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Universiada dc vară începe peste • sâptdrolnAl

SPORTIVI DE VALOARE
VOR REPREZENTA
TINERETUL STUDIOS l

DIN TARA NOASTRĂ e
• Participare românească la șase discipline din program <• Speranțe

ÎN ÎNTÎMPINAREA MARII SĂRBĂTORI

„ȘTAFETA PĂCII" - 
AMPLĂ MANIFESTARE

A TINERETULUI SPORTIV
Lumea contemporană trăiește intr-un timp și 

un spațiu suprasaturat de arme care-i ame
nință existența.

Poporul român —, cu o vocație a păcii veri
ficată în istoria-i milenară — nu obosește să 
militeze cu înflăcărare pentru triumful acestui 
ideal scump, sprijinind cu entuziasm și hotărîre 
valoroasele demersuri ale conducătorului parti
dului și statului nostru, președintele României 
socialiste, tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, 
pentru făurirea unei lumi a păcii, înțelegerii 
și încrederii intre popoare, a libertății și coope
rării, a progresului și bunăstării.

tn acest context se înscriu și marile manifes
tări ale tineretului sportiv al tării, desfășurate în

aceste zile, pe tot cuprinsul patriei, în marea 
acțiune „Ștafeta Păcii", care va poposi mîine 
dimineață (ora 10), de pe cele cinci trasee, în 
Capitală, pe Stadionul tineretului. Aceste cinci 
șuvoaie viguroase ale voinței de pace, în care 
pe parcurs s-au întrunit sute de torente, izvo- 
rînd din milioane de inimi, vor găsi la „Tine
retului", o ambianță deopotrivă sărbătorească și 
solemnă, cu mii de tineri veniți să-i întîmpine 
pe solii păcii din țară și din Capitală. Marea 
manifestare va fi completată cu întreceri de cros, 
baschet, volei, handbal și rugby. Acum, cîteva 
însemnări culese de corespondenții noștri de pe 
traseele marii ștafete.

întemeiate pentru marea întrecere polisportivă a anului
Peste exact o sâptămină. in 

orașul japonez Kobe va avea 
loc momentul inaugural al 
marii competiții polisportive a 
anului : festivitatea de deschi
dere a Jocurilor Mondiale Uni
versitare de vară, ediția a 
XUI-a. La această întrecere de 
amploare, care și-a cîștigat un 
deosebit prestigiu de-a lungul 
anilor — actuala ediție urmind 
a se desfășura în Anul Inter
național al Tineretului, amplă 
manifestare a tinerei generații 
sub nobilele idei ale păcii și 
prieteniei. A.I.T. fiind urmarea 
unei inițiative românești în fo
rurile internaționale —. și-au 
anunțat participarea mesageri 
ai tineretului studios de pe 
toate continentele, în rîndul 
cărora se vor afla numeroși 
sportivi de valoare mondială.

Țara noastră, ale cărei cu
lori au fost reprezentate cu 
cinste la edițiile anterioare și 
care și-au adus o remarcabilă 
contribuție la creșterea presti
giului Universiadelor — orga
nized. de altfel, întrecerile din 
anul 1981 —, se va număra, și 
de această dată, printre cele 

ale căror drapele vor flutura 
in orașul din „Țara Soarelui 
răsare". La actuala ediție, re
prezentanții sportivi ai tinere
tului studios din România vor 
lua parte la 6 dintre discipli
nele din program : atletism, 
gimnastică, judo, înot, scrimă 
și tenis. La disputele, aștep
tate ca întotdeauna cu mare 
interes, din sportul-sporturilor 
vor fi prezenți atleți consa
crat!, în frunte cu fosta record
mană mondială și campioană 
europeană la săritura în lun
gime Vali Ionescu, alături de 
revelații ale sezonului, ca su- 
lițașul Dumitru Negoiță și a- 
lergătoarea Ella Kovacs, de ti
nerele aruncătoare Daniela Cos- 
tian și Simona Andrușcă. Tn 
fruntea gimnastelor se va afla 
multipla laureată a Jocurilor 
Olimpice de la Los Angeles, 
campioană mondială și euro
peană Ecaterina Szabo și o 
altă sportivă binecunoscută în 
marea arenă, de asemenea me
daliată a unor importante în- 

(Continuare in pag a «-al

CRAIOVA. Miercuri după- 
amiază, pe stadionul Central, 
în prezența celor circa 50 000 
de spectatori prezenți la par
tida de fotbal dintre Universi
tatea și Sportul studențesc, au 
fost primiți, într-o atmosferă 
entuziastă, purtătorii gorjeni ai 
„Ștafetei Păcii", care au adus 
mesajele tineretului sportiv din

„NAVE" Șl „ARIPI" FĂURITE DE
La întreprinderea de Avioane București
Vizitarea întreprinderii de 

Avioane București prilejuiește 
reporterului impresii cu totul 
aparte, emoționante. Este deo
sebit de spectaculos să vezi în 
hangarele de construcții cum 
se nasc păsările argintii cu 
tricolorul românesc pe aripi, 
aeronavele ROMBAC . 1-11 ! 
Oamenii acestei unități — una 
din marile realizări ale „EPOCII 
NICOLAE CEAUȘESCU" — în
corporează în ROMBAC nu nu
mai milioane de repere — mi
lioane ! — dar și o parte din 
inteligența lor. iar acum, în 
preajma marii sărbători de la 
23 August, se străduiesc să 
pună cît mai mult suflet.

Nu e surprinzător să aflăm 

Etapa a IV-a a Diviziei „A“ de fotbal dominată de derbyul-derbyuriior, Steaua — Dinamo

CAMPIOANA SAU LIDERUL ? - ACEASTA-I ÎNTREBAREA !

județele Arad, Timiș. Caraș- 
Severin, Mehedinți și Gorj, 
mesaje în care, o dată cu*  do
rința de pace a sportivilor din 
aceste județe, au exprimat 
înalta stimă și recunoștință 
față de neobosita activitate a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretarul general al partidu
lui. închinată salvgardării păcii.

că cei care lucrează aici iubesc 
cu pasiune sportul, fie că este 
vorba de meșterul ieșit din 
schimb, ori de pilotul abia cobo- 
rît din înaltul cerului. Aviatorii 
au iubit dintotdeauna sportul. 
Despre ce vrem să vă vorbim
— centrul de modelism „Aero
nautica" din asociația cu ace
lași nume — pare, inițial, pu
țin spectaculos. Nu-i chiar 
așa...

Avem în față un om cu voce 
domoală, ardelenească, cu miș
cări calculate : inginerul Silviu 
Morariu. Acest veteran s-a în
drăgostit de navomodele de 
cînd era copil — cum ne spune
— și pasiunea aceasta l-a pur
tat prin școli pînă la diploma 

Vineri după-amiază ștafeta dol- 
jeanâ a plecat spre Slatina.

PITEȘTI. Pe stadionul din 
Ștrand, în prezența a peste 
2 000 de tineri și oameni ai 
muncii, a avut loc ceremonia 
primirii. în reședința județului

(Continuare In vag 2—3)
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de inginer de construcții na
vale. Dar i-ău plăcut și aero- 
modelele. Și din nou pasiunea 
l-a purtat spre diploma de in
giner în construcții aeronau
tice. Cînd a venit la Băneasa 
a găsit și aici iubitori ai a- 
acestor sporturi și, la iniția
tiva lui, s-a constituit secția 
„Aeronautica".

„Nucleul a crescut cu oameni 
serioși, care își găsesc în a- 
ceastă activitate nu numai un 
mod de recreare, dar și o a- 
xiotnă a profesiei lor" — ne 
spune S. Morariu. „Aeronau
tica" a prins vînt bun în ve
lele navelor, vigoare în „aripi" 
și bilanțul succeselor în cam-

Viorel TONCEANU

(Continuare in pag 2—3)

Finalele „Daciadei" și Campionatelor naționale

CÎTEVA REZULTATE 
BUNE LA ÎNOT

Cea mai frumoasă și valo
roasă cursă din ziua a doua a 
finalelor „Daciadei" de perfor
manță și Campionatelor na
ționale de înot a fost, conform 
așteptărilor, proba feminină de 
200 m fluture, în care am a- 
sistat la un interesant duel în
tre Maricica Culică și Gabrie
la Baka. Ea s-a încheiat, de 
altfel, cu un nou record na
țional — 2:14,90, Culică smul- 
gînd alte două sutimi rezul
tatului său de la Sofia, exact 
atîta cît a despărțit-o, în urmă 
cu cinci zile, de locul patru 
la europene. Performanțe com
petitive s-au înregistrat și în 
întrecerile pe lungimea de 
bazin ; și Tamara Costachc — 
26,77 (secundată ca și la 
„sută" de Claudia Arsene), și 
mai ales Ionuț Mușat — 23,77 
(urmat de R. Macovei și P. 
Osoianu, acesta cu nou re
cord de juniori, 24,93) au îno
tat în apropierea performan
țelor lor de vîrf pe 50 m liber.

MARICICA CULICĂ

La 100 m spate, Carmen Bu- 
naciu a cîștigat. conform pro
nosticurilor, cu autoritate, lup
ta dindu-se, practic, pentru ce
lelalte poziții, Noemi Lung im- 
punîndu-se la sosire in fața 
foarte talentatei junioare Mă
lina Bădica și a Laurei Ghilic. 
La băieți, o zecime mai repe
de a însemnat victoria pentru 
Cristian Stavriu in disputa cu 
Laurențiu Tache. Succes lejer 
pentru Robert Pinter la 200 
fluture (șapte secunde avans).

Geo RAETCHI

CLASAMENTUL LA ZI
1. DINAMO 3 3 0 0 5- 0 6
2. Steaua 3 3 0 0 4- 0 S
3. Univ. Craiova 3 2 10 5- 2 5
4. Corvinul 3 2 0 1 12- 2 4
5. Sportul stud. 3 2 0 1 10- 3 4

■ 7. „U“ Cluj-N. 3 2 0 1 4- 2 4
Victoria Buc. 3 12 0 3- 1 4

8. Petrolul 3 2 0 1 4- 3 4
9. F. C. Olt 3 111 2- 2 3

10. F. C. Argeș 3 111 1- 2 3
11. A.S.A. Tg. M. 3 10 2 2- 3 2
12. Gloria Bz. 3 10 2 4- 5 2
13. Chimia Rm. V. 3 10 2 5- 7 2
14. F. C. Bihor 3 0 2 1 0- 5 2
15. Rapid 3 10 2 3-12 2
ÎS. F.C.M. Brașov 3 0 12 1- 5 1
17. „Poli“ Tim. 3 0 0 3 2- 7 0
18. S. C. Bacău 3 0 0 3 0- 6 0

PROGRAMUL

Brașov :
Slatina : 
Oradea : 
Rm. Vîlcea : 
Bacău :
Timișoara : 
3ucurești : 

F.C.M.
F.C. OLT
F.C. BIHOR 
CHIMIA
SPORT CLUB 
„POLI"
SPORTUL STUD.
(Stadionul Sportul 

RAPIDBucurești :

București :

Toate partidele încep la ora 18

• Cu numai 1 punct (din 
6), brașovenii se gîndesc 
numai la victorie în meciul 
cu A.S.A. Q Meci foarte 
echilibrat la Slatina, între 
F.C. Olt și Corvinul @ Oră- 
denii și-au... planificat, pro
babil, prima victorie din 
acest campionat. Râmîne 
de urmârit cum vede pro
blema Petrolul... © In me
ciul de la Rm. Vîlcea (cu

MECIURILOR <^\\\\\\\^^^^

- A.S.A. TG. MUREȘ
- CORVINUL
- PETROLUL
- „U" CLUJ-NAPOCA
- F.C. ARGEȘ
- UNIV. CRAIOVA
- VICTORIA 

studențesc)
- GLORIA

(Stadionul Giulești)
STEAUA - DINAMO

(Stadionul Steaua)

„U”), favorite — gazdele. 
® Craiovenii vor să con
firme la Timișoara, după 
victoria în fața Sportului 
studențesc. ® Sportul stu

Derbyurile Steaua — Dinamo au prilejuit întotdeauna 
dispute interesante, atractive. Să sperăm că fi mîine va fi 

la fel t
________________________________________________________________________

dențesc — Victoria, o par
tidă promițătoare, pentru 
spectatori © Rapid — Glo
ria, meciul reabilitării echi
pei feroviare ?

(Continuare in nao 2—3>

AU ÎNCEPUT INTRECEHEA 
Șl IEBMAMI 
JUNIORI MAIII

TIMIȘOARA, 16 (prin iele- 
fon). întrecerile ..Daciadei" de 
performanță și ale Campiona
telor naționale la tenis pentru 
juniori au continuat vineri cu 
finalele de dublu (15—16 ani) și 
cu partidele de simplu (17—18 
ani).

In finala de dublu băieți 
Răzvan Itu (Steaua) — Daniel 
Dobre (Dinamo București) au 
dispus cu 6—1, 6—3 de pere
chea Coste! Coraan — Ciprian 
Porumb („U“ Ciuj-Napoca), în 
timp ce Diane Samungi — Co
rina Taloș (Dinamo București) 
au întrecut cu 6—3, 6—0 pe
rechea stelisto-dinamovistă Mă- 
dălina Voinea — Monica Pe- 
cheann. în felul acesta Diane 
Samungi și Răzvan Itu au cîș
tigat din nou cite un titlu na
țional și tot ei la dublu mixt

Ion GAVRILESCU

(Continuare în vag 2—3)



STEAUA BUCUREȘTI
SI POLITEHNICA TIMIȘOARA,A i r

CLUBURI - „FANION".
DAR CELELALTE?

Ca și la ediția precedentă a 
Campionatelor naționale de se
niori. pentatloniștii de la Stea
ua au cucerit titlul în „duel" 
direct cu cei de la Politehnica 
LL. Timișoara, succesul bucu- 
reștenilor fiind urmarea logică 
a unei valori sporite a trio-ului 
care o compune — Gheorghe 
Marian (învingător detașat și 
la individual). Lucian Țintea, 
Dragoș Pătrui — aceiași spor
tivi care, in urmă cu un an. 
pe lingă titlul national, ocu
pau și un foarte bun loc trei 
in Campionatul mopdiăl de 
juniori. Fără îndoială, trebuie 
să subliniem și contribuția 
penta tloniștilor de pe malul 
Begăi la reușita generală a 
întrecerilor, la clubul studen
țesc acttvind o serie de ele
mente talentate : Cezar Râdu- 
canu, Laszlo Horga. Otto Wer- 
meseher, dublați de cei de la 
C.S.Ș. Timișoara (Sorin Faur, 
Adrian Faur, în special).

Amintind însă de aceste clu
buri. aducem în discuție o pro
blemă care devine mai acută 
de la sezon la sezon : baza de 
cuprindere a pentatlonului. Si 
de această dată, totul sau a- 
proape totul s-a redus la par
ticiparea sportivilor din Bucu
rești și Timișoara, cărora li 
s-a alăturat și juniorul Lauren- 
țiu Mosor, de Ia Petrolul Plo
iești. Adăugind că. în ceea ce-i 
privește pe bucureșteni, doar 
Steaua a fost cu adevărat re
prezentată (12 sportivi în con
curs). celelalte cluburi. Olim
pia si C.S.Ș. 1, altă dată uni
tăți cu pretenții. înscriind în 
competiție doar cîte unul și, 
respectiv, doi pentatloniști ! 
Este. deci, timpul ca la aceste 
două cluburi să se treacă se
rios Ia treabă, să se înțeleagă 
că nu se poate trăi din... a- 
mintiri !

Referindu-ne la pentatloniș- 
tii care au intrat în competi
ție. o referire specială merită, 
desigur. campionul. stolistul

CÎTEVA REZULTATE BUNE LA ÎNOT
(Urmare din pag. 1)

în schimb sosire de... sută în 
cursa-maraton feminină, Teo
dora Hauptricht terminînd cu 
17 sutimi înaintea colegei sale 
din Baia Mare. Eniko Palenc- 
sar.

REZULTATE TEHNICE. 50 liber 
f — 1. Tamara Costache (CSȘ 
Ploiești) 26,77 ; 2. Claudia Arsene 
(Dinamo) 27,84 ; 3. Timeea Toth 
(CSȘ Reșița) 28,04 ; 4. Monica 
Groza (Dinamo) 28,35; 5. Marina 
Miclea (Dinamo) 29,08 ; 6. Corina 
Creț (Baia Mare —• Cluj-Napoca) 
29,14 ; junioare : 1. Costache, 2.
Arsene. 3. Miclea ; 50 liber m —
1. Ionuț Mușat (Dinamo) 23,77 ; 2.
R. Macovei (CSM Suceava) 24.38;
3. P. Osoianu (Lie. 37 Buc.) 
24,93 — rec. jun. ; 4. C. Negrea 
(Dinamo) 25.06 ; 5. J. Bart (CSRfȘ 
Baia Mare) 25,50 ; 6. H. Dumi
tru (Steaua) 25,85 ; juniori : 1.
Osoianu, 2. Bart, 3. D. Stemate 
(Rapid) 27,38 ; 100 spate f — 1. 
Carmen Bunaciu (Dinamo) 
1:04,12 : 2. Nocmi Lung (CSMS) 
1:07.34 ; 3. Mălina Bădică (CSȘ 
Brăjla) 1:07,63 ; 4. Laura Ghilic 
(Lie. 37) 1:07,64 ; 5. Adriana Șer- 
ban (Baia Mare — Brașov) 
1:07,£9; 6. Rodica Fîc (CSȘ Reși
ța) 1:11.02 ; junioare : 1. Bădică,
2. Serbar, 3. Fîc ; 100 spate m 
— 1. Cristian Stavriu (Dinamo) 
1:01,74 ; 2 L. Tache (Steaua) 
1:01.84 ; 3 L. Voiculeț (CSȘ

AU ÎNCEPUT întrecerile Șl
(Urmare clin pag. I)

vor juca finala, cu mari șanse 
de ciștig.

în primul tur dc simplu la 
17—18 ani, favoriții (băieți) 
s-au impus fără dificultăți, 
Mihnea Năstasc. Traian Badiu, 
Adrian Popovici, Silviu Gorgan 
și George Cosac oferind spec
tacole atrăgătoare, acesta din 
urmă de la C.S.Ș. 2 Constanța 
(antrenor Radu Popcscu) im- 
punîndu-se ca un tenisman de 
mare talent, cu reale perspec
tive de afirmare.

Și disputele fetelor au reți
nut atenția, Dianc Samungi, 
Monica Pcchcanu și Consucla 
Roman digpunînd cu destulă 
ușurință de adversare.

REZULTATE TEHNICE, sim
plu băieți turul I : Năstase 
(Steaua) — Florca (Dinamo 
Buc.) 6—2, 6—0 ; Trifan (Elec
trica Timișoara) — Avram (Di
namo Buc.) 6—0. 6—2 ; Enache 
(Dinamo Buc.) — Savu (T.C.B.) 

Gheorghe Marian, care a obți
nut, ca și anul trecut 0 vic
torie detașată. El este in mo
mentul de față, fără îndoială, 
omul nr. 1 în pentatlonul ro
mânesc. vădind calități indis
cutabile pentru acest dificil 
sport, dar, desigur, mai are 
încă multe de învățat la ni
velul seniorilor pretențiile fi
ind altele decit la juniori. 
Gheorghe Marian a fost in per
manență printre cei mai buni 
competitori, victoria sa fiind 
fără drept de apel, dar el tre
buie să confirme, acum și în 
întreceri de sporită valoare. 
Alături de campion, să relie
făm și comportarea sportivilor 
Lucian Țintea, Alexandru Gro- 
zescu, Dan Groza ș.a.. precum 
și talentul de care dau dovadă 
cîțiva tineri, Bogdan Vladu, 
Laurențiu Mosor, Sorin și A- 
drian Faur, dar drumul lor 
spre marea performanță tre
buie să fie jalonat de eforturi 
și mai intense, pentru a obține 
rezultate care să le per,mită 
accesul între cei mai buni.

Nu spunem o noutate cînd 
afirmăm că antrenorii au ma
rea lor contribuție la depista
rea. promovarea și pregătirea 
sportivilor, la actuala ediție e- 
vidențiindu-se Gheorghe To- 
miue, Dumitru Spirlea, Sorin 
Soveja (Steaua) Marian Cos- 
mescu (Politehnica I.L. Timi
șoara). Dar se poate pune în
trebarea : ce au făcut cu ade
vărat ceilalți tehnicieni, dacă 
avem în vedere lipsurile men
ționate și acum, dar și cele de 
la sfirșitul „Concursului Priete
nia" ? Răspunsul pe care-1 aș
teptăm va trebui să fie '• de
monstrat, în continuare, prin 
rezultate cu adevărat competi
tive. prin aducerea în prim- 
plan a unor pentatloniști care 
să ridice acest sport la cotele 
așteptate și pe deplin posibile 
în arena internațională.

Emonuel FANTANEANU

Brăila) 1:03,20 • 4. C. Albu (CSȘ 
Constanța) 1 :03,38 ; 5. L. Bay
(Baia Mare — Oradea) 1:04,05; 6.
1. Truță (CSM Cluj-Napoca)
1:04,10 ; juniori : 1. Stavriu, 2.
Voiculeț. 3. Albu ; 200 fluture f 
— 1. Mari cică Culîcă (CSM$) 
2:14,90 rec. senioare și junioare;
2. Gabriela Baka (CSȘ Reșița)
2:15,43 ; 3. Corina Creț 2:23,80; 4. 
Cireșiica Conțiu (CSMȘ) 2:26,61 ; 
5. Mihaela Neagoe (Reșița — O- 
radea) 2:29,44 ; 6. Corina Dumitru 
(Baa Mare — Brașov) 2:31,44; 
junioare : 1. Cuiică. 2. Creț, 3. 
Neagoe; 200 fluture m — 1.
Robert Pinter (CSMȘ) 2:04,21; 2. 
G. Lupu (Lie. 37) 2:11,45 ; 3. R. 
Bandi (CSȘ Ploiești) 2:11.74 ; 4. 
J. Bart 2:12,96: 5. D. Beko (CSȘ Re
șița) 2:13.17 ; 6. C. Haidu (CSMȘ) 
2:14.75 ; juniori : 1. Pinter, 2. 
Bandi. 3. Bart ; 800 liber f — 1. 
Teodora Hauptricht (CSMȘ) 
8:53,70 ; 2. Eniko Palencsar
(CSMȘ) 8:53.87 ; 3. Ramona Ter- 
șanschi (CSMȘ) 9:2fl,80 ; 4. Mar
cela Țuca (CSȘ Constanța) 
9:31.08; 5. Carmen Bodiu (CSMȘ) 
9:31,23 ; 6. Alice Csaszar (CSMȘ) 
9:43.42 ; junioare : 1. Terșanschi, 
2. Juca. 3. Bodiu ; 4X200 liber m 
—'L Dinamo (Negrea, Mușat, Sta
vriu Vișan) 8:04,26 ; 2. CSMȘ
I 8:09,27 ; 3. CSȘ Ploiești 8:13,15;
4. CSMS II 8:36,19 : 5. Lie. 37 
Buc. 8:55,48 ; 6, CSȘ 1 Constan
ța 8:58,68 : juniori : 1. CSMȘ I.

Competițca continuă azi și mîi- 
ne-, cu reuniuni de la orele 10,30 
și 17,30.

TENiSMANII JUNIORI MARI
4— 6, 6—2, 6—4 ; Badiu (Dinamo 
Buc.) — Popcscu (Alexandria) 
6—0, 6—0 ; Damian (Bacău) — 
Lacea (T.C.B.) 6—1, 6—1 ; Po
povici (Steaua) — Balint (Iași) 
6—2, 7—6 ; Itu (Steaua) — Mo- 
ga (Bistrița) 6—1, 6—0 ; Cosac
— Vespan (Cîmpina) 6—1, 6—0;
Gorgan (Steaua) — Iftisnie (Di
namo Buc.) 6—0, 6—1 : Dascaiu 
(Dinamo Brașov) — Duhovnicu 
(Slobozia) 6—1, 6—0 ;' Nicolae 
(T.C.B.) — Rădulescu (Satu
Mare) 6—2 6—4 ; feminin : Sa
mungi — Cristina Pascu (U.T.A.) 
6—0, 6—0 ; Pecheanu — Pușa 
Dobreanu (C.S.Ș. Buc.) 6—1, 
6—2 ; Consuela Roman (Dinamo 
Buc.) — Speranța Mureșan („U“ 
Cluj-Napoca) 7—6, 6—3 ; Mirela 
Buciu (Steaua) — Cătălina Col- 
giu (Spartacus Brăila) 6—2, 
6—2 ; Aurora Neculai (Galați)
— Narcisa Ciolac (Timișoara)
5— 7, 6—2, 6—2.

întrecerile continuă, titlurile 
de campioni ai „Daciadei" ur- 
mînd a fi atribuite luni seara.

COMPETITIVITATE, PRINTR-UN CAMPIONAT 
PUTERNIC, BINE ORGANIZAT

Cu TĂNASE TĂNASE, decanul antrenorilor de volei
Despre Tănase Tănase, antre- 

noiul de azi al echipei Tracto
rul, la care a revenit acum cîți
va ani, după ce cucerise cu 
Steaua 5 titluri de campion, toa
tă lumea vorbește ca despre „un 
suflet mare“, fie cînd intra în 
teren ca jucător, fie, mai apoi, 
cind economistul Tică Tănase se 
dedica trup și suflet meseriei 
de antrenor. Zbătător și truditor 
în pasiunea sa, care-i adevărată, 
nu are liniște nici între sezoane, 
în vacanță. „Decanul de vîrstă 
al antrenorilor în activitate* * 2 * 4, 
cum îi place să se definească 
acum, are mereu ceva de' spus 
și se oferă cu vervă la schim
buri de replici • De fapt, în
cepe, am ajuns și eu aproape 
de ora bilanțului. Normal, dacă 
socotim că intru in al 35-lea 
an de cînd activez ca antrenor 
& Adăugind și anii în care ați 
fost jucător ar da cam... o via
ță dedicată sportului • In care 
am parcurs toate etapele dez
voltării, succeselor și insuccese
lor voleiului românesc, culegind 
din ele destulă învățătură • Ce-1 
frămîntă acum pe... decan ? • 
Ca și pe alți pătimași, impa
sul în care ne găsim, la această 
oră, în voleiul masculin și so
luțiile puțin fericite alese de fe
derație în chestiuni esențiale • 
Intr-adevăr, voleiul masculin — 
care ne-a adus pînă mai ieri 
mari și multe satisfacții — de 
vreo patru ani nu-și mai află 
echilibrul. De ce oare ? • Există 
și o explicație de conjunctură. 
In ultimul timp s-a manifestat 
o contradicție firească, dar cu 
consecințe mai aspre pentru a- 
cest sport, aceea dintre scăde
rea bugetului de timp liber al 
copiilor și tinerilor și timpul în
delungat (5—6 ani) cerut de în
sușirea acestui joc. Ca să nu 
mai vorbim și de hiatusurile in 
pregătire o Dincolo de conjunc
tură, ce credeți că generează 
impasul ? • Mai ales sistemul

CAMPIONII MONDIALI 
DE JUNIORI,

BRANDENBURG - 1985
Fete

4+1 — România
2 vîsle — R. D. Germană
2 f.c. — R. D. Germană
4 vîsle — R. D. Germană 
simplu — România 
8+1— R. D. Germană

Băieți
4+1 — R. D. Germană
2 vîsle — U.R.S.S.
2 f.c. — R. F. Germania 
simplu — R. D. Germană 
2+1 — R. D. Germană
4 f.c. — România
4 vîsle — U.R.S.S.
8+1 — U.R.S.S.

și pînă în acest an, au fost 
organizate competiții mondiale 
F.I.S.A. pentru juniori, un fel 
de campionate mondiale nu
mite altfel. în toti acești 15 
și, respectiv, 7 ani, cele mai 
multe medalii de aur. excep- 
tînd anul 1985, au fost obținute, 
la fete, in 1981 (2) și la băieți, 
în 1984 (1). Așadar, „flotila de 
aur“ a juniorilor noștri parti
cipant! la marea competiție 
mondială a fost cea din 3- 
ccst an.

Să ne comparăm, acum, cu 
partenerii cei mai redutabili, 
din punctul de vedere al bilan
țului de medalii. La aur, Româ
nia a ocupat locul doi pe na
țiuni. după R.D. Germană, cu 
același număr de medalii ca 
și echipa U.R.S.S. Dar loturile 
R.D. Germane și U.R.S.S. s-au 
prezentat la starturile a 14 și. 
respectiv, 13 probe, avînd, deci, 
loturi mai numeroase, în timp

CONSTANȚA. Joi după- 
amiază, în fața Sălii sportu
rilor. a avut loc o entuziastă 
manifestare la sosirea pe ma
lul mării a ștafetei de pe tra
seul nr. 5, adusă de tulceni. 
Schimbul de ștafetă s-a făcut 
în prezenta unui public nu
meros. De la tulceni au pre
luat-o sportivii C.S.Ș. 1 din lo
calitate. iar despre însemnăta
tea evenimentului a vorbit 
maestra sportului Elena Frîncu. 
secretara C.J.E.F.S. Vineri, șta
feta constănțeană. purtată de 
rugbyștii de la Farul, a plecat 
spre Călărași. (Relatări de la 
corespondenții M. Vlădoianu, I. 
Fețeanu, C. Gruia, D, Soare, 
C. Popa)

— pilot de linie. Andrei Mihai
— arhitect și pilot sportiv, Mir
cea Kirițcscu — inginer de a- 
viație. Și. alături de ei, încă 
foarte multi, de profesii care 
cer înaltă pregătire și respon
sabilitate.

Pășim pe pista de modclism, 
la care acești oameni au mun
cit zeci și zeci de zile pentru 
a-și realiza o bază a lor. tot 
LA NIVEL MONDIAL. Deo
camdată mai au de lucru...

Succesele și hărnicia mode- 
liștilor inspiră admirație și 
respect printre oamenii de la 
„'avioane". Directorul întreprin
derii, ing. Nicolae Gugui, pre
ședintele Comisiei de modelism 
a municipiului București, spune 
adesea : „Dacă am o treabă 
dificilă (firește activități spe
cifice, profesionale — n.n.) a- 
pelez Ia modcliști și pot să-mi 
Iau grija. Sini oameni serioși 
și foarte bine pregătiți

„Aeronautica" — oameni cu ț 
ochii pe nituri, pe planșe, pe 
legăturile firelor kilometrice 
din interiorul aeronavei — sînt 
cu toată ființa lor „pe mese
rie". Iar cînd ies din schimb, 

cu gîndurile spre sportul lor.

competițional al eșalonului de 
vîrf care decide și competitivi
tatea internațională și interesul 
publicului. în acest perimetru s-au 
încercat diverse soluții, dar în 
ultima vreme se ignoră unele 
realități obiective : echipele de 
„A“ ființează pe lingă niște în
treprinderi sau instituții, în mij
locul unor colective și cercuri 
de simpatizanți care vor să Ie 
vadă jucînd de mai multe ori pe 
sezon. Or, în campionatul tre
cut, în 30 de etape desfășurate 
în turnee, echipele au evoluat 
„ acasă" în cîte un turneu. A- 
ccst sistem face, de pildă, ca 
Tractorul Brașov să apară în 
fața publicului său în decembrie 
1984 și apoi abia în 1986 ! Așa 
scade și interesul publicului și 
al celor care susțin material e- 
chipelc, și al acestora în pregă- Aurelian BREBEANU

AMPLA MANIFESTARE A TINERETULUI SPORTIV
(Urmare din pag. 1)

Argeș, a ștafetei vilcene. Cu 
acest prilej, numeroși sportivi 
piteșteni s-au întrecut, comple- 
tînd această mare manifestație, 
in competiții de handbal și vo
lei, de tenis de cîmp și fotbal, 
dotate cu „Cupa 23 August", 
precum și intr-un mare cros 
de masă. Simbătă dimineața, 
reprezentanții sportivilor arge
șeni vor duce mai departe șta
feta, călătorind cu trei mașini 
„Dacia", spre Tîrgoviște.

BRAȘOV. Pe traseul nr. 3, 
„Ștafeta Păcii" a ajuns vineri 
după-amiază la Brașov prin 
intermediul reprezentanților ti
neretului sportiv din județul 
Covasna. La intrarea in mu
nicipiul dc la poalele Tîmpei, 
oaspeții au fost întîmpinați de 
ștafeta brașoveanâ, împreună 
cu care au străbătut drumul 
pînă la Sala sporturilor. îm
podobită sărbătorește, unde a 
avut loc transmiterea către 
brașoveni a mesajelor tuturor 
județelor străbătute. Au fost 
prezenți numeroși tineri stu- 
denti, elevi, pionieri, uteciști. 
sportivi din marile cluburi 
brașovene, care le-au făcut o 
primire călduroasă. Cu acest 
prilej s-au organizat numeroase 
competiții sportive.

FOCȘANI. Sala sporturilor 
Vrancea a găzduit mitingul ti
neretului sportiv vrîncean, al 
tuturor oamenilor muncii din 
județ, prilejuit de sosirea ce-

„CROSUL
în organizarea Consiliului 

municipal al organizației pio
nierilor Oradea (președinte, 
Florica Ștefănescu) s-a desfă
șurat „Crosul Păcii", competi
ție la care au luat parte 1800 
de fete și băieți. întrecerea 
s-a disputat pe distanta, de 
circa 3 000 m, pornind de la 
Teatrul de Stat și continuînd

tire (sportivii depun mai mult 
interes cînd știu că sint urmă
riți de cei pe care-i reprezintă!) 
• Sistemul competițional cu 
turnee s-a adoptat totuși cu un 
scop pozitiv : obișnuirea echipe
lor, a sportivilor cu această for
mă de concurs caracteristică tu
turor competițiilor internaționale 
și astfel, sprijinirea pregătirii re
prezentativelor... • De acord, 
dar ce a avut de cîștigat națio
nala masculină din faptul real 
că în fiecare turneu componen- 
ții săi, mai toți de la Steaua și 
Dinamo, au jucat practic un sin
gur meci cu adevărat de luptă 
— cel direct ? De la celelalte e- 
chipe n-au primit replică • E, 
oare, de vină sistemul câ Dina
mo și Steaua nu întîlnesc nici 
o opoziție, că celelalte divizio- 

,A“ se predau fără lup- 
Nu, dar aceasta fiind rea- 
ultimelor campionate, sis- 
competițional nu rea- 
țelul pentru care a 

adoptat. Valoarea scă-
com-

cînd am avut (și vom a- 
un campionat 

organizat, cu 
echipe bune, 
aspirante Ia 

ar trebui

puternic, 
mai mult de 
de valoare e- 
titlu. Pentru 
eliminate u- 
dirijarea ta-

„A“ tre- 
atent supravegheate, contro- 
permanent, activ și compe- 
în pregătire), In evitarea u- 
compromisuri generate de

nare . 
tă ? • 
li Late a 
temui 
lizează 
fost 
zută a celorlalte formații 
portă o altă discuție • Adică ?
• Volei bun am avut (și vom 
avea) 
vea) 
bine 
două 
gală, 
aceasta, 
nele deficiențe în 
lentelor, în procesul de instrui
re (măcar echipele dc 
buie 
late 
tent 
nor _ _
fondul mic de jucători (cei exis- 
tenți condiționînd în fel șî chip 
participarea ta pregătire și 
jocuri), în menținerea contacte
lor internaționale etc. Iar fede
rația să se consulte mereu, de
mocratic, în toate problemele vi
tale, cu specialiștii care lucrează 
direct și care bun, rău
fac voleiul. • Să revenim 
sistemul competițional, care 
înțeles că vă nemulțumește 
mod special. Ce propuneți ?

la 
am 
în 
• 

Pentru situația de fapt în care 
ne găsim, e nevoie de o îmbi
nare a sistemelor etape săptă- 
mînale — turnee. Una dintre va
riantele posibile ar fi, ca pri
ma grupă valorică (cu Dinamo 
și Steaua) să desfășoare numai 
turnee, iar celelalte echipe să 
joace în etape săptămînale, e- 
ventual cu dublă înțîlnire (sîm- 
bătă 4- duminică), sfîrșind cu 
2—3 turnee pe teren neutru ® 
Și, totuși, 'esențială rămîne tot 
calitatea muncii, care poate fi 
stimulată și de sistemul compe
tițional, dar. mai ales de... inima 
și înțelepciunea celor cărora li 
se încredințează pregătirea echi
pelor.

lor 8 ștafete de pe traseele 
județului, precum și ștafeta 
județului Bacău. Tinerii pre- 
zenti la miting purtau steaguri 
și pancarte cu inscripția „Pace 
și dezarmare !“. Ștafeta oaspe
ților a fost preluată de atleta 
Eugenia Gheorghită. care a 
purtat-o, în fruntea reprezen
tanților vrînceni. la Buzău.

BUZĂU. Vineri după-amiază, 
în fata Sălii sporturilor „Da
cia", a fost primită ștafeta 
vrînceană. Ceremonia, la care 
a asistat un numeros public, 
a fost completată de întreceri 
și demonstrații la atletism, te
nis de masă, lupte, judo, box 
etc. Simbătă ștafeta pleacă spre 
Slobozia.

LA ÎNTREPRINDEREA DE AVIOANE BUCUREȘTI
(Urmare din pag. 1)

pionate naționale, internațio
nale și mondiale, pe care men
torul centrului ni-1 prezintă. 
nu-1 putem reproduce din lipsă 
de spațiu : zeci și zeci de me
dalii și cupe, zeci de trofee 
cîștigate. Ei au și meritul de 
a fi organizat primul concurs 
internațional de machete de 
nave „Amiral Murgescu", în
scris în calendarul NAVIGA, 
și concursul de machete de a- 
vioane. Au construit sute și 
sute de aparate LA NIVEL 
MONDIAL. Protagoniștii cen
trului : Cristian Georgescu — 
mecanic de bord, Jelenioi Fran- 
cîse — tehnician. Ion Botczaiu

PĂcir
pe arterele orașului pînă la 
parcul „23 August". Au cîștigat 
Gabriela Deican (Șc. gen. 14) 
și V. Vidican (Șc. gen. 2) la 
categoria 8—10 ani, Lăcrimioara 
Ghiț (Șc. gen. 2) și 8. Fapp 
(Șc. gen, 9) la categoria 11—14 
ani. Primii trei clasați au fost 
răsplătiți cu frumoase premii.

Ilie GHIȘA, coresp.

EXISTĂ UN VALORC
DE MÎINE" AL SE

Prima ediție a Campionatelor 
mondiale de canotaj pentru 
juniori, desfășurate recent la 
Brandenburg (R.D. Germană), 
a relevat buna pregătire a 
sportivilor noștri, prezenți la 
starturile a 5 probe, din 14. 
Amintim că în 4 probe s-au 
obținut medalii : 3 de aur
(simplu fete. 4 + 1 fete, 4 f.c. 
băieți) și una de argint (8+1 
fete), bilanț ce demonstrează 
că. la Brandenburg, juniorii 
noștri au obținut cele mai 
multe medalii de aur din a- 
nul 1970 pină acum. Precizăm 
că, din anul 1970 — pentru 
băieți și 1978 — pentru fete

ce ect„. 
niat — 
— la s 
aceste 
aur“ a 
80 la 
Români 
echipaj! 
demons 
pregătir 
prezent; 
C.M., c 
realistă,
L. Fold 
Cantem: 
Boia —

Să ve 
tea... m 
mai mu 
2 + 1 (A
M. Nae 
mînă pi 
chipajul 
tîrziind 
culoar < 
zitionari 
comand; 
du-i pi 
cum și 
teau ob 
iul nosi 
5:12,61, 
decit ei 
fiind cr 
finală, ; 
loar cu 
ternic, 
chipei, 
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Aces 
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Miine,

pe stadionul

Campionatul speranțelor

Ghencea 3 PUNCTE PENTRU VICTORIE!
STEAUA - DINAMO, EDIȚIE JUBILIARA-A 75-A! (Să vedem rezultatele)

ediție a derbyului 
—DINAMO ! E o 
maturității depline.

A 75-a 
STEAUA 
virstă a 
Sperăm ca această ediție jubi
liară să fie onorată așa cum 
se cuvine de ambele echipe.

Mai mult ca oricînd, poate, 
acest Steaua — Dinamo se 
joacă într-un moment în care 
forțele echipelor sînt angajate 
pe trei fronturi : 
pionătului. cel al 
„europene" și, mai 
nu trebuie să se 
al echipei naționale care, peste 
numai zece zile, are de trecut 
un obstacol decisiv, și cînd 
spunem decisiv ne gîndim la 
faptul că „tricolorii*  au doar 
varianta Iui „1“ în meciul cu 
Finlanda.

Ce ne poate rezerva derbyul ? 
Dincolo de bătălia pentru 

puncte, sperăm ca derbyul să 
ofere unui stadion... neîncăpă
tor — judecind prin prisma in
teresului — duelul a două e- 
chipe cu stiluri 
Steaua, cu accelerațiile ei cu
noscute, bazate pe o prelungită 
elaborare în linia de mijloc, 
Dinamo — cu un joc mai pu-

cel al cam- 
apropiatelor 
ales — asta 
uite —, cel

distincte.

dar care 
translații 

efectiv.
fi cheile

are avan- 
fluente a

jocului ?
Este

un element de sur- 
dinamoviștilor. 
nască

echipe
l cu

tin rapid, 
tajul unei 
întregului

Care ar
Ele sînt cunoscute.

vorba în primul rînd de due
lurile individuale Lăcătuș — 
Stănescu și Andone — Pițurcă, 
dueluri spectaculoase — în 
perspectivă. Pe de altă parte, 
în cazul unui echilibru de 
forțe între aceste două cupluri, 
poate apărea în prim-plan in
vestiția tactică a celor două 
linii de mijloc — cea a Stelei 
fiind mai rodată decît linia 
dinamovistă, în care integra
rea lui Zare este destul de 
recentă. In cadrul acestor două 
linii s-ar putea să asistăm și 
Ia alte dueluri spectaculoase, 
cum ar fi cel dintre Stoica și 
Suciu sau Kednic și Bălan, 
maratoniștii cu un rol hotărî- 
tor, poate, în desfășurarea me
ciului.

La o primă vedere, perechea 
Lăcătuș — Pițurcă pare mai 
amenințătoare decît „vîrfurile" 
încă neconsacrate ale dinamo- 
viștilor. dar, pe de altă parte, 
această nefixare — prin rulaj

CULESE DE LA COMISIA DE DISCIPLINĂ
® Eliminați de

tru joc periculos, _ ____ ____ _____
și, respectiv, a III-a a campiona
tului Diviziei „A“, Pancu (Petro
lul Ploiești) și Vușcan (Politeh
nica Timișoara) au fost suspen
dați pe cite o etapa. Ambii jucă
tori — aflați la prima abatere — 
au avut o poziție corectă în fața 
Comisiei de disciplină, ceea ce 
ne face să credem în angajamen
tul pe care și l-au luat că a- 
ceasta va fi prima, dar și ultima 
suspendare din activitatea lor 
fotbalistică.

• Imposibil de Înțeles, decît 
dacă ne referim la slaba muncă 
educativă ce s-a dus în colectivul 
respectiv ! în deplasare, la sco
rul de 2—0 pentru echipa sa, 
Constructorul lași, In meciul de 
„Cupă*  cu TEPRO Iași, Achile 
i-a... spus ceva arbitrului,, nemul
țumit că acesta nu ar fi acordat 
Constructorului încă o lovitură 
de la 11 metri, în afară de aceea 
de care beneficiase deja (și din

pe teren pen
ta etapa a H-a

care înscrisese gol). A fost sus
pendat pe 3 etape.

€5 Foarte util testul efectuat de 
F.R.F., prin Comisia de discipli
nă, cu scopul de a constata dacă 
jucătorii și delegații echipelor 
cunosc prevederile Regulamentu
lui de organizare a activității 
fotbalistice, sancțiunile stabilite 
pentru o abatere sau alta. Din 
păcate, majoritatea celor -testați 
n-au cunoscut 
regulamentare, sau au dat răs
punsuri numai 
te. (J. B.).

deloc prevederile

pe jumătate exac-

— poate fi 
priză al i 
care să se

Ambele < 
campionatul 
de sută la sută, 
plifică — dacă mai era nevoie
— cota derbyului. Steaua con
duce cu „plus 4“ în „clasamen
tul adevărului", urmată de Di
namo cu „plus 2“. (Diferența 
constă în faptul că. în timp 
ce roș-albaștrii au jucat de 
două ori în deplasare, dinamo- 
viștii au susținut un singur 
meci „afară", la Bacău.)

După părerea noastră, 
pofida rivalității sportive... cla
sice, marele rol al acestui 
derby, în care Steaua are a- 
vantaiul terenului, este acela 
de a scoate la iveală — în ca
zul ambelor echipe — întregul 
potențial pentru „europene" și
— înaintea lor — de a oferi 
selecționerului Mircea Lucescu 
fișa la zi a unor „tricolori" 
pătrunși de faptul că problema 
nr. 1 a reprezentării noastre 
internaționale la fotbal este, 
in momentul de față, califica
rea pentru Mexic.

Sigur că ambele 
gajate în derbyul 
privesc mereu spre 
foarte înaltă în cupele euro
pene. Dinamo a ridicat-o. nu 
demult, pînă la cota Liverpool, 
în timp ce Steaua a acumulat 
o energie care se cere. în sfîr- 
șit, valorificată. Dar, mai mult 
decît aceste deziderate firești, 
MEXICUL 
TUTUROR 
NOȘTRI SI ÎN PRIMUL RÎND 
AL ACESTOR DOUA ECHIPE 
CARE SE ÎNTÎLNESC ÎN A 
75-A MANȘĂ.

din 
spectacolul.
au început 

un procentaj 
ceea ce am-

în

echipe an
ele miine 

o ștachetă

RĂMÎNE VISUL 
FOTBALIȘTILOR

START Șl ÎN DIVIZIA C“ »>vr 7

PROGRAMUL Sî ARBITRII
ETAPEI DE MIINE

A DIVIZIEI
SERIA I : F. C.

Metalul Plopeni : P.
Constanța — 
Cadar (Bra

șov), Prahova C.S.U. Ploiești — 
A. S. Mizil : C. Bîtlan (Craiova), 
Chimia Fălticeni — Aripile Ba
cău : I. Vereș (Sf. Gheorghe), 
F. C. Ceahlăul P. Neamț — F.C.M. 
Delta Tulcea : N. Bițin (Salon- 
ta), Olimpia Rm. Sărat — Mi
nerul Vatra Dornei : A. Cuzma- 
novici (Reșița), C. S. Botoșani — 
Dunărea C.S.U. Galați : D. Pe
trescu (București), Oțelul Galați
— C.F.R. Pașcani : G. Vișenescu 
(București), Politehnica Iași — 
Dunărea Călărași : I. Ghergheli 
(Baia Mare).

SERIA A II-a : Avîntul Reghin
— Gaz metan Mediaș : “ —
(Tg. Neamț) ~ ~
biu — 
Jakab 
Autom.
Steaua București : Gh. 
tiu (Rm. Vîlcea), Progresul Vul
can București — I.C.I.M. Brașov: 
Cr. Teodorescu (Buzău) — sta
dionul Progresul ; Carpati Mîrșa
— I.C.S.I.M. București’: Gh.
Simcso (Hunedoara), Automatica 
București — I.M.A.S.A. Sf. Gheor
ghe : Gh. Silion (Iași) — stadio
nul Automatica ; Tractorul Bra
șov — Chimica Tîrnăveni : M. 
Georgescu (Constanța), I. P. Alu
miniu Slatina — C. S. Tîrgoviște: 
D. Buciumau (Timișoara), A. S. 
Drobeta Tr. Severin — Electro- 
putere Craiova : L. Săl&gean 
(Satu Mare).

SERIA A III-a : Minerul Cav- 
nic — Aurul Brad : A. Nicolescu 
(Pitești), Strungul Arad — Uni
rea Alba Iulia : M. Toncea (Bucu
rești) , Mureșul Deva — înfrăți
rea Oradea : R. Mușat (Bucu
rești), F. C. Maramureș Baia 
Mare — Metalul Bocșa : I. Ve- 
lea (Craiova), C.S.M. Reșița — 
Minerul Lupeni : M. Lăzărescu 
(București), Gloria Bistrița — 
F.C.M. U. T. Arad : ~ •
(Iași), Olimpia Satu Mare 
Mecanica Orăștie : “
(Vaslui), Jiul Petroșani — C.F.R. 
Timișoara : Ad. Moroianu (Plo
iești), Armătura Zalău — C.I.L. 
Mecanica Sighet : N. Milea (Bucu
rești) .

Meciurile
ora 11.

I. Roșu 
Șoimii I.P.A. Si- 

Muscelul Cîmpulung : I. 
(Cluj-Napoca), Flacăra 

Moreni — Mecanică fină 
Constan-

V. Antohi

C. Ni stor

se vor disputa de la

★
contînd pentru etapaîn meci

a TI-a a seriei I a Diviziei tlB“: 
C.S.M. Suceava — F.C. Progresul 
Brăila 2—1 (1—6). Au marcat : 
Cașuba (min. 1) și Petrescu 
(min. 76), respectiv Văsîi (min. 
80). (I. MÎNDRESCU — oorCEp.).

S-au disputat și 270 de minute 
din cele 3 060 ale campionatului 
de speranțe, competiția cu du
blu scop : mai întîi acela de a 
constitui un rezervor de talente 
pentru divizionarele „A*,  un „fil
tru*  al jucătorilor care vor da 
replici pe prima scenă a fotba
lului nostru și, privită din a- 
cest unghi, întrecerea speranțe
lor necesită o atenție sporită din 
partea cluburilor ; apoi acela de 
a reda echipelor, prin „rodajul*  
corespunzător, titularii acciden
tați intr-un meci sau altul. Pri
mul obiectiv rămîne însă cel de 
bază, dar care nu va putea fi 
realizat decît printr-o colaborare
efectivă între antrenorii primei

1. PETROLUL 3 3 0 0 8- 0 9
2. F. C. Argeș 3 3 0 0 5- 0 9
3. Universitatea 3 2 0 1 10- 3 6

4— 7. Steaua 3 2 0 1 5- 3 6
Victoria 3 2 0 1 4- 2 6
Corvinul 3 2 0 1 4- 2 6
F. C. Bihor 3 2 0 1 3- 1 6

8. „U“ Cluj-N. 3 1 2 0 3- 1 5
9. Dinamo 3 1 1 1 3- 3 4

10. F. C. Olt 3 1 1 1 1- 3 4
11-12. A.S.A. 3 1 0 2 7- 8 3

F.C.M. Brașov 3 1 0 2 3- 4 3
13. S. C. Bacău 3 1 0 2 2- 5 3
14. Gloria 3 1 0 2 3- 8 3
15. „Poli“ Tim. 3 0 2 1 0- 2 2
16. Chimia 3 0 1 2 1- 4 4
17. Rapid 3 0 1 2 0- 5 1
18. Sportul stud. 3 0 0 3 2-10 0

CAVAI

Începe activitatea oficială, competițională 
și in cel de al treilea eșalon al fotbalului 
nostru. Duminică se dispută prima etapă 
a turului campionatului Diviziei 
petiție cu o largă participare 
echipe în 12 serii.

Noua ediție a campionatului 
un regulament de desfășurare 
față de edițiile precedente, Ne 
măsura luată de F.R.F. pentru 
formațiilor, obligativitatea de a 
jucători sub 21 de ani și cel ___  __
peste 30 de ani pe teren, precum și la 
experimentul pentru - •
ofensiv prin acordarea a 3 puncte (în loc 
de 2) în clasament formațiilor cîștigătoare.

S-a intervenit și în repartizarea echipelor

„C“, corn-
— 192 de

are acum 
modificat 

referim la 
întinerirea 
avea trei 
mult doi

stimularea jocului

echipe și cei ai speranțelor. O 
astfel de colaborare a existat, 
de exemplu, între Florin Hala- 
gian și Leonte lanovschi și re
zultatele ei se cunosc. Cum spe
ranțele „Argeșului*  au pornit 
lansate în acest an competițio- 
nal, există toate motivele sâ cre
dem că această nouă etapă a 
colaborării va da roadele aș
teptate.

Petrolul și F. C. Argeș se află 
în fruntea clasamentului după 
primele trei etape. Cu 9 puncte, 
cifră maximă, pentru că în a- 
cest campionat, reamintim, sis
temul de punctaj va fi altul. 
Astfel, pentru victorie se vor a- 
corda trei puncte, iar pentru e- 
galitate un punct. între clasa
mentul vechi și cel nou, după 
primele trei etape, nu există o 
diferență prea mare. .Sigur, mă- 
rindu-se punctajul pentru victo
rie, se face o invitație Ia joc 
deschis, ofensiv. Dar cum fot
balul ‘nostru cam duce lipsă de 
atacanți, poate că n-ar fi fost 
rău ca și apetitul de goluri al 
echipelor să fie punctat, iar cei 
mai eficace jucători — ca și gol- 
geterii de la „A“ — să fie și 
ei aduși în prim-plan și premiați 
la sfîrșitul competiției. Pentru 
a descoperi un nou Dudu Geor
gescu, un nou Cămătaru, un 
nou Hagi...

Laurențiu DUMITRESCU

Șl RADU II 300 !
Miercuri, în etapa a IlI-a a Diviziei „A", am înregistrat rea

lizarea altor »citre-jalon“, atît la nivelul echipelor participante, 
cit șl în contul jucătorilor primei divizii. lată-le :
• S. C. Bacău a susținut pe stadionul Metalul din Capitală 

meciul său cu nr. 700 de cind activează în primul eșalon.
• Stelistul Radu II a jucat la Slatina a 300-a partidă în Di

vizia „A“.
• Portarul Cavai a apărut între buturi, miercuri la Cluj- 

Napoca pentru a 300-a oară, de data aceasta sub culorile echi
pei studenților de pe Someș.

CU TREI JUCĂTORI „SUB 21“
făcut 
alcă- 
punct

in cele 12 serii ale competiției, s-au 
unele schimbări, pentru a duce la 
tuirea unor serii mai echitabile din . 
de vedere „geografic1' și valoric. (Observăm, 
totuși, că in unele serii au rămas cam 
multe echipe din același județ : in seria 
a X-a, de exemplu, activează nu mai pus
tiu de 6 echipe din județul Maramureș. 
Un... progres — totuși — față de ediția 
trecută cind in seria respectivă jucau 9 
formații maramureșene !).

Sperăm ca noua ediție a campionatului, 
să se desfășoare intr-un climat de sporti
vitate, nu ca în stagiunea 1984—1985, 
cind actele de nesportivitate de toate fe
lurile au abundat la multe jocuri, în toate 
seriile. Insultarea arbitrului, lovirea adver-

sarului, comportarea nesportivă a unor 
spectatori au fost foarte des semnalate la 
jocurile divizionarelor „C“. Se impune ca 
in noul campionat aceste practici să nu 
se mai repete.

In final, o sugestie pentru F.R.F. (Comi
sia de disciplină), în scopul menținerii unei 
sportivități depline în acest eșalon : sanc
ționarea mult mai severă decît pînă acum 
a abaterilor, mergindu-se pînă la suspen
darea pe e etapă a jucătorului sancționat 
cu un cartonaș galben, iar cel care lovește 
pe arbitru să fie exclus din viața spor
tivă ! Sancțiuni, firește, foarte severe, dar 
fără de care nu se poate face ordine in 
acest eșalon al fotbalului nostru.

Tomo RABȘAN

PROGRAMUL TURULUI CAMPIONATULUI
SERIA A Xl-a

18 august-
Sibiu — Me- 

Mureșul Luduș 
Sibiului, Elec- 

- Mureșul 
So vata —

ETAPA I —
C.S.U.-Mecanica 

talul Sighișoara,
— Unirea Ocna 
tromureș Tg. Mureș 
Toplița, Lacul Ursa 
Unirea Cristuru Secuiesc, Mine
rul Baraolt — Metalotehnica Tg. 
Mureș, Inter Sibiu — Minerul 
Bălan, Viitorul Gheorgheni — 
Carpați Agnita, Progresul Odor- 
heiu Secuiesc — Oțelul Reghin.

ETAPA A II-a — 25 august
Minerul Bălan — Lacul Ursu, 

Oțelul — C.S.U.-Mecanica, Uni
rea O. S. — Progresul, Carpați — 
Mureșul L., Unirea C. S. — In
ter, Metalul — Minerul Baraolt, 
Metalotehnica — Electromureș, 
Mureșul T. — Viitorul.
ETAPA A III-a — 1 septembrie

Electromureș — Unirea O. S., 
Minerul Baraolt — Mureșul T., 
C.S.U.-Mecanica — Unirea C. S., 
Metalul — Oțelul, Lacul Ursu — 
Carpați, Viitorul — Minerul Bă
lan, Progresul — Mureșul L., 
Inter — Metalotehnica.
ETAPA A IV-a — 8 septembrie

Oțelul — Carpați, Minerul Bă
lan — Progresul, Metalotehnica — 
Lacul Ursu, C.S.U.-Mecanica — 
Minerul Baraolt, Unirea O. S. — 
Metalul, Mureșul T. — Unirea 
C. S., Viitorul — Inter, Mure
șul L. — Electromureș.
ETAPA A V-a — 15 septembrie

Minerul Baraolt — Mureșul L., 
Inter — Electromureș, Metalul — 
Viitorul, Mureșul T. Oțelul, 
Carpați — C.S.U.-Mecanica, Me
talotehnica — Progresul, Lacul 
Ursu — Unirea O. S., Unirea 
C. S. — Minerul Bălan.
ETAPA A VI-a — 22 septembrie

Carpați — Mureșul T., Electro
mureș — Unirea C. S., Lacul 
Ursu — Minerul Baraolt, Pro
gresul — C.S.U.-Mecanica, Mine
rul Bălan — Metalul, Unirea O. S.
— Inter, Oțelul — Metalotehnica, 
Viitorul — Mureșul L.
ETAPA A VII-a — 29 septembrie

Unirea C. S. — Viitorul, Mi
nerul Baraolt — Inter, Oțelul 
Minerul Bălan, Unirea O. S. — 
Carpați, Metalotehnica — Mure
șul T., C.S.U.-Mecanica — Elec
tromureș, Mureșul L. — Lacul 
Ursu, Metalul — Progresul.

ETAPA A VUI-a — 6 octombrie
Progresul — Lacul Ursu, Me

talul — Mureșul L., Minerul Ba
raolt — Viitorul, Electromureș — 
Oțelul, Minerul Bălan — Carpați, 
Inter — C.S.U.-Mecanica, Metalo
tehnica — Unirea C. S., Mure
șul T. — Unirea O.S.
ETAPA A IX-a — 13 octombrie

Unirea O. S. — Minerul Ba
raolt, Viitorul — Oțelul, Mure
șul T. — Metalul, Carpați — 
Inter, Unirea C. S. — Progresul, 
Lacul Ursu — Electromureș, Mu
reșul L. — Minerul Bălan, C.S.U.- 
Mecanica — Metalotehnica. 
ETAPA A X-a — 20 octombrie

Metalotehnica — Mureșul L., 
Progresul — Minerul Baraolt, In
ter — Mureșul T., Electromureș 

Viitorul, Minerul Bălan — U- 
nlrea O. S., Oțelul — Unirea 
C. S., Lacul Ursu — C.S.U.-Me
canica, Carpați — Metalul. 
ETAPA A Xl-a — 27 octombrie

Inter — Lacul Ursu, C.S.U.-Me
canica — Unirea O. S., Metalul — 
Electromureș, Progresul — Car
pați, Viitorul — Metalotehnica, 
Mureșul T. — Minerul Bălan, 
Mureșul L. — Unirea C. S.» Mi
nerul Baraolt — Oțelul.
ETAPA A XII-a — 3 noiembrie

Metalotehnica — Carpați, Elec
tromureș — Progresul, Unirea 
O. S. — Oțelul, Minerul Bălan — 
C.S.U.-Mecanica, Metalul — In
ter, Unirea C. S. — Minerul Ba
raolt, Viitorul — Lacul Ursu, 
Mureșul L. — Mureșul T. 
ETAPA A XIII-a — 10 noiembrie

Unirea O. S. — Viitorul, Lacul 
Ursu — Metalul, C.S.U.-Mecani- 
ca — Mureșul L., Minerul Ba
raolt — Electromureș, Minerul 
Bălan — Metalotehnica, Progre
sul — Mureșul T., Oțelul — In
ter, Carpați — Unirea C. S. 
ETAPA A XIV-a — 17 noiembrie

Mureșul T. — C.S.U.-Mecanica, 
Inter — Mureșul L., Electromu
reș ' — Carpați, Unirea C. S. — 
Metalul, Oțelul — Lacul Ursu, 
Metalotehnica — Unirea O. S., 
Minerul Baraolt — Minerul Bă
lan, Viitorul — Progresul. 
ETAPA A XV-a — 24 noiembrie

Metalul — Metalotehnica, La
cul Ursu — Mureșul T., Progre
sul — Inter, Carpați — Minerul 
Baraolt, Minerul Bălan — Elec
tromureș, C.S.U.-Mecanica — Vi
itorul, Mureșul L. — Oțelul, U- 
nirea O. S. — Unirea C. S.

s.

DIVIZIEI „C“
SERIA A Xll-a

ETAPA 1 — 18 august
Metrom Brașov — Carpați Si

naia, Petrolul Băicoi — Cimentul 
Hoghiz. Victoria Florești — Me
talul Tg. Secuiesc, Minerul Fi- 
lipeștii de Pădure — Utilajul Fă
găraș — Mobila-Măgura Codlea — 
Chimia Brazi Ploiești, Nitramo
nia Făgăraș — Electro Sf. Gheor- 
ghe, I.P.T. întorsura Buzăului — 
Precizia Săcele, Torpedo Zăr- 
nești — Poiana Cîmpina.

ETAPA A II-a — 25 august
Electro 

Metrom, 
Precizia 
Nitramonia, _ , 
Măgura, Chimia — Victoria, Me
talul — I.P.T. întorsura.
ETAPA A III-a — 1 septembrie

Victoria — Cimentul, Mobila- 
Măgura — Metalul, Metrom — 
Utilajul, Carpați — Poiana, Mi
nerul — Precizia, I.P.T. întor
sura — Electro, Torpedo — Pe
trolul, Nitramonia — Chimia.
ETAPA A IV-a — 8 septembrie

Poiana — Precizia, Electro — 
Torpedo, Chimia — Minerul, Me
trom — Mobila-Măgura, Cimen
tul — Carpați, Metalul — Utila
jul, I.P.T. întorsura — Nitramo
nia, Petrolul — Victoria.
ETAPA A V<A — 15 septembrie

Mobila-Măgura — Petrolul, Ni
tramonia — Victoria, Carpați — 
I.P.T. întorsura, Metalul — Po
iana, Precizia — Metrom, Tor
pedo — Chimia, Minerul — Ci
mentul, Utilajul — Electro.
ETAPA A Vl-a — 22 septembrie

Precizia — Metalul, Victoria — 
Utilajul, Minerul — Mobila-Mă
gura, Torpedo — Metrom, Elec
tro — Carpați, Cimentul — Nitra
monia, Poiana — Chimia, 
întorsura — Petrolul.
ETAPA A VII-a — 29 septembrie

Utilajul — I.P.T. întorsura, Mo
bila-Măgura — Nitramonia, Po
iana — Electro, Cimentul — Pre
cizia, Chimia — Metalul, Metrom 
— Victoria, Petrolul — Minerul, 
Carpați — Torpedo.

— Minerul, Poiana — 
Cimentul — Torpedo,
- Petrolul, Utilajul — 

Carpați — Mobila-

I.P.T.

EDIȚIA 1985/1986
ETAPA A

1’crpebo
Petrolul, I.P.T. întorsura 
bila-Măgura, Victoria — 
Electro — Precizia, Nitramonia — 
Metrom, Chimia — Utilajul, Me
talul — Cimentul.
ETAPA A IX-a — 13 octombrie

Cimentul — Mobila-Măgura, Po
iana — I.P.T. întorsura, Meta
lul — Carpați, Precizia — Nitra- 
monia, Utilajul — Torpedo, Mi
nerul — Victoria, Petrolul — E- 
lectro, Metrom — Chimia.
ETAPA A X-a

Chimia — Petrolul, Mobila-Mă
gura — Torpedo, Nitramonla — 
Metalul, Victoria — I.P.T. întor
sura, Electro — Cimentul, Uti
lajul — Poiana, Minerul — 
Metrom, Precizia — Carpați.
ETAPA A XI-a — 27 octombrie

Nitramonia — Minerul, Metrom 
— Cimentul, Carpați — Victoria, 
Torpedo — Precizia, I.P.T. în
torsura — Chimia, Metalul — E- 
lectro, Petrolul — Utilajul, Po
iana — Mobila-Măgura.
ETAPA A XII-a — 3 noiembrie

Chimia — Precizia, Victoria — 
Torpedo, Cimentul — Poiana, E- 
lectro — Metrom, Carpați — Ni
tramonia, Utilajul — Mobila-Mă
gura, I.P.T. întorsura — Mine
rul, Petrolul — Metalul.
ETAPA A Xlll-a — 10 noiembrie

Cimentul — I.P.T. întorsura, 
Mjnerul — Carpați, Metrom — 
Petrolul, Mobila-Măgura — Vic
toria, Electro — Chimia, Tor
pedo — Metalul, Poiana — Ni
tramonia, Precizia — Utilajul.
ETAPA A XlV-a — 17 noiembrie

Metalul — Metrom, Nitramo
nia — Petrolul, Victoria — Pre
cizia, Utilajul — Carpați, Po
iana — Minerul, Chimia — Ci
mentul, Mobila-Măgura — Elec
tro, I.P.T. întorsura — Torpedo.
ETAPA A XV-a — 24 noiembrie

Carpați — Chimia, Minerul — 
Metalul, Torpedo — Nitramonia, 
Precizia — Mobila-Măgura, E- 
lectro — Victoria, Metrom —• 
I.P.T. întorsura, Petrolul — Po
iana, Cimentul — Utilaj uL

VUI-a — G octombrie
— Minerul, Carpati —

* — Mo-
Poiana,

20 octombEie



Campionatele mondiale de caiac-canoe Balcaniada dc handdal feminin - tineret

SPOR TIVII ROMÂNI ÎN CURSĂ PENTRU MEDALII UN MECI Ot TOATĂ FOUMOSfJTA IN PRIMA ETAPĂ
IIAZE WINKED. 16 (prin tele- 

fon), in ziua a doua a întrece
rilor din cadrul Campionatului 
mondial de caiac-canoe s-au 
desfășurat probele pe distanța 
de 500 m. Chiar în prima serie, 
deschizînd întrecerile, a concu
rat și sportivul român Aurel Ma- 
carencu. Aflat alături de un re
dutabil adversar. J. Sarusi (Un
garia), Macarencu a fost nevoit 
să întărească loviturile mai mult 
decît ar fi fost normal pentru 
o cursă de serii, cîștigînd cu 
1:57,09. unul dintre cei mai buni 
timpi ai zilei la această probă 
de canoe simplu. Așadar, spor
tivul nostru are acces în semi
finalele competiției, după o evo
luție remarcată de toți cei ce 
au urmărit cursa, iar timpul 
obtinut l-a plasat printre prin
cipalii candidați la medalii.

Același drept de prezență în 
semifinale îl au acum si spor
tivii din canoea de dublu, Leon 
Arane si Ignat Feodorov. Fără 
sâ forțeze, făcînd o bună cursă 
tactică, ei au ocupat locul trei 
in serie, cu 1:47,01, înaintea 
sportivilor finlandezi T. Gron- 
lund si J. Hakola, considerați 
printre pretendenții la medalii

TURNEUL DE SAH DE LA HERCULANE
Finiș, in întrecerile juniorilor

In runda a 10-a a turneului 
internațional feminin de șah de 
la Băile Herculane, Cristina Bă- 
dulescu a învins-o pe Marina 
Pogorevici, Elisabeta Polihronla- 
de a cîștigat la Gabriela Olă- 
rașu. iar partidele Pavlina An- 
gheîova' (Bulgaria) — Johana Ja- 
godzinska (Polonia) șl Ligla 
Jlcman — Gertrude Baumstark 
s-au terminat remiză. Partidele 
Mariana Ioniță — Irina Levitina 
(URSS) Eugenia Ghindă — Mar
garita Voiska (Bulgaria) și Vio- 
riea Ionescu — Ildiko Madl (Un
garia) s-au întrerupt.

în clasament conduce Irina Le
vitina,' cu 8 p (1), urmată de 
Margarita Voiska — 6 p. (2), 
Cristina Bădulescu — 6 p. Vlo-

TELEX O TELEX • TELEX • TELEX
BASCHET a Rezultate din ca

drul C.M. de junioare de la Co
lorado Springs : Gr. A : Iugo
slavia — Spania 91—43, R.P. Chi
neză — Canada 95—65. Gr. B :
S.U.A. — Australia 79—62, Co
reea de Sud — U.R.S.S. 91—88. 
Primele două clasate din grupe 
se vor califica pentru semifina
le.

CĂLĂRIE • Proba de obsta
cole „Alegeți itinerarul-, de la 
Rotterdam, a fost cîștigată de 
Helena Dickinson (Marea Brita- 
nie) cu 1180 p.

CICLISM • Turul S.U.A. a 
continuat cu etapa a 12-a, cîș- 
tigată de americanul Dough 
Dhaplro în 3 h 11:00, urmat la 
2:05 de compatriotul său Grcg Le- 
mond, liderul clasamentului ge
neral, cu 27 h 19:06. Bernard Hi
nault ocupă Ionul 9 la 11:16 de 
primul clasat , Cursa similară 
feminină (etapa a 7-a) a reve
nit olandezei Corrie Timmermans 
(58 km în lh 16:41). In clasa
mentul general continuă să con
ducă Jeannie Longo cu 9 h 35:51, 
urmată de Madona Harris (Noua 
Zeelandă) la 4:08 0 Turul Casti
liei (în 1urul orașului Toledo), 

0 LA BIAWA, in Japonia, a avut Ioc un 
mare concurs internațional de „triatlon", 
acea faimoasă competiție alcătuită dintr-o 
cursă cicliști de fond (130,2 km), una de 
înot în mare (3,9 krh) și un maraton cla
sic (adică 42,195 km). Au luat startul un 
număr neașteptat de mare de concurent! : 
427. reprezentlnd 33 de țări. Victoria a re
venit „campionului" mondial, americanul 
Dave Scott, care a acoperit 226,295 km ai 
celor trei curse în timpul de 8.39:56 0
DUPĂ O ACTIVITATE competițlonală la 
înalt nivel al performanțelor, atletul ken- 
yan Mike Boit (36 ani), unul dintre cei 
mal reputațl semifondiști din lume (meda
liat cu bronz Ia 800 m — 1:46,0 la J.O. ’72), 
și-a anunțat retragerea din activitate. Nu
meroși atleți de mare valoare au fost in
vitați la Nairobi, capitala Kenyei, la con
cursul de adio al lui Boit 0 UNA DIN
TRE ETAPELE cele mai lungi ale recen
tului Tur ciclist al Franței, cea dintre 
Morztne — Lans en Vercors. a măsurat 
209 km, dntre-care 110 pe munte (șase vîr- 
furi !). S-a calculat că în timpul acestei 

etape cicliștii au dat, cum se spune, circa 
80 ooo de lovituri de pedală. Cele mai mul
te dintre acestea cu maximum de forță !... 
• TELEVIZIUNEA AUSTRALIANA a pre
zentat diferite scene de violență la me
ciuri de fotbal din diferite țări. între care 
și unele din tragedia de pe Heysel, din 
Bruxelles. Neville Wran, primul ministru 
a’ provinciei Noua Galie de Sud. a decla
rat : ..Nu vom permite să se dezvolte în 
Australia o astfel de violentă, cu consecințe 
atît de tragice în alte părți ale lumii !“ 0 
ANUL VIITOR, pe circuitul ..Honda", la 
Suzuka. va avea loc pentru prima oară 
„Marele premiu al Japoniei", cursă de au
tomobilism de formula I. contând pentru 
campionatul lumii. Cursa se va desfășura

la 6 aprilie, după „Marile premii" ale Bra
ziliei — 2 martie șl Australiei — 23 martie 
0 LA CAMPIONATELE de înot ale R. F. 
Germania, la Wuppertal. Michael Gross a 
reintrat, după cum se știe, în posesia re
cordului său mondial la 200 m fluture, în
trecut anul trecut la J.O. cu o singură su
time de secundă de australianul Sieben. 
Este interesantă compararea graficului de 
cursă al ultimelor recorduri : 1983 — Gross 
55.91 (prima sută de metri) +61.14 (a doua

sută) = 1:57,05 ; 1984 — Sieben 57,79 + 59.25 = 
1:57,04, 1985 — Gross 56,71 + 60,30 = 1:57,01 
0 UN RECORD a fost cît pe aci să trea- 
că neobservat, dar noroc că autorul iul a 
sesizat presa șl lucrurile s-au rezolvat. La 
18 mai un „atlet" francez, Yves Pol, a îm
bunătățit recordul național la maraton, 
parcurgând distanța in 4.38:00, cu 20 de 
minute sub vechiul record 1 1 Am uitat să 
menționăm că el a parcurs întreg traseul 
alergând cu... spatele 1 Următorul obiectiv 
al lui Pol este să devină recordamn al lu
mi. adică să coboare sub performanta de 
4.08:19. Tentativa o va face, ta septem
brie la La Coumeuve. 0 DEMONSTRAȚIE 
DE SUMO (luptă specific japoneză, veche 
de peste 1500 de ani) la Madison Square 
Garden, din New York. în prezenta a pes
te 13000 de spectatori. în timpul unei dis

(ei obținind doar 1:50,69), în timp 
ce pe primul loc in serie a 
sosit ambarcațiunea din R.D. 
Germană, 1:44,75.

într-o serie dificilă, cu A. 
Stable (R.D. Germană) și F. 
Csipos (Ungaria), caiadstul nos
tru Vasile Dîba a ocupat. la 
simplu, locul trei cu 1:48,29, 
Campionul nostru olimpic a fost 
devansat de cei doi sportivi de 
mai sus, care au realizat timpii 
de 1:46,82 și respectiv 1:47,56, 
dar românul nu a forțat decît 
aiît cit i-a fost necesar pentru 
calificarea in semifinale... De 
remarcat faptul că timpul înre
gistrat de Dîba i-ar fi asigurat 
cîștigarea seriilor a doua și a 
treia.

Cu un loc secund, în seria a 
IlI-a de caiac dublu, Viorel Po- 
locoșer și Adrian Scoică au 
reușit, de data aceasta, califi
carea direct în semifinale cu 
1:36,90. sosind, este drept, la 
peste trei secunde de câștigă
torii seriei J. Reyes — P. Alegre 
(Spania). Concluzia ce se impu
ne este că în semifinale cei doi 
sportivi români vor trebui să 
se mobilizeze, să pună in joc 
toată tehnica și pregătirea de 
care dispun, pentru a fi compe
titivi în lupta pentru locurile 
fruntașe.

rlca Ionescu — p. (1) și E- 
lisabeta Polihroniade — 5* */i  p.

• Turneul de fotbal va fi 
inaugurat cu două zile înain
tea deschiderii oficiale a U- 
nlversiadel, adică la 22 au
gust. Cele 12 formații parti
cipante au fost repartizate in 
patru grupe : I : Anglia, Ku
weit, Coreea de Sud ; n : U- 
ruguay, R.P.D. Coreeană, R.F. 
Germania ; III : Mexic, R.P. 
Chineză, Algeria ; IV : Fran
ța, S.U.A., Japonia. Sferturi
le de finală vor avea loc la 
30 august, semifinalele la 1 
septembrie, finala 1—2 și 
partida pentru locurile 3—4, 
la 3 septembrie.
• Suedia va fi reprezentată 

la patru discipline : atletlsln, 
înot, scrimă și volei, tn timp 
ce la atletism șl la scrimă 
vor fi prezenți doar cîte un 
sportiv suedez (sulițașul Pe
ter Borglund șl spadasinul 
Greger Forsiaw), la Înot vor 
fi mal multi competitori, în
tre care Per Johansson (me
daliat cu bronz la JO din 
1980 și 1984), campion euro
pean in 1981 la Split și 1933 
la Roma.

cipală protagonistă echipa Bra
ziliei, care a cucerit atunci pen
tru a treia oară șl definitiv „Zei
ța de aur“. încă de pe acum, 
pe străzile marilor orașe mexi
cane se intilnesc la tot pasul, in 
vitrinele magazinelor, pe cărți 
poștale, pe tricouri șl pe mașini, 
atît emblema oficială a campio
natului — emisferele globului u- 
nite printr-o minge de fotbal, 
cît șl cea neoficială — imaginea 
unul fotbalist purtînd tradițio
nalul sombrero. Referindu-se la 
pregătirile pentru întrecerile de

S-au Încheiat turneele interna
ționale de șah pentru juniori șl 
junioare desfășurate la Băile 
Herculane, Galați și Drobeta Tr. 
Severin. La junioare mari a câș
tigat Georgeta Ruță, cu 6,5 p 
(10), urinată de LUlana Leszner, 
Eva Kaczmarek (ambele Polonia), 
Nadejda Mlteseu — 6 p, Mădăll- 
na Stroe șl Smaranda Bolcu —
5.5 p. In turneul masculin ctș- 
tigător este polonezul M. Matlak
9.5 p (13), urmat de O. Navro- 
tescu și I. Cosma — 9 p. La 
cadeți-cadete, victoriile au fost 
obținute de Claudin Zetocha șl 
poloneza Joanna Strzalka.

rezervat amatorilor, s-a înche
iat cu victoria spaniolului Jesus 
Cruz Martin 0 Etapa a 2-a a 
Turului Belgiei (171 km) a pri
lejuit succesul australianului 
Phil Anderson în 4 h 36:40. In 
clasamentul general, pe primul 
loc : Ludo Peters (Belgia) 0 
Tradiționala cursă Milan — 
Vignola (215 km) a fost cișttga- 
tă de Emanuele Bombini (Italia) 
în 5 h 18:00.

TENIS • Turneul de la Mont
real : Lendl — Mayotte 7—6, 
6—2, Edberg — Sundstrom 7—6, 
6—4, Connors — Gerulaitis 6—4, 
6—2, McEnroe — Aerts 6—0, 6—1, 
• La Mawah (feminin): Buda- 
rova — M. Maleeva 1—6, 6—S, 
3—0 (întrerupt din cauza unei 
insolații suferite de sportiva 
bulgară), Rinaldi — Casale 6—3, 
6—2, Lindquist — Thompson 6—3, 
6—2.

VOLEI • A început turneul 
feminin de la Varna : Gr. A '. 
Ungaria — Bulgaria 3—0, R.D. 
Germană — Franța 3—0, Bulga
ria — Cuba 3—1 ; Gr. B : 
U.R.S.S. — R.F. Germania 3—0, 
Polonia — Olanda 3—0. U.R.S.S. 
— Cehoslovacia 3—0.

Cei care nu au reușit califica
rea direct în semifinale au fost 
caiadștii din barca de patru, A. 
Velea — I. Lețcaie — I. Constan
tin și N. Feodosei, urmînd ca ei 
să concureze în recalificări.

Caiacul nostru de patru a tre
cut linia de sosire în 1:29,27, la 
peste patru secunde de câștigă
torii seriei, sportivii din R.D. 
Germană, care au realizat 
timpul de 1:25,45.

Fetele din caiacul de patru, 
Tecla Marinescu — Agafia Cons
tantin — Luminița Munteanu și 
Marina Ciucur s-au clasat, in 
serie, pe locul secund cu 1:39,40, 
după echipajul Ungariei, care a 
realizat 1:39,01, obținind și ele 
dreptul de a evolua în semifi
nale.

Azi și mîine, pe lacul de. la 
Hazewinkel se vor disputa ul
timele curse după care vor fi cu
noscut! noii campioni ai lumii 
la caiac și canoe. Sperăm că 
printre protagoniștii acestor în
treceri se vor afla, ca și la edi
țiile anterioare, multi dintre 
sportivii români.

Vasile TOFAN

UNIVERSIADA DE VARĂ
(Urmare din pag. 1)

treceri, Lavinia Agache. Si la 
judo, speranțe întemeiate, le
gate mai ales de numele lui 
Gheorghe Dani, vicecampion 
european, ale lui Mihai Cioo 
și Mircea Frățică, care au ur
cat pe podiumul ultimei ediții 
a Olimpiadei. înotul va fi re
prezentat de una dintre cele 
mal longevive performere din 
lumea acestui sport, Carmen 
Bunaciu, în palmaresul căreia 
se află, între altele, patru me
dalii de aur cucerite la J.M.U. 
Pe planșe, floretistele Elisabeta 
Guzganu, Rozalia Oros — cla
sate, în această ordine, pe ta
bloul de onoare al Universia
dei de la Edmonton —, cole
gele lor și echipa de spadă. în 
fine, în întrecerile de tenis, 
titularii naționalei noastre de 
„Cupa Davis", Florin Segăr- 
ceanu și Andrei Dîrzu, printre 
cei mai cunoscuți component! 
ai lotului universitar al Româ
niei șl, nădăjduim, printre pro
tagoniștii disputelor de la 
Kobe.

MEXICUL SE PREGĂTEȘTE...

Mexicul, singura țară din lu
me căreia 1 s-a atribuit de două 
ori organizarea „Cupei mondia
le", se pregătește intens pentru 
turneul final al campionatului ce 
se va desfășura anul viitor, în
tre 31 mal șl 29 iunie.

Gazdele, mari iubitoare ale 
sportului cu balonul rotund, nu 
uită reușita campionatului mon
dial din 1970, clnd pe terenurile 
mexicane s-a jucat un fotbal de 
mare spectacol, avînd ca prin-

Sala Floreasca din Capitală 
găzduiește de ieri un eveni
ment sportiv interesant, cea 
de a 7-a ediție a Balcaniadei 
feminine de handbal — tineret, 
la startul căreia s-au prezen
tat reprezentativele Iugoslavi
ei, Bulgariei, Turciei și Româ
niei. După o frumoasă festivi
tate de deschidere, spectatorii 
au urmărit primele două par
tide, dintre care cea dinții a 
fost extrem de plăcută, echili
brată și, mai ales, cu o foarte 
interesantă evoluție a scorului. 
Pină în ultimele secunde ale 
jocului dintre selecționatele 
Iugoslaviei și Bulgariei nu s-a 
putut ști ce echipă va învinge. 
In cele din urmă au cîștigat 
(este drept că un rezultat de 
egalitate ar fi fost mult mai 
echitabil) tinerele handbaliste 
iugoslave : 29—28 (14—13). Este 
suficient să precizăm că în cea 
mal mare parte a timpului a 
condus formația iugoslavă — 
este foarte adevărat la dife
rențe minime. In acest sens, 
ilustrativ este finalul partidei: 
echipa iugoslavă s-a văzut a- 
junsă : 22—22 (min. 49), pen
tru ca — surpriză ! — în min.

incepînd de la finele săptă- 
minii viitoare, vom aștepta, zi 
de zi, vești, sperăm, dintre cele 
mai bune de la reprezentanții 

PE SCURT, DE LA KOBE...

pute. Yasokichi Konishiki. care cântărește 
o bagatelă de... 220 kg, și-a aruncat ad
versarul, pe Kitao (și el cam t<jt pe acolo 
cu kilogramele 1) în brațele spectatorilor 
din primul rind al fotolilor de ring. Și nu 
le-a fost deloc... ușor 1 0 CAMPIONUL 
OLIMPIC Edwin Moses, care spera să-și 
continue în acest sezon seria de succese 
în cursa de 400 mg, a suferit o întindere a 
ligamentelor genunchiului drept, la un con
curs la Sao Paulo. De atunci au trecut, 
iată, cîteva luni șl marele atlet nu s-a fă
cut bine. El acuză dureri mari la trecerea 
peste garduri, ceea ce i-a făcut pe medici 
să mai amine decizia reluării activității... 
0 DOI TINERI portughezi n-au o dorință 
mal mare decît aceea de a figura tatr-o 
„enciclopedie a recordurilor". El și-au pro
pus să parcurgă pe jos o distantă de 4000 
km, în decurs de numai 120 de zile. Jose 
Luis Vllela și Jose Manuel Pereira slnt a- 
oum pe drumul de întoarcere spre Lisa
bona. pe care au părăsit-o la începutul lu
nii mal 0 MONIQUE BERLIOUX, pînă nu 
de mult director la C.I.O., a fost numită 
ta postul de consilier pentru probleme 
sportive ne lingă primarul Parisului. După 
cum se știe, capitala Franței este una din
tre candidatele cele mai autorizate la or

ganizarea J.O. din 1992 0 IN CADRUL 
PROBEI de decatlon la Jocurile sportive 
ale surdo-muților (competiție organizată, 
cu ani ta urmă, și la București) vest-ger- 
manul Miro Bednarek, a înregistrat, cu 
6 922 p, un nou record al competiției. 
0 HOCHEIȘTIl ECHIPEI Ț.S.K.A. Moscova, 
campioană a U.R.S.S., vor întreprinde un 
turneu de mal multe jocuri peste Ocean. 
In decembrie și ianuarie viitor echipa so
vietică va intllnl cîteva dintre cele mai 
redutabile formații din Canada si S.U.A.

Romeo VILARA

55 Bulgaria să conducă cu 
28—24. Intr-un final de mare 
tensiune, iugoslavele au egalat 
în ultimul minut de joc 
(28—28) și apoi au înscris go
lul victoriei. cu 10 secunde 
înainte de sfîrșit ! Au marcat : 
Gole, Kolega — cîte 5, Goljar, 
Delic și Hornjak cite 4, Rin- 
cici 3, Cotar și Poljak cîte 2 
— Iugoslavia, Eneva 10, Ba- 
radgieva șl Dclceva cîte 6, 
Velicka 3, Djavelkova 2, Samo- 
kovlieva — Bulgaria. Bun ar
bitrajul cuplului român I. Ni- 
colae și M. Stăncilă.

In meci vedetă, echipa 
României a dispus la un scor care 
ne scutește de comentarii de 
cea a Turciei : 40—12 (20—5). 
Cele mal eficace din echipa 
noastră Manea — 11 și Oan- 
cea — 8. Au condus : Janos 
Kliment și GySrgy Papp — 
Ungaria.

Programul : AZI, ora 17 : 
Iugoslavia — Turcia ; ora 
18,30 : România — Bulgaria ; 
MIINE, ora 10 : Bulgaria — 
Turcia ; ora 11,30 România — 
Iugoslavia.

Câlin ANTONESCU

tineretului studios sportiv din 
patria noastră la marea între
cere din îndepărtata Japonie. 
Mult succes I

• Uniunea Sovietică va fi 
reprezentată de un lot de 150 
de sportivi, care vor lua par
te la atletism, baschet, gim
nastică, înot, polo, sărituri, 
scrimă, tenis șl volei. Din lot 
vor face parte, între alții : 
atlețli Vasili Bubka, Igor 
Paklin, gimnaștil Dmitri Bi- 
iozercev, Iuri Balabanov, Ol
ga Bicerova, Tatiana Frolova, 
înotătorii Vladimir Salnikov, 
Serghel Zablotnov, Aleksandr 
Sidorenko.
• Recentul campion euro

pean la 100 m liber, înotăto
rul Stephan Caron, este prin
cipala vedetă a lotului fran
cez pentru Universiadă. Alți 
sportivi de certă valoare sînt: 
floretista Laurence Modalne, 
clștigătoare a „Cupei mon
diale ’85", șl săritorul cu pră
jina Philippe Collet (5,80 th). 
Franța va lua parte la șase 
din cele 10 discipline înscrise 
tn program : atletism, gim
nastică. fotbal, Înot, judo, 
scrimă.

anul viitor, președintele Comite
tului de organizare a campiona
tului mondial, Guilermo Caneda. 
a declarat.: „Pină la jumătatea 
lunii decembrie, pe toate cele 12 
stadioane se vor încheia lucră
rile de construcție și reamenaja- 
re. In prezent, șase dintre aceste 
stadioane tși măresc capacitatea 
șl se modernizează conform ce
rințelor F.I.F.A. In ceea ce pri
vește ordinea șl securitatea pe 
stadioane, vreau să asigur pe a- 
matorli de fotbal din întreaga 
lume că vom lua toate măsurile 
pentru a preîntimpina orice ma
nifestare de violență, atît pe te
renurile de joc, cit și în tribu
nele arenelor ce vor găzdui me
ciurile".

ȘTIRI • REZULTATE
O In 16-imile „Cupei U.R.S.S." 

s-au înregistrat cîteva surprize. 
O serie de echipe din prima ligă 
au fost eliminate din competi
ție : Habarovsk — Neftci Baku 
2—0, Torpedo Kutaisi — Dauga
va Riga 0—2 ; Kolos Nikopol — 
Dniepr 2—1, Niva Vinița — Me
talist Harkov 2—0, Metalurg Li
petsk — Ararat Erevan 1—0, Ro
tor Volgograd — Dinamo Mos
cova 3—1. Alte echipe favorite 
pentru cucerirea trofeului au ră
mas în competiție : Dinamo
Kiev — Rostov 4—2, Dinamo 
Minsk — Pamir Dușambe 1—0, 
Alma Ata — Zenit 0—3, Spartak 
Moscova — Ț.S.K.A. Moscova 
2—0 etc.
• Internaționalul danez Busk 

(31 de ani), care a activat la e- 
chipa belgiană La Gantoise, a 
trecut la formația olandeză Maas
tricht.

® Etapa a 16-a din campiona
tul Suediei : A.I.K. — Mjaelby 
1—2, Brage — Oester 2—0, Kal
mar — I.F.K. Goteborg 2—2, Mal
mo F. F. — Hammarby 0—1, 
Norrkoplng — Trelleborg 4—2 
(meciul Oergyte — Halmstad se 
joacă azi). Pe primele locuri : 
Malmo F. F. 23 p, Kalmar 20 p, 
I.F.K. Goteborg șt Oester cu 
cîte 18 p.

® în semifinalele „Cupei Egip
tului" : National — Arsenal 1—0, 
Ismailio — Union Recreation 
4—1 (după 11 m, 0—0 după pre
lungiri). Finala are loc dumi
nică.

® La Gijon (amical) : Oviedo 
— Sparta Rotterdam 4—0. Au 
marcat : Herrero. Ilevla, Tomas 
și Blanco.


