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ÎN ÎNTÎMPINAREA MARII 
SĂRBĂTORI NAȚIONALE 
A POPORULUI ROMÂN 
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Înseninări (Ic la Întreprinderea Meialurgicd li «moara
Pe vatra fostelor ateliere 

C.F.R. Timișoara — cine și le 
mai amintește — s-a înălțat 
unul dintre cele mai impresio
nante bastioane industriale din 
orașul de pe Bega, întreprin
derea metalurgică. I.M.T.-ul, 
cum i-am auzit rostind cu 
mindrie pe oamenii de aid. 
mîndrie pentru produsele lor, 
pentru eforturile pe care le 
depun, mai ales acum, în 
preajma marii sărbători de la 
23 August, ca să își Îndepli
nească angajamentele luate. 
Produc poduri rulante, moder
ne mașini de ridicat și trans
portat, utilaj minier — totul 
la cele mai înalte cote ale ca
lității. Șl la această puternică 
efervescență a muncii din 1- 
mensele hale, din secții șl ate
liere, într-o entuziastă între
cere pentru autodepășire, să a- 
dăugăm emulația din viața 
sportivă a uzinei produsă de 
importantele evenimente poli
tice trăite în ultima vreme.

Pe eîțiva dintre cei care au 
contribuit la avîntul activități

TREI ATLETE ROMÂNE
CANBERRA. între 4 șl 6 

octombrie va avea loc la Can
berra cea de a patra ediție a 
competiției de atletism pe 
echipe „Cupa Mondială”. Vor 
lua parte următoarele opt 
formații. Ia bărbați si la te
mei. ; Africa. America, Asia, 
Europa, Oceania, precum șl se- 
lecțianatele S.U.A., R.D. Ger- 

lor de pe terenurile de sport 
l-am cunoscut tntr-una din di
minețile trecute, la locurile de 
muncă : maistrul Gheorghe 
Berzescu, secția mecanică, res
ponsabil cu activitatea sportivă 
de masă în comitetul sindica
tului („Dacă le place oameni
lor sporial ? Numai la fotbal 
avem aproape 100 de echipe 
angajate acum in Întrecerile 
pentru „Cupa Eliberării”. Fle
care secție sindicală își are e- 
chlpa ei, echipamentul el și— 
ambițiile ei”) ; maistrul Iile 
Pogană, secția mașini de trans
portat, un om mărunțel, pltn 
de viată (.Mobilizarea tineri
lor, a muncitorilor la acțiunile 
sportive nu-1 o problemă. Du- ; 
pă muncă le place să ia o 
„gură de sănătate” la sport”) : \ 
loan Roșea, secția mașini de' 
ridicat și transportat („Plăce
rea mea este turismul. Șl nu 
numai a mea. Avem multe 
colective care merg pe Seme- 
nie, la Herculane, la Moneasa. 
Amatorii de drumeți! abia aș
teaptă să-i invităm"); maistrul

ÎN ECHIPA EUROPEI
mană și Uniunea Sovietică. în 
reprezentativa feminină a Eu
ropei au fost selecționate șl 
trei atlete române : Doina 
Melinie la 1500 m, Mari dea 
Puică la 3000 m st Vali Io- 
nescu la lungime. Definitiva
rea echipei va fi făcută, însă, 
după finala „Marelui pre
miu I.A.A.F. — Mobil” de la 
Roma (7 septembrie).

Traian Bogojel, secția mecani
că („Le place sportul și, ce să 
mai «ie, îmi place și mie") ; 
Ion Kotaru, maistru la între
ținere („Ea noi campionatele 
nu se mai termină. Dăm dia 
unul in altul. I.a fotbal. Ia po
pice, șah, înot...").

Așadar, campionatele „nu se 
mai termină”. Vrea să spună 
continuitate, entuziasm, parti
cipare din plăcerea de a »e 
destinde, in ambianța colectivă 
de pe terenurile de sport. La

Viorel TONCEAHU

(Continuare tn pag " f-J)

„NOUL VAL" 
0 REZERVĂ

Timp de trei zile sala FIo- 
reasca din Capitală a fost gaz
da celei de a T-a ediții a Cam
pionatului balcanic feminin de 
handbal pentru echipe de ti
neret. A fost, deci, un exce
lent prilej de a putea urmări 
„noul val” al handbalului fe
minin din cele patru țări bal
canice ale căror formații re
prezentative au fost prezente la 
start: Iugoslavia, Bulgaria,
Turcia și România. Cum se 
știe, victoria a revenit echipei 
române (antrenori: Remus 
Drăgănesco și Cornel Bădu- 
lescu), care a dominat net în
trecerea, ciștigind toate cele

Proletari dfn teale ț&rile, unîți-vi I

Alergări ._de croi, in plini vară ! O dovadă a pasiunii pentru 
atîetSTh'a tinerelului studios, aflat acum in marea recreație a 
anului școlar 1984/85. Asemenea imagini intilnim aproape peste 
tot, initiate in taberele de vară sau in cadrul cluburilor de 
vacanță... Foto : Aurel D. NEAGU

/n întreaga fără

AMPLE COMPETIȚII DE MASA 
ÎN CINSTEA ZILEI DE 23 AUGUST
In aceste rile premergătoare 

marii sărbători de la 23 Au
gust, în întreaga țară sint or
ganizate ample acțiuni și com
petiții sportive de masă dotate 
cu „Cupa Eliberării”. Dintre 
informațiile primite la redacție 
vă prezentăm :
• ARAD. în cinstea marii 

sărbători, în poligonul Pădu
rice, aflat intr-un frumos ca
dru natural, s-a desfășurat un 
concurs de tir cu aer compri
mat destinat juniorilor II. în 
același timp, la Lipova s-a 
desfășurat un atractiv concurs 
de motocicUsm viteză urmărit 
de paste 6000 de spectatori, iar 
pe frumosul lac Tudor Vladi- 
mirescu din apropierea muni
cipiului s-a desfășurat un reu
șit concurs de navomodele, cu 
participarea a zeci de iubitori 
al acestui sport tehnico-apli- 
eattv. (N. Străjaa-coresp).
• BUCUREȘTI. Pe * arena 

Voința s-a desfășurat tradițio
nala Întrecere de popice „do
tată cu „Cupa Eliberării”, la

AL HANDBALULUI FEMININ,
VALOROASĂ A

trei jocuri disputate și afir- 
mîndu-se ca o formație bine 
clădită fizic cu multe și talen
tate elemente pe toate postu
rile.

Vorbind despre reprezentati
va feminină de tineret a Româ
niei este necesar să subliniem 
de la bun început faptul că, 
deși ea nu s-a arătat încă bine 
închegată (timp mal este pînă 
In octombrie, dnd va avea loc 
C.M. de tineret) ea s-a putut 
impune — destul de categoric 
— prin cota ridicată de va
loare a elementelor care o 
compun. Este ușor de demon
strat acest lucru. 

care s-au întrecut sportivi 
fruntași din echipele divizio
nare „A". Pe primele locuri : 
Mariana Borta (Voința Buc.) 
425 p. Elena Gaman (Rapid 
Buc.) 406 p, respectiv, C. Sla- 
maiesea (Gloria Buc.) 453 p și 
S. Belivacă (Olimpia Buc.) 451 
p. (R. Popescu-coresp.).
• SIBIU. Numeroase între

ceri au fost organizate, în a- 
ceste zile. în Asociația sporti
vă „Carpați" de la întreprinde
rea mecanică Mîrșa. S-a în
cheiat, de pilda, campionatul 
asociației, dotat cu „Cupa Eli
berării" la handbal masculin, 
la care au participat 16 echi
pe. în finală, echipa secției 
710 a dispus de cea a secției 
210 cu 13—11. în plină desfă
șurare se află întrecerile la 
fotbal la care participă 16 for^ 
mâții. De asemenea, se va dă 
startul în cea de a 3-a ediție 
a tradiționalei întreceri turis- 
tico-sportive „Capa crestei Fă
gărașului”. (Uie lonescu-co- 
resp.).

NAȚIONALEI
începînd cu portarul Anca 

Căpraru (Brașov), calmă, aten
tă, bine orientată și din acest 
motiv plarindu-se corect, cu 
reflexe prompte, și terminînd 
cu extremele : Corina Nisipea- 
nu (Iași). Denisa Romete (Rm. 
Vîlcea) și mai ales, Ribana 
Oancea (Brașov) foarte rapide, 
pierind pe contraatac, bine, 
dar avînd încă unele lacune 
în ce privește jocul pozițional, 
echipa are o „dotare" gene
rală, mai mult decît bună. Să

Călin ANTONESCU

(Continuare In two t—S}

Ieri a plecat spre Kobe, la Jocurile Mondiale Universitare, delegația sportivă studențească
 • î^W*5-.-r

MULT SUCCES REPREZENTANȚILOR TINERETULUI NOSTRU!

la deschiderea oficială a ce
llei mai mari competiții poli
sportive a anului. .Tocurile 
Mondiale Universitare de vară 
de Ia Kobe — Japonia. Un eve
niment major, cu semnificații a- 

. parte, prin organizarea sa în A- 
' nul Internațional al Tineretului, 
manifestare care aduce în 
prim-pian idealuri cu "o ■ în
cărcătură deosebită, scumpe 
oamenilor de pretutindeni — 
„Participare. Dezvoltare, Pata”. 
Aceasta este, de altfel, și mesa- 

sportivă studențească a Româ
niei, pornită ieri. de la 
Aeroportul Otopeni. la mii 
de kilometri depărtare. sure 
„Tara Soarelui Răsare". 
Acolo, timp de eproape 
două săptămini, reprezen
tanții tineretului studios din 
tara noastră vor căuta, 
după cum ne-au asigurat, la 
plecare. într-o unanimitate 
emoționantă, să fie demni 
mesageri ai realităților noi 
din România socialistă. In 

toții. o întrecere sportivă 
disputată la cel mai înalt ni
vel. la care și-au anunțat par
ticiparea performeri de deo
sebită valoare din peste 100 
de țări de pe toate continen
tele.

Cel mai numeros lot este 
al atletilor. Si e normal, 
sportul sporturilor bucurîn- 
du-se de o mare audientă si 
în rindurile tineretului stu
dios din lumea contemporană. 
Desigur, ca si oină acum, fe

te ale speranțelor în compor
tări bune și în obținerea de 
medalii — idee confirmată, 
spre pildă, de binecunoscu
tele Vali lonescu sau Cris- 
ticana Cojocaru —, dar si a- 
tletii, mai putini Ia nu
măr. doresc să se apropie 
de faima colegelor. „Aștept, 
ta a doua mea participare la 
Universiadă. — ne mărtu
risea demifondistul Petru 
Drăgoescu. rezultate și clasări 
pe măsura începutului de an, 

europenelor de sală. Mi-as 
dori o cursă tactică ia 1590 m 
și una de efort total la 800 m“. 
Iar Dumitru Negoiță își 
argumentează optimismul prin 
recenta sa performantă (92.42) 
de la Stara Zagora. confir
mată cu cinci zile în urmă ia 

aruncarea suliței, în cadrul unui

Geo R A ETC HI 
Radu T1MOFTE

(Continuare In pag. t t-a)



La Cottbus începe a Vlll-a ediție a C.E. de atletism (juniori) Citeva zile pină la C.M. de box-tinereî

SPORTIVII ROMÂNI - GATA DE ÎNTRECERE !
COTTBUS 20, (prin telefon). 

— După ce la Varșovia 
s-au desfășurat în urmă cu 
peste două decenii, primele în
treceri atletice europene de ju
niori (avind un caracter semi
oficial), forul continental al 
primei discipline olimpice a 
acordat orașului Cottbus, din 
R. D. Germană. organizarea 
celei de a VIII-a ediții 
Campionatelor europene 
atletism pentru juniori, 
după cum spunea primarul
Tașului, Erhard Muller, muni
cipalitatea a primit această a- 
legere a A.E.A. ca o recunoaș
tere a dezvoltării acestui spec-

otanților acestei țâri) și ca 
sarcină de onoare.

De joi și pină duminică, 
stadionul de atletism (10 

dreaptă, para
de desfășurare 
lungime și tri- 
în perimetrul 

Cottbus,

pe 
cu-

a 
de 
și. 
o-

Alina Astafei

loare pe linia 
lele cu locurile 
a săriturilor la 
plusai t), aflat 
Centrului sportiv din 
cei mai buni tineri atleți (li
mita de vîrstă : băieți — 19
ani, fete — 18) de pe bătrînul 
continent — speranțe olimpice 
ale diferitelor țări — se vor 
întrece pentru obținerea lauri
lor de prestigiu ai „europe
nelor".

Printre aceștia și cei 15 atleți 
și atlete din România, care 
vor lua astfel startul : Corina 
Roșioru (100 și 200 m), Ana 
Pădurean și Maria Pîntea_(800 
m), Adriana Dumitru și 
Una Misaroș (1500 m), 
patra Pălăcian și Dorina 
nic (3000 m), Ana Maria 
ghia (400 mg), Lcnuța 
(5 km marș), Carmen 
(lungime), Alina Astafei 
țime), Elisabeta Anghel . .
tatlon), Victor Barbu (3000 m), 
llie Elena și Dumitru Dobra 
(5000 m).

Cris- 
Cleo- 
Cale-
Dră- 
Ignat 
Sîrbu 
(înăl- 
(hep-

Marea majoritate a reprezen
tanților noștri au evoluat, la 
începutul acestei luni, la tradi
ționala întrecere a tinerilor 
atleți din țări socialiste „Con
cursul Prietenia", găzduită la 
Pitești, unde Corina Roșioru 
(11.83 la 100 m și 23,61 la 200 
m). Ana Pădurean (4:10,89 la 
1500 m), Cleopatra Pălăcian 
(9:14,56 la 3000 m), Ana Maria 
Drăghia (59,44 Ia 400 mg), Eli
sabeta Anghel (5809 p la hep- 
tatlon) au urcat pe prima 
treaptă a podiumului. Toți cei 
15 juniori români intră în con
curs cu dorința de a realiza 
rezultate superioare și cu gin- 
dul că performanța Margaretei 
Keszeg (titlul continental 
1500 m la ediția 
de la Viena) poate

Joi, în prima zi 
ției 
ora 
orei 
lele 
100 
(b), 
fiind programată la ora 17.

la 
precedentă, 
fi repetată, 
a competi- 
începînd la(cu programul

11 și încheindu-se în jurul 
21) se vor desfășura fina
la disc (b), lungime (f), 
m (b și f), 10 000 m marș 
ceremonia de deschidere

Paul SLÂVESCU

STIINTA - ClSTIGĂTOAREA TURNEULUÎ
$

DE HANDBAL (f) DE LA
(prin telefon). în 

clubului sportiv 
Stiinta. Sala spor- 

localitate a găzduit

PUGILISTII NOȘTRI ASTEAPTA» » »

cu încredere primul gong
• Gale de selecție pentru stabilirea titularilor la citeva categorii
de greutate ® S-a muncit bine și se poate spera in rezultate pe măsura

Campionatele mondiale de 
box — pentru tineret se 
pronie cu pași mari. Pină 
la 1 septembrie, cînd se va da 
startul în această a treia edi
ție a întrecerii, 
tara noastră. au 
mas citeva zile, 
sportivilor români 
cum se spune. în 
tă. După un stagiu
Sf. Gheorghe, unde 
de lucru și temperatură 
fost excelente, 
coordonator al lotului. Eu- 
stațiu Mărgărit, și ajutoarele 
sale. Relu Auraș si Emil 
Popa — care beneficiază de 
sfaturile si experiența de 
necontestat ale antrenorului

a-

găzduită de 
mai ră- 

Pregătirile 
au intrat, 

linie dreap- 
petrecut la 

condițiile 
au 

antrenorul 
lotului, 
și

Relu Auraș
- care 

si

INTERNATIONAL
BACAU

taculos sport, care este atletis
mul, în R.D.G. (n.n. 12 din ac
tualele recorduri feminine și 9 
masculine ale „europenelor" de 
juniori — din totalul celor 36 
de probe — aparțin reprezen-

BACAU 
organizarea 
universitar 
turilor din 
un puternic și reușit turneu a- 
mical international feminin 
de handbal, cu participarea 
campioanei Cehoslovaciei, — 
Iskra Partizanske, precum si 
a formațiilor B.S.C. Hallo
ren Halle (R. D. Germană).

Ka- 
Sibiu. 

na- 
Stiin-

ÎNSEMNĂRI DE LA l.M. TIMIȘOARA
(Urmare din pag. 1)

ora vizitei noastre, în plină 
desfășurare — „Cupa Eliberă- 
rării".

Dar, ca să-ți dai seama cu 
adevărat de pasiunile sportive 
ale oamenilor de la I.M.T. tre
buie să vizitezi 
sportiv al acesteia, 
resurse proprii și 
lor. L-am vizitat 
secretarul asociației, 
Laurențiu, crescut aici de cînd 
era „copilul uzinei", apoi a- 
juns prin „fără frecvență" pro
fesor de educație fizică și loan 
Teodorescu, proiectant princi
pal, omul cu idei si cu suflet 
pentru tot ceea ce poate fi vă
zut în complex.

Pentru timișoreni, stadionul, 
numit odinioară „Electrica" 
este un „fief" al atletismului 
și fotbalului, cu vedete cele
bre, cu echipe pe aceeași mă
sură care au trecut pe aici. 
Veteranul stadion este sîmbu- 
rele în jurul căruia a înflorit 
o impresionantă salbă de ame
najări. loan Teodorescu, om 
robust și vioi ca un adoles
cent, ține să vedem tot : trei 
terenuri de fotbal, pe lingă 
„principalul", popicăria cu 
două piste, bazinul olimpic și 
alte două (cu apă geotermală 
pentru public și cu apă ușor 
încălzită pentru copii), terasa 
pentru destindere și agrement, 
terenul de handbal. Ce ne-a 
impresionat și mai mult sînt 
vestiarele elegante, fiecare în 
altă culoare, sauna și amena-

complexul 
ridicat prin 
prin munca 
însoțit de 

Tibcriu

jările pentru recuperare, cu
bazin îmbrăcat cu plăci de
marmură, cabinele de asistență 
și aleea cu mese și scaune și 
flori din fața sediului asocia
ției. Cum a fost 
„Dacă nu nc bucuram 
jinul plin dat de dr. 
niță Bagiu, directorul 
președintele de onoare 
eiației, nu știu...".

Sînt zile cînd pe amenajările 
complexului caută loc de 
creere nu numai oamenii 
treprinderii ci si mii de locui
tori din orașul florilor. „Am 
avut și 10 000 pe zi" ne spune 
Tiberiu Laurențiu, cu satisfac
ție. Dacă-ți bate inima pentru 
sport nu se poate să nu te 
bucuri. Aceștia sînt oamenii 
I.M.T.-ului în muncă șl în 
sport.

posibil ? 
de spri- 
ing. Io- 
general, 
al aso-

re
in-

în ,,Raliul Cibinium“

SUCCES AL ECHIPAJELOR
I. A. „DACIA“ PITEȘTI

La start - 91 echipajc

LA DUELEA, (URSA

POPULARA DE INOT-EOND
Un grup de entuziaști din ca

drul secției trenuri frigorifice 
ITIA Buftea lansează o invitație 
tuturor iubitorilor înotului, spor
tului ta general, de a participa 
duminică 8 septembrie la con
cursul organizat pe lacul Buf
tea. Traseul va măsura între 1 
Șl 3 kilometri, în funcție de ca
tegoria de vîrstă : 14—21 ani.
masculin, consacra ți — 3000 m, 
taeepători — 1500 m ; îl—15 ani, 
pe 1500 m ; peste 45 ani, aceeași 
distanță ; feminin, consacrate — 
8000 m, începătoare — 1000 m. 
Plecarea șl sosirea vor aCea loc 
de la noua . bază sportivă și de 
agrement Buftea, de ltogă stu
dioul cinematografic. ConcuTsuJ “ 
va începe la ora 10.

Pentru amatorii de mișcare șl 
de... premii (multe și frumoase, 
ne asigură organizatorii), un a- 
mănunt : înscrierile se fac, până 
la 31 august, la Buftea, telefon 809/2OT5S.

Pe șoselele județului Sibiu s-a 
desfășurat o interesantă compe
tiție automobilistică, „Raliul Cl- 
binium", ajuns la cea de a S-a 
ediție, contând ca a 3-a etapă a 
campionatului republican. de ra
liuri. La start s-au aflat 91 de 
eebipaje : 86 de autoturisme șl, 
în premieră, 5 autocamioane. 
Traseul a măsurat 286 km (Si
biu — Slimnlc — Daia — Cis- 
nădie — Păltiniș — R. Sadului — 
Sibiu — Cheile Cibinului — Păl
tiniș — Sibiu), numărul echipa
jelor care n-au reușit să-1 par
curgă, fiind de 16 — abandonate.

Primii clasați : _
tori — 1. I. Rusu ■ 
(Mecanica Mediaș), 2. 
M. Vasile (Mecanica 
A. Rădulescu — V. 
Câmpulung Muscel) ; 
1. A. Botezau — V. 
Sibiu), 2. P. A Idea • 
reanu (ITA Electromureș), 3. ~D. 
Buzoianu — D. Popa (Calculato
rul București) ; grupa „C“ — 1. 
L. BaUnt — D. Banca, 2. Șt. Va
sile — O. Scobal, 3. G. Urdea — 
C. Măcăneață (toate 3 echipaje
1. A. „Dacia" Pitești). Tot aceas
ta este ordinea și in Clasamen
tul general al raliului. Autoca
mioane : 1. C. Stinghe — C. Ne- 
delcu, 2. N. Grigore — C. Ru- 
gacs, 3. A. Pană — D. Nicolae 
(toate 3 de la Steagul roșu Bra
șov). Clasamentul pe echipe al 
raliului : 1. I.A. „Dacia" Pitești,
2. IPA Sibiu, 3. Unirea Tricolor 
București.

grupa lncepă-- P. Crețu 
V. Tish —
Mediaș), 3.
Milu (AGR 
gr. „A" — 
Popa (IPA
- F. Zogo-

2.

Die IONESCU — coresp.

concurs, adică în ve- 
,,Patinoarului arti-

August".
se mișcă bine. Nu

să nu-si îndeplinească o- 
îndrăz- 
aceas- 

a bo- 
întreaga

emerit Ion Popa, acum în ca
litate de „consilier" — și-au 
adus elevii cit mai aproape de 
locul de 
cinătatea 
ficial 23

Băieții
s-a făcut rabat la efort și 
disciplină. Acumulările tre
buie să dea roade. Numai ne
șansa poate face ca acești „co
pii"
biectivele. destul de 
nete, propuse pentru 
tă mare competiție 
xului juvenil din
lume. Acum. în ultimele zile 
de antrenament. se pune
accentul pe cizelarea mij
loacelor de atac si apărare, pe 
îmbunătățirea și 

elementelor 
pe aducerea 

maximă a 
la op- 

im- 
împli- 

! zile

Hidrotehnica Constanța, 
pid București, C.S.M. ‘ 
și a deținătoarei titlului 
tional al țării noastre,
ța Bacău. O foarte bună com
portare a avut-o formația bă
căuană care a terminat neîn
vinsă turneul, 
mai atractivă,
cat nivel tehnic, 
sustinut-o în 
chinei cehoslovace 
Partizanske. Superioare 
toate capitolele, 
au cîștigat < 
Evoluînd la 
componentelor

Partida cea 
de un ridi- 

Stiinta a 
compania e- 

Iskra 
la

studentele 
cu 31—21 (17—11). 

nivelul valorii 
• Tormației. Hi

drotehnica a terminat, de ase
menea. victorioasă. în 
campioanei Cehoslovaciei, de 
care a dispus cu 25—21 (10—14).

Celelalte rezultate : Stiin
ta Bacău 29—19 (16—9) cu Hi
drotehnica. 29—18 (17—9) cu

fata

Sibiu : Hidrotehnica
(13—7) cu Halloren 

25—24 (10—12) cu C.S.M. 
17—16 (7—9) cu Ra-

Iskra Partizanske 23— 
(11—9) cu Rapid. 22—18 

cu C.S.M. Sibiu. 26—19 
cu Halloren : C.S.M.

(11—7). cu Halloren.
(8—13) cu Rapid ; Ra- 
Halloren 23—19 (9—10). 

final : 1.

Halloren Halle. 39—24 (21—11) 
cu Rapid, si 40—26 (23—9). cu 
C.S.M.
27—15 
Halle. 
Sibiu.
Pid :
20
(11—7) 
(8—8) 
22—18 
26—24 
pid —
Clasament final : 1. Stiin
ta. 2. Hidrotehnica. 3. Iskra 
Partizanske, 4. C.S.M. Sibiu. 5. 
Rapid. 6. Halloren Halle. Cea 
mai eficace : Elena Gheorghe 
— 63 de goluri înscrise, 
mai bun portar : Viorica 
nică (Hidrotehnica), 
tehnică jucătoare : 
Tîrcă.

Eugen TEIRĂU —

Cel
Io-

Cea mai
Eîcna

coresn.

„NOUL VAL“ AL HANDBALULUI (f)
(Urmare din pag. 1)

subliniem că punctul forte îl 
constituie linia de la 9 m, adi
că interii : Estera Laszlo (Tg. 
Mureș), Gabriela Horga (Iași), 
Liliana Bloju-Țopea (Rm. Vîl- 
cea) și Eva Darvas (Bacău) — 
toate înalte, cu forță de șut, 
poate încă lipsite de mobili
tate și viteză (excepție, Estera 
Laszlo), dar, evident, cu fru
moase perspective. Bine se 
prezintă lucrurile și le cele
lalte „capitole" ale echipei, 
care are un conducător de joc 
inteligent și bine înzestrat teh
nic, Nicoleta Boriceanu (Bra
șov), precum și un pivot ac
tiv, pătrunzător (trebuie, to
tuși, să progreseze pe plan fi
zic) Simona Manea (Constan
ța). Toate handbalistele amin- 

o 
ne 
nu

tite sînt — repetăm! — de 
reală perspectivă, ceea ce 
permite să afirmăm că 
peste multă vreme prima echi
pă reprezentativă va avea de 
unde să se... aprovizioneze.

Clasată pe locul secund, 
chipa Iugoslaviei a manifestat 
multă voință și putere de 
luptă, avind in Zdenka Sirinici

e-

un portar cu calități, în Aran- 
ka Ilornjak o conducătoare de 
joc bună și foarte activă, în 
Sonja Cotar o handbalistă in-

PREMIILE COMPETIȚIEI :
Golgeter : KRASIMIRA 
ENEVA (Bulgaria) 28 de 
goluri 
Cea mai 
SONJA 
slavia) 
Cei mai 
ANCA CĂPRARU 
mânia)
Cea mai disciplinată e- 

chipă : TURCIA.

bună jucătoare: 
COTAR (Iugo-

bun portar : 
(Ro-

teligentă și bună finalizatoare. 
Reprezentativa Bulgariei a con
tat foarte mult pe aportul înal
tei și tehnicei Krasimira Ene- 
va și pe valoarea portarului 
Mariana Ivanova. Despre echi
pa Turciei trebuie spus că ea 
s-a prezentat mai bine de la 
un joc la altul, ceea ce ne 
face să credem că multipli
carea contactelor internaționale 
va face să-i crească evident 
valoarea.

perfectio- 
de tac- 
în formă 

tinerilor
momentul 

Iată dezideratele, 
ce trebuie 
aceste ultime 
startului.

problema majoră a 
rămâne alegerea 

titulari pentru Cam- 
mondial.. Dacă la 

categorii 
este

narea 
tică si 
sportivă 
pugilisti 
tim.
portante, 
nite în 
dinaintea

Dar
tehnicienilor 
celor 12 
pionatul mondial.. Dacă 
unele categorii de greutate 
situația este rezolvată — 
cum este de exemplu la ..mij
locie". unde severineanul

£3

Dumitru 
ca titular 
valoare 
cru îl p 
pre „se 
„semiușori 
migrei". 
semnelor 
trenorii 
ca în a 
ții la 1 
națională 
de 
de 
la 
cu 
vor
Marian Po 
(semimusc 
trescu si 
(cocoș). 
Nicolae, 
Caraman
Damian $ 
(semigrea), 
nume. car. 
ceastă re 
un spectac 

îi aștep 
tri sporti 
dialelor". 
evoluțiile 
timea ce' 
ră școal

de 
gală v 
Arena 
începe 
nutea

B

BU1

Vineri, incep in Su

CAMPIONATELE Ml
LA HALTERE-SEh

Vineri. în orașul suedez 
Sodertălje (de lingă Stoc
kholm). încep Campionatele
mondiale de haltere pentru se
niori. Este, firește, cea mai 
mare întrecere din acest an. la 
care. alături de 
sportivi 
startul 
lalte i

La 
competiție participă 
mai în formă sportivi români : 
Constantin 
Mateeș 1 
(60 kg), 
de juniori 
categoria 
campionul 
chcru la 
(82,5 kg), 
european 
tegoria 
Si Vasile 
ceeasi categorie.

După cum afirma antrenorul 
principal Stefan Achim, toți

în 
(de 

încep

alături 
europeni, 

halterofili 
continente.

această

valoroșii 
vor lua 

de pe cele-

prestigioasă
Si cei

reprezentan 
formă buni 
la C.E. de 
am mai m 
tea că nun 
tie mai bui 
rezultate) 
natele eu 
noștri se v 
nou.

Campiona 
31 august.

i Chiru si Dorel 
la categoria pană 
campionul mondial 

i Andrei Socaci, la 
semimijlocie (75 kg), 

olimpic Petre Be- 
eategoria mijlocie 

campionul olimpic si 
Nicu Vlad, 

grea-ușoară 
Groapă,

la ca- 
(100 kg) 
la a-

• Inti 
vor desxa 
întrecerile 
Prietenia", 
sarea urn 
cat cocos : 
cat. pană : 
ușoară : 3
semimijlocie 

mijloc 
semig 
cat. g 
cat. s

cat. 
cat 
ciu ; 
sene,
Culîci.

ACTUALITĂȚI DIN TENIS
,Top• Tradiționalul concurs 

12", organizat de 
Mureș, pentru cei mai 
jucători și jucătoare de 
de masă, va avea loc în 
de 26 si 27 august, în 
sporturilor din Tg. Mureș, în 
patru reuniuni.

C.J.ILF.S, 
buni 
tenis 
zilele 
Sala

• In zilei 
la Ploiești, 
se va d 
„Paleta de 
de C.J.E.F. 
petitie 
tineri

$

$

BASCHET. LA RECENTA ediție a 
turneului internațional de baschet dotat 
cu „Cupa Mării Negre" (Încheiat, după 
cum se știe, cu succesul primei noastre 
reprezentative), printre arbitrii care au 
oficiat s-a aflat și... o femeie. Este 
vorba de franțuzoaica Astrid Schneider, 
aflată în această postură, după cum 
ne-a mărturisit, de peste 10 ani. Și, 
trebuie să recunoaștem, după ce am 
văzut-o in teren la mai multe partide, 
printre care și la finala turneului, 
România — Franța, ea a dat dovadă 
de o corectitudine exemplară, bucurîn- 
du-se de aprecierile unanime ale spe
cialiștilor și presei.

CAIAC—CANOE. DINTRE sportivii ro
mâni prezenți la Campionatele mondia
le de la Hazewinkel, s-a detașat, prin 
rezultate, doar canoistui Aurel Maca
rencu. Tînărul nostru debutant într-o 
competiție de anvergură a obținut două

^\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^^^^^

medalil de bronz, la 500 m șl la 1000 m, 
in condițiile in care a condus această 
dta urmă cursă pină aproape de so
sire. Să nu uităm că el s-a luptat de 
la egal cu doi can oiști de renume, so
vieticul Klementiev si Eicke (R.D.G.). 
La proba de fond Insă, Macarencu a 
abandonat, dar nu datorită unei pregă
tiri deficitare, ci pentru că, din neaten
ție, unul din concurenți a lovit barca 
sa de barca sportivului nostru, provo
când o defecțiune care îngreuna mult 
manevrarea ambarcației. Oricum, com
portarea Iul Aurel Macarencu la a- 
ceastă ediție a Campionatelor mondia
le merită laude.

MOTO. PLĂCUTĂ SURPRIZA, zilele 
trecute, la Sfintu Gheorghe : „inventa
rul" traseului de pe Dealul Partizani
lor s-a îmbogățit cu o tribună, un mo
dem turn de arbitraj, instalație de ra- 
dio-ampliflcare șl un grup sanitar (a- 
flat intr-un stadiu avansat de amena
jare). Toate acestea au fost realizate 
din materiale recuperabile, executarea 
lucrărilor tUnd asigurată, în orele li
bere, de membrii secției moto (pre
ședinte- — Oaroli Mikloș, antrenor — 
Eduard Laub) și de alțl iubitori ai 
sportului cu motor de aici. Felicitări !

natație. îndrăgitul o 
București a reapărut ia ca: 
naționale de înot grație un 
foarte tineri... pololști I Dine 
a reușit să ocupe locul trei 1 
rea juniorilor la 50 m liber ■ 
—. iar Împreună cu Ionul 
Cătălin Lupescu și Radu Dar 
de asemenea, pe podium dui 
ștafetelor de 4X100 liber. 1 
stat elevi al lui Valeria Țăr. 
ponențl al naționalei de pol 
Aragelescu debutând recent, 
chiar în prima reprezentativ: 

înscris pentru verificări 
nea tînărul și harnicul lor 
cu gtadul la titlu în apropiat 
final al juniorilor mari, dar t 
vingerea că intre oamenii p 
al înotului trebuie să existe 
o reală conlucrare, in folosul 
părți». Are perfectă drep 
UN CAMPIONAT... de casă 
barca vizează participarea 1 
mal lungi. Iată, la competiția 
tămtaa trecută, din opt finali 
liber șapte reprezentau Baia 
800 m șase din șapte, tar 1 
șapte din nouă concurenți 
același puternic centru al ne 
mărești. E drept, la fond se c<



La Brno. în Cehoslovacia, a 
avut loc tradiționalul „Con
curs Prietenia" 1» sărituri 
in apă, la care au participat 
foarte tineri sportivi din 9 
tari socialiste. 
rantele“ acestei
din tara noastră, 
frumoasă comportare 
vut-o orădeanca de 
Daniela Popa, cate a cucerit
medalia de argint în întrece
rea la platformă, 
lizat 330.66
după Taliana Gadun (U.R.S.S.)
— 335.07 $i înaintea
concurente sovietice. 
Volekova — 323.46.
Dicu a ocupat locul 
ceasta probă, cu 277.23 
trambulină — 344.31 o.

importanta 
Prietenia.

Dintre „spe- 
discipline 
cea mai 

a a- 
13 ani

s-a 
de

După 
de un ridicat 
Chereiu si 
au devenit 

la platformă;

desfă- 
juniori 

e- 
nivel.

Iuliana 
campioni 

cu 
Pe 

cla
ia

ACTUALITATEA IN ATLETISM

n.
Ea a tota- 
clasîndu-se

altei
Olga

Vladia
6 in a- 
n, si la

p) la trambulină, 
trei s-au situat 
— 406,80 d la 

Ion Peirache — 
In urma

ZURICH. Astăzi se reia seria 
concursurilor din cadrul „Mare
lui premiu I.A.A.F.-Mobll" cu în
trecerile tradiționalei competiții 
de la Zurich. Vor fl prezenți nu
meroși atleți de frunte din mul
te țări, printre care șl patru 
sportive din România : Doina 
Melinte si Fița Lovin ta 800 m, 
Marleiea Puica la 3000 m și Ml- 
haela Loghin la greutate.

a grupei „A“ a „Cupei Europei 
— Bruno Zauli*, la atletism. Pes
te 50 W0 de spectatori au aplau
dat căMuros o seamă de rezul
tate prestigioase si, în final, vic
toria reprezentativelor Uniunii 
sovietice.

(Ceh.) 80,38 —
(RDG) 17.88 m
Koch (KDG) 
(UBSS) 22.70, 

22,12 : 1509 m t 
— ------- Bo

In legătură cu 
competiție Cupa 
aflăm că in competiția de înot 
Simona Spaia a cîstieat me
dalia de bronz la 800 m liber, 
cu 9:11,77. remarcabilul bi
lanț al delegației române 
fiind astfel de 14 medalii 
(dintre care, amintim. patru 
de aur).

a La Belgrad 
surat Balcaniada 
ta sărituri in apă, 
xecutii 
Adrian 
Ni cula, 
balcanici
542 p. respectiv 351,75 n. 
pozițiile secunde s-au 
sat Georgcta Antofie 
platformă — 320.45 p. Iuliana 
Nicula (407.55 p) si Ion Petra- 
ehe (501.50 
iar pe locul 
Luana Pătae 
trambulină.
474 p la platformă, 
acestor bune rezultate. Româ
nia a oeupat primul loc în toa
te clasamentele: la femi
nin' — 21 p. masculin — 11 p 
si în cel general, cu 37 o. ur
mată de Bulgaria 27 p si Iugo
slavia 12 o.

TOKIO. în cadrul unei compe
tiții internaționale, recordmanul 
lumii Willie Banks a sărit 1T.M 
m la trlplusalt. La 5000 m a câș
tigat Paul Williams In 13:47,». 
iar japonezul Susumu Takano a 
învins la 400 m In *5,8».

MOSCOVA. Duminică s-au în
cheiat întrecerile ediției a X-a

SUCCtS RtPRfZtNTANfILOR JINtRtîUHJI L4 J.M.U.
(Urmare din pag. 1)

47 66 s LA 100 m LIBER!
’I» 1O. în cadrul echipei de 

s.. a S.U.A. care a realizat, 
- - .•:i-.ă, In cadrul campionatelor 
o înot ale Pacificului, timpul

■ ord de 3:17,08 în proba de 
1 ;)0 m liber, au evoluat Scott 
MiCadam, Mike Heath. Paul 
v.ilaee și Matt Biondi. In schim

bul patru, recordmanul lumii la 
<” m liber (48,95 s) Biondi a 

.rost cronometrat în timpul de... 
47.66 ! Performanța nu poate fi 
omologată ca record, deoarece, 
ootrivit regulamentului, doar re- 
zultatul înregistrat de înotătorul 
d? pe primul schimb, dintr-o 
s afetă, poate îl luat în consl- 
d? rație pentru omologare. Ori- 
rum. însă, aceste 47,66 secunde 
■■ -besc despre marile posibilități 

ostul ttnă-r sportiv.

antrenament in Poiană. la 
93 de metri...

Delicatele gimnaste, care aa- 
cunzin-d atîta forță și rezistență, 
nu-si ______ L...
de a încerca aparatele de 
World Hall din Kobe, 
trebarea „cu ce gînduri 
în Japonia T 
— pentru prima 
versiadă. ca li 
sale, de altfel 
prompt, dar cu 
„Sini multe si

disimulează nerăbdarea
- - la

La tn- 
_ _____ Pled
Ecatcrina Szabo 

oară la Uni- 
coechiplerele

— răspunde 
subînțelesuri : 

siat mari F*. 
Mai la obiect, antrenorul Oo- 
tavian Belu pune punctul pe 
i : „Intrucît concursul de la 
Kobe se va ridica la un nivel 
de competitivitate mondiali, 
el va însemna cea mai grea, 
de prestigiu încercare 
care fetele înainte
C.M."

Emoția de start i-a si 
cuprins pe cei doi flăcăi zdra
veni. Mihai Cioc si 
Năftică. Firesc, pentru că 
vor concura 
judoul este 
Vor intra 
cere din 
ție, chiar

BĂRBAȚI : 1.
1. R D. Germans 
Germani* 91 p, 

‘ Polo-

Clasamente : 
U.R.S.S. 1ZS p. 
113 p, 3. R.F. 
4. Marea Britanie 89 p, 5. nla 85 p, 6. Cehoslovaci*. 70 p, 
7. Italia Tt p, I. Franța «7 p «a 
retrogradat In grup* ,,B“) ; FE
MEI : 1. U.B3S. '•* * *----
Germană IM P. 3. 
ST p, 4. Bulgari* 
slovacia 62 p, A 
7. R.F. Germania 
85 p (a retrogradat

im p, i. r.d. 
Marea Britanic 
« p, I. Ceho-Polon-la 60 p.
57 p, 8. Italia 
ta grupa ,,B“).

82,90 m, Vrbka 
record. Moder 
FEMEI : 200 m : 
22.02, Barbașina 
Kasprzyk (Pol.) 
Agletdsnova (URSS) 3:58,40. 
xer (MB) 4:02,58. Komer (KDG) 
4:03,55, Ștereva (Bui.) '
10 000 m : Bondaronko 
31:47,38, BiberneU (RDG) 32:47,42; 
100 mg : Zagorceva (But.) 12,77, 
Akimova (URSS) la.M. Osehkenat 
(RDIG) 12,S3 : înălțime : KoMan- 
dinov* (Bul.) 2.06 m. Bilkova 
(URSS) Î.M m ; greutate : Llsov- 
•kala (URSS) 21-, 10 m, Fiblngero- 
va (Ceh.) 19,M m, MiUler (RDG9 
10,76 m ; 4X400 m : URSS 3:18.58 
— reoord, 2. KDG 3:20,19, Ceho
slovacia 3:26,59.

1 -.90.38 ; 
(trress)

t.

de a 
mas- 

Las 
Karl

Costel 
el 

In Japonia (unde 
la el acasă.. J. 
primii tn lntre- 
întreaga delega- 

,... din prima zi, |i
vor să deschidă drumul vic
toriilor românești Ia aceas
tă ediție a J.M.U. Dacă tine
rii noștri judoka debutează, ei 
Si sportul lor. 
siade. Carmen 
schimb. îsi ridică la patru nu
mărul prezentelor în 
nele marii competiții.

Ea are 
(patru cu 
hil !). pe 
întregită.

Elisabeta
Oros. aurul si argintul 
de 1* Edmonton, nu 
altceva dedt„ ree- 
fînalei din Canada 

foarte greu concursul**, 
Elisabeta.

la Univer- 
Bunaeiu, In

o salbă de 
strălucirea 

care si-o

ba zi-

medalii 
auru- 

doreste

Guzganu-Tufan si

CAMPIONATUL EUROPEAN
Df TR1ATL0N

AMSTERDAM, (Agcrpres). 
Campionatul european de 
triatlon. desfășurat la Al- 
raere (Olanda), a fost cîștiaat 
de sportivul olandez Grcgor 
Slam, care a realizat timpul 
total de 8h 56:55 în cele trei 
probe disputate (o probă de 
înot — 2 400 m. o cursă ci- 
clistă pe distanta de 180 km 
si un concurs de maraton). Pe 
locurile următoare . s-au - si
tuat coechipierul său Rob 
Barei — 9h 05:19 și suedezul 
Per Lunqvist — 9h 13:50.

CONCURS DE BOB 
LA RiGA !

O întrecere inedită în o- 
rașul Riga, unde. - în plină 
lună august, s-a desfășurat o 
întrecere internațională de 
bob (două persoane), cu -narti- 
cioare deosebit de valoroa
să. Pe pista artificială .au 
concurat echipaje din Aus
tria. Anglia, Bulgaria, R. D. 
Germană, Canada. Italia, O- 
landa ’ și U.R.S.S. Primele două 
clasate, dublourile din U.R.S.S.. 
și R. F. Germania, au rea-, 
lizat același timp (!). 'deși 
cronometrajul a , fost ,.dus“ 
Dină la miimi de secundă — 
4:07.100. Iată că după schiori 
si boberii. forțează granițele se
zonului rece...

toride 
emisfera nordică a 
Planetei, zile de 
mare, cu băl de 
soare și drumeții, 
cel mult răco
roase, la munte. 
Din Argentina ,în 
schimb, ne vin 
știri noi despre 
demararea cu suc
ces a „Cupei mon
diale* la... schi al
pin ! Iată clasa
mentul celei 
doua coborîri 
culine de la

1.
(Elveția)

Lenas : 
Alpiger 
2:0147 flocul 1 la 

„Cupa mondială", cu SO p, ma
ximum posibil ; două victorii 
în două concursuri !), 2. Peter 
Miiller (Elveția) 2:01,38; 3.
Markus Wasmaîer • (R.F.G.) 
2:01,73.

Roz Mia 
floretei 
visează 
di tar ea 
„Va n 
exclamă Elisabeta. „Dar da
toria noastră e să facem totul să 
reușim!**, completează Rozalia. 
„La rindul lor. mușchetarii 

doresc nespus 
ei. „ascensiune 

precedentă, ații 
cit si pe e- 

Cea de-a sasea dis- 
prezentă 

noastră este

riadul 
spadasini lai 
o meritată, zic 
fată de ediția 
la individual 
chlpe". 
ciplină 
tia 
autorizatul său 
cuvînt. Florin 
se gindeste.

ta delega- 
tenisuL Iar 

purtător de 
Segărceanu. 

cu nostalgie,
dar si cu speranță, la ediția 
bucuresteană a Universiadei, 
cînd urca pe cea mai înaltă 
treaptă a podiumului...

I-am însoțit la avion 
urarea de succes, urmînd 
așteptăm, începînd de 
minică 25 august, pînă 
4 septembrie, vesti cit 
bune de la reprezentanții spor
tivi ai tineretului studios din 
patria noastră.

cu 
sa 

tiu
ia 

mal

NEUCHATEL ÎNVINGĂTOARE, 
VARDAR SKOPLJE ÎNVINSA 
LA SCOR, PE TEREN PROPRIU 1

în campionatul Elveției, In e- 
tapa a 3-a, in derby-ul de la 
Neuchatel, echipa locală Xamax 
(viitoarea adversară, in „Cupa 
U.E.F.A.», a formației Sportul 
studențesc) a jucat excelent cu 
formația fruntașă Grasshoppers 
Zurich — ne relatează redactorul 
Knut Bobzlen de la ziarul elve
țian „Blick”. Deși la pauză sco
rul era de 2—0 în favoarea oas
peților, în partea a doua a me
ciului cei aproape 15 090 de spec
tatori s-au bucurat de o spec
taculoasă revenire a celor de la 
Xamax care, grație jocului bun 
al internaționalilor Stielike, Her
mann, Engel, Elsener, Ltithl, au 
reușit să marcheze de patru ori. 
Deci, scor final : 4—2 (0—2), pen
tru Neuchatel ! Au marcat, in 
ordine, Koller (min. 7), Matthey 
(mtn. 35) pentru Grasshoppers, 
respectiv Kuffer (mln. 47, din 11 
m). LUthi (min. 52), Killfer (min; 
65 din 11 m) și Jacobacci (min. 
77). Menționăm că ambele pe- 
nalty-uri au fost corect acordate. 
Iată formația echipei învingătoa
re : Engel — Kuffer, Givens, Fo
restier — Ryf, Perret (Salvi), 
Sțieiike — Hermann, Elsener, 
Liiliii, Jacobacci. Azi, Xamax 
joacă cu • noua promovată 
Grange, în. :- deplasare.
• In etapa a doua a campio

natului iugoslav, Vardar Skoplje 
(adversara, echipe! Dinamo Bucu
rești în „Cupa U.E.F.A.") a fost 
surprinzător învinsă pe teren

propriu (5—1 n de către Velez 
Mostar. Alte rezultate : O.F.K.
— Partizan 0—0, Nlksicd — Pris
tina 1—0, Titograd — Sarajevo
2— 1, Zeleznlcear — Zenica 1—1, 
Rijeka — Split 0—2, Dinamo Za
greb — Vlnkovid 0—2. Tuzla — 
Vojvodina 3—1, Steaua roșie — 
Osijek 1—0. Pe primul loc Vin- 
kovtei cu 4 p. Pe ultimul : 16 
Vardar Skoplje cu 0 p.

ALTE CAMPIONATE
FINLANDA (et. 18). J.K. Hel

sinki — Porri 6—0 l, Eves Tam
pere — Valkeakoskl 1—4, Koparit
— pâlloseura 0—2, Kokkola — 
Oulu 1—4 !, Rovaniemi — Kemi
3— 1, Turku — Kuusysi 2—3. Pe 
primele locuri : Turku 25 p; 
J.K. Helsinki, Ilves si Kemi cu 
câte 23 p. Pe ultimele : 11. Kok
kola 11 p, 12. Oulu 8 p.

BELGIA (et. 2). Malines — 
Antwerp 0—0, Beerschot — Se- 
raing 2—0, Charleroi — Lierae
1— 1, I-a Gantoise — F.C. Bru
ges 2—1, Courtrai — Anderleclit
2— 2, Liege — Waterschei 4—1, 
Molenbeek — Waregem 0—0, 
Cerde Bruges — Lokeren 1—I, 
Beveren — Standard 3—1. Pe pri
mul loc : Anderlecht 3 p.

R. D. GEEMANA (et. 1). ZW1C- 
kau î— Frankfurt pe Oder 3—L 
Dynamo Berlin — Union Berlin
2— 1, Rostock — F.C. Karl-Marx- 
Stadt 2—1, Lokomotive Leipzig — 
F.C. Mngdeburg 3—0, Dynamo 
Dresda — Aue 2—0, Brandenburg
— Riesa 0—0, Erfurt — Jena 2—2,

BULGARIA (et. 1). Beroe Sta
rs Zagora — Cerno More Varna
3— 0, Etdr Vellko Tîrnovo — Sla-

___   __ rezultatele În
registrate pe stadionul de ta 
Lujnikl în ziua a doua ; BĂR
BAȚI : 200 m 1 r. Emmelmann
(RDG) 20,23 — record, Evgheniev 
(URSS) 20,42, LUbke (RFG) 20,43; 
800 m : McKean (MB) 1:49,11, 
Piekarski Htol.) 1:4S,73, Braun 
(BFG) 1:49,79 ; sow m : Cova (ît.) 
14:05,45, Wesslnghage (RFG) 
14:06,72 ; 110 mg : Usov (URSS) 
13,56, Fonteochlo OL) 13.66. Cari- 
stan (Fra.) 13,07 ; 3000 m obot t 
Hg (RFG) 8:16,114, Mamlnski (Pol.) 
8:17,40, Mahmoud (Fra.) 8:17,85, 
Konovalov (URSS) 8:W,M — re
cord ; triplu: Herbert (MB) W.39, 
Mal (RDG) 11,96 m, Protsenko 
(URSS) 16,90 m ; prăjină : S. 
Bubka (URSS) 5,80 m. CoHet 
(Fra.) 5,70 m ; disc: Bugar (Ceh.) 
66,80 m, Kolkotoebko (URSS) 
85,00 m, Juxyszyn (Pol.) 63,11 m 
— record; ciocan: Tamm (URSS)

Iată clteva dta 
reglstrate pe

VXSTERAAS. Campionatele Su
ediei : femei : 100 mg : Skogktnd 
13,43 ; 3000 m : Waeblin 9:24,42 ; 
300 m : Andersen 2:08,90, lungi
me : Wallin 6.38 m — record, 

-disc : Oesteraberg 49,S3 m ; 
bărbați : 800 m : Kronn 1.19.73 S 
3000 m. obst.: Hagekbrand 8:30,63. 
400 m : Josjoe 46,83 ; înălțime I 
Sjoberg 2,20 m ; suliță : Wenn- 
lund 86,44 m.

CAIRO. Campionatele Africii 7 
femei : Înălțime : Ndlaye Dloum 
(Senegal) 1.76 m ; disc : Laeyounl 
(Maroc) 51,80 m ; 10 000 m : Da- 
raml (Maroc) 
Tchuinte 
lungime :
6.16 m ; bărbați : 16 OM m : Bulti 
(Etiopia) 28:23,43, Koskei (Kenya) 
28:36,63 : suliță : Barba (Algeria» 
80,04 m ; greutate : Aohouoiie
(Egipt) 10,34 m.

35 :09,5S ; suliță î 
(Camerun) 
Mendoza

54,00 m: 
(Senegal)

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
AUTOMOBILISM • „Marele 

premiu" al Austriei, oonttnd pen
tru C.M. de formula I, desfășu
rat pe circuitul de 1* Zeltweg 
(303,984 km), a fost câștigat de 
francezul Alata Prost („MdLa- 
ren“) cronometrat ta 1.80:13,383. 
A fost urmat de brazilianul A- 
yrton Senna („I-otus-Renauli") șt 
de italianul Michele Alboretto 
(„Ferrari"), După desfășurarea a 
10 probe, pe primul loc, în cla
samentul general, se află Aibo- 
reto fi Prost cu ctte 50 p.

BASCHET • Al 3-lea campio
nat european de juniori are toc 
ta Ruse. Primele rezultate : Ita
lia — Franța 79—56. Iugoslavia — 
Belgia 95—49. ziua a 8-a : Turcia 
— Belgia 72—43 ; Italia — Israel 
98—91.

BOX • Mexicanul Guadalupe 
Plntor este noul campion mon
dial (WBC) ta cat. super-cocoș, 
în urma victoriei (la puncte), ob
ținută ta Mexico, asupra compa
triotului său Juan „K:d“ Meza, 
fostul deținător al titlului.

CICLISM • Turul Americii a 
luat sflrfit cu victoria america
nului Greg Lemond. urmat, ta 
1:31, de Andy Hampsten șl ta 
4:14 de Doug Shapiro. Ultima e- 
tapă (circuit de 98 km, ta Boul- 
den, in Colorado) a revenit ca
nadianului Bauer în 1.22,56. La 
femei, conform așteptărilor, a ob
ținut victoria Jeannie Longo 
(Franța), urmată 1a 3:04 de a- 
mericanca Inga Thompson.

POLO • C.M. de juniori, la 
Istanbul, a prilejuit, în prima zi. 
rezultatele : Ungaria — Australia 
14—4, Cuba — R.F.G. 19—10, Iu
goslavia — Brazilia 13—3, U.R.S.S.
— Turcia 16-3. Spania — Jano- 
nia 12—3, S.U.A. — Kuwait 21—4. 
Ziua a 2-a. grupa 1 : Brazilia — 
Australia 8—1 ; Ungaria — Iugo
slavia 7—7 ; grupa a 2-a : Cuba
— Turcia 12—0 ; grupa a 3-a s 
Spania — Kuwait 26—3 ; S.U.A.
— Japonia 12—7. • Formația O- 
landet a câștigat titlul european 
feminin, tatreetnd. în partida 
decisivă, cu 19—4, echipa Unga
riei. Alte rezultate : Franța — 
Suedia 9—8. Belgia — Marea Bri
tanic 12—5, R.F.G. — Norvegia 
12—6. Clasament final : 1. Olan
da 14 p, 3. Ungaria 12 p ; 3. 
R.F.G. 8 p, 4. Norvegia 8 p, 
5. Belgia 7 p, 8. Marea Brilanie 
4 p, 7. Franța 2 p. 8. Suedia 0 p.

RUGBY • I,a Sydney. Austra
lia — Insulele Fidji 31—9, cu 
principial realizator David Knox 
(lî P).

ȘAH • „Memorialul Akiba 
Rubinstein “de 1* Pollanlța 
Zdroj (Polonia) a revenit maes
trului sovietic Lerr.cr cu 9,5 p 
din 13 posibile, urmat de Mokry 
(Ungaria) I p jl Palermo (Ar
gentina) 7,3 p etc.

TENIS • Turneul feminin do 
la Mahwah (New Jersey), fina
lă : Kathy Rinaldi — Steffi Graf 
6—4, 3—6, 6—4 • In finala tur
neului de la St. Louis (Missou
ri) : Chris Evert-Lloyd — Hana 
Mandlikova 7—6. 6—4.

O fază din recentul meci amical 'desfășurat la Oslo, intre, repre
zentativele Norvegiei și R.D. Germane (0—1). tn imagine, in 
dreapta, Kirst, autorul golului. Telefoto : A.P.-AGERPRES
via Sofia 2—2, Spartak Pleven — 
Trakia Plovdiv 0—4 ! Vrața — 
Vitoșa 3—1, Spartak Varna — 
Dumav Ruse 3—2, Akademik 
Șviștov — Lokomotiv Plovdiv 
2—3, Lokomotiv Sofia — Pirin 
Blagoevgrad 3—0, Sredec Sofia — 
Sliveh 3—0.

UNGARIA (et. 3). M.T.K. — 
Gyor 2—2, Bekescsaba — Zalae- 
gerszeg 3—2, Debrețin — Csepel 
2—1, Slofok — Honved fl—1, 
Pees — Ujpesti Dozsa 2—2, Szom- 
batiiely — Videoton 3—2, Ferenc- 
varos — Volan 3—1, Tatabănya — 
Vasas 0—0. Pe primele locuri : 
M.T.K., Ferencvaros si Honved

cu cite 5 p. Pe ultimele : IS—16. 
Volan si Csepel cu 0 p.

OLANDA (et. 1). Eindhoven 
— Haarlem 1—0, Alkmaar — Den 
Bosch 1—4, Maastricht — Sit-bard 
1—I, Kerkradc — Nijmegen 6—1, 
Groningen — Utrecht 0—0, Excel
sior — Ajax 2—3, Herakles — 
Deventer 1—0, V.V.V. — Feye- 
noord 0—1.
• Meciuri amicale : Verona — 

Juventus 2—1, Celta Vigo — Di
namo Kiev 0—0. Botafogo, jucând 
la Huelva at echipa locală a 
terminat la egalitate 2»r2 (1—1). 
Au înscris Petroleo, Renato, res
pectiv Ramon și Carpi.

București, «h, V Conta it. of P I T S L tel central* tLîl.n și il.» D »ecțla coresp tt 10 301 interurban 431: tetea «» IM romsp rtparm t.P, „informația’
i -niru itralnătate abonamente prin ROMPHFSFILATELIA — tectoru) export-import presă P.O. Box U—201 telex 10314 nrsftr BoeurestL Calea Griviței or. 44—41 10363 8. L I. L i
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I Opt zile pînă la meciul cu Finlanda ■ t

I
„TRICOLORII" LA STARTULI

I CELEI MAI LUNGI TOAMNE

iviih vrsii/jp...

I
I
I
I
I
I
I

De data aceasta. startul 
de toamnă al „tricolorilor" vi
zează o cursă de intensi
tate maximă, care se prelun
gește pină la jumătatea Iui 
noiembrie, cu alte cuvinte 
o cursă în care nu poate fi 
admis . punctul mort", altmin
teri, inevitabil, din cursele 
atletice.

Fotbaliștii 
revenit ieri 
trenament 
tru obișnuitul 
dical. Ca întotdeauna.

din campionat 
ca prin far- 

confirmare. dia- 
Cămătaru — 

nu de mult 
directi pe

„tricolori" 
la Centrul de 
„23 August", 

control

au 
an- 

pen- 
me-

urme-

in parti-

I

le bătăliilor 
au dispărut 
mec. Drept 
logul prelungit 
Iorgulescu. nu de mult ad
versari directi pe ..Centralul" 
craiovean, sau cel dintre Zare 
si Lăcătuș, aceștia din urmă 
avînd si avantajul că nu au

avut contacte directe 
da de duminică.

Fotbaliștii 
zentativ ; 
medical 
cunoscînd 
obișnuință, 
belor. 
sind 
trainer, 
Ioc". < 
odată, 
bucur esteni 
pus. 
ultima săpiămînă* 
căm să aflăm 
dar Coras ne-o 
Timișoara. în preziua 
lui cu Finlanda. Doctorul An- 
dreescu iese 
„Ai un rezultat bun Ia bicicle
tă, Marcele", 
bește cu subînțeles : 
Turul României",..

lotului 
urmat

repre- 
circuitul 

clasic, 
perfecție.

au
devenit 

Ia
. succesiunea 

Iată-1 pe Coras 
din
, celebra 
care nu

Virful
pare

„Am slăbit 2

ei 
din 

pro- 
ic- 

cabinetul cu home- 
bicidetă „pe 
minte niei- 

studenților 
bine dis- 

kilograme in 
încer- 

cifra ultimă, 
promite la 

meciu-

din cabinet.

Coras zîm-
„Ațtept

I Priviri spre eșalonul secund

I ALTA ECHIPĂ UNIREA...

I
I
I
I

I

După ee a fost surclasată pe 
teren propriu de Gloria Bistitta 
(0—5), scor rar întfflnit chiar și 
în Divizia ,,C“, Unirea Alba Iu- 
lia s-a prezentat la Arad, pen
tru meciul din etapa a U-a, cu 
Strungul. înainte de startul ta- 
tilnirii, am solicitat antrenorului 
echipei, Alexandru Moldovan, să 
explice cum s-au petrecut lucrurile : „Știam că avem un meci 
foarte greu, ne-a spus el. dar 
nu bănuiam că vom înregistra 
o asemenea îufringere. După al 
doilea gol primit, echipa a avut 
~ E adevă-

putut utiliza pe 
Popa, accidentați. în 

nu meritam înfrînge- 
astfei de scor, pentru 
este bine pregătită și 
un fotbal destul de

o cădere inexplicabilă, 
rat, nu i-am 
Mitracu și 
orice caz, 
rea la un 
că echipa 
practică bun...".

De adevărul ultimelor cuvinte 
ale antrenorului Unirii ne-am 
convins urmărind partida de pe 
stadionul arădean.

Strungul, o echipă foarte bătă
ioasă, a forțat la maximum ta 
prima repriză, a deschis scorul 
cu o oarecare șansă și l-a ma
jorat repede, pe fondul unei că-

UN MECI CU

deri — probabil asemănătoare 
celei din partida cu Gloria — a 
întregii echipe din Alba Iulia. 
Dar o dată cu înlocuirea portaru
lui, Unirea a început să joace și 
ca, condusă inteligent, pe gazon 
de... Alexandru Moldovan, redu
când handicapul, cretadu-și sptc 
final alte câteva bane ocazii. 
Victoria gazdelor (te-2) a fost 
însă dară, ca șl comportarea — 
cu mult peste nivelul celorlalți
— a unor jucători ca Urs (autor 
a 3 goluri), Ncdelcu II (jeare ta 
ziua meciului a împlinit 33 de 
aul 1), Ujvari (un ttaăr foarte 
activ), Popa și AI. Moldovan. 
Unirea a pierdut la Arad, dar nu 
s-a făcut de rîs ca în. partida 
de debut din actualul campionat.

Strungul : Clipa — Ujvari 
(min. 76 Achlm), Bodi, Fțirvu, 
Giurgiu — Iova, Rus, Szikler — 
Beleaua (min. 70 Sabău), Nedei- 
cu n, Urs.

unirea : Deac (min. 65 Ursu)
— Vlad, Grozavu, Cornescu, Pin- 
tilie — Georgescu, Bea (min. 46 
MoMovan), Mitracu — Trif, Op
rea, Popa.

Laurențiu DUMITRESCU

DE TOATE...

încercăm un son
daj. „Tricolorii'1 par 
animați de un op
timism robust. Mir
cea Luccscu e mul
țumit de faptul că 
toți selecționabilii 
s-au ridicat mult 
deasupra 
campionatului, 
pregătire 
semn că 
de vară a 
traversată, 
fac calcule, compa
rații. Cămătaru, 
deși avea doar 12 
ani în 1970, își 
mintește 
început 
gere. la 
apoi să 
frîngerea. 
„Sigur că orice 
mare 
eu refuz să cred că am putea 
călca greșit în meciul cu Fin
landa. O victorie în compania 
acestei echipe ne-ar oferi 
intr-adevăr prilejul de a 
juca un meci total Ia Londra, 
unde, e bine să ne 
echipa noastră 
niciodată".

Iorgulescu e 
oricum sîntem 
rită a grupei, 
că meciul-cheie 
e cel cu 
neînțeles 
ca să-i 
oierului __
că meciul cel 
este cel care _______ _
dică cel de- la 28 august.

De ieri după-amiază. 
balistii tricolori se află 
Bistrița, unde au mai

mediei 
ca 

fizică, 
perioada 
fost bine 

Ceilalți

>!
•£

< ■ c

I.ung și Moraru, tnti-o pauză a pregătirilor 
pentru meciul cu Finlanda

Foto : Aurei D. NEAGU
că echipa

Si atunci cu o înfrîn- 
Lisabona. pentru ca 

nu mai cunoască în- 
Gabor comentează : 

meci e un 
semn de întrebare, dar

naționala a

nu
amintim, 

a pierdut

părere că

Irlanda 
după 

facă pe 
său

de
a doua favo- 

Lung susține 
i al grupei 

de Nord, bi
ce admite — 

! plac coechi- 
Stefănescu —-
mai important 

urmează. a-

fot- 
la 

fost

si au avut condiții bune de 
pregătire, ceea ce i-a de
terminat să aleagă tot Bis
trița pentru acest nou stagiu. 
Coras nu scapă prilejul de 
a ..puncta" din nou în stilul 
lui atât de personal și care 
seamănă mult cu fentele 
lui deseori eficace : „Mă 
duc Ia Bistrița să-i cert pen
tru că și-au permis să mar
cheze trei goluri U.T.A.-ei 
în etapa trecută. Am 
bit la telefon cu Aradul 
mi-au spus 
reușit să 
jocul lui 
încercăm 
„Ascultă, __
ce ai făcut de Ia celebra fentă 
dublă din partida cu Spania 
si de Ia golul din poarta lui

Coraș nu ră- 
„N-am făcut

goluri 
trecută. Am vor- 

cu Aradul si 
băieții că nu au 

găsească ac de co- 
Moga". în replică, 

o contra-fentă : 
Marcele, dar tu

Schumacher 
mine dator : 
cu mare lucru, dar am venit 
pe locul trei cu Sportul stu
dențesc și l-am făcut golgeter 
pc Hagi", „Ce zici. Gică ?“ 
„Zic că are dreptate".

Ioan CHIRILA

Punct de control in zona eficacității

Meci cu de toate, duminică. Ia 
Slatina, intre I.P. Aluminiu și 
C.S. Tîrgoviște. Vom începe cu 
dramaticul final, care a ridicai 
la maximum tensiunea din teren 
șl tribune. In min. 86 fârgoviș- 
tenii conduceau cu 1—0. A venit 
autogolul lui Ene din min. . . 
iar peste două minute Răduț a 
tatona incredibil soarta partidei, 
o partidă dominată tactic de 
C.S. Urgoviste, mult mai matură 
în joc, avind de partea ei expe
riența superioară a nu mai puțin 
da 8 foști divizionari ,,A“. Me
ciul a avut două reprize dis
tincte. In prima, gazdele și-au 
impus superioritatea teritorială, 
Sn a doua parte — cu excepția 
finalului — jocul fiind controlat 
de ttrgoviștenl, care 
momente au zburdat 
slătinenilor, Irosind 
de multe situații de a 
porțiile unei victorii 
aceste ratări s-au răzbunat și fi
nalmente Aluminiu a Întors 
spectaculos acest meci (scor fi
nal 2—1), in care la un moment 
dat se mulțumea șl cu o... în- 
trîngere la limită, lată și cele
lalte momente importante ale 
meciului : in min. 11, Stanciu 
ratează un penalty (care nu a 
fost), șutind in bară ; în mim. 14, 
Stuparu este faultat In careu,

87,

în unele 
în terenul 

nepermis 
forța pro- clare. Dar

dar arbitrul nu acordă nimic : 
în min. 19, Gîngu luftează la 
14 m ; to min. 25, c.s. Tlrgo- 
vlște a deschis scorul prin Ene, 
aflat însă în poziție de ofsaid ; 
în min. 35, tirgovlșteanul Vișan 
înscrie un goi valabil (nu era 
în ofsaid), ta min. 52, 56, 94, 72, 
78, 83, Gtagu. Ghioacă și Vișian 
irosesc ocazii favorabile.

A arbitrat slab D. Buciumau 
(Timișoara).

aluminiu: Manțoc — POPES
CU, Vlad (min. 85 Florea), Stan- 
clu, Assftei — Răducu ‘ ' 
Tițu), S. Leța, Păun — 
RU, Drăgan, RADUȚ.

C. S. TTRGOVBȘTE :
— Nedddu, BAICEA,

S. DUMITRESCU,

(Clin. 65 
STUPA-
Mtadrilă

_______ _______ Ene, Nl- 
culescu — S. DUMITRESCU, Ni- 
c ulcea, VTSAN — D. Dumitrescu 
(mtn. 73 Petruț), GINIGU, Ghioa- 
că («nin. 68 DumUnașcu).

Adrian VASILESCU

&
se pare că nu stat prea 

>uși la așa ceva. Pini ctad 
tolerată o asemenea situație ? 
;ă la 800 m, spre pildă, san- 
firmare pe plan international 
eglijabile. Atiunei î I

ă

1

CLASAMENTUL GOLGETERILOR Șl SUGESTIILE SALE
Cu cinci goluri marcate, 
află în frunte.
• A doua observație 

aceea că în „pachetul"

ECHIPELE de junioare mari 
e tării noastre au lost mai 
in pregătire la Lugoj, unde 

mut meciurile din cadrul Tur- 
ternațiomal al României. Ju- 
51 tehnicienii au fost plăcut 
ți de calda ospitalitate si so- 

manifestată de personalul 
Timiș" (administrator, Con- 
tereanu) 0 IN ULTIMA vre- 
men.tul jocului de volei a 
1 multe modificări efectuate 
,, care a șl tipărit un regu- 
stualizat. Mai multi fosil Și 
•biirl de prim-rang s-au și 

iacă traducerea, în vederea 
li la noi în noua formă. Dr. 
uț a anunțat că-i va face o 
tur tehnică, ing. Costin Mu- 
tăcut 
rescu 
cerii.
Cit

MECIURI ALE LOTULUI DE 
JUNIORI, In această perioadă de 
totnerupere a campionatului Di
viziei „A“, Iotul de juniori 
U.EJ'.A. ’86 susține două partide 
amicale. Prima este programată 
astăzi, la Ploiești, cu Petrolul, 
far a doua, la 24 augusft, la Ti
mișoara, cu Politehnica, pe «ba
dianul UJM.T. Iată și Jucătorii 
convooațl de antrenorii lotului : 
Gh. Staicu șl C. Fir&mă: Har- 
șanl, Dumitaașcu, Cr. Sava, 
Nuță, Oros, GTieregi, Labu, Hebe, 
Drogeanu, Gh. Popescu, Răduea- 
nu, Năotase, G. Ion, Odoșuteanu, 
Sedecaru, Bărbosu, Stotcov, Oos- 
tăcltescu, Stota, Bejenaxu, Pojar, 
Sologub, Ghițan, Smolesc, Lu- 
cescu, D. Sava, Biro.

Deși s-a consumat abia o 
mică manșă a campionatului 
primei divizii, publicarea cla
samentului golgeterilor nu 
se pare lipsită de interes, 
oferind prilejul unor reflecții 
legate de acumulările echipe
lor noastre în planul ofensivei.

Iată • ’
0 5 i 

11 m.
• 4
• 3 

Terheș.
• 2 GOLURI : 

dean, Văetuș, Cojocaru, 1 
teuț, Crișan, D. Georgescu
I din 11 m, Carabageac, Basno
— 1 din 11 m, M. Sandu.

• 1 GOL : Șt. Petcu, Ma- 
jaru — din 11 m, Bărbulescu, 
L. Moldovan, Biro, A. Stoica, 
Ciocan, Cîmpeanu II, Rotariu, 
Șunda, Vlătănescu, Augustin, 
Sudu, Zare, I. Petcu — din
II m, Dubinciuc, Bardac, Klein, 
O, Grigore, I. Gușă, Mocanu, 
Butufei, I. Solomon, M. Pușcaș, 
Bacoș, Mladin, X. Moldovan, 
V. Radu, Nedelcearu, Jurcă, 
Laurențiu, A. Georgescu, Efti- 
mie — din 11 m, Ciorceri, Fa
ntei, Cramer, Balaur, Verigea- 
nu. Cireașe, Ancuța. Vergu, 
Cămătaru, Ăd. Popescu, Ungu- 
reanu, Mănăilă, Kramer, Barbu
— din 11 m, N. Mureșan, A- 
dolf, Avădanei.

• , Se remarcă în primul 
rind faptul că Hagi, căruia i 
se reproșa lipsa golurilor acum 
un an și jumătate, ține să-și 
onoreze calitatea de golgeter.

acest clasament : 
GOLURI : Hagi — 2

GOLURI : 
GOLURI :

el se

ni 
ea

din

Gabor.
Bîcu, Coraș,

Pițurcă, Văi-
Ma-

este 
____ ___ ___ celor 
cu 5, 4 și 3 goluri se află trei 
jucători de la Sportul studen
țesc, ceea ce confirmă apetitul 
ofensiv al echipei bucureștene, 
lider al eficacității în acest 
început de campionat.
• De semnalat prezența lui 

Gabor în grupul fruntașilor, 
cu patru goluri. înaintașul hu- 
nedorean, afectat că nu a mai 
prins cam de mult „ll“-le tri
color, încearcă să convingă.
• în acest clasament de în

ceput, Pițurcă figurează cu 
doar două goluri, dar două 
„goluri mari". Cu primul, a 
deschis scorul la Pitești, iar cu 
cel de-al doilea a reușit golul 
victoriei în partida cu Dinamo. 
Faptul că Lăcătuș nu figurează 
în acest clasament demonstrea
ză că jocul Stelei vizează 
finalizare partea stingă, 
mijloacele tehnice sînt 
rioare.
• Dacă grupul celor 

la Sportul studențesc 
Coraiș, Terheș) e în

la 
unde 

supe-

trei de
(Hagi, 

____„ _____„ _ frunte, 
Mircea Sandu nu cedează pa
sul, cu toate că rolul său de 
pivot pentru dislocarea a doi 
apărători reduce mult din ca
pacitatea ofensivă a „vfrfului".
• Deocamdată, clasamentul 

golgeterilor ÎI confirmă pe 
Hagi, care are si meritul de 
a puncta pe două tablouri, el 
avînd trei goluri și în califi
cările C.M.

ADMINISTRAȚIA de STAT LOTO-PRONOSPORT informează

g

o traducere explicativă, 
și-a asumat și ei sar- 
Din păcate, nu poate 

o singură variantă...

$

• Tragerea obișnuită PRONO- 
EXPRES de astăzi miercuri 21 
august, va avea loc în București, 
în sala Clubului din str. Doam
nei nr. 2, cu începere de la ora 
16,30. Numerele cdștdgăltoare vor 
fi raditodidtuzaite la ora 19 pe pro
gramul n, la ora 23 pe progra
mul I, precum sl a doua zi, la 
«na 3,55, tot pe programul I.
• Pentru partidpantii consec

venți tragerilor obișnuite LOTO, 
Informări că ASTAzi si M1INE 
au două zile la dispoziție pentru 
procurarea biletelor pentru tra
gerea de vineri 23 august. Nu 
neglijați si procurați-vă din timp 
biletele cu numerele alese die dv.i

• Paralel cu tragerea Loto de 
vineri, partidpanțil au posibili
tatea să-gi procure bilete și pen
tru cea de a doua tragere LOTO 
2 din această lună, respectiv de 
duminică 25 august sau să-și de
pună buletinele la concursul 
Pronosport din aceeași zi, pro
gram ce 11 publicăm mal 1os :
1. Dunărea Galați — Poli Iași ;
2. CER Pașcani — C45. Botoșani; 
S. F.C.M. Brăila — F.C. Constan
ța ; 4. Ceahlăul P. Neamț — O- 
țelul Galați ; 5. C.S. Tîrgoviște 
— Progresul Vulcan ; 6. Eloctro- 
putere Craiova — I.P. Aluminiu 
Slatina ; 7. ICIM Brașov — Car- 
pați Mtașa ; 8. Chimica Tfrnă- 
venl — Automatica București ;

t. Olimpia S. Mare — Armătu
ra Zalău; 10. Aurul Brad — Jiul; 
11. FCM U.T.A. — FCM Baia 
Mare ; 12. Unirea Alba Iulia — 
Mureșul Deva ; 13. Gloria Bistri
ța — Minerul Cavnic.

C1ȘTIGURILE CONCURSULUI 
PRONOSPORT DIN 18 AUGUST 
1985. Cat. 1 (13 rezultate) : 15 va
riante 100% a 2106 lei șl 205 va
riante 25% a 076 lei ; cat. 2 (W 
rezultate) : 267 variante 100% a 
351 lei și 3 703 variante 25% a 
08 lei. întrucît valoarea unitară 
a câștigurilor de categoria 3 (M 
rezultate) a «ost sub nivelul pla
fonului minim de 40 Iei, fondul 
acestei categorii s-a atribuit, 
conform regulamentului, celor
lalte două.

9 Talnar ne-a fost anunțat 
in „ll“-le brașovean care 
urma să înceapă oartida cu 
A.S.A. Tg. Mureș. Cu 20 de 
minute înaintea jocului. însă 
antrenorul M. Goran ne-a a- 
nunțat că... „Țălnar nu va 
juca ! La încălzire a simțit 
dureri în piciorul accidentat! 
Suporterii n-au știut acest 
amănunt.‘Și, după meci, unii 
dintre eti supărat! de evoluția 
modestă a favoriților lor, au 
cerut explicații. Președintele 
clubului brașovean, Dumitru 
Dragomir, a găsit curajul și 
tactul de a răspunde întrebă
rilor celor veniți in fața clu
bului. Poate că o „Informa
ție de ultimă oră" despre 
Tălnar, la stația de amplifi
care, ar fi liniștit mai multe 
spirite • Duminică, la Bra
șov, Ispir a egalat recordul 
prezențelor în Divizia „A" 
deținut de Cornel Dinu (454 
jocuri). De reținut că și pri
mul record, cel mai impor
tant, al lui Cornel Dinu (nu
mărul selecțiilor ta naționa
lă) a fost doborît tot de un 
jucător (pe atunci) .al echipei 
din Tg. Mureș, Boloni. • 
totul surprinzătoare forma 
slabă a lui Augustin in par
tida cu Steaua. O mare di
ferență între puternicul Au
gustin care deschidea scorul 
ta partida cu Hamburg și 
forța impetuos spre bara de 
la... Liverpool, șl sprinturile 
molatice de pe stadionul Ste
lei, încheiate la capătul pu
terilor. Iubitorii fotbalului 
speră că Augustin nu și-a 
spus ultimul cuvint • Re
marcabilă forma lui Bărbu
lescu, care l-a anihilat com
plet pe Văidean, acesta dân 
urmă nereușind nici o învă
luire • Pe partea opusă, ta 
schimb, Orac a trecut, nu o- 
data, de Iovan. Dar centrări
le Iul — reușite — se dove
deau inutile, deoarece nimeni 
nu era la... primire.

0 In criză acută de puncte 
(mai ales gazdele), S.C. Ba
cău și F.C. Argeș au oferit 
o partidă de frumoasă ținută 
sportivă. Deci se poate și 
așa, fără nervi, fără faulturi 
și obstrucții, fără scene tea
trale I Cele două cartonașe 
galbene primite de Simion și 
Mangeac s-au datorat arun
cării balonului de la locul 
unde se comisese o infrac
țiune (Simion), sau al unui 
plonjon, în afara terenului, 
pentru a deruta un adversar 
să nu mai joace balonul, in 
cazul lui Mangeac. 0 Tînă- 
rul fundaș plteștean Simion 
a suferit un accident stupid 
Intr-un duel aerian cu Blșcă 
acesta a vrut să devieze ba
lonul, cu capul, pe spate, șl 
l-a lovii pe Simion, involun
tar, ta nas, productadu-i pi- 
teșteanuiui o deviație de sept, 
pentru care a fost transpor
tat, de urgență, la spital, 
unde a primit îngrijirile ne
cesare. 0 In mod sportiv, 
proaspătul președinte al lui 
F.C. Argeș (fost jucător și 
antrenor), C. Cîrstea, recu
noștea că echipa băcăuană 
a fost mai bună șl că merita 
victoria. Era dezamăgit, însă, 
de randamentul jucătorilor 
cu mai multă experiență, la 
care noi vom completa, „in 
frunte cu Stancu". 0 Coste! 
Solomon nu a jucat nici du
minică, pentru că tacă su
portă urmările unul crampon 
(neregulamentar) primit la 
Buzău, chiar în pulpă. Deci, 
arbitri, atenție la crampoa
nele jucătorilor I La Bacău, 
arbitrul M, Neșu a mers la 
cabinele jucătorilor, le-a a- 
rătat o gheată cu crampoane 
regulamentare șl l-a averti
zat pe cei ce vot veni pe 
teren cu alte... modele, de 
regulă, ca niște cuie

0 I. Marin, după neaștep
tatul 1—1 cu Petrolul : „La 
Pitești ani fost In stare să 
„ținem" un 0—0 și acasă 
n-am putut păstra 1—6". 
0 Bihoreanul Georgescu 
a înscris într-un turneu de 
pregătire înaintea începerii 
campionatului (două meciuri) 
3 goluri. în patru etape în
să... doar ratează 1 0 In
spirată introducerea lui So
lomon la Petrolul, imediat 
după începerea reprizei se
cunde. El a schimbat fața 
jocului șl, impetuos, a înscris 
și frumosul gol egalizator...

0 După meciul cu Chimia 
Rm. V.îlcea, antrenorul Re
mus Vlad era tare abătut. 
„Nu de infrîngere, zicea el, 
fiindcă pe gazon cineva tre
buie să ciștige, vîlcenii im- 
presionindu-mă prin maniera 
modernă de joc, ci de evo
luția sub cota normală a e- 
levilor mei. Pentru „U“, 
programul acesta duminică — 
miercuri — duminică a lăsat 
ceva... urme. Soluția 7 Mai 
trebuie să muncim mult..." 
0 Vreți să știți cum au luat 
cei trei vîlceni cartonașele 
galbene ta miedul de dumini
că ? Beldeanu — pentru pro
teste la o decizie a arbitru
lui de centru (e drept, con
ducătorul de joc a judecat 
greșit faza respectivă., dar... 
regulamentul este regula
ment !), Bica — pentru șuta- 
rea balonului afară, ta mo
mentul ctad adversarul se 
pregătea să execute o lovitu
ră liberă, iar Preda a primit 
același „cadou" pentru... nu
mărarea celor nouă pași (??!) 
necesari „așezării zidului" la 
o lovitură liberă directă de 
la marginea careului clujean.

...ȘI GAION


