUCIREA UNEI MEDALII!
După o săptămînă plină, cu a- 

gitația specifică din jurul celor 
patru locuri de concurs — la 
Înot, polo, sărituri în apă șl 
înot sincronizat, o altă ediție, a 
17-a, a campionatelor europene 
de natație a trecut in amintire. 
O dată cu decernarea ultimelor 
medalii, gindurile s-au și îndrep
tat spre viitoarea întrecere, de 
peste doi ani, de ia Strasbourg 
(pînă atunci vor îi însă „mon
dialele*4 din 1986)» rămînîndu-le 
comentatorilor să aleagă, din- 
tr-un noian de impresii de la 
marea competiție, pe cele mai 
sugestive. Pe bună dreptate s-a 
remarcat, astfel, numărul redus 
de performanțe de cel mai înalt 
nivel, capriciile vremii sau tem
peratura scăzută a apei din u- 
nele reuniuni puțind constitui o 
explicație, cel puțin parțială. 
Disputele au rămas, totuși, pa
sionante. S-au cîștigat titluri, me
dalii, chiar și la sutimi de se
cundă, săritorii și-au perfecțio
nat elementele de „gimnastică în 
spațiu** (desemnîndu-și cu totul 
«Iți campioni decît la ediția pre
cedentă), laureata la polo — în 
grupa A, desigur, — nu a lost 
cunoscută decît in ultimul mo
ment, în vreme ce adevăratele 
artiste de la sincron au smuls 
ropote de apauze pentru ele
ganță, coregrafie dar și rezis
tență. Iar elementul de inedit, 
egal cu declanșarea unei mani
festări de bucurie cum numai în 
tribunele de fotbal întâlnești, l-a 
reprezentat succesul acestei au
tentice vedete a înotului din țara 
gazdă care e Tania Bogomilova 
(succes întrevăzut după Balca
niada de la Iraklion), într-o e- 
lectrizantă cursă de 200 m bras.

In acest context, comportarea 
reprezentanților natație! noastre 
(nouă înotători, două săritoare 
în apă, echipa de polo) a avut 
unele elemente de progres, dar 
lipsa medaliei — posibile ! — 
din bilanțul general creează sen
timentul de insatisfacție. Să ne 
explicăm, începînd cu sportul cu 
mingea pe apă. După un prim 
pas mai puțin ferm, în meciul 
cu Franța, poloîștii noștri au 
mers din victorie în victorie, do- 
minînd categoric grupa B, cîști- 
gînd-o cu procentaj * maxim și 
revenind, firesc, în plutonul, de 
frunte, „acolo unde îi este, de 
tfîpt, locul**, cum afirmau, deo
potrivă, specialiști și spectatori, 
(jucătorii Garofeanu — căpitanul 
echipei, Simion, Tudor, E. Io- 
Uescu, Răducanu, Ardelean, Cos- 
trăș, Gordan, Hagiu — golgcterul 
dar și „inima** echipei, Moieea- 
nv. Dan, Ciobăniue, Angelcseu 
(17 ani), antrenorul luliu Capșa 

*— ajutat în pregătirile pentru 
C.E. de Gh.. Zamfirescu, adueîn- 
du-și, de asemenea, contribuția 
antrenorul federal Anatol Grin- 
țcscu -.au de ce fi mulțumiți, 
dar și conștienți de dificultatea 
Sporită a viitoarelor întreceri.

Ileana Pîrjol și Isabela Ber- 
caru au realizat cel mai bun 
bilanț al săriturilor în apă de 

la noi : un loc patru, prima, la 
platformă, respectiv o poziție 
mai jos la trambulină. Dovedind 
remarcabile calități de concu
rente, chiar fără a avea serii 
complete de execuții grele în- 
tr-o competiție în care au abun
dat elementele de mare dificul
tate, cele două fete, eleve ale 
lui N. Sparios, au demonstrat 
că se poate cuteza mal mult (și) 
în această disciplină a temera
rilor, în mica lor familie din 
țară noastră.

înotul nu a adus promisa și, 
repetăm, posibila medalie, um- 
brindu-se astfel realizarea ro
mânească de vîrf la C.E. ca nu
măr de prezențe în finale (opt), 
cu cinci sportive, și nu cu una- 
două ca pînă acum (Bunaciu, 
Petrășcoiu, Lung — cîte 2, Cu- 
lică, Baka). S-a aflat în prim- 
plan Noemi Lung, cu deosebite 
însușiri de competitoare, talen
tată și dornică de o afirmare în 
care, cu doar șase luni în urmă, 
nu credea aproape nimeni. Doar 
două zecimi — și ce Înseamnă 
două zecimi în cea mai com
plexă probă, 400 m mixt ?! — 
au despărțit-o pe băimăreancă 
de o frumoasă surpriză, de o 
medalie. Oricum, Lung a făcut 
un concurs bun (dublă finalistă, 
recorduri personale la probe ne
specifice ei) și, mai cu seamă, 
promițător. înscrisă la o singură 
probă, Marieica Culică spera 
poate numai ea (și antrenorul 
Gh. Dimcca) într-o eventuală ca
lificare în finală. Spre a depăși, 
să recunoaștem, așteptările : lo
cul cinci, cu recordul național la 
200 m fluture <— 2:14,92, la două 
sutimi (!) de poziția a patra, la 
trei zecimi de bronz, pierdut, 
practic, la sosire, Marieica fi
ind dezavantajată de anvergura 
brațelor (printre cele mal tinere 
finaliste ea era cea mai scundă), 
în schimb, Gabriela Baka, Ro
bert Pinter, Eniko Palencsar, Iu- 
lia Mateescu, Tamara Costache 
au luat mai multe starturi — 
ceea ce nu ni se pare inspirat 
la o întrecere de asemenea an
vergură — primii doi înotînd

J Noutatea turistică a

TREKURI SPECIALE PE
j în perioada 9—29 septembrie 1935, Consiliul 
5 municipal al sindicatelor, Comisia sport-turism, 
r în colaborare cu I.T.H.R. București, prin Agen- 
} ția de turism din Bd. Republicii nr. 68, orga- 
J irizează excursii cu durata de 3—8 zile, cu tre- 
J nuri speciale in stațiunile de pe litoral : Man
ii gulia — Saturn — Venus — Neptun — Mamaia, 
f EXCURSII DE 3 ZILE : Plecări : 13, 29,
J 27.09.1985 : preț : 325-343 lei,'pers. :
ț EXCURSII DE 5 ZILE : Plecări î 11, 18. 25.09. 
J 1985 ; preț : 484—520 lei /pers. :
J. EXCURSII DE 7 ZTLE : Plecare : 9.09.1935 ;
J preț : 697 lei/pers. :
J EXCURSII DE 8 ZILE : Plecări : 15, 22.09.1985 ;
J preț : 723 lei/pers.

sezonului de toamnă

LITORAL, TARIFE REDUSE
PROGRAM : 0 transport cu tren rapid sau | 

accelerat (special), cu locuri rezervate ; 0 ca- i 
zarea în hoteluri de categoria I A eu duș ; * 1 * 3 
• pensiune completă în restaurant categoria IA | 
(Începe cu cina din ziua sosirii, se-termină cu i 
dejunul din ultima zi) ; 0 acces cu prioritate ■ 
la piscina Încălzită ; • ghid la dispoziție pentru ' 
fiecare grup ; @ copiii pînă la 5 ani beneficiază , 
de gratuitate la transport. i

valoare, date fiind calitățile și 
posibilitățile de care dispun.

REZULTATE TEHNICE ©not): 
Individual — 1. L. Mosor (Pe
trolul) 1312 p (3:15,1), 2. B. Vla- 
du (Steaua) 1248 p (3:23,1), 3. 
Gh. Marian (Steaua) 1 236 p 
(3:24,7), 4. G. Ciocan (Steaua)
1 233 p (3 as,4), 5. C. Răducanu 
(Politehnica I) 1 220 p (3, 6.
L. Țintea (Steaua) 1 216 p (3:27,1); 
echipe — L Steaua I 3 MO p, 2. 
Steaua H 3 396 p, 3. Politehnica 1
3 260 p, 4. C.S.Ș. Timișoara 
3144 p, 5. Politehnica H 2 616 p.

CLASAMENT GENERAL (călă
rie, scrimă, înot) : individual — 
L Gheorghe Marian 3 374 p, 2. 
Alexandru Grozescu 3 314 p, 3. 
Cezar Răducanu 3 172 p, 4. Lu
cian Țintea 3154 p, 5. Ladislau 
Horga 3116 p, 6. Laurentiu Mo
sor 3 070 p.

Astăzi, de la ora 9, la poligo
nul Tunari are loc proba de tir, 
iar de la ora 17, pe un traseu 
amenajat in Pădurea Băneasa, 
proba de cros.

la nivelul posibilităților lor doai 
la 200 m fluture (Baka — record 
personal in serii, a șasea în fi
nal), Palencsar rămînînd cu 
două finale mici, în vreme ce 
debutantele de la urmă au con
curat la serioasă „distanță" de 
performanțele anterioare. Dacă 
Tamara (15 ani) poate avea a- 
nume circumstanțe, ea atingînd 
vîrful de formă la C.E. de ju
niori și neputînd, iată, reface 
în scurtul interval de la remar
cabila s-a izbîndă de la Gene
va (a fost, totuși, la Sofia a 
zecea dintre sprinterele Europei), 
Iulia a dezamăgit total, repetînd 
în Bulgaria contraperformanța 
din Elveția.

Am ajuns, în fine, la cele mai 
bine cotate românce înainte de 
C.E., cu timpi dintre cel mai 
competitivi din acest an la 100 
șl 200 m spate. Carmen Buna
ciu, de ani și ani, port-drapelul 
întregii natații românești, și-a 
dorit nespus cea de a patra me
dalie la europene, dar neputînd 
să repete o recentă realizare pe 
cronometru, a trebuit să se mul
țumească cu locul patru la „su
tă", respectiv cu poziția a șasea. 
Absolut de nerecunoscut a fost 
prima medaliată olimpică a îno
tului nostru, Anca Pătrășcoiu. 
Visul de medalie s-a năruit ca 
un castel de nisip : a șaptea la 
100 m, a opta la 200 m spate, 
spre surprinderea specialiștilor și 
ziariștilor, mai cu seamă pentru 
proba din urmă, unde a „mers" 
cu peste cinci secunde mai slab 
decît la Los Angeles. Extrem de 
afectată după concurs, cu la
crimi în ochi, antrenoarea Cris
tina Șopterian — care o pregă
tește din ianuarie — nu putea 
găsi nici o explicație vizavi de 
prestația mult sub posibilități a 
Ancăi. „Marile calități ale aces
teia trebuie să ne facă să mai 
încercăm cu ea, să-i mal dăm 
șanse", susținea, cunoscuta teh
niciană...

Geo RAEȚCHI

înscrierile se fac. cu 10 zile înainte de data 1 
plecării în excursie, prin comisiile sport-turism J 
din întreprinderi și Instituții, prin Comisia , 
sport-turism a sectorului sau direct Ia Agenția 1 
de turism din Bd Republicii nr. 68. telefon ' 
14.03.0S ,

TIMIȘOARA, 14 (prin telefon). 
Pe terenurile asociației sportive 
.Electrica", amenajate sărbăto
rește, au început întrecerile .Da
ciadei" de performanță la tenis 
pentru juniori șl junioare, la 
sfirșitul concursului acordîndu-sa 
șl titlurile de campioni națio
nali de juniori pe acest an. 
Competiția se desfășoară pe două 
categorii de vîrstă : 15—16 și
17—16 ani.

Pe tablourile primei categorii 
au fost Înscriși 43 de băieți șl 
34 de fete, printre favorlțl nu-

iNTDECEDILE FINALE

ALE PENIATLONIȘTILOR

(Urmare din pag. 1) 

C. E. de natație MANIFESTARE A TINERETULUI SPORTIV

mărîndu-se liăzvan Itu, Daniel 
Dobre, Silviu Gudinov, precum I 
șl Diane Samungi, Daniela Iva- I 
na, Corina Taloș etc. Spectatorii * 
prezenți pe terenurile bine pre
gătite au asistat la citeva par
tide plăcute. Unele rezultate : R. ■ 
Itu (Steaua) — C. Porumb (Univ. I 
Cluj-Napoca) 6—1, 6—0, D. Do- • 
bre (Dinamo București) — L. 
Dlnulescu (Dunărea Galați) 6—0, I 
6—1, O. Rădulescu (Sănătatea | 
Satu Mare) — C. Naiden (C.S.Ș.
2 Constanța) 6—4, 2—6, 8—6. Da- | 
niela Ivana (Steaua) — Gabriela | 
Mltrică (Drumuri Unirea Iași) 
6—1, 6—1, Oana Gaba (Drumuri ■ 
Unirea Iași) — Loredana Hector I 
(Progresul) 6—0, 6—1, Anca Dră- 
gușln (Progresul) — Imole Covaci ■
6— 0, 6—0, Dlanc Samungi — Ve- I 
neția Șchlopu (ambele Dinamo * 
București) 6—1, 6—1, Ivana — Ml- . 
reia Luncă (Drumuri Unirea Iași) I
7— 5, 6—4, Corina Taloș (Dinamo •
București) — Corina Grigore - 
(C.S.Ș. București) 6—2, 6—2, Mă- I 
dălina Splrache (Dinamo Bucu- I 
rești) — Anca Drăgușin 6—1, 8—2, 
Pușa Dobreanu (C.S.Ș. București) _ 
— Narcisa Ciolac (Electrica Ti- I 
mlțoara 6—3, 6—2. 5

Azi se încheie întrecerea la 
categoria 15—16 ani, urmînd să 1 
se acorde titlurile de campioni I 
al „Daciadei", iar în continuare * 
intră în întrecere tenismanli de . 
17—16 ani. Printre favoriți : Ma- | 
tutei Nicolae, Mihnca Năstase, I 
Adrian Popovici, Silviu Gorgan, 
Dlane Samungi, Teodora Tache, I 
Otîiia Pop, Aurelia Gheorghe, I 
Corina Taloș. I

șt. CREȚU, coresp.

„ȘTAFETA PĂCII" — ENTUZIASTĂ

(Urmare din pag. 1)

prezentat mesajul, după care 
salutul gazdelor, al mureșeni
lor, a lost rostit de Saveta Evi, 
secretara C.J.E.F.S. Mureș. A 
urmat schimbul de ștafetă și 
sportivii mureșeni — o delega
ție formată'din cinci fete și 
cinci băieți în frunte cu cam
pionul național de judo Eugen 
Lăcătușu — a plecat spre ju
dețul Harghita. (Constantin 
ALBU — coresp.).

PIATRA NEAMȚ. Venind pe 
traseul Botoșani —• București, 
„Ștafeta Păcii" a sosit la noi 
din județul Suceava. In piața 
Ștefan cel Mare din municipiu, 
sportiva Diana Holca (atletă 
din Suceava) a prezentat me
sajul, răspunsul fiind dat de 
către atleta Delia Safia, spor
tivă nemțeană. Sosirea ștafetei 
a prilejuit o vibrantă manifes
tare pentru pace și dezarmare

MMINISTRAUA Of SIAJ
• ASTAZI este ULTIMA ZI 

pentiu procurarea biletelor la 
tragerea obișnuită LOTO de 
miine vineri 16 august. Agențiile 
Loto-Pronosport vă stau la dis
poziție pînă la orele obișnuite 
de închidere.

O Paralel cu lozurile în plic a- 
flate în vlnzare (obișnuite, spe
ciale șl cel al VACANȚEI), a- 
gențiile Loto-Pronosport și vîn- 
zătorli volanțl din întreaga țară 
au spre vlnzare șl LOZUL MA
RILOR CIȘTIGURI — emisiune 
specială limitată, care atribuie 
autoturisme „DACIA 1300", pre
cum șl numeroase cîștigurl fn 
bani, acordate suplimentar din 
fondul special al administrației. 
Oriunde vă aîlațl jucați la LOZ 
IN PLIC ! Numai cine joacă are 
șanse de c'știg !

CRAiOVENII,
UNiV. CRAIOVA 2 (2)
SPORTUL STUD. 1 (1)

Stadion Central ; teren foarte 
bun ; timp canicular (40 de 
grade la umbră); spectatori — 
circa 50 600. Șuturi : 25—5 (pe 
poartă : 13—3). Cornere : 9—1. Au 
marcat : CĂMATARU (min. 19), 
UNGUREANU (min. 23). respec
tiv CORAȘ (min. 18).

UNIVERSITATEA : Lung — Ne
grită, Cățoi, ȘTEFANESCU, UN
GUREANU — A. POPESCU, MA- 
NAILA, BADEA, Irlmeseu (min. 
76 Cloroianu) — Bleu (min. 71 
Cîrțu). CAMATARU.

SPORTUL STUDENȚESC : SPE- 
RIATU — Pologea. M. POPA, 
lorguleseu — Terheș, Cazan 
(min. 46 Burchel), Pană (min. 71 
A. Munteanu). Bozeșan. Hagi — 
Coraș, M. Sandu.

A arbitrat bine M. Neșu; la linie: 
I. Med'veș (ambii din Oradea) și 
Gr. Macavei (Deva).

Cartonașe galbene : POLOGEA. 
manailA, iorgulescu, HAGI.

La speranțe : 5—1 (2—0).
• i . ............

CRAIOVA, 14 (prin telefon). 
Ambianță specifică derbyuri- 
lor. cu tribunele Centralului 
oltean arhipline, cu gîndul la 
apropiatele reapariții în pres
tigioasele competiții europene, 
respectiv „Cupa Cupelor". U- 
niversitatea a simtit astăzi ia
răși nevoia să repete — in 
compania unui partener de 
prim-rang — valoroasele ei 
comportări, răsplătind, in fe
lul acesta, un public generos, 
atașat. Și, în mare măsură, 
formația gazdă a reușit Sub 
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precum și disputarea unor in
teresante competiții de volei, 
handbal și minifotbal la com
plexul sportiv „Ceahlăul". Un 
schimb format din sportivi ai 
județului Neamț a preluat „Șta
feta Păcii" purtînd-o spre ju
dețul Bacău. (C. RUSU, co
resp.).

GALAȚI. Pe stadionul ..Por
tul" a avut loc o frumoasă ma
nifestare cu prilejul sosirii 
„Ștafetei Păcii" — care par
curge distanta Iași—București — 
venind din județul Vaslui. 
Sportivii vasluieni au prezentat 
un mesaj către toți sportivii, 
manifestîndu-și cu acest prilej 
dorința lor fermă de pace. Du
pă un atractiv program spor
tiv, cuprinzind reprize de gim
nastică ritmică, un concurs de 
atletism și un meci de fotbal, 
sportivii gălățeni au preluat 
ștafeta pe care au predat-o 
sportivilor din județul Brăila. 
(Gb. ARSENIE. coresp).
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0 NUMERELE EXTRASE LA 
TRAGEREA PRONOEXPRES 
DIN 14 AUGUST 1985. Extra
gerea I : 5 25 9 7 31 35 ; Ex
tragerea a II-a : 19 24 10 8 2 
39. FOND TOTAL DE ClȘTI- 
GURI : 863.535 lei din care 
68.484 lei report la categoria 1.

• CÎȘTIGURILE TRAGERII 
EXCEPȚIONALE PRONOEX
PRES — BOX DIN 4 AUGUST 
1985 FAZA I : Categoria 1 : 1 
variantă 100% = autoturism
„Dacia 1300“ (70.000 lei) și 8 
variante 25% a 17.500 lei : 
cat. 2 : 5 variante 25% a 7.777 
lei ; cat. 3 : 9.50 variante a 
4.093 lei; cat. 4: 39.50 a 984 lei; 
cat. 5 : 63,50 a 612 lei ; cat. 6: 
389,00 a 100 lei ; cat. 7 : 
6.476,25 a 40 lei. FAZA a II-a : 
Categoria B : 2 variante 25% a 
18.437 lei ; cat. C : 8,50 varian
te a 4.338 lei ; cat. D : 41,50 a 
889 lei ; cat. E : 105,75 a 349 
lei ; cat. F : 3.627,50 a 40 lei.

Autoturismul „Dacia 1300“ 
(70.000 lei) a fost cîștigat de 
Florin Ionescu din Tulcea.
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Oficiul județean de turism 1 
Prahova-Sinaia organizează, 
la data de 21 septembrie 
1935, cea de-a 3-a ediție a 
„RALIULUI AUTOMOBILIS
TIC DE EPOCA BUCUREȘTI 
— SINAIA".

Sînt invitați să participe 
toți posesorii de automobile 
fabricate pînă in I960.

Cei interesați se vor adre
sa : Comitetului de organi
zare, Compartimentul de pro
pagandă, O.J.T. Prahova-Si
naia, B-dul Carpați nr. 19, 
cod 2180 — Sinaia te). 973/11551.
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în afara eareului. Badea execu
tă scurt spre UNGUREANU. 
al cărui șut, de Ia peste 20 
metri, așează mingea Ia vinelu, 
in stingă portarului: 2—1.
Sportul Studențesc, rupt de 
mijloc, nu leagă nimic și, cu 
un Hagi sub cota lui reală, 
permite Universității Craiova 
să atace in valuri, iar lui Că- 
mătaru să alterneze ratările 
cu execuțiile de excepție, cum 
a fost și aceea din min. 31, 
cind „nouarul" gazdelor, în plin 
efort, a lobat balonul în trans
versală.

La reluare jocul curge în a- 
celași sens. Universitatea ac- 
ționînd dezinvolt, în pofida a- 
vantajuluî minim de pe tabe
la de scop. Doar Irimescu se 
va precipita în min. 51 și nu 
va reuși să transforme penal- 
tyul acordat pentru hențul co
mis de Iorgulescu în suprafa
ța de pedeapsă, cînd a oprit 
faza de șah-mat creată de Ba
dea și Bicu. A fost o mare o- 
cazie a ultimelor 45 minute, 
care a pus în umbră toate ce
lelalte reușite ale craiovenilor 
in ofensiva lor prelungită. Spre 
final. Hagi a fost iarăși... el. 
Ia două incisive incursiuni, ul
tima barată cu siguranță de 
Lung. Un 2—2 ar fi fost o 
mare înjustete.

Terhcs Gheorghe NICOLAESCU
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Geor-

riculos, așa cum aveau să o 
facă în min. 10, prin Sunda. 
oprit de Butufei (la timp) cu 
prețul unui cartonaș galben. 
Presiunea ploieșteană crește și, 
in min. 29, cade golul victo
rios. gol superb, demn de re
trospectivă pe micul ecran: 
corner pe dreapta executat de 
Mocanu, O. Grigore prelungeș
te cu capul, pe spate, în mijlo
cul careului și BUTUFEI tri
mite puternic, tot cu capul, în 
colțul lung. Timișorenii nu 
dezarmează, ies la ioc, finalul 
reprizei le aparține, Jipa blo- 
cînd mingi grele (min. 37 și 39)
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mai densă în faze de poartă.
cu mari suspansuri pe ambe
le părți, jocul incingîndu-se 
de-a binelea, iar spectatorii
pcrpelindu-se ca pe jăratec. 
Min. 48 — Giuchici — „un-doi“ 
cu Fauna și nu e... 1—1, Jipa 
scotînd prin... șpagat. Urmea
ză suita ocaziilor ploieștene, cu 
Moise în prim-plan (min. 
58 și 59). In min. 63, 
II trimite afară, cu 
goală ! Din min. 64, 
este eliminat pentru 

54,
Bozeșan 

poarta 
Vușcan 
lovirea

adversarului, cînd jocul era 
oprit. Urmează o altă mare
ratare a lui A. Ene (min. 73). 
apoi, in min. 75, Giuchici nu 
reușește să-1 învingă pe Jipa, 
care trimite, cu șansă, în cor
ner !, min. 77 — Ionuț salvea
ză de pe linia porții, la șutul 
Iui Grigore, apoi, în min. 85. 
Jipa face din nou „minuni" 
la mingea de egalare șutată de 
Rotariu.
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Stadion Corvinul ; teren foarte 
bun ; timp frumos (caniculă) ; 
spectatori — circa 10 000. Șuturi : 
26—1 (pe poartă : 16—2). Cornere:
8—1. Au marcat : DUBINCIUC
(min. 26), COJOCARU (min. 2S 
și 60). MATEUT (min. 81). GA
BOR (min. 46, 67 , 74), VAETUȘ 
(min. 54). BARD AC (min. 76).

CORVINUL : loniță (min. 61 
Rudisull) — Tlmoveanu, NICȘA, 
DUBENCIUC, Nan (min 68 Bar- 
dac) — MATEUT, KLEIN. PETCU 
— GABOR, COJOCABU, VAETUȘ.

RAPID : Mânu (min. 50 Toa- 
der) — Marinescu, Grigore, 
Clrstea, Bacoș — Rada, Pușcaș, 
Agiu, Șt. Popa — Goanță (min. 
58 Damaschin II), Mladin.

A arbitrat foarte bine R. Pe
trescu (Brașov); Ia linie : M. 
Axente (Arad) șl I. Cot 
(Ploiești).

La speranțe : 1—8 (0—0).
• —... ......... ...... ■

In min. 54, Mateut a reluat 
din întoarcere, în „transversa
lă", mingea a revenit în teren 
și VAETUȘ a reluat în plasă.

Hunedorenii zburdă și în 
continuare, scorul ia proporții 
nebănuite. înscriu: COJOCA- 
RU (min. 60). GABOR (min. 
67 și 74) și proaspătul intro
dus BARDÂC, care pecetluieș
te scorul final, el punctează 
în min. 76, împovărîndu-i pe 
rapidaști cu un scor de... rugby.

Gheorghe NERTEA

SLATINA, II (prin telefon). 
Înaintea partidei, un gest fru
mos al gazdelor care, prin pre
ședintele clubului, au oferit 
oaspeților o cupă de cristal, 
pentru titlul de campioni, iar 
25 de copii au împărțit garoa
fe. Meciul a început destul de 
lent și prima explicație, cre
dem, zăpușeala, apoi tatonarea 
reciprocă care avea să dureze 
mai bine de un sfert de oră. 
perioadă în care Pi turcă și 
Boloni (min. 5), Crișan și din 
nou Pițurcă (în același minut 
13) au avut ocazii de a în
scrie. Cei 12.000 de spectatori 
au asistat în prima repriză la 
o partidă de nivel modest. în 
care Steaua a făcut un joc de 
așteptare, cu pase repetate, cu 
rare mingi lungi pentru cele 
două vîrfuri, neutralizate, tî- 
nărul Ruicea apelind la toate 
mijloacele, regulamentare și 
neregulamentare, de a-1 păzi 
pe Pițurcă. A fost o repriză 
cu multe faulturi și obstrucții, 
cu un nedorit moment mai 
puțin sportiv, cînd Lăcătuș. 
Tănase, M. Zamfir. Stoica și 
M. Popescu s-au bruscat, unii 
s-au lovit, fără ca arbitrul să 
scoată cartonașele ce se cuve
neau.

După pauză a fost cu totul 
altceva. Steaua i-a făcut pe 
spectatori 6ă-și amintească că 
e campioană, iar gazdele au 
făcut eforturi ca să tină pasul 
cu partenera de joc. Fotbalul 
s-a ridicat Ia o cotă de nota 
7—8, au abundat fazele de 
poartă. In min. 48, o „bombă" 
a lui Laurențiu a trecut prin 
fața porții, ieșind pe lingă ba
ră. Peste un minut, portarul 
Anghel s-a remarcat la șutul 
Iul Lăcătuș, deviind balonul 
in corner, pentru ca în mîn. 
59 el să evite golul Ia șutul

UN SUCCES CONTURAT GREU
„U" CLUJ-NAPOCA 1 (0)
F.C.M. BRAȘOV 8

Stadion Municipal ; teren exce
lent ; timp foarte călduros ; spec
tatori — circa 25 080. Șuturi 1 
18—5 (pe poartă : 10—2). Cernere: 
5—2. A marcat: CIOCAN (min. 85).

„U“ : Caval — Dobrota,
CIOCAN, Neamțu, Mezzaroț (mir 
•4 Hagiu) — L. Moldovan, Bucur 
fmJn. 57 A. STOICA), Poplcu — 
Cfmpeanu II, BJRO, FSșic.

F.C.M. BRAȘOV : Șanta — 
GYURFI H, E. Moldovan, Naghl, 
Manei u — ȘOARECE, V. ștefan. 
Kramer Spirea — BENȚA. Barbu 
(min. 66 Cadar).

A arbitrat foarte bine D. Pe
trescu — un med care nu i-a 
ridicat probleme ; la linie : M. 
CanstanHnescu șl V. Alexandru 
(toți din București).

Cartonașe galbene : ȘOARECE, 
BENT A.

La speranțe : 2—8 (8—0).
•.............................

CLUJ-NAPOCA, 14 (prin te
lefon). „U“ a reușit pînă la ur
mă să cucerească cele două 
puncte în întîlnîrea cu forma
ți» brașovean ă, dar victoria s-a 
conturat foarte greu, abia in fi
nal. după ce oaspeții au fost ți 
rf foarte aproape de deschide
rea scorului. Concluzia princi
pală a acestei partide este că 
cele două echipe nu au reușit 
să recupereze după meciurile 
dificile pe care le-au susținut 
duminică. Este adevărat, și căl
dura — adevărată caniculă — 
a „contribuit* și ea la un joc 
fără virtuți deosebite. De altfel, 
în prima repriză nu se întîmplă 
maj nimic. „U“ domină dar. nu

„BETONUL"
PITEȘTI, 14 (prin telefon). — 

Orădenii au plecat cu punctul 
mult visat, la capătul unul joc 
dta. F.C. Bihor, ca mai toate 
echipele care evoluează în de
plasare, s-a „betonat", tachlztad 
astfel toate culoanede care pu
teau că ducă spre poarta Iul 
Liliac ; mal mult, prim cefc 
două vîrfuri, Be șl Georgescu, 
a Încercat să străpungă apăra
rea adversă. Ca urmare * aces
tei tactic! adoptată de Mhorent, 
F.C. Argeș a avtrt Inițiativa. a 
dominat perioade Îndelungate, a 
asediat pur șl ritmpiu poarta lud 
Liliac, a obținut o sultă de cer
nere, rămase fără rezultat.

Primele 45 de minute au fost 
anoste, cu puține laze fierbinți, 
cu rare suturi la poartă, cu jgre- 
șdll de o parte șl de alta, mal 
ales în momentele de finalizare. 
PUeștenil au pasat mult, chiar 
ctaid nu trebuiau să o tacă, a- 
dlcă în pozHJl de suit la poartă. 
In asemenea condiții, echipa 
gazdă a avut doar două-lred si
tuații de gol, dar Dorel Zamfir 
(imin. 6) a greșit țtota, Jurcă 
(mln. W), fiind la circa 12 me
tri de poartă» a înHrzlat să lo
vească balonul, iar In min. S6, 
portarul Liliac a boxat mingea 
de pe capul iul Nica.

După cum Începuse repriza 
secundă, se părea că F. C. 
Argeș este decisă să hotărască 
cât mal repede soarta partidei 
In favoarea sa. In mdn. 46 pi- 
teștanii au beneficiat de un cor
ner, tar în minutul următor Iovă- 
nescu, din careu, a șutat la vin- 
du, dar Liliac, cu un reflex de 
ultim moment, a deviat balonul 
peste bara transversală. Pînă

F. C. OLT 0
STEAUA 1 (0)

Stadion : „1 Mai“ ; teren cu
denivelări ; timp : călduros ; 
zăpușeală ; spectatori : circa 
12 800. Șuturi : 8—12 (pe poartă : 
3—8). Cernere : 4—6. A marcat 
BARBULESCU (min. 83).

F.C. OLT : ANGHEL — Lau
rențiu, M. ZAMFIR, Ruicea, MI- 
1IALI — M. Popescu (min. 86 
Sorohan), Tănase, Eftimie — 
Crișan (min. 71 Pena), Turcu, 
A. Georgescu.

STEAUA : Ducadam — IOVAN, 
Bumbescu, Belodedici, BARBU
LESCU — BALAN, STOICA, 
Boloni, Majaru (min. 64 Ballnt) 
— Lăcătuș (min. 71 Radu n), 
Pițurcă.

A arbitrat în general bine 
M. Salomir (Cluj-Napoca) ; la 
linie : I. Velea (Craiova) ți I. 
Ghergheil (Bala Mare).

Cartonașe galbene-: TANASE, 
RUICEA, M. POPESCU, IOVAN.

La speranțe : 0—3 (0—2).
• ............. . ............

aceluiași Lăcătuș. (Avea o-o 
mai facă o dată in min. 75. 
cînd Pițurcă a scăpat singur, 
Ia 7 m de poartă.) F.C. Olt a 
mai trecut o dată pe lingă gol, 
in min. 77, cînd Georgescu a 
șutat din voleu, din coltul ca
reului mic, în plasa laterală. 
Si a venit min. 83. O lovitură 
liberă din multele de care a 
beneficiat Steaua. A executat 
BARBULESCU de la 18 m ți 
a înscris imparabil în colțul 
lung, gazdele acuzind faptul 
că zidul a fost dus mai de
parte de 9 m. Noi spunem Insă 
că a fost și greșit plasat, lă- 
sînt colțul lung descoperit 
După pauză Steaua a fost 
mai bună, tehnic și tactic, a 
dominat mai mult, dar a ra
tat. cum a mai făcut-o și Ba
lta t în min. 87.

Constantin ALEXE

concretizează, in timp ce bra
șovenii, baricadați ta defensivă 
si folosind contraatacurile. in 
special prin Barbu, s-au apro
piat rareori de poarta lui CavaL 
După pauză, jocul devine ceva 
mai interesant, in special după 
min. 57, cînd A. Stoica îl Înto
cmește pe Bucur. A fost sem
nalul de deșteptare, pentru că 
din acest moment, impulsiona
tă de acest Stoica, care a șutat 
precis și periculos la poartă 
(min. 58, 72, 78. 86), studenții, 
încep să fie cu adevărat peri
culoși la poarta lui (Janta. Nu
mai că apărarea brașoveană res
pinge totul. Și atunci cînd ni
meni nu se aștepta, in min. 77, 
81 și 84, F.C.M. trece pe lingă 
deschiderea scorului. Prima dată 
după o acțiune Bența—Gyărfl n. 
Caval prinde, scapă și revine, 
la șutul puternic al fundașului 
brașovean ; a doua oară, E. Mol
dovan are și el o mare ocazie, 
la o centrare de pe stingă, dar 
Neamțu intervine salvator ; In 
sftașit, cea de-a treia ocazie 
brașoveană este semnată de 
Bența, care trimite mingea pes
te poarta goală... Șl așa ram 
se întîmplă In fotbal, ocaziile 
ratate se răzbună șl. In min. 85, 
Bbero-ul CIOCAN, infiltrat In 
atac ți nemarcat, asigurînd su
perioritatea numerică, transfor
mă in gol • centrare de pe 
dreapta, trimisă de Biro. O vic
torie conturată cu dificultate.

Mircea TU DOR AN

A REZISTAT
F. C. ARGEȘ 0
F. G BIHOR o

Stadion „1 Mai* ; teren foarte 
bun ; timp frumos, călduros j 
«pcctatorl — Circa 8 000. Șuturi t 
5—J (pe poartă : 8—1). Comers t 
13—3.

F.C. ARGEȘ : Cristian — Voleu, 
Badea, Stancu, Tănase — Bănuț*, 
IOVANESCU, Ignat (min. «8 Mo- 
romete) — D. Zamfir (min. 27 
Pană), Jurcă, NICA.

F.C. Bihor : Liliac — mânu. 
TON MARIN, DUMITRESCU, Bu
ri CO — Tamaș, Blsok, Mureșan 
(min. IS Kiss), Mihuț — Geor- 
gescu, fie (min. 81 Florean).

A arbitrat competent, pe fază. 
Gh. Constantin ; la Hule : A.
Mlțaru (ambii din Rm. Vficen) 
șl G. Ionescu (București).

Cartonașe galbene : GEOR
GESCU, STANCU, BADEA, FLO
REAN.

La speranțe : 1—0 (0—0).
• —... ii i

în final, FA). Argeș a dominat 
uneori insistent, a fost la un 
pas de gol (min. 62 : Jurcă, din 
o fisa,: <1, a Introdus balonul ta 
poartă, dar golul nu a fost va
lidat), dar, spre părerea de rău 
a suporterilor formației locale, 
nu a reușit să finalizeze. F.C. 
Bihor, prin incunsiunHe lui Ile 
șl Georgescu, a creat de câteva 
ori panică In sistemul defensiv 
advers. Georgescu (min. 52) find 
și el la un pas de a înscrie, 
însă era — și el — în o-” “» de 
ofsaid 1

Pompihu ViNTILA

Cînd vilcenii au apărut in te
ren tatr-o formație cu... șase 
fundași, so anunța un joc in
tr-un singur sens. Și într-un sin
gur sens a fost, spre poarta 
dinspre șoseaua Ștefan cel 
Mare, joc cu cite o repriză 
pentru fiecare, meci peste ce
le mai optimiste așteptări. E. 
în primul rinei, meritul vîlce- 
nilor care, ta prima parte, au 
contraatacat foarte periculos, 
ei avînd cinci ocazii uriașe 
(Carabageac — min. 9, din 6 
m, și in min. 15 ; Deaconescu. 
în min. 25 și, mai ales, în 
min. 35, cînd a alunecat ta ca
reul mic în fața golului, Veri- 
geanu, in min. 30, cînd, aflat 
în ofsaid nesemnalizat de I. 
Ferenczi, la doi pași de poar
tă, nu l-a putut învinge pe 
excelentul Moraru care și-a 
salvat echipa de la goluri ca 
și făcute in mim. 17, 30 și 35). 
Fusese, surprinzător, specta
culos, repriza Chimiei, pentru 
că bucureștenii n-au reușit 
măcar un șut pe poartă, „mij
locul* blocindu-se în jocul su
praaglomerat al oaspeților, iar 
înaintașii rămînînd izolați sau 
nelnsistînd.

Repriza secundă a fost cu 
totul altceva. Dinamoviștii au 
schimbat mijlocul, au schimbat 
ritmul și au luat jocul' în se
rios. Movilă a împins din ple
care asaltul care avea să de
vină sufocant și eficient, e- 
xact la poarta la care ratase 
atita echipa vilceană, in spe
cial cu apariția spiridușului 
Orac, pe care antrenorul C. 
Cemăianu nu l-a introdus de 
la bun început pentru că ex
trema bucureșteană are patru 
etape suspendare in cupele eu
ropene și Dlnamo își pregă
tește „ll“-le pentru meciul cu 
Vardar. După seria de ratări 
(Văidean — min. 49, Suciu —

DUPĂ 217
TG. MUREȘ, 14 (prin telefon). 

113 minute d±n actualul campio
nat l-au trebuit echipei mure
șene ea să-și treacă în cont pri
nțul goL Pentru că. după turn 
ae știe, ta primele două etape 
AJ3.A. a pierdut fără să înscrie, 
ș—1 cu FjC. Argee 81 8—2 eu 
OMvensitatea Craiova. Partida cu 
Gloria * fost abordată insă de 
tapir. Both H, CKxreeri sl coechipie
ra lor cu o mare ambiție șl o 
dăruhne totală. Gazdele au atacat 
filră răgaz, minut cu minut, e- 
locvent fiind faptul că, plnă la 
deschiderea scorului, apr« poarta 
tul Lazăr s-a șutut de 16 ori. 
Au șutat Soare, Fantei, Both II, 
Fodor, tapir, cu alte cuvinte ju
cători din toate compartimentele. 
Dar șuturile lor n-au avut pre- 
elzla sau tăria necesare pentru a 
pune ta dificultate pe portarul 
buzoienUor. In min. 37. însă, 
mureșenii au executat rapid o K>- 
ritară liberă de la circa 20 m, 
balonul a ajuns la C1ORCERI in
filtrat tn careu, numărul 7 din 
^U"-Ie pregătit de Czako țl Klss 
• reluat, cu stage rece, peste 
Lazăr, ta plasă : 1—0. GoM a- 
cesta. așteptat atit de muU 
timp, a eliminat precipitarea dta 
evoluția jucătorilor gazdă ți, ta 
min. 39 ți *3, Ctorceri șl C. me 
au trecut pe fingă majorarea 
scorului.

După pauză, timp de 15 minute, 
jocul a-a deschis. Gloria a forțat 
stiatanea pe care o putea obține 
— min. 54 — dar Naște a salvat 
de pe Unia porțl la u-n ,,cap“ al

„PREMIERA" VICTORIEI
VICTORIA BUC. 2 (1}
S. G BACĂU 0

Stadion Metalul ; teren bun ;
timp canicular ; spectatori — 
rima f IM». Șuturi l 5—15 «pe 
poartă : *—ia». Cornere : »—U. 
Au marcat : V. RADU (mta. 15) 
fi NEDELCEARUJmto. T5).

VICTORIA : EFTTMESCU — 
IfEDEUCEARIU, Brumaru, Mî- 
șea, Vlad — Arienri (min. «1 
Urau), ta Săndol, CTtSTOV — F. 
lordache «min. 74 Guria), V. RA
DU, Glonț.

fi. C. BACAU : Gh. Popa — 
Aratrieș, Borcea, ARIENI, U- 
•al — HSIMANARU. Adolf. Sora 
«min. «1 Undcă) — ȘOIMAN, A- 
VADANEI, Btacă «min. M Mtm- 
gaîagiu).

A arbitrat bine ▼. Tltorov 1 la 
îtale : C. Olteana tambll din Dra- 
beta Tr. Severin) fi A Neera- 
lescu (rrSrgonriste).

Cartonașe galbene 1 VLAD, NR- 
DELCEIARU.

La speranțe : 3—1 fir—1).
fi 1

Avînd moralul la o cotă ra- 
pertoară partenerilor, bucu
reștenii au fost primii care 
au ocupat poziții avansate tn 
treimea adversă, însă băcăua
nii au știut să strtngă jocul și 
să replice cu „contre* destul 
de tăioase. A venit însă faza 
din min. 19, de fapt o fază 
care nu anunța mai nimic, dar 
portarul Gh. Popa a scăpat 
copilărește mingea din mînă și 
V. RADU a profitat, tmpingind 
mingea în plasă, din apropiere. 
Această rapidă deschidere de 
scor a fost insă un bumerang 
pentru echipa bucureșteană, 
care, în continuare, a bătut pa
sul pe loc, linia mediană de

DiNAMO 3 (0)
CHIMIA RM. VILCEA 0

Stadion Dlnamo ; teren foarte 
bun ; timp călduros : spectatori — 
circa 16.000. Șuturi : 32—15 (pe 
poartă : 14—6). Cornere : l»-4.
Au marcat : SUCIU (min. 61)). 
ZARE (min. 68) și VAIDEAN 
<min. 73).

DINAMO : MORARU — Rednic,- 
ANDONE, Al. Nicolae, Stănescu 
— Varga (min. 46 MOVILA), 
SUCIU. ZARE — VAIDEAN, Au
gustin. Tulba (min. 59 ORAC).

CHIMIA : V. Preda — C. Lazăr 
(min. 73 Beldeanu). Udrea, CI
REAȘĂ Clncă — M. PREDA, 
BASNO, CARABAGEAC — Te- 
leșpan, Deaconescu (min. 63 
Treschln), VERIGEANU.

A arbitrat foarte bine I. Igna; 
la linie : D. Buetaman și I. Fe- 
renezi (toți din Timișoara).

Cartonașe galbene : VARGA,
VERIGEANU, VAIDEAN.

La speranțe : 2—1 (0—9).

min. 51 și 53, Augustin —
min. 56, Movilă — min. 58,
Orac — min. 59, Andone —
min. 60) vine și seria de go-
luri : în min. 61, Andone reeu-
perează în fața propriului ca
reu, și deschide pe Movilă, 
pasă decisivă, SUCIU țîșncște 
și înscrie elegant ; în min. 68, 
Orac centrează perfect de pe 
stingă pe dreapta, unde ZARE 
găsește o lovitură de cap in 
diagonală, înscriind ; in min. 
73, o pasă și pentru VĂIDEAN, 
cursă irezistibilă pe stingă și 
un gol frumos. Orac, Văidean, 
Augustin și Suciu mai au de 
cîteva ori șansa golului, dăr ra
tează și ei, în fața unei echipe 
care, după pauză, n-a rămas in 
memoria spectatorului decît cu 
săritura la cap „stil Dndu 
Georgescu11 a excelentului Ci
reașă. Oricum, Chimia primise 
meritatele aplauze în primul 
act,

Mircea M. IONESCU

MINUTE...
A.S.A. TG. MUREȘ 2 (î)
GLORIA 0

Stadion ,,23 August1- ; icr«a 
toarte bun ; timp călduros ; spec
tatori — circa 8 000. Șuturi : 25—« 
(pe poartă : 9—4). Cornere : (3—A!' 
Au marcat : CIORCERI (min. 
37), FANICI (min. Șl).

A.S.A. : Naște — Szabo, :eaet 
ISPIR, FODOR — C. Die, BOlS 
n, Botezau (min. 52 V. Mastonjj 
— CIORCERI (min. 88 Muntean)," 
FANICI, Soare.

• GLORIA : Lazăr — Comânra- 
cu, Tică, Mircea, Tulpan — 
laur. Șumulansdhi, Ghlzdeam» — 1 
CRAMER, D. Georgescu (min. ta 
Profir), Marcu (min. 67 Juljs).

A arbitrat bine I. Crăciunescn 
(Rm. Vîlcea); la lir.ie : M. sioe- 
nascu și R. Mușat (ambii din 
București).

Cartonașe galbene : ȚULl’AN. 
BOTH n. TICA. FODOK.

La speranțe : 6—1 (3—i).

lui Balaur. Au urinat două ocazii 
ale Iul FANICI șî un gol foarte 
frumos semnat tot de el. după 
e fază realizată de Fodor șl 
Both II (min. 61). Tot Fanie; va 
rata majorarea scorului In min. 
73 șl 39 (în ultimul minut a 
ratat și Cramer), vîrful de atao 
al echipei A.S.A. constituind, îm
preună cu Both n ți Fodor. im 
Jtrio* ta mare formă, care a de
cis victoria.

Laurențiu DUMITRESCU

venind cu timpul din ce ta 
mai neinspirată, iar in 
doar V. Radu a încercat 
schimbe „turația*. In 
condiții, cei care s-au 
tn joc au fost băcăuanii; 
acțiuni mult mai consi 
ta prim-plan ureînd „__
Avădanei, care nu o dată 
pus la grea Încercare pe Kftft? 
mescu (de departe cel mai bote 
Jucător de pe teren). S-au de»‘: 
tașat „bombele* din min. 14 < 
88 și 43. Am mai notat ocariM; 
lui Tismănaru din min.. 30ț;: 
efnd s-a opus tot Eftimeocq,' 
iar ta contul bucureștenilw 
numai două situații pericu
loase — aceea a lui Mirea 
(min. 34) și P. Iordache (min. 
•8 — „cap* pe lingă, din 6 m>.’

Același aspect șl după pauză, 
^dialogul* Avădanei — EfU- 
mescu continuînd in mîn. 55 
— „bombă* in transversală și 
58, la prima fază Șoșu a re
luat puternic, insă Eftimescu a 
scos de sub bară. în replică, 
Glonț a irosit și el o bună o- 
cazie, in min. 59, cînd a șutat 
ta bară, după un luft al lui 
Borcea. Oaspeții forțează ega- 
larea, Insă bucureștenii se a- 
pără cu strășnicie șl izbutesc 
ta min. 75 majorarea scorului. 
Prin NEDELCEARU, care s-a 
înălțat și a trimis cu capul 
plasat, in urma unei lovituri 
libere.

O victorie in premieră a 
®}evjJ°,r !ui !• Nnnweiller și 
L. Frațilă, care trebuie să-și 
consolideze poziția de echipă ’ 
neînvinsă în acest început de 
campionat.

Adrian VASÎLESCU
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SEZON NON-STOP
ÎN SCHIUL ALPIN

MONDIAL !
• Christ» Markdv la 20 cm de recordul mondial* sieve
eram se jîndcștt, acum, la 300 m o Programul lui Bum

cornpe- 
in ul- 
contu-

HAZEWINKEL, 14 (prin te
lefon). Totul e pregătit pentru 
startul ce se va da joi In noua 

a Campionatelor mon
de caiac-canoe pentru 

într-un continuu zor. 
ași ai pa

și pagaei de pe toate

ediție 
diale i 
seniori, 
sute de echipaje 
delei 
continentele — străbat culoa
rele perfect balizate, încercând 
să descopere „tainele" acestui 
frumos lac (curenții. direcția 
și tăria vîntului). situat la a- 
proximativ 35 km de capitala 
Belgiei. Panouri, programe, 
fișe de tot felul invită — 
mai multe săptămîni 
torii sportului Ia această mare 
regată, anuntînd dispute 
resante. echilibrate.

Printre echipajele care acum, 
la Centrul sportiv BLOSO 
Hazcwinkel. se acomodează 
pista viitoarelor întreceri, 
numără și cele românești, 
site miercuri, cu avionul.

La exact o săptămină după ce, 
la 4 august, la Leningrad, Oleg 
Preiaeake a înregistrat un nou 
record european la triplu salt, 
cu 17,** m, duminică, la Buda
pesta, In cadrul «Cupei Europei-, 
bulgarul Christo Markov a reali
zat 17,77 m, din a treia Încer
care (mat Înainte sărise 19,91 m 
fi 17,9» m). devenind astfel să
ritorul nr. 1 al continentului. De 
fapt, in mod concret, chiar jl 
fără acest record, Markov era 
totuși cri mal bun «cangur- eu
ropean, avtnd in vedere eă. nu
mai in acest an, el a cîștigat

a- 
de 

iubi-

inte-

sint 
fost 
eu- 

me-

din 
cu 
se 

so
la 

Bruxelles. Primul dintre spor
tivii noștri care va intra mîine 
(n.r. astăzi) în concurs este 
Angelin Vclea. medaliat cu aur 
— in caiacul de 4 — la C.M. 
de la Tampere. La 9. ora lo
cală. el se va alinia la întîiul 
start al acestor campionate 
mondiale. în seriile rezervate 
probei de K 1 — 1 000 m. Ulti
mul din delegația țârii noastre 
care va participa la întreceri 
va fi debutantul Adrian Scoică: 
finala de K 1 — 10 000 m. pro
gramată duminică, în încheie
rea acestei ediții, ia ora 17.48.

Caiaciștii șl canoiștii români 
vor mai fi prezent! la alte 18

„FESTIVALUL ȘAHIST VILCEAN”
La Călimănești-Căciulata s-au 

Încheiat întrecerile ediției de 
vară a „Festivalului șahist vîl- 
cean", la care au participat 180 
de Jucători și jucătoare. In 
turneul international masculin, 
pe primul Ioc s-au clasat, la 
egalitate. maestrul _____
Gheorghe Ciolac si iugoslavul 
M. Pavlovici — 8.5 puncte din 
11 posibile, urmați de Cr. Io- 
nescu. N. Gordan — 7.5 p. M. 
Vujovici (Iugoslavia) — 6.5 p, 
P. -foița, J. Van Mii (Olanda) 
— 6 p. Turneul ..open" a fost 
cîștigat de Lucian Vasilcscu, 
cu 9 p. iar la feminin 
întîi a revenit sportivei 
chita Călinescu, cu 7,5 p. 
miul pentru cel mai tânăr 
ticipant a fost obținut de__
tin Marcu (C.S.S. Rm. Vilcea). 
in vîrstă de 6 ani.

SPORTIVII NOȘTRI —
ÎNCREZĂTORI ÎN FORȚELE LOR 

probe. La canoe simplu bună
oară, unde Aurei Macareocu 
(tot un debutant) se află in 
centrul atenției ziariștilor a- 
creditați aici. Este proba in 
care „Școala de la Srtagov" a 
avut mereu un cuvint greu de 
sous — dacă ar fl să amintim 
numai de marele Ivan Patzai- 
chin, acum, se știe, antrenor. 
Aurel Macareneu (22 de ani. 
1.92 m înălțime, 90 kg) va •- 
volua la C 1 - 508, 1808 fi 
10 000 m. Tînărul din Crlșan 
(Tulcea) se pare că n-are e- 
motii. la lucrurile așa cum 
— adversari puternici au 
mereu! —, așteaptă un 
Ioar bun șl... drumul spre 
dalie este deschis !

Așadar, sute de echipaje ta 
zbor continuu pe acest lac, 
cindva o întindere mlăștinoasă 
între Mechelen și Wilebroek. 
Pe ultimul culoar dinspre Tur
nul de sosire — multiplul cam
pion olimpic și mondial Tema 
Simionov. Fostul coechipier al 
lui Ivan Patzaichin are expe
riența marilor concursuri, vts- 
leste tn tempo moderat atent 
în jur, calculind adincimee •- 
pei (tn unele locuri, aproape 
15 m). devierea bărcii în drep
tul unde malul este mai des- 
pădurit. Probabil că el va face 
„dublu" — la canoe 1 1000 fl 
10 000 m — cu mal ttnărul Fle- 
dor Gurel.

După antrenament, ta drum 
către „Holiday Inn Hotel", lu
mea mică a canoei și caiacului 
nostru pare încrezătoare in 
forțele ei. Se discută despre 
tragerea la sorți din serii, des
pre palmaresul principalilor 
adversari, dar mai ales se dis
cută despre viitoarele meda
lii L. VasHe TOFAN

Christa Markov
tltlul da rampion al Jocurilor 
mondiala de sală da la Parto- 
Bercy (17,33 m) fi apoi pa acela 
de campion european indoor, la 
Atena (17,2* m).

Markov a-a născut la Ruse, la 
17 ianuarie IMS, are 10* cm fi 
74 kg. Ia prezent este legitimat 
la T.S.K.A. Sofia *1 este student 
la Institutul de Cultură Fizică 
din capitala Bulgariei. In 1*93 a 
realizat, la triplu, 19,39 m (la

C.E. de sală a fost al 7-lea cu 
18,9* m), in 1»S4 a sărit 17,4» — 
record mondial de juniori (locul 
* la C.E. de »ală cu 19,9* m), 
iar In 1»«5. in afara noului re
cord european, a cîștigat Balca
niada la stara Zagora (17.97 m), 
iar in sală deține un remarca
bil 9,23 m la săritura în lun
gime. Din acest punct de ve
dere Markov Împărtășește păre
rea intr-o dublă specializare, la 
lungime șl la trlplusalt.

După concursul de la Buda
pesta el a declarat : „Mă afin 
tn plină perioadă de pregătiră 
pentru Universiada do la Kobe, 
unde sper să-l lntUnese pe re
cordmanul lumii WilUc Banks 
(nn. 17,97 m). Imbunătățindu-mi, 
In continuare, tehnica, mal alea 
pasul al doilea, cred eă voi pu
tea deveni recordman mondial I"
• Steve Cram care a eșuat, 

vineri, in tentativa de a dobori 
recordul mondial la 1 999 m, va 
încerca la 21 august, la ZOrich, 
să Întreacă recordul mondial la 
80J m (1:41,73) al lui Sebastian 
Coc. încercarea moarte n-are...
• La campionatele unionale de 

la Leningrad, 
fost absent. L 
alt, fizic șl psihic, după 
rile ultimelor concursuri 
derația de atletism m-a 
șl mi-a motivat absența, 
începutul sezonului am luat par
te Ia 1* concursuri importante, 
am obținut cinei victorii cu 5,89 
m san mal mult, am efectuat 
trei tentative de record, dintre 
care una a fost încununată de 
succes, treefnd 9,09 m. In conti
nuare voi avea o sultă dificilă 
de concursuri : finala „A" a „Cu
pei Europei", la Moscova, în
treceri In cadrul „Marelui pre
mia" la ZOrtch, KOln, Berlinul 
Occ., finala competiției la Roma, 
medul triunghiular Japonia — 
S.U.A. — U.R.S.S., ta Tokio, și 
poate „Cupa mondială", ta Bris
bane". (R. VIL).
• Campionatele 

la Praga : femei : 
cembova 11,49, 400 
52,33, dlso : Sllhava «9.10 m. La 
bărbați, disc : Bugar 99,13 m.

Serghei Bubka a 
,M-am simțit obo- 

efortu- 
și Fe- 
Ințeles 
De la

Cehoslovaciel,
109 m : Ko
rn : Bulirova

Extinderea perioadei 
potițumale a devenit, 
limit ani. o problemă , 
ni a mai multor sparturi. Ma
rele tenis, înotul fi atletismul 
ți-au unit cele două sezoane, 
indoor fi in aer liber, tntr-u- 
nul singur, întins pe un an 
intreg. Fotbalul redus, hiber
nal, cu campionate inter-țărt. 
Ia nivel european, a mieforai 
Ia maximum perioadele ne- 

-competitionale. $i lată, tnce- 
pînd din acest an — sau din 
această vâri, daci vreți l — 
schiul alpin mondial fi-a pre
lung U. șt el. activitatea ofi
ciali. Nu, nu prin cursele pe 
schiuri cu rotile, practicai in
tens in multe țări europene 
fi in S.U.A., pe tăpșane mon
tane... înverzite, sau pe piste 
de material plastic. Ci, mu- 
tlndu-se la mii de kilometri 
de clasicele sale fief-uri (in
trate de multă vreme tn ba
gajul de cunoștințe al fiecărui 
puști amator de sport), de
parte, in emisfera australă I 
Serge Lang, promotorul .Cu
pei mondiale- la schi alpin (ce 
cotitură imensă in viața Pla
netei sportive a însemnat In
stituirea acestui sistem de 
competiție, împrumutat apoi 
de numeroase alte discipline l) 
iți vede încă o dată visurile îm
plinite. plantlnd „caravana al
bi- tn Anali CordUlert sau tn 
masivele din Noua Zeelandă. 
El poate fi mulfumii pentru 
că, inceptnd din aceste zile. 
„Cupa mondială- a devenit cu 
adevărat... mondiali, nu nu
mai prin participarea schiori
lor de pe toate continentele, 
ci mai ales, prin universaliza
rea organizării ei.

Marți au avut loe primele 
încercări ale coborlrii mascu
line de la Las Lenas. In Ar
gentina, cel dinții concurs de 
„Cupă mondiali- din sezonul 
1995—Stf. Cel mai bun timp, 
elvefianul Peter Milller, care 
are astfel cinstea si deschidă 
o nouă filă a istoriei schiului 
alpin mondial.

Clasicele deschideri .de de
cembrie- ale sezonului de iar
nă, de la San Slcario sau 
Saint Vincent, au intrat, se 
pare tn amintire...

Radu TiMOFTE

român

locul 
Voi- 
Pre- 
nar- 
Cos-

„CUPA PRIETENIA" LA ÎNOT Șl SĂRITURI
La Gottvaldow, în Cehoslova

cia. se desfășoară, de azi pină 
duminică, tradiționala si inte
resanta competiție a tinerilor 
înotători din țări socialiste — 
„Cupa Prietenia". La actuala 
ediție, din țara noastră parti
cipă Luminița Dobreseu, An
dreea Szigyarto. Stela Pur*. 
Carmen Georgescu, Viorica 
Marin, Simona Spain. Livla 
Petre», L. Nicolescu, AL Mol- 
doveanu, M. Satnoianu, I. Ko- 
niu.

Tot in Cehoslovacia, dar la 
Brno, se intrec. In cadrul ace-

Cen-

american
Spencer

mal 
in 

pre-

Tmpll- 
de 79 

Raymond 
membru al

In

AUSTBALIA. La 
Brisbane a avut loo 
meciul de rugby 
XV între reprezen
tativele Australiei 
șl Insulelor Fidjl, 
în fapt al 14-lea joc 
test între cele două 
formații. Gazdele 
au obținut o vic
torie categorică cu 
52—23. „Uvertura" 
australiană . David 
Knox a reușit să 
înscrie 3 drop-go- 
luri, 3 lovituri de 
pedeapsă șl 3 trans
formări. Australie
nii au realizat 7 în
cercări, în timp ce 
adversarii lor au 
marcat 4 „eseuri-, 
cea oe nu repre
zintă un fapt chiar 
aut de banal...

S.U.A. După vlo- 
torla repurtată ia 
finala turneului de 
tenis de la Stratton 
(7—9, 9—3 cu Ivan 
Lendl), John McEn
roe a declarat t 
«Acest sueees mă 
face foarte bucuros. 
Mă simt acum foar
te bine, psihic ți 
fizic | mi-am regă-

leiasi competiții, săritorii in 
apă. printre care se vor afla 
Daniela Popa, Vladla Dicu. 8. 
Friedel.

C.M. DE BOX —TINERET

(Urmare din pag. 1)

sit forma bună. 
Este un semn Încu
rajator in vede
rea „internaționale
lor- Statelor Unite 
(peste mal puțin 
de două săptămînl, 
la Flushing Mea
dow) șl sper să-mi 
apăr cu succes 
titlul de campion*. 
Aceasta a fost cea 
de a șasea victorie 
a Iul McEnroe în- 
tr-o competiție din 
cadrul „Marelui pre
miu — Nablsco”, In 
actualul sezon.

SUEDIA. La An- 
derstrop s-au des
fășurat întrecerile 
„Marelui premiu- 
al Suediei, la moto- 
ciclism, contînd pen
tru campionatul 
mondial ’85. O pre
mieră a înregistrat 
pilotul 
Freddie 
(„Honda-Rothmanz") 
care a obținut titlul 
de campion al lu
mii la clasa 509 
omo șL In plus, pe 
cel de Ia olasa 33* 
emo. Este pentru 
prima oară in isto-

rla motoclcllsmulul 
cind același pilot 
obține victoria fi
nală la cele două 
categorii I Pentru al 
doilea an consecu
tiv tlUul la ataș a 
revenit olandezului 
streurer, cu ace
lași punctaj cu vest- 
germanul Schwar- 
zel, dar cu 
multe victorii 
diferite „mari 
mii".

GUATEMALA, 
cadrul „stagiilor de 
solidaritate". Iniția
te și sprijinite de 
forul olimpie inter
național, la Ciudad 
de Guatemala, spe
cialistul canadian 
Andrzej Kulesza a 
susținut prelegeri și 
lecții practice cu 
antrenori de halte
re din cîteva țări 
din America 
trală.

ELVEȚIA, 
nind vîrsta 
de ani, 
Gafner, 
C.I.O. șl președin
te al Comitetului 
ollmpio elvețian, a 
renunțat la funcția 
pe care o deținea 
tn comitetul olim
pic național, tn lo
cul său a fost ales 
David Piattner (47 
ani), președintele 
federației elvețiene 
de atletism.

iar la Santo Domingo numai 
două (Cuba si S.U.A.), acum, 
la București, fi-au anunțat so
sirea 7 echipe cu reprezentanți 
la toate categoriile ; Bulgaria, 
Cuba. R.D.G., S.U.A.. Ungaria, 
U.R.S.S., Uganda. Alături de 
ele, formația tării noastre.

Boxerii români continuă să 
se pregătească cu seriozitate 
pentru marele examen de la 
începutul lunii septembrie. 
Antrenorul coordonator Eusta- 
țlu Mărgărit 
nament un 
nefiind încă 
nerii se vor
prezentativ în urma galelor de 
„verificare si selecție", pe care 
intenționează să le organizeze 
în zilele de 21. 24 si 25 august, 
la București.

In aceste zile, gospodarii de 
la Patinoarul „23 August" pre
gătesc arena pentru marea 
competiție pugillsticâ care va 
începe la 1 septembrie. Iubi
torii sportului cu mănuși vor 
fi primiți de o arenă cochetă 
în care, sîntem siguri, vom ve
dea meciuri de neuitat...

• In meci amical, la Oslo, s-au 
lntllnit reprezentativele de tine
ret ale Norvegiei fi R. D. Ger
mane. Oaspeții au cîștigat cu 
4—9 (2—0). Au marcat Glowacky 
(2), Forster șl Greteher.
• Ziariștii de sport din R. D. 

Germană au ales pe cel mal 
bun fotbalist al sezonului 1984— 
85. Cele mal multe voturi le-a 
acumulat Hans Jtlrgcn DSrner, 
cu 398 puncte. El are 34 de ani 
șl joacă la Dynamo Dresda pe 
postul de fundaș central șl a 
mai fost dștlgător al acestei an
chete de trei ori. Pe locul se
cund a fost ales tfnărul Andreas 
Thom (Dynamo Berlin), In vlrstă 
de 1* ani, cu 293 p, urmat de 
portarul Rene Mailer (Lokomo
tive Leipzig) cu 292 p.

menține in antre- 
lot lărgit, echipa 
stabilită. Selecțio- 
fixa la „12“-le re-

• TELEX • TELEX •
BASCHET • Turneul feminin 

de 1* Varna a fost cîștigat de 
echipa U.R.S.S., 
garla, Bulgaria, _____
Iugoslavia șl Polonia. In ultima 
zi 4 U.R.S.S. — Bulgaria 90—75, 
Italia — Iugoslavia *1—37,_ după 
prelungiri, Ungaria — 
57—53.

BOX • Italianul Ciro 
și-a păstrat titlul de 
european la cat. cocoș 
du-1 la puncte pe spaniolul Mer- 
cantlno Conca.

CĂLĂRIE • „Marele Premiu- 
de la Bratislava a revenit lui

urmată de Un- 
Canada, Italia,

Canada
de Leva 
campion 

invingin-

• Kalman Meszoly antrenorul 
echipei naționale a Turciei * 
primit, In plus, o nouă funcție, 
aceea de a pregăti șl echipa 
Fenerbahce pentru primul tur 
din „C.C.E.". Fostul internațional 
ungur a declarat că nu este de 
acord cu stilul de joo actual al 
noii sale 
schimbări 
crurile se 
prelungi 
club”.

A Cîteva 
etapă a campionatului vest-ger
man. Campioana, Bayern MQn- 
chen, a pierdut tn deplasare la 
Uerdlngen, cu 1—9, prin autogo
lul Iul WlnklSfer, care a trimis 
o minge „acasă", dar portarul 
Pfaff, neatent, s-a trezit cu ba
lonul In plasă I Bernd Fărster 
(Stuttgart) va fi Indisponibil 
mult timp în urma unei rupturi

formații. «Voi face 
radicale și dacă lu- 
vor îndrepta îmi voi 
contractul cu acest

amănunte după prima

TELEX TELEX
Richard Funder (Austria) • In 
cadrul «Marelui Premiu- de la 
Biaritz, proba de forță a fost 
ciștlgată de vest-germanul Lutz 
Gossing (2,20 m).

CICLISM • Prima etapă a Tu
rului Normandiel (Caen — Val 
de Reuil, 154,5 km) a fost cîști- 
gată de Philippe Adam (Franța) 
In 3h 27,9 • Etapa prolog a Tu
rului Belgiei: contracronometru 
pe 9 km. Pe primele locuri : NU- 
dam (Olanda) »:1T,37; Anderson 
(Australia) 5:1*,37, Vanderaerden 
(Belgia) 5:19,44 • Cursa de la 
Varese (243 km) -. 1. Mantovani,

de ligamente la genunchi. Inter
naționalul vest-german 
ani) a mai suferit un 
accident șl medicii nu 
siguri de reușita unei 
rații. Prima eliminare 
tualul campionat : portarul Croo- 
nen (Bochum) pentru un fault 
comis asupra jucătorului Geyer 
(NUrnberg). Numărul spectatori
lor a fost de 215 000 la cele nouă 
partide. Recordul în materie a- 
parțlne unei etape din campio
natul 1982—83, cind au asistat a- 
proape 300 000 de spectatori.
• Intre 29 august și 8 septem

brie se va desfășura tn U.R.S.S. 
campionatul mondial de juniorii.
• Ttnărul Hugo Maradona (19 

ani) nu dezminte tradiția fami
liei, dovedindu-se un demn ur
maș al fratelui său, celebrul in
ternațional argentinian Diego 
Maradona. Prezent în echipa Ar
gentinei la turneul final al C.M. 
pentru juniori II (sub ÎS ani), 
din R. P. Chineză, Hugo Mara
dona l-a impresionat pe specia
liști șl pe spectatori prin exe
cuțiile sale tehnice. Totodată el 
g-a dovedit șl un bun realizator, 
reușind într-un meci din grupele 
preliminare 
trick-.

(29 de 
asemenea 
mal sint 
noi ope- 
din ac-

un spectaculos „hat-

internațional Lev la- 
,_ , ___  dintre cel mal va
loroși portari din lume în anii 
’00, lucrează, in prezent, la o 
carte In care îți descrie cariera 
fotbalistică. ~ ‘ -
funcția de vicepreședinte al fe
derației de fotbal a U.R.S.S.

• Fostul 
șin, unul

TELEX

Lev lașln deține

Rubricâ realizată de
Ion OCHSENFELD

TELEX •
3. Gavazzi (toți Ita- 

Silva (Portugalia) In
2. Saroni, 
lia). Da 
5h 52 -.00.

HOCHEI
couver
Mondială" pentru juniori. Cîteva 
rezultate : Olanda — India 2—9, 
R.F.G. — Argentina 5—3, Austra
lia — Malaezia 4—0, Pakistan — 
Canada 3—1, Australia — Anglia 
3-3.

POLO 0 In C.E. feminin, la 
Oslo: Olanda — Franța 26—0. 
Norvegia — Suedia 15—3, R.F.G. 
— Belgia 7—7, Ungaria — An
glia 18—5.

PE IARBA O La Van- 
se desfășoară «Cupa
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