
ENTUZIASTE COMPETIȚII OMAGIALE 
ÎN ÎNTREAGA TARĂ

Proletari din toate (Mie, unifi-vi !

ZIAR AL CONSILIULUI NATIONAL PENTRU EDUCATE FIZICA Șl SPORT

I ANUL XLI - Nr. 11 098 ț 4 PAGINI - 50 BANI |_______ Joi 22 ougurt 1985 |

ÎN ÎNTÎMPINAREA MARII SĂRBĂTORI

In activitatea sportivă de 
masă există in aceste zile o e- 
fervescență deosebită, desfășu- 
rîndu-se ample acțiuni și com
petiții omagiale dotate cu „Cu
pa Eliberării**.  La redacție 
tie-au sosit numeroase vești pe 
această temă, dintre care reți
nem cîteva :
• TULCEA. Ediția din acest 

an a tradiționalei competiții 
Cursa de mare fond pe Du
năre a fost dedicată sărbătorii 
de la 23 August. Peste 150 de 
tineri reprezentînd 11 cluburi 
din țară cu secții de caiac-ca- 

nioare — Mariana Buturugă — 
Angelica Aron (Dunărea Ga
lați) ; caiac 2, tineret — Geor- 
geta Toma — Gheorghița Gu
ta (Dunărea Galați) ; canoe 2. 
tineret — Florin Iacob — Va- 
sile Zahar (Danubius Tulcea). 
(Pompiliu COMȘA, coresp.).
• BUCUREȘTI. Multe și 

atractive competiții s-au des
fășurat în Capitală, in aceste 
zile. în organizarea comisiei 
sport-turism a Consiliului mu
nicipal al sindicatelor (pre
ședinte Vasile Codrea), dotate 
cu trofeul „Cupa Eliberării**.

A POPORULUI ROMÂN
ÎN PRODUCȚIE Șl ÎN SPORT, 

MEREU ÎN FRUNTE!
însemnări dc la întreprinderea de prospecțiuni

$i ciplorâri geologice din Cimpulung Moldovenesc
Deținătoare a steagului de 

fruntașă în producție pe 
anul 1984. întreprinderea de 
prospecțiuni și explorări 
geologice din Cimpulung Mol
dovenesc se afirmă, si în 
acest an. ca o unitate e- 
conomică de excepție între 
cele din județul Suceava. _ In
dici realizați si depășiți, 
rezultate notabile si pe te
renurile de sport dedicate a- 
propiatei mari sărbători de 
la 23 August.

„Este un colectiv de muncă 
harnic, cu mulți oameni de 
ispravă — tinea să remarce 
tovarășul Aurelian Rotaru, 
secretar cu probleme de 
propagandă în cadrul Co
mitetului orășenesc Cimpu
lung al P.C.R.. pe care am 
avut prilejul să îl întîlnim și 
in cîteva localități din județul 
Suceava în care lucrează anga
jat» acestei întreprinderi, și 
pe bazele sportive cîmpulun- 
gene. la un antrenament 
al fotbaliștilor din centrul 

SINT MICI, DAR VOR SĂ DEVINĂ

MARI TENISMANI...

de copii al asociației sportive 
Explorări. Așa se numește u- 
nitatea în care îsi desfă
șoară activitatea sportivă an- 
gaiatii întreprinderii de pros
pecțiuni și explorări geolo
gice din Cimpulung Moldove
nesc.

„Un centru de copil la 
fotbal era absolut necesar — 
subliniază Dorel Juravle, pre
ședintele consiliului orășe
nesc de educație fizică și
sport din Cimpulung Mol
dovenesc. prezent si el la
acest antrenament — în con
dițiile în care această între
prindere are o echipă de fot
bal în Divizia „C“. S-a în
țeles bine aici că e nevoie 
să-ți formezi jucători si să 
nu aștepți păsări călătoare, 
cum se mai intimplă prin une
le orașe...**  O inițiativă să
nătoasă. excelent realizată, cel 
puțin în această etapă, de un 
antrenor voluntar, care este 
sudorul Vasile Salvar. Vo
luntar. pentru că pasiunea 

pentru sport îl face ca. 
după orele de muncă, la 
Depoul C.F.R. Cimpulung Est, 
să fie prezent si pe stadion 
pentru a modela viitori jucă
tori. Așa cum face și mine
rul Petre Simionescu cu 
grupele de juniori ale Ex
plorărilor. Altfel spus. e- 
chipa de Divizia „C“ se bazea
ză pe o puternică pepinieră 
(60 de copii și tineri). Să mai 
notăm si faptul că o sursă 
de jucători o reprezintă si 
campionatul pe brigăzi de 
producție — un campionat de 
casă — cu mare audientă în 
rîndul muncitorilor. îndeo
sebi în cadrul explorărilor 
din zonele Domelor. Fălticeni
lor și Câmpulungului.

într-un fel Ia întrecere cu 
fotbalul. sportul popicelor se 
dezvoltă si el tot mai mult. 
Campioni pe județ, cei de 
la Explorări Cimpulung 
Moldovenesc au ajuns în fi
nalele pe tară de la Constan
ta. ocupînd locul 3. „Dacă 
mai... săream un Ioc — ne 
mărturisea economistul Dan 
Munteanu. oresedintele sec-

Tiberiu STAMA
(Continuare in pag 2-3)

întrecerile de cros reunesc la start tot mai mulți competitori, 
lată o secvență de la aceste mereu frumoase alergări In aer liber 
organizate în cadrul „Daciadei**  Foto : Aurel D. NEAGU

noe s-au prezentat la start, 
competiția desfășurîndu-se în 
3 etape : Tulcea — Maliue, 
Maliuc — Crișan, Crisan — 
Salina.

De notat că prima etapă, 
care a măsurat 28 de km. a 
fost parcursă în condiții de
osebit de grele, pe vînt și 
ploaie, fetele avînd mai puțin 
de furcă cu valurile, pentru că 
ele au participat doar în etapa 
a treia a cursei, între Crișan 
șl Sulina. în vechiul „Porto- 
franco" au sosit 70 din cele 80 
de echipaje pornite în larg, 
un adevărat record al acestei 
competiții deosebit de popu
lară. Iată și cîțiva dintre cîș- 
tigători : caiac 1. juniori — 
Boris Petro (Danubius Tulcea); 
caiac 2, juniori — Viorel Bo- 
bocea — Nicușor Stanciu (Du
nărea Galați) ; caiac 1. tineret 
— Gh. Matei (Danubius Tul
cea) ; caiac 2, tineret — Ma
rian Racoviță — Iulian Butu
rugă (Dunărea Galați) ; caiac 
1, junioare — Elena Vlăsceanu 
(C.S.Ș. Tulcea) ; caiac 2. ju- 

Ele au început cu faze pe aso
ciații, inter-asociații și cu fi
nale pe municipiu. Astfel, de 
o largă participare s-a bucurat 
concursul de orientare turistică 
a cărui finală a avut Ioc pe 
trasee destul de dificile din 
Pădurea Băneasa. De aseme
nea, s-a desfășurat finala pe 
municipiu la cros, în pitores
cul cadru al Parcului Tinere
tului. Din calendarul deosebit 
de bogat al acestor zile a mai 
făcut parte faza pe municipiu 
a unui atractiv concurs de 
ștafete, unul de tir, — desfă
șurat la Stadionul Tineretului, 
atractive întreceri de popice 
pe arena Construcția. dispute 
la tenis de cîmp, pe baza 
sportivă a Combinatului Poli
grafic București. tenis de 
masă în Sala Spartac. handbal 
și volei — băieți și fete — la 
Electra și Flacăra roșie. box

(Continuare în pag 2—3)

însemnări de la noua secție de performanță Peste două săptămîni, C.E. de tir de la Osijek
de la Ștrandul tineretului

Dimineață cu mult soare, cu 
multă verdeață. Numeroși copii 
vin dinspre Casa Scînteii, din
spre Arcul de Triumf, sau din
spre noul cartier bucureștean 
Turda—Crîngași spre frumosul 
parc de agrement de la Ștran
dul tineretului. Pe cei ce au 
ca tintă înotul îi așteaptă la 
poartă profesorii grupelor unde 
sînt repartizați. Alții — foarte 
mulți — au rachete, sînt îm- 
brăcați în imaculatul echipa
ment alb și se înțelege, merg 
la lecțiile de tenis. Ajunși pe 
terenurile rezervate lor. o sa
lută pe profesoara care îi in
struiește și fără a pierde vreun 
minut, trec la lucru. „Sînt de 
cîțiva ani aici, la Ștrandul ti
neretului — ne spune profe
soara Adriana Călina — timp 
în care am inițiat in tenis mul (Continuare în pag 2—S)

începe o nouă lecție de pregătire. Viitorii performeri sini numai 
>chi și urechi la antrenoarea lor Foto : Iorgu BĂNICA

te sule dc copii. Unii dintre ei 
au deprins repede și bine des
tule din tainele acestui frumos, 
dar deosebit de greu sport, te
nisul, dovedind reale aptitudini. 
Ceea ce m-a îndemnat să al
cătuiesc o grupă de performan
tă. Vrem, prin aceasta, eu și 
părinții copiilor, să ne putem 
mindri, mai curînd sau mai 
tîrziu, că de la Ștrandul tine
retului și-a luat zborul un vii
tor reprezentant de seamă a! 
tenisului nostru*'...

Trei terenuri centrale, pre
gătite cu grijă, cu fileuri noi, 
sînt rezervate acestor copii. Ei 
au fost constituiți într-o secție 
aparținînd asociației sportive

Ion GAVRILESCU

DOAR EFORTURILE PERSEVERENTE ÎN PREGĂTIRE
OFERĂ PERSPECTIVA... PODIUMULUI

• Consacrat! și debutanți, un singur glnd —comportări meritorii*  C Ion rămlne purtătorul
cel mal autorizat al speranțelor • Specialistele de la pistol

Lotul national de tir al 
României se află fată în fată 
cu un examen mereu dificil, 
deseori trecut cu succes in 
trecut. întotdeauna așteptat 
cu înfrigurare. emoții Si. 
desigur. speranțe. Nici a- 
cum lucrurile nu stau alt- 
feL Campionatele continenta
le de la Osijek, ajunse la 
„vîrsta**  celei de a 20-a edi
ții. inseamnă ații un prilej 
de confirmare a valorii tră
gătorilor deja consacrati. cît 
șl, in cazul tintașilor aflat! la 
Începutul drumului in ma
rea performantă, ocazia de 
a Ii se face auzite numele in 
tirul international. Acestea 
sînt. de altfel. elementele 
principale ale... atmosferei 
întîlnite la multi dintre 
componentii loturilor pe arme 
ale tării noastre sau la cei 
care doar aspiră la titulari
zare. Vechiul cartier gene
ral al trăgătorilor — poligonul 
Tunari. înțelegător cu atîtea 
speranțe si emoții, ca în
totdeauna. îsi continuă via
ta. oferind, o dată în plus, 
generațiilor succesive de tin- 
tasi. ocazia unei cît mai se
rioase pregătiri.

Sigur. lucrurile nu merg 
de la sine, așa cum e si nor
mal. în performanta Ia cel 
mai Înalt nivel. O sumedenie 
de probleme ale alcătuirii lo
turilor au fost rezolvate. 

Mai sînt și altele. Ne per
mitem să le trecem în revistă, 
cu intenția mărturisită de
a contribui la evaluarea corec
tă a situației și șanselor. pe 
probe, în ideea unor compor
tări onorabile si a unor 
clasări cît mai sus... pe po
dium.

Proba de pistol viteză nu 
mai este atît de plină de pro
misiuni reale ca altă dată. 
Corneliu Ion rămîne un mare 
trăgător, capabil, orieînd. să 
cîștige orice titlu. în orice 
concurs, la orice nivel. Pro
blemele le ridică echipierii 
săi. Gratian Calotă conti
nuă să-și caute marile 
sale Derformante. Pentru cel 
de-al treilea post candi
dează Gabriel Crislache. di- 
namovistul prezentîndu-si drept 
principale argumente recen
tul titlu national, cîștigat la 
baraj în fata lui C. Ton. pre
cum si amintirea medaliei 
de bronz de Ia ..europenele" 
din 1981. de la Titograd. la 
categoria juniorilor. Pentru
ca argumentele actuale să 
capete consistentă la Osijek. 
rezultatele de oină acum 
trebuie. însă, să crească...

La pistol sport. aspiran
tele la titularizare nu tre
buie să uite că au... pier
dut. acum 3 săptămîni. ti
tlul balcanic — si la in
dividual. șl la echipe — în

sport mai au de muncit
fata trăgătoarelor albaneze. 
Ele sînt. deci, datoare cu 
atît mai mult, cu cît in ulti
mii ani. doar Maria Macovei 
a cucerit, in 1983. un titlu de 
prestigiu. Ia C.E. de Ia Bucu
rești, performantă rămasă 
singulară si pe ansamblul 
probei si in palmaresul aces
tei trăgătoare. încă tînără. 
talentată. dar care trebuie 
să muncească mult mai mult... 
Silvia Kaposztay are de lu
crat încă la partea de viteză 
Ana Ciobanu si Maria Ma
covei, la cea de precizie, 
pentru ca nivelul de pregătire 
să ofere garanții de medalii.

Proba de pistol liber e cel 
mai aproape de nivelul aș
teptărilor iubitorilor de tir • 
Sorin Babii si Liviti Stan 
arată o îmbucurătoare con
stantă a rezultatelor in iur 
de 565 o. bază de oe care se 
poate tinti un loc oe po
diumul .europenelor". Sem
nul de întrebare îl repre
zintă evoluțiile — scăzute 
in ultima vreme — ale lui flie 
Petru. Acesta este si mo
tivul pentru care selecțio
nerii federației l-au luat în 
vizor si De Marinică Trus- 
că, care are obligația mora
lă să ne reamintească — prin

Rodu TIMOFTE
(Continuare in vag ■ 4-a)



și ale campionatelor de juniori

O REUNIUNE DE CANOTAJ

CU MULTE AMBARCAȚII LA START
Lacul Pantelimon din Capi

tală a găzduit — în cadrul „Da- 
ciadei" Ia sportul de perfor
mantă — campionatele republi
cane de canotaj pentru juniori. 
A fost o regată frumoasă, cu 
multi concurent! la start, mai 
puțin tinerii rameri și vîslași 
din lotul reprezentativ al tă
rii aflat! — în acea perioadă
— la campionatele mondiale de 
la Brandenburg. Cursele au plă
cut ardoarea si sîrguința în 
pregătire fiind o caracteristică 
a „noului val". Aceasta in ge
neral. fiindcă au existat — din 
păcate — si cazuri în care nu
mai de ardoare și bună pregă
tire nu se putea vorbi. Cazuri
— dacă e posibil la niște echi
paje de vîrstă școlară ! ? ! — 
în care arbitrii de parcurs au 
fost nevoiti să dicteze descali
ficarea unor ambarcații pentru 
„non-combat". Vom sublinia în 
rezultatele tehnice aceste echi
paje sosite — ca după o ade
vărată plimbare cu barca pe 
lac — la un minut și chiar 
peste un minut de primii cla
sați.

Așadar, rezultatele : JUNI
ORI II — 4+1 RAME : 1. CSS 
Marina Orșova (Nemțoc. Maliș, 
Bordanciuc. Toană. Bogasierul 
5:42,1. 2. Voința Arad 5:56,5... 
4. CSȘ 1 Buc. — descalificat; 
2 VISLE — 1. CSȘ „Poli" Ti
mișoara (Rosz, Gheorghiță) 
5:43,2, 2. CSȘ Triumf 5:59,3 ; 
SIMPLU — 1. Cornel Bănică 
(CSS Triumfi 6:01,0 2. Liviu 
Halus (CSȘ Marina Orșova) 
6:16.9... 6. Nicolae Pețan (C S 
Mureșul Tg Mureș) 7:17,3 ; 
4+1 VISLE - 1. CSȘ „Poli" 
Timișoara 5:36,9, 2. CSȘ 2 Con
stanța 5:42,8 : JUNIOARE II : 
4+1 RAME — 1. CSȘ Marina 
Orșova 6:31,9 2. CSȘ 1 Buc. 
6:44,0... 4. CS Onești 7:16,17 ; 
2. VISLE — 1. C S Metalul (Va- 
sile. Stanciu) 6:10,0. 2. CS UTA 
6:26,9... 6. CS Mureșul Tg. Mu
res 7:07,3 f SIMPLU — 1. Car
men Path (UTA) 6:19,2, 2.
Margareta Coșeri (CSȘ Arad) 
6:24.4... 6. Liliana Vucovan

IN PRODUCȚIE Șl IN SPORT, MEREU IN FRUNTE!
(Urmare din pag. 1)

liei de poDice — promovam în 
divizie. Dar, nu-i nimic ! 
Vom face o nouă tentativă..." 
O nouă tentativă înseamnă 
un nou campionat pe asocia
ție. narticinarea la alte 
competiții sub însemnele 
„Daciadei". în oraș. dar și 
în iudet. precum și în compa
nia unei formații din zo
nele limitrofe.

Șahul se află și el in 
atentia oamenilor muncii din 
această întreprindere. îndeo
sebi în sezonul rece, cînd ploi
le nu mai contenesc sau nin
sorile limitează activitatea 
sportivă în aer liber la 
cei mai temerari, sănierii si 
schiorii. Clubul orășenesc stă 
permanent la dispoziția a- 
matorilor (îndeosebi a celor do
ritori să practice șahul) într-o 

ENTUZIASTE COMPETIȚII OMAGIALE
(Urmare din pag. 1)

pe ringul în aer'lber din com
plexul sportiv Timpuri Noi 
și. firește, nu putea lipsi fot
balul, cu aprinse dispute pe 
baza Unirea Tricolor. In zilele 
de 23—24—25 august pe toate 
bazele sportive sindicale se vor 
desfășura alte competiții. iar 
in parcurile și locurile de a- 
grement din preajma Capitalei 
— demonstrații sportive pentru 
oamenii muncii.

Finalele „Daciadei“ După Turneul internațional de volei al juniorilor

TINERII AU REALE POSIBILITĂȚI 
PENTRU A OBȚINE PERFORMANȚE SUPERIOARE

(CFR Tim.) 7:29,4 ; 4+1 VÎSLE
— 1. CSȘ „Poli" Tim. 5:53,6,
2. Olimpia 6:09,0 ; JUNIORI 1 : 
8+1 — 1. CSȘ Triumf 4:44,0, 
2. CSȘ 2 Constanța 4:48,8 ; JU
NIOARE I : 4+1 RAME —
1. CSU Construcții (Ungureanu,
Tănase. Crișan. Tițescu. Mare) 
5:31,9, 2. Dinamo 5:36,6 ;
2. VISLE — 1. CSȘ 2 C-ța
(Romașcu, Popa) 5:40,5, 2. UTA 
(Adumitroaie. Toma) 5:45,5 ; 
2 RAME — 1. Dinamo (Calmuc, 
Niță) 5:53,9. 2. Metalul (Pu-
ghiuc, Boheică) 6:00,0 ; SIM
PLU — 1. Raveca Mureșan
(„Poli" Timișoara) 6:30,4, 2. Ga
briela Paraschiv (Olimpia) 
6:54,5... 4. C. Croitoru („Poli" 
Tim.) descalificat ; 4+1 VISLE 
1. Steaua (Ignat, Ivan. Boer, 
Rotariu, Darie) 5:21,7. 2. CSU 
Construcții 5:22,7 ; JUNIORI I
— 4 + 1 RAME — 1. CSȘ Tri
umf (Stoleru. Hann. Tele, Pă- 
trașcu, Brîncoveanu) 5:02,9, 2. 
Marina Orșova 5:09,6 ; 2 VÎSLE 
1 CSȘ Triumf (Ciocoi, Taga) 
5:06,3, 2. CSȘ Deva (Ullmann, 
Borza) 5:16,1 ; 2 RAME —
1. CSȘ Triumf (Măstăcan, Co- 
man) 5:14,8... 6. CSȘ Marina 
Orșova 7:00,1 ; 2 + 1 — 1. CSȘ 1 
Buc. (Cocuți. Robu, Marcaș) 
5:39,3, 2. CFR Timișoara 5:55,5 ; 
4 RAME — 1. CSȘ 2 C-ța
4:52,4, 2. CFR Timișoara 4:56,0 ; 
4 VISLE — 1. CSȘ Steaua
(Cherciu, Zoican, Ungureanu, 
Lăzărescu) 4:37,2. 2. CSȘ
Triumf 4:41,1 ; SIMPLU — 1. 
Lucian Oprin (CSȘ „Poli" Tim.) 
6:01,2. 2. Florin Fodor (Centrul 
canotaj Fălticeni) 6X13,1 ; 8+1 
(junioare I) — 1. CSU Con
strucții 5:05,7, 2. Dinamo 5:09,9.

O frumoasă cursă de 8+1 la 
închiderea acestor campionate : 
la start — două echipaje alcă
tuite din foști canotori, acum 
antrenori, activiști obștești spor
tivi. A cîștigat ambarcația cu 
Horia Constantinescu, Cornel 
Ciocoi etc. „ceva" mai bine 
pregătită decît formația Con
stantin Cătescu, Sandu Gheor- 
ghc. Cristian Bocșa...

Vasile TOFAN

activitate cu specific de masă, 
tot mai bogată.

Să amintim. în fine, de ape
titul a tot mai multor oameni 
ai muncii de la Explorări 
pentru handbal. Pentru că 
asa cum afirma, pe bună 
dreptate. Dorel Juravle „și 
la noi in oraș trăiesc și mun
cesc băieți zdraveni. exce
lent clădiți pentru un sport 
care a adus tării atîtea satis
facții..." Deci. în perspectivă 
și o echipă de handbal.

Reușitele în sport ale ce
lor de la Explorări sînt im
plicit legate de condițiile 
minunate create muncitori
lor din întreprindere pen
tru practicarea exercițiului 
fizic organizat, metodic. Do
vadă ■ stadionul orașului — 
cel mai frumos din județul 
Suceava — a fost dat în custo
die acestui colectiv. Recep

• TIMIȘOARA. în munici
piul de pe Bega au avut loc 
în aceste zile numeroase com
petiții dotate cu „Cupa Eli
berării". Asociația sportivă 
U.M. Timișoara — una dintre 
marile unități industriale a or
ganizat printre altele un tur
neu de fotbal între numeroa
sele secții a cărui finală va a- 
vea loc în ziua de 23 August. 
Tot aici au avut loc întreceri 
omagiale la șah. tenis de ma
să. precum și înot, în frumoa

Intre buturi
Rugbyștii const&nțeni, binecunos
cut! in Italia pentru frumoasele 
lor succese d n anii trecuți, pro
mit o comportare La înălțimea 
prestigiului de care se bucură.
• Campionatul de rugby (Di

viziile „A" gi „B") se va relua 
Ba 8 septembrie. Toate echipele 
pregătesc cu sirg cel de al 69-lea 
start, lată cîteva transferări de 
Jucători : pilierul internațional
V. Pascu (IAMT Oradea) va Juca 
la Dinamo București, echpâ ca

Timp de trei zile, in sala 
sporturilor „Dacia" din Buzău, 
s-a desfășurat Turneul inter
național de volei (juniori) al 
României, la startul căruia au 
fost prezente patru reprezenta
tive : Bulgaria, Ungaria,
U.R.S.S. și România.

Competiția nu s-a ridicat la 
nivelul tehnic și spectacular 
așteptat — ținînd seama de 
valoarea recunoscută a voleiu
lui juvenil din aceste țări — 
echipele (unele nu cu prima 
•garnitură, ci cu jucători foarte 
tineri, de 14—15 ani) dovedind 
că mai au de învățat multe 
din tainele voleiului. în unele 
partide s-a jucat stereotip, 
lent, fără ambiția și nervul 
specifice tinereții. După cum 
se știe, turneul a fost cîștigat 
de reprezentativa U.R.S.S.. o 
formație care a impresionat 
în primul rînd prin gabarit — 
doar doi jucători aveau 1,90 
m, ceilalți fiind mai înalți, 
chiar peste doi metri (Klimen
ko și Șatunov) — apoi prin 
forța atacurilor (chiar dacă 
n-a strălucit prin ingeniozitate 
și variație în conceperea lor), 
dar mai ales prin seriozitatea 
cu care a abordat fiecare par
tidă, țintind victoria — obiec
tiv pe care l-a realizat în 
toate cele trei meciuri susți
nute.

Formația noastră n-a reușit 
să cîștige turneul, deși în ul
timul set (pierdut la 15) al 
întîlnirii cu echipa U.R.S.S. a 
dovedit că o putea face. Cau
zele sînt mai multe și cu si
guranță că ele se află în a- 
tenția celor doi antrenori (I. 
Șoacă și I. Rusu), a federa
ției. Ne vom opri doar la cî
teva dintre ele. Trebuie spus 
mai întîi că echipa — cu un 
gabarit mulțumitor (exceptîn- 
du-1 pe Tămășan, toți au în
tre 1,90 șl 2,01 m) — nu s-a 
dovedii omogenă, fiind evident 
faptul că fiecare jucător... 
„cîntă ceea ce știe". în al doi
lea rînd, nu a arătai o bună 
pregătire fizică și tactică (o 
scuză fiind aceea că șapte din
tre sportivi au venit la turneu 

tivă. conducerea întreprinde
rii. prin ing. Dumitru Bă
lan (care este și președintele 
onorific al asociației spor
tive. dar felul cum sprijină pe 
sportivi ne obligă să-1 con
siderăm un președinte ac
tiv) se străduiește să asigure 
stadionului o fată cit mai 
atrăgătoare si o funcționa
litate multiplă. De aici, o 
activitate sportivă non-stop. 
nu numai la fotbal (cum am 
văzut), că și la atletism, hand
bal tenis (în plină dez
voltare. îndeosebi la nivelul 
copiilor si școlarilor). iar 
iarna la patinai. Motiv de 
bucurie pentru sute si sute de 
iubitori ai sportului. Ex
plorări Cîmpulung Moldo
venesc are. așadar. toate a- 
tributele pentru a deveni 
una dintre primele asocia
ții sportive pe județ 1 

sele bazine ale complexului a- 
sociației.

In organizarea ziarului ..SZA- 
BAD SZO“ s-a desfășurat un 
turneu de fotbal. în satul Ui- 
var, la care au participat 11 
echipe. Trofeul a revenit for
mației din Uivar. care, în fi
nală, a dispus de cea a locali
tății Ustiniș cu scorul de 3—0.

La „Industria Linii" s-a des
fășurat un atractiv concurs de 
înot, tineri si tinere. Inter
secții. La feminin au cîștigat 
filatoarele, iar la masculin re
prezentativa secției mecano- 
energetic. (C. CRETU-coresp.).

re va beneficia, de asemenea, de 
serviciile a doi juniori talentați: 
X. Doja (CSS Locomotiva CTuj- 
Napoca) și Cr. Râducanu (CS$ 
Locomotiva Buc.) : V. NAstase 
(Farul) Ia Sportul studerresc- 
Construcții : Cr. Gheorghiosu
(Sportul studentei) si I. Vlădi- 
!ă (DJnamo) ia Contactoare Bu
zău, V. Kelemen (Știința Petro
șani) la M nerul Lupeni. Gh. Chi
rigiu (Sportul studențesc) și 1. 
Zamfir (Glor’a P.T.T Arad) le 
Farul Constanța. O. Țepurlcâ 
CSteaua) la Politennica Timi
șoara. 

direct de la examene la facul
tăți). A frapat Ge asemenea, 
lipsa de ambiție a tinerilor 
noștri reprezentanți (unii de 
acum titulari în formații de 
primă divizie, alții rezerve) 
care, curios, nu și-au valori
ficat șansa ce li s-a oferit, a- 
ceea de a fi titulari în repre
zentativa țării, de a „puncta" 
în drumul lor spre „naționala 
mare". Un singur jucător a 
dat tot ceea ce a putut : Pă- 
durețu. Ceilalți au evoluat u- 
neori indolent. Iată, de pildă, 
exemplul lui Nica (2,01 m) : 
după reușite în atac, după ce 
recupera mingi grele... servea 
afară, fără a avea măcar 
scuza „forțării" serviciului. De 
altfel, asemenea greșeli au 
mai făcut Mărginean, Szilaghi 
ș.a. Nici unul dintre jucători 
nu și-a asumat — prin dăruire 
și clarviziune — rolul de mo
bilizator, de lider al formației. 
N-a făcut-o nici Șoica, de la 
care se aștepta mult mai mult, 
dată fiind experiența sa. El a 
jucat cam blazat ; doar „par
tea lui", șl atît ! Poate ar fi 
făcut mai mult Ferariu, dar, 
după un meci bun. el s-a ac
cidentat la... antrenament.

Cert este un lucru : toți cei 
care au jucat : Pădurețu, Șoi
ca, Iuhasz, Nica, Schoberl, Szi
laghi, Mărginean, Costcniuc, 
Tămășan — sînt talentați, tre
buie să se lucreze cu ei în 
continuare, cu condiția, desi
gur, ca fiecare să dovedească 
realmente afirmarea. perfor
manța.

Modesto FERRARINI

S-AU ÎNCHEIAT ÎNTRECERILE PLANORIȘTILOR
Pe aerodromul sportiv Gea

măna al Aeroclubului plteștean 
„Henri Coandă" s-au desfășurat 
timp de 10 zile Întrecerile cam
pionatului national de planorism 
al României și concomitent ale 
campionatului internațional al 
tării noastre, la această ediție 
participînd piloți din Franța și 
Polonia.

REZULTATE TEHNICE. Proba 
I, triunghi, Geamăna — Găneasa 
— Vîrtoapele — Geamăna (224 
km), masculin : 1. Julien Henry 
(Franța) 1000 p, 2. Eric Bernard 
(Franța) 981 p, 3. Sidon Sergiu 
868 p; feminin: 1. Mariana Giurgiu 
750 p, 2. Elena Coțovanu 657 p, 
3. Fernanda Jurcă 464 p ; proba 
a H-a, triunghi. Geamăna — Ra- 
domlrești — Slobozia — Geamă
na (183 km), masculin : 1. Jacak 
Dankowski (Polonia) 1000 p, 2. 
Gh. Țucă 995 p, 3. V. Dumitrescu 
973 p ; feminin : 1. E. Coțovanu 
788 p, 2. M. Giurgiu 780 p, 3. F. 
Jurcă 0 p ; proba a 3-a, dus-ln- 
tors, Geamăna — Plosca — Gea
măna (181 km), masculin : 1. E. 
Bernard 1960 p, 2. S. Sidon 940 p, 
3. M. Simion 907 p ; feminin :
1. M. Giurgiu 708 p, 2. E. Coțo- 
vanu 598 p. 3. F. Jurcă 0 p :

COMPETIȚII REPUBLICANE
DE ATLETISM

Cîteva modificări de pro
gram din calendarul viitoare
lor competiții de atletism : 
campionatele naționale (se
niori și tineret) la 50 km marș 
si cursa de 10 km marș fe
mei vor avea loc la 31 august, 
in Pădurea Băneasa. ora 8. 
cu plecarea si sosirea la 
complexul sportiv Tunari. 
Campionatul feminin de fond 
15 km (ne sosea), maratonul 
(juniori și junioare) și 20 km 
marș juniori se vor desfășu
ra la 12 și 13 octombrie. la 
Dumbrava Sibiu.

SÎNT MICI, DAR
(Urmare din pag. 1)

„înainte- a Consiliului Națio
nal pentru Educație Fizică și 
Sport. Antrenoarea lor. Adria
na Călina, ne-a arătat un mi
nuțios plan de participare la 
competiții a elevilor pe care îi 
instruiește, in dreptul fiecărui 
nume fiind trecute si perfor
mantele. este drept încă fără 
rezonantă. Anul trecut, la „Cu
pa Neptun" de la Cîmpina. a- 
poi la „Cupa Eliberării", iar a- 
nul acesta la acțiunea de se
lecție organizată la Centrul na
țional de tenis al federației, u- 
nii dintre copii „au ridicat des
tul de bine capul" — cum se

PD0BDFM1L ORADEA,

A DOUA ECHIPA BIHOREANA HAN
IN SERIA I

A CAMPIONATULUI DE POLO
Au tost stahilite ierarhiile in 

diferite competiții republicane de 
polo. Astfel, o dată ou disputa
rea, la Arad, a celui de al pa
trulea tur în Divizia „A" — se
ria • H-a, se cunoaște noua pro
movată In prima serie. Este vor
ba de echipa Progresul Oradea, 
care a acumulat cel mal mare 
număr de puncte — 28 — ta 
cele 20 de partide susținute ctș- 
tiglnd întrecerea șl „urcînd" ast
fel în seria de frunte a Diviziei 
„A". Un nou succes, deci, pentru 
poloui bihorean, în anul in care 
Crlșul Oradea a reușit perfor
manta câștigării titlului de cam
pioană națională.

Iată clasamentul final în seria 
a H-a : 1. progresul Oradea (an
trenor I. Vidican) 28 p, 2. Rapid 
Arad 26 p, 3. CSU-CSȘ 1 Bucu
rești 25 p. 4. CSȘ Triumf Buc. 
24 p, 5. Mureșul Tîrgu Mureș 13 
p, 6. Dinamo Victoria 4 p.

TURNEUL FINAL LA JUNI
ORI H. Timp de cinci zile, la 
bazinul de Ja ștrandul tineretu
lui din Capitală, a avut loc tur
neul final al Concursului repu
blican de juniori II. A fost o 
întrecere interesantă, în care dș- 
tigătoarea a fost cunoscută ta 
ultimul minut al celei din urmă 
partide disputate : CSȘ Triumf 
București — Dinamo București 
5—5. In acest fel, CSȘ Triumf — 
antrenată de Virgil Pieșca — ș-<a 
clasat pe primul loc, cu 11 p. 
Dinamo (antrenor Manole Deșiiu) 
a ocupat locul secund, cu 10 p. 
Clasamentul ta continuare : Rapid 
Arad (I. Unc) 6 p, golaveraj 
58-50, CSȘ 1 Buc. (N. Arsene) 
6 p, golaveraj 44-52, Crișul Ora
dea (I. Fejer, cunoscutul inter
național) 5 p. Rapid Buc. (R. 
Mustață) 4 p, Viitorul Cluj-Na- 
poca (P. Marinescu) 0 p. Gol- 
geterul turneului a fost Liviu 
Totolici (Triumf), cel mal bun 
jucător — Mihai Totan (Triumf), 
iar cel mai bun portar — Dra- 
goș Dumitrescu (Dinamo).
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proba a 4-a, cadrilater, Geamăna
— Negrenl — Radomireștl, Vlr- 
toapele — Geamăna (218 km), 
masculin : 1. E. Bernard 1000 p,
2. M. Simion 966 p, 3. J. Henry 
951 p ; feminin : 1. M. Giurgiu 
707 p, 2. E. Coțovanu 706 p, 3. 
F. Jurcă 0 p ; proba a 5-a, tri
unghi, Geamăna — Bolta Verde
— Plosca — Geamăna (309 km), 
masculin : 1. J. Henry 952 p, 2. 
J. Dankowski 916 p, 3. P. Wojda 
(Polonia) 913 p ; feminin : 1. M. 
Giurgiu 900 p, 2. E. coțovanu 
899 p, 3. F. Jurcă 0 p ; proba a 
6-a, cadrilater. Geamăna — Gă
neasa — Plosca — Slobozia — 
Geamăna (251 km), masculin :
I. P. Wojda 943 p, 2. J. Henry 
935 p, 3. C. Voicu 900 p ; femi
nin : 1, E. Coțovanu 900 p, 2. M. 
Giurgiu 880 p. 3. F. Jurcă 0 p.

CLASAMENTE FINALE. Cam
pionatul internațional masculin 
al României : 1. E. Bernard
5485 p, 2. M. Simion 5314 p, 3.
J. Dankowski 5296 p ; campiona
tul national, masculin : 1. M. Si
mion 5314 p, 2. S. Sidon 5295 p,
3. FI. Covic 4982 p ; feminin : 
L M. Giurgiu 4725 p, 2. E. Coțo- 
vanu 4548 p, 3. F. Jurcă 464 p.
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MOTOCICLIȘTII DE
Ajuns la penultima etapă (a 

treia). campionatul republi
can de dirt-track la perechi a 
continuat marți după-amiază 
pe noua pistă de 400 m de pe 
stadionul I.P.A. din Sibiu. 
Motocicliștii au furnizat un 
spectacol agreabil, în pofi
da unei ploi torențiale care a 
înmuiat pista de concurs.

A existat o manșă în care 
reprezentanții clubului Stea
ua. lideri autoritari în cla
samentul general, au termi
nat la egalitate (3—3) cu spor
tivii de la Metalul București, 
ordinea sosirii fiind urmă
toarea : M. Gheorghe (M) 
— în formă deosebită. I. Pa

vel (S). St. 
D. Gașpar 
nosticurile 
mate. Ste 
cuplu din 
sensibil ega 
de data i 
du-si piui 
tate tehn 
manse, iar 
recte dint 
la Metalul 
Sibiu si C. 
dat cu rez 
capătul ui 
culoase. O 
tru repre: 
neratii. n 
de obicei

VOR SĂ DEVINĂ MARI TI
exprima antrenoarea. Raluca 
Constantin (11 ani). Cipriana 
lonescu (10), Cristian Topescu 
(0). Marius Voicu (11) au tre
cut cite două și trei tururi In 
întrecerile amintite, precum și 
la cupele „Dinamo" și „Progre
sul".

Deși copiii din secția de per
formanță a asociației „înainte1* 
Învață de relativ puțin timp te
nisul ca la carte, la ultima în- 
trecere-test de selecție de la 
Centrul „23 August". Cristian 
Țopescu s-a impus atenției, 
continuîndu-si instruirea, de-a- 
cura încolo, sub indrumarea 
antrenorului emerit Alexe Bar- 
dan. „Pe urmele Iui Cristian 
— completează antrenoarea —

• La 31 august echipa Farul 
„ va pleca ta Italia, unde a fost 

invitată la un turneu. Alături de 
„XV-„le organizator. C.U.S. Pa- 
dova, vor mal figura ta progra
mul turneului R. C. Petrarcca, 
multiplă campioană a Italiei. 
Sanson Rovigo și Farul. In vede
rea unei bune comportări, lotul 
rugbyșt*lor oonstânteni a făcut 
pregătiri asidue Au luat parte 
tot) iucători) mai puțin miilo- 
cașu) Romeo Bezușcu (care nu 
s-a prezervat la apel, se nare că 
a plecat ne m^teseur4 buzo’enet 
și centrul Cornel Vasile. bolnav

sînt si alți 
pective. int 
xandra Pai 
mitrescu, V 
rius Ciocoi 
feri alte a: 
țiunile viit 
de perform 
numele ce 
Maria Dăii 
cu. Bogdan 
mitrescu. / 
liana Suciu
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IE FEROVIARE
V NOU START

(cele mai multe legitimate da
torită materializării bunelor 
raporturi dintre clubul fero
viar și C.S.S. nr. 2), Mihaeia 
Drăgan, Aurelia Epurcscu, Doi
na Crișan, Mariana Popescu, 
Jeni Dan, Aurelia Nica. Con
semnăm revenirea Vasilicăi 
Dobre, precum și sosirea între 
rapidiste a sportivelor Ioana 
Vasile, Tunde Milik, Camelia 
Damian. Dacă numelor înscri
se mai înainte le adăugăm tot 
la „prezente" și pe Ana Mol
dovan $i Stela Rupă, în pre
gătire la lotul „mare", și DO 
Marinela Doicu — la lotul de 
junioare, am prezentat, de 
fapt, lotul integral al Rapidu
lui pentru noul campionat în 
care, așa cum spunea antre
norul Tiberiu Milea... ,in drep-

Din viața divizionarelor „A“

CE MAI E NOU LA RAPID?... 
-sau cînd sună telefoanele

Manea și Cioaca și-au reluat pregătirile

ingajează" pivotul Aurelia Grin- 
ițiu cu temă, desfășurat in aer 

Foto : lorgu BĂNICĂ
iul obiectivului de realizat am 
înscris locurile 4—5, adică • 
clasare superioară celei mai 
bune realizate in ultimii ani". 
Am spune noi că este primul 
pas al revenirii handbalistelor 
bucurcștcne pe drumul care, 
acum mai bine de două dece
nii, mai exact în 1964, ducea 
la obținerea „Cupei campioni
lor europeni", după ce Învingea 
în finală, cu 14—13, pe I.F. 
Helsingor (Danemarca). Argu
mente în plus pentru reînnoi
rea tradițiilor rapidiste ? „Mo
dul în care era executat, de 
pildă, al patrulea antrenament 
al zilei, crosul de seară, între 
orele 20,30 și 21,30, în stagiul 
de pregătire efectuat la So- 
vata", cum ne relata antre
norul Niță. Iar dacă am amin
tit de tradițiile rapidiste, cre
dem că nu trebuie omis fap
tul că actualul președinte al 
Biroului secției de handbal nu 
este altul decît ing. Mihai 
Lungescu, fost component (a- 
lături de antrenorul Niță) al 
formației rapidiste cu rezultate 
notabile în campionatul mas
culin.

Mihail VESA

1 - VICTORIOȘI
prins H. Iaschi (Voința Sibiu) 
— in evident progres.

Rezultatele etapei : 1. Stea
ua 28 p (I. Pavel 14 p — St. 
Postolache 11 p, rez. — A. Hack 
3 p). 2. Metalul București 26 
D (M. Gheorghe 17 p — D. 
Gasoar 9 p). 3. Steaua II 22 p 
(M. Soaită 14 p — N. Puravet 
8 p). 4. I.P.A. Sibiu 19 p (D. 
Stoica 13 p — T. Bâdulescu 
6 D). 5. C. S. Brăila 13 p (Gh. 
Sofran 10 p — A. Soită 3 p).

Clasamentul general după 
trei etape : 1. Steaua 82 p, 2. 
Metalul București 68 d. 3. 
I.P.A. Sibiu 67 p.

Troian IOAN1ȚESCU
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S, 0. BACĂU TREBUIE SĂ-ȘI STRÎNCĂ RÎNOURIIE,
IAR PUBLICUL SĂ REVINĂ LINGĂ ECHIPĂ

Nu se pot întîmpla minimi 
în viata unei echipe. ln- 
tr-o săptămînă sau într-o 
lună. Se știe, pentru S. C. 
Bacău campionatul trecut a 
fost neașteptat de greu, iar 
rămînerea în Divizia „A“ 
s-a decis chiar în ultima eta
pă.

vacanta.
Cu

venit 
altădată.

principal, 
de

Mai scurtă 
același an- 
A urmat 

pregătiri si

A
ca
trenor 
perioada 
pornit din nou la drum, 
începutul a fost mai 
decît s-ar fi așteptat 
neva. In primele trei etape,
trei înfringeri, golaveraj :
6—6! Trei înfringeri care
au creat nemulțumiri. de
sigur. discuții. Trei înfrin
geri care au fost însă ampli
ficate de unii, transformate in 
adevărate 
cum le 
Costinescu, 
bulul. si ____ ....
tru Nicolae-Nicușor, 
defini posibilitățile 
ale echipei, dacă

s-a 
Dar 

greu 
ci-

catastrofe deși, 
analizau Corneliu 
președintele clu- 

antrendrul Dumi- 
nu pot 

actuale 
nu vor

fi studiate cu competentă, 
pe toate fețele, si eu mult 
calm. Din trei etape. S. C. 
Bacău pierduse un meci a- 
casă. cu Dinamo, fostă cam
pioană si mereu echipă frun
tașă. cu care vor mai pierde 
si alte echipe. A mai pierdut, 
in deplasare, la Buzău, și 
cu Victoria București, meci 
în care, cum spunea Nicușor, 
fără să ocolească si lipsu
rile. S. C. Bacău a jucat bine. 
După aceste eșecuri, frămîn- 
tările din cadrul echipei au 
existat, pînă si antrenorul Ni- 
cusor era descurajat si gln- 
dul despărțirii de echipă nu 
a fost departe de a deveni 
realitate.

Dar lucrurile nu se pot 
îndrepta cu abandonuri, cu 
nervi si măsuri pripite, ci cu 
o analiză temeinică si, mai 
ales, cu pregătiri corespun
zătoare si un climat optim 
pentru redresare.

A venit meciul cu F. C. Ar
geș. Piatră de încercare, 
pentru că pitestenii cîstî- 
gaseră la Tg. Mures, pen
tru că au pierdut apoi cu 
Steaua, au remizat, tot a- 
casă. cu F. C. Bihor, si erau 
dornici să recupereze din 
punctele irosite pe teren 
propriu. Si o repriză a fost 
foarte greu pentru S. C. Ba
cău. Se vedea că e marcată de 
situație, dar si de alti fac
tori. ca să spunem așa. Șoșu a 
stat departe de gazon un 
an si jumătate din cauza unui 
grav accident la genunchi 
si doar prin dîrzenia care îl 
caracterizează a revenit Un
gă colegi, dar randamentul lui. 
normal, nu poate fi deocam
dată cel așteptat Cel mal 
deficitar e atacul. Soiman se 
zbate, dar nu înscrie goluri * 
din necesități. Avădand a

devenit „virf". însă el ră- 
mine un mijlocaș cu po
tente ofensive. Tînărul Bîșcă 
e acuzat de indolentă, iar cea
laltă extremă stingă. Ursică. 
este ineficientă. Mangalagiu 
(poate si prea puțin folosit) 
încă nu confirmă. în timp ce 
noul venit, piteșteanul Togan. 
nu prezintă încă argumente
le titularizării. A mai lip
sit și unul dintre cei mai buni 
jucători (C. Solomon — acci
dentat) si echipa a trebuit 
să alerge 322 de minute pen
tru primul gol. după care a ob
ținut prețioasa victorie pe care 
cei 6 000 de spectatori 
plaudat-o cu

Ou aceasta 
un alt capitol. 
La meciul cu 
vlndut 19 000 de bilete, iar 
meciul cu „Argeșul", i 
4 000 ! Se spune că 
diferență s-a datorat și tele
vizării meciului Steaua — 
Dinamo. E o explicație, dar ea 
nu spune totul. Adevărul 
e că, după trei înfringeri, pu
blicul s-a supărat pe echipă si 
» plecat de Ungă ea. 
prima dată 
lucrul acesta la Bacău.
mai 
unii . ____
fată de jucători, 
traducerea lui 
joc, fluierindu-1 
la 
trenori sau pe 
clubului, uitând că toti a- 
eestâa au pus umărul cu ani în 
urmă, ca Bacăul să aibă o e- 
chină foarte bună, să dispună 
azi de unul dintre cele mai 
frumoase stadioane din țară 
(eu sprijinul. desigur, al 
organelor locale). Iar S. C. 
să fie azi unul dintre cele mai 
bine organizate cluburi. _ 
china de fotbal e tânără, duce 
lipsa unor valori, îsi caută un 
făgaș. Cu muncă, cu compe
tentă. va reuși. Dar tre
buie să simtă aproape si pu
blicul, un public care s-o încu
rajeze, s-o ajute sî nu s-o a- 
postrofeze.

a-au 
căldură, 
am ajuns 
SPECTATORII. 
Dinamo s-au 

la 
doar 

marea

la

Nu e 
cînd se întâmplă 

Dar si 
neplăcut e felul în care 
spectatori se manifestă 

cerînd in- 
Togan în 

pe Șoșu, 
intrarea pe gazon, pe an- 

președintele 
că toti

„Sună mereu telefoanele". 
„Ce mai e cu Rapid?" Curg în
trebările. „Ce mai e cu Ma
nea ?“. „Ce mai e cu Cioa
că ?“ Perseverează suporte
rii : „de ce 0—9 ?". „De ce a 
plecat Kraus ?“ Si așa mai de
parte.

Mai întîi despre acel 0—9.
„A fost — ni s-a spus — un 

rezultat al căderii psihice. Si
gur că si acel 0—3 de la pau
ză era sever, datorat unpr gre
șeli de apărare individuale, tn 
cabină, antrenorii au cerut 
strîngerea rîndurilor si. e- 
ventual. diminuarea handi
capului prin înscrierea u- 
nui gol. Dar. toate planurile 
de redresare după pauză au 
căzut. deoarece hunedorenii. 
în vervă, au înscris al patru
lea gol în chiar primul minut 
de la reluare. Si astfel, to
tul s-a prăbușit". O explica
ție de bun simț, dar care nu... 
explică startul foarte slab al 
Rapidului și la Cluj-Napoca. 
tot 0—3. înainte de 1—3.

De ce a plecat Kraus ?
Conducerea explică : lui

Kraus 1 s-a propus să lucreze 
împreună cu Lupescu și Co- 
dreanu. aceștia doi urmînd 
să activeze în locul lui Pop și 
Răducanu. ultimul fiind me
reu solicitat la lot. (Să men
ționăm că Răducanu figu
rează în continuare la Rapid). 
Viorel Kraus a refuzat să co
laboreze eu ceilalți doi.

N. R. Nu i se poate reproșa 
lui Kraus faptul că s-a opus

unei colaborări atit de neaș
teptate.

—- Ce e cu Manea ? Ce e cu 
Cioacă ?

Acești doi jucători, care au 
început să confere un stil 
tinerei echipe feroviare, au 
reluat antrenamentele. Primul 
— după o îndelungată absen
tă. al doilea — după întinde
rea suferită la Cluj-Napoca.

Numeroșii suporteri ai Ra
pidului îi așteaptă.

De ce s-a pierdut un punct 
cu Gloria ?

_Să amintim suporterilor 
că Rapid a remizat cu Gloria 
și în ediția trecută. Lipsa go
lului e o problemă mai com
plexă. determinată în primul 
rînd de valoarea înaintașilor. 
(Iar Rapid remizase cu Gloria 
si cu Manea, si cu Cioacă In 
teren).

Care ar fi perspectivele ?
Suporterii Rapidului stol 

datori să-și păstreze calmul. 
„In fond — spunea un rapi- 
dist — sîniem Ia minus 1, mo
tiv pentru care sînt mai su
părat pe acest 0—0 cu Gloria,' 
decît pe „accidentul" de la 
Hunedoara. Dar sînt alitea 
și atâtea echipe cu un minus 
mai mare. Ca să nu mai vor
bim de echipa fostului rapidist 
Dumitru, ajunsă ia minus 4".

Remarcabil optimismul să
nătos al suporterilor. Rămîne 
ca pregătirea tot mai â- 
tentă, să elimine „deraieri" 
ca aceea de la Corvinul.

I. Ch.

PROGRESUL-VULCAN PROMITE

E-

Constontin ALEXE

• „CRITERIUL SPERAN
ȚELOR". La Sibiu, pe sta
dioanele Voința si Șoimii, 
s-au disputat, zilele trecute, 
meciurile celei de a 25-a edi
ții a „Criteriului speranțelor", 
competiție la startul căreia 
se aliniază echipele clubu
rilor sportive școlare.

în finala întrecerii- s-au în
tâlnit C. S. S. Olimpia Piatra 
Neamț (care în meciurile pre
cedente a întrecut eu 7—1 pe 
C. 8. S. Odorhei. cu 2—0 pe 
Gloria Arad si cu 5—0 pe Pa
jura București) si C. S. Ș. Șoi
mii Sibiu (2—0 cu Luceafărul 
Bacău. 4—0 cu Electroaparatai

| PARTIDE DE VERIFICARE

| ALE LOTURILOR DE TINERET Șl JUNIORI

„Ziua bună de dimineață șe 
cunoaște", sună un vechi pro
verb românesc. In lumina 
acestui proverb, am gîndit 
noi atunci cînd am văzut pe 
„mînjii" de la Progresul-Vul- 
can jucînd pentru „Cupa 
Municipiului București". pe 
care au cîstigat-o pe merit 
la începutul acestui an fot
balistic. Toti spectatorii au
rămas impresionați atunci de 
excelenta condiție fizică si 
mai ales de ambiția cu care
jucătorii au luptat pentru
echipa lor din strada dr. 
Staicovici.

Acest lucru s-a văzut si 
duminică, tot pe acest stadion, 
cînd jucătorii echipei ata

cau buturile Iui I.C.I.M. 
Brașov.

Progresul-Vulcan a învins 
fără drept de apel (cu sco
rul de 4—1). o echipă bună.’ 
dar care Ia finalizare dădea e- 
vidente semne de slăbi
ciune.

Mezaroș, Marin, Beldie, 
Borbolea, cît și ceilalți jucă
tori. ne-au dat a înțelege 
că înfrîngerea de Ia Mediaș 
din prima etapă a fost un 
simplu accident. pe care.’ 
dată fiind tinerețea echi
pei. îl trecem pe seama tra
cului la debutul în noua sta
giune fotbalistică.

Dumitru MORARU-SLIVNA

ȘTIRI • ȘTIRI
București si 0—0 cu „Poli" Ti
mișoara).

A fost o finală echilibrată, 
după prelungiri scorul men- 
tinîndu-se tot 0—0. C. S. S. 
OLIMPIA PIATRA NEAMȚ 
a cîstigat cu 6—5 după execu
tarea loviturilor de la 11 m. 
Pentru locul 3 : C. S. 8. „Poli" 
Timisoara — C. S. S. Pajura 
București 4—2 (3—0). 20 de
jucători au fost reținuți pen

tru a participa la trialuri ale 
loturilor naționale de juniori.’ 
(Ilie Ionescu — coresp.).
• A. S. VICTORIA BUCU

REȘTI organizează selecții 
pentru copii născu ți în snil 
1968—1975. Selecțiile au loc 
In zilele de 26 si 31 august si 
2 septembrie (orele 8,30 — 11 
și 15.30 — 18). pe stadionul 
Dinamo. terenul II. Copiii 
se vor prezenta cu echipament 
propriu la antrenorul Radu 
Rotaru.

pect al instruirii să nu fie ne
glijat. antrenoarea se gîndește 
să colaboreze cu un profesor 
care să se ocupe exclusiv de 
pregătirea fizică a micilor te- 
nismani.

în sfîrșit, o dată cu începerea 
noului an de Invățămînt, an
trenoarea intenționează să vi
ziteze școlile din împrejurimi
le bazei sportive, pentru a se
lecționa aiti copii care să co
respundă normelor si parame
trilor stabiliți de federația de 
tenis.

A pornit la drum o nouă sec
ție de tenis de performantă. 
Sperăm să nu treacă prea mult 
pînă a putea consemna că de 
la Ștrandul tineretului un te- 
nisman a devenit — pentru în
ceput — campion național de 
copii...

In aceste zile In care campio- 
I natul primei noastre divizii este 

Întrerupt pentru medul echipei 
naționale cu Finlanda, șl cele- 

Ilalte două loturi reprezentative, 
cel de tineret și cel .de juniori, 
se pregătesc In vederea parti
delor din cadrul campionatelor 

I europene respective. Astfel, pe 
agenda lotului de tineret — care 
va susține partida oficială cu e- 
chlpa similară a Finlandei tn 

I XI august, la Constanța — figu

rează, pe lingă antrenamentele 
zilnice, întâlniri amicale cu Ci
mentul Medgidia (azi) șl F. C. 
Constanța (slmbătă). La rtndul 
lor, juniorii .tricolori- tșl conti
nuă și d pregătirile In vederea 
medurilor-retur cu Cehoslovada 
șl Turda (ambele pe teren pro
priu). După amicalul de la Plo
iești, de miercuri, Iotul U.E.F.A. 
•M va Juca slmbătă la Timișoara, 
eu divizionara .A” din localitate 
(stadionul U.M.T.).

EXCURSII PE CANALUL 
DUNĂRE-MAREA NEAGRĂ

Turiștii aflați în stațiunile litoralului românesc al Mării 
Negre pot face o excursie agreabilă și plină de farmec cu 
hidrobuzul „Flamingo" (82 locuri) care efectuează, zilnic, 
curse pe „magistrala albastră".

Monumentala operă inginerească a „Epocii Ceausescu" a 
devenit — prin tot ce a însemnat munca a zeci de mii de 
oameni — și un remarcabil obiectiv turistic.

Interesul trezit de posibilitatea vizitării unei realizări de 
înalt nivel, larga deschidere spre un peisaj specific dobro
gean, atmosfera agreabilă de la bordul navei, precum și 
plăcerea de a descoperi locurile deosebite din vecinătatea 
noii căi de navigație, fac din excursiile pe Canalul Du
năre — Marea Neagră una dintre cele mai tentante sec
vențe ale vacanței pe litoral.

Înscrieri pentru excursii se fac la agențiile de turism 
existente tn fiecare stațiune a litoralului.

Ie ASTĂZI, JOI, este ULTIMA 
ZI pentru procurarea biletelor la 
tragerea obișnuită LOTO de mll-

Ine, vineri, 23 august, care va 
avea loc tn București, tn sala 
CTubuHui din etr. Doamnei nr. 2, 
cu Începere de ta ora 1«.

| • Duminică, 35 august, va avea
loo cea de a doua tragere LOTO

12 din această lună, prilej pentru 
acel ce Îndrăgesc acest gen de 
trageri să poată intra In posesia 
unor importante ciștâgurl tn bani 

. și autoturisme „DACIA 1300“. 
I Așadar, slmbătă, 34 august, este

ADMINISTRAȚIA 01 STAI 1010-PRONOSPORI INFORMHZl

ULTIMA ZI DE PARTICIPARE la 
această tragere.
• TOT SIMBATĂ, 24 august, 

este ultima zi și pentru depune
rea buletinelor 1a concursul 
PRONOSPORT de duminică, axat 
pe cele mai interesante meciuri 
din divizia B.
• tn plimbările dv. de agre

ment tn aceste zffle de stârșit de 
săptăminâ. aveți posibilitatea ș» 
Jucațl șl să clștlgațl la LOZ tN

PLIC — serii obișnuite, speciale, 
precum șl la LOZUL VACANTEI, 
emisiune specială limitată de se
zon. care atribuie autoturisme 
..DACIA 1300“ și numeroase ciștâ- 
guri tn bani, acordate suplimen
tar din fondul special al admi- 
n’strației.
• Informam participantii că tn 

r-ibrira nons>ră din ziarul Spor- 
•■il <t» !••-( „■-•,«• vor fi pu
blicate : numerele extrase la tra

gerea obișnuită Loto din 23 
august, numerele extrase la tra
gerea LOTO 2 din 25 august, pre
cum și rezultatele concursului 
Pronosport din aceeași zi,

• NUMERELE EXTRASE 
LA TRAGEREA PRONOEX- 
PRES DIN 21 AUGUST 1985. 
Extragerea I : 29 22 31 34
27 9; Extragerea a Il-a: 32 17 
16 11 4 40. FOND TOTAL DE 
CÎSTIGURI : 795.743 lei. din
care 60.845 lei. report la cate
goria L



Campionatele mondiale de box-tineret SPORTUL

pugîliștii români la C.M.

IN AȘTEPTAREA 

PRIMULUI GONG...
• In aceste zile, elevii antrenorului 
E. Mărgărit luptă pentru un loc in 
echipa naționalâ • Au fost desem
nați cei 3 arbitri români care vor 
oficia la „mondiale*  • 6 medalii (3 
de argint și 3 de bronz) cucerite de 

de la Yokohama ți Santo Domingo.

ACTUALITATEA ÎN ATLETISM
Despre echipa Europei pentru „Cupa mondială"...

„Cupa mondială" la atletism ca șl de Florența Crăclunescu, 
este, orice s-ar spune, o com- la disc, aflată și ea exact ta a-

Au mai rămas zece zile pînă 
la startul celei de a IlI-a edi
ții a Campionatelor mondiale 
de box pentru tineret. care 
vor avea loc la București, pe 
ringul de la Patinoarul „23 
August". Peste 200 de sportivi 
de pe toate continentele fac a- 
cum ultimele pregătiri pentru 
marele turnir pugilistic din ca
pitala tării noastre, unde se 
vor decerna cele 12 titluri de 
campioni ai lumii. Vom avea 
prilejul, intre 1 și 8 septem
brie, să vedem în „careul ma
gic" marile speranțe ale boxu
lui internațional, să-i vedem 
pe cei care vor forma „noul 
val" al campionilor la viitoa
rele Jocuri Olimpice, campio
nate mondiale și europene. Un 
loc pe podiumul de premiere 
al Campionatelor mondiale de 
tineret de la București repre
zintă o adevărată consacrare 
în sportul cu mănuși, multi 
dintre campionii primelor două 
ediții numărîndu-se, peste ani, 
printre medaliații celor mal 
mari competiții pugilistice in
ternaționale

Boxerii români au participat 
și la primele două ediții ale 
„mondialelor" de tineret — 
Yokohama 1979 și Santo Do
mingo 1983 — reușind de fie
care dată să cucerească locuri 
pe podiumul de premiere. 
Chiar dacă pînă acum titlul 
de campion mondial le-a fost 
inaccesibil, sportivii noștri au 
lăsat o frumoasă impresie pe 
ringurile din Japonia și din 
Republica Dominicană, unde 
au avut loc primele două e- 
diții. La Yokohama am fost

reprezentat! de 7 pugiliști. 
Trei dintre ei au cucerit me
dalii : Petre Bornescu (argint 
la „mijlocie"), Florian Jircom- 
nic« (bronz la „pană") și Cornel 
Bălan (bronz la „grea"). Cu o 
echipă formată doar din 5 
sportivi, românii au reușit, la 
Santo Domingo, o performanță 
și mai bună : două medalii de 
argint șl una de bronz, prin 
Marian Fînățan (argint la „co
coș"), Micloș Paisz (argint la 
„grea") și Dorin Răcaru (bronz 
la „supergrea"). De reținut ca 
dintre toate reprezentativele 
europene prezente la aceasta a 
doua ediție a „mondialelor", 
sportivii noștri au obținut cel 
mai frumos bilanț, întrecerile 
fiind dominate de boxerii cu
banezi, americani și de cei din 
Republica Dominicană.

Boxerii români, gazdele a- 
cestei a III-a ediții a Cam
pionatelor mondiale, s-au pre
gătit cu seriozitate pentru a- 
propiata competiție și așteaptă 
cu optimism întrecerile. Chiar 
în aceste zile antrenorul Eus- 
tațiu Mărgărit definitivează 
formația prin gale de selecție 
între membrii lotului. In zilele 
de 24 (ora 17,30) șl 25 (ora 
10,30), ei vor lupta pentru ti
tularizare chiar pe ringul de 
la Patinoarul „23 August*.  
O... avanpremieră care merită 
să fie văzută ! Cu acest prilej, 
poate că vor face o „repeti
ție generală" și arbitrii inter
naționali Dumitru Banei a. Vir
gil Cazacu și Gabriel Danciu, 
desemnați să oficieze la Cam
pionatele mondiale.

Petre HENȚ

petiție prestigioasă, Înainte de 
toate, pentru cei chemați să 
participe la ea. In afara celor 
trei selecționate naționale (Uni
unea Sovietică și R.D. Germană, 
adică primele două clasate la re
centele dispute ale grupei „A*  
a „Cupei Europei — Bruno 
Zauli", și Statele Unite ale A- 
mericii) iau parte reprezentativele 
celor cinci continente ale lumii. 
Evident, este o cinste pentru at- 
leții selecționați să evolueze sub 
culorile continentului respectiv, 
ceea ce se poate spune șl des
pre cele trei atlete române 
alese să facă parte din repre
zentativa Europei.

La această oră. formația „Lu
mii vechi" este următoarea : 
100 m : Anelia Nuneva (Bulga
ria), 200 m : Ewa Kasprzyk (Po
lonia), 400 m : urmează a se de
cide ulterior dintre alergătoarele 
propuse pentru 4X400 m, 800 m : 
Jarmila Kratochvilova (Ceho
slovacia), 1500 m : Doina Melinte 
(România). 3000 m : Marîciea 
Puică (România), 10 000 m : In
grid Kristiansen (Norvegia), 
100 mg : Ginka Zagroceva (Bul
garia), 400 mg : Genowef*  Blasz- 
ak (Polonia), lungime : Văii Io- 
nescu (România). înălțime : 
Stefka Kostandinova (Bulgaria), 
greutate : Helena Flbingerova 
(Cehoslovacia), Zdenka Silhava 
(Cehoslovacia), suliță : Fatima 
Whitbread (Marea Britanie), 
4X100 m : echipa Polonia, 4X400 
m : Bozița Stamenova (Bulgaria). 
Kratochvilova, Kathy Cook (M. 
Britanie), Heidi Gauge! (RFG), 
Alena Bulirova (Cehoslovacia).

Așa cum se prezintă ea, la a- 
ceastă oră. reprezentativa euro
peană este, ta Unii mari, corect 
alcătuită, dar stat tacă două-trel 
probe la care concursurile urmă
toare șl, mal ales, finala „Mare
lui premiu I.A.A.F.-Mobil" (7 
septembrie, la Roma) urmează 
să lămurească mai bine lucrurile. 
Ne gîndim, ta mod special, la 
încă trei dintre atletele noastre 
care, ta baza prestațiilor de pînă 
acum, ar putea revendica, pe 
drept, selecționarea. Este vorba 
de tânăra Ella Kovacs, prima 
performeră mondială la 800 m și 
lideră a probei în „Marele pre
miu". de Cristieana Cojocaru, 
care deține, recent, un rezultat 
superior atletei deja selecționate.

oeeași situație cu Cojocaru. Ră- 
mlne, deci, ca viitoarele con
cursuri să decidă, pentru că. așa 
cum a declarat sir Arthur Gold, 
președintele Asociației europene 
de atletism, echipa definitivă va 
fl alcătuită abia după 7 septem
brie, deși termenul ni se pare, 
oricum, prea timpuriu, avlnd ta 
vedere că întrecerea de la Cam- 
berra, pentru „Cupa mondială", 
este programată la 5 șl 8 oc
tombrie.

In orice caz, pînă un a-alta, 
lată că britanicul Steve Cram, a 
refuzat selecția ta echipa conti
nentului, la proba de 1500 m. a- 
rătlnd că se simte foarte obosit 
după atâtea concursuri. In 
schimb, portughezul Fernando 
Mamede, recordmanul lumii la 
10 000 m, și-a exprimat public, 
vehement, nemulțumirea că nu a 
fost luat ta considerare pentru 
cursa de 10 000 m, arătând, între 
altele, că ta acest an, el l-a în
trecut de flecare dată pe italia
nul Alberto Cova (selecționat ta 
echipă la 5000 m șl 10 008 m I)... 
Dar. să așteptăm viitoarele con
cursuri (Intre altele, ta această 
lună stat programate tatreoeri 
pentru „Marele premiu", după 
cele de la ZUxich, ta Berlinul 
Ooc„ Kilin, Bruxelles, dar șl alte 
competiți de anvergură, ta frun
te cu Universiada de la Kobe). 
Va trebui ca forul allelic euro
pean să dovedească, în cele din 
urmă, principialitate șl sportivi
tate atunci ctad este vorba de 
stabilirea celei mal bune for
mații, șl nu doar de una. să-l 
zloem,... protocolară I

Romeo VILARA

• La cea de-a 4-a ediție a 
campionatelor de atletism ale 
Africii, desfășurate la Cairo, 
sportivii nigerieni- au cuoerlt 25 
de medalii, dintre care 11 de 
aur, 10 de argint și 4 de bronz. 
Atlet ii din Kenya s-au situat pe 
locul doi, cu 7 medalii de aur, 
6 <te argint șl 8 de bronz.

Performerii competiției au fost 
Amandou dia Ba (Senegal) — 
48,22 la 400 m garduri, Chidi 
Imoh (Nigeria) — 10,22 la 100 m. 
Sammy Koskei (Kenya) — 1:45.30 
la 800 m șl campioana olimpică 
Nawal el Moutawakil (Maroc) — 
58,00 ta proba de 400 m garduri.

TINERII RUGBYȘTI 
ÎNVINGĂTORI IN TURNEUfi 

DE LA MOSCOVA
La Moscova se desfășoară, ia 

aceste zile, un turneu interna
țional de rugby. Echipa de 
tineret a României, care de 
luni este prezentă în capitala 
Uniunii Sovietice. întîlnes- 
te reprezentativele Poloniei, 
U.R.S.S. — tineret (25 august). 
Cehoslovaciei (27 august) și 
Uniunii Sovietice (29 au
gust). Acest ultim meci, cel 
mai dificil, va fi — practic — 
o adevărată finală.

Iată rezultatele primei zile l 
România (tineret) — Polonia. 
29—16 (20—13) : N. Copil 3 e- 
seuri, O. Moraru și T. Coman 
cîte un eseu, A. Domocoș 
3 l.p., U.R.S.S. I — Cehoslova
cia 66—3 (34—0).

SPARTURI ADA
ARF1ATEL0R PRIETINE

Tn Polonia au început între
cerile Spartachiadei armate
lor prietene, competiție poli
sportivă. tradițională. valo
roasă. In prima probă de tir. 
desfășurată pe poligonul din 
Wroclaw, cea de pistol 10 me
tri. echipa clubului Steaua 
București s-a clasat pe locul 
doi, cu un total de 1738 p. 
nou record national. Pe prima 
treaptă a podiumului a urcat 
echipa TSKA Moscova, cu 
1747 p. iar pe a treia. VorwSrta 
(R.D.G.), cu 1737 p. în întrece
rea individuală, cîștigată de 
sovieticul Serghei Korolenko, 
cu 587 p. Sorin Babii s-a cla
sat ai doilea, cu 586 p. de a- 
semenea nou record național 
(v.r. îi aparținea, cu 583 p.).

O frumoasă comportare a a- 
vut și halterofilul Gheorghe 
Maltei, care, la cat 56 kg. s-a 
clasat al doilea, la total, cu 
257,500 kg.

■HP

SUEDIA. Administrația sue
deză de poștă șl telecomuni
cații va subvenționa ta viitor 
activitatea echipelor naționa
le de schi (probe alpine șl 
probe nordice). Subvenția va 
fl făcută pe întregul cldu o- 
llmpic care se va încheia în 
1988, la Callgary.franța. De astăzi șl pînă 
duminică, la Metz (in estul 
târli) va avea loc o mare 
sărbătoare aeronautică dotată 
cu trofeul „Pilatre de Ro
zier". Este vorba de cea mal 
Importantă competiție conti
nentală de montgolfiere șl 
baloane cu gaz. Vor lua star
tul peste 100 de astfel de ae
ronave, din 12 țări. Ciștigăto- 
rul ediției trecute a competi
ției a fost sportivul luxembur
ghez Claude Sauber.

ARGENTINA. Reprezentati
va de rugby a Noli Zeelande. 
celebra „AII blaks", va între
prinde un turneu de șapte 
locuri, ta cursul lunii octom
brie. tn două dintre aceste 
locuri se vor Intîlni ta me- 
clurl-test echipele Argentinei 
și Noii Zeelande.

R. F. GERMANIA Repre

zentativa studențeasca vest- 
germană. pentru Universiada 
de la Kobe, este formată din 
105 sportivi în frunte cu 
multiplul campion și record
man de înot. Michael Gross. 
Va fl un adevărat eveniment 
pentru lumea natației, duelul 
dintre Michael Gross șl tl- 
nărul american Matt Biondi, 
recordmanul lumii la 100 m 
liber. Recordul mondial este, 
evident, în pericol !...

ELVEȚIA. Președintele Co
mitetului Internațional Olim
pic, Juan Antonio Samaranch, 
efectuează o călătorie ta mal 
multe țări din Asia. El va 
asista la inaugurarea Univer
siadei de la Kobe și va par
ticipa, apoi. Ia constituirea 
Comitetului olimpic national 
al Insulelor Maldive, după 
care va fi oaspetele sporti
vilor din Sri Lanka.

ITALIA. Pentru a doua oa
ră consecutiv reprezentativa 
italiană a cîștigat campiona
tul european de tenis pe e- 
chipe pentru juniori, tn fi
nala, desfășurată ta localita
tea Lesa. Italia a învins Sue
dia cu S—2.

Slalomul nautic — un sport spec
taculos, care se bucură de • 
popularitate în continuă creș

tere
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BASCHET • In prima zi a 
turneului de la Bangkok, repre
zentativa R.P. Chineze a Învins 
cu 91—63 formația Canadei, iar 
selecționata Thailandei a întrecut 
cu 83—68 echipa Universității din 
Washington • La Salgotarian. 
în meci amical feminin : Unga
ria — Franța 04—51 • Campio
natul euronean a! luniorllor de 
la Rusei Spania — Italia 99—94: 
Franța — Finlanda 70—46 : Iugo
slavia — Suedia 97—81 : Israel — 
Bulgaria 73—69 : R.F G. — Turcia 
72—67 : • Campionatul mondial
a! iunioarelor de la Colorado 
Sbrings : Australia — Spania 
76—64 : S.U.A — Canada 84—47 • 
U.R.S.S, — Iugoslavia 78—76 (du
pă prelungiri) : Coreea de Sud 
— R.P Chineză 91—78.

CICLISM • Olandezul Van den 
der Valde a eîstiea’ Cupa Ber-

TELEX • TELEX
noochl" (235 km). în 5h25:35 (rtie- 
dle orară — 53,417 km), urmat 
de italienii Argentln și Manto- 
vanl. ambii la 38 a. • In etapa 
a 3-a a Marelui premiu Wilhelm 
Tell, Glaris — Saint-Moritz (157,5 
km) ț 1. Cattaneo (Elveția) 
4h38;37 (medie — 33.917 kmfti) 
2. Richard (Elveția) la 5 s. 3. 
Trinkler (Elvetiai la 1:07. In cla
samentul general continuă să 
conducă Richard 9 Eric Vander- 
aerden este primul învingător 
din Turul Olandei (etapa 1 Assen 
— Nimegue. 241 km) ediția 1985 
Timp : 6h09:33 L-au urmat de
Vos, 1a 5 s si Bogart la 7 s.

HOCHEI PE IARBA • ziua a 
7-a a Cupei mondiale (iuniorit

de la Vancouver, grupa A : O- 
landa — R.F.G. 1—0, Argentina — 
Zimbabwe 5—1. India — Belgia 
3—1. grupa B : Pakistan — Aus
tralia 0—0, Malaesia — Anglia
I— 0 Canada — Franța 2—2.

PENTATLON MODERN « Atti
la Mlszer (Ungaria) și-a conso
lidat poziția de lider în C.M. de 
Ia Melbourne clasîndu-se al 
3-lea in proba de scrimă (dispu
tată luni) ' dar ă oierdut din di
ferență după întrecerea de toot 
de marii După 3 probe : 1. Mis
zer 3292 p 2. Starostin (U.R.S.S.I 
3276 p 3. Stull (S.U A.) 3226 D
Urmează probele de tir și cros.

POLO • C.M (1) de la Istan
bul : Iugoslavia — Australia
II— 7 : Ungaria — Brazilia 15—8 
U.R.S.S. — Cuba 7—5 • R.F G. - 
Turcia 13—3 : Japonia — Kuwait 
16—5 : Spania - S.U.A 7—7.

PE TERENURILE

DE TENIS
• în finala turneului de te

nis de la Montreal, din cadrul 
„Marelui premiu-Nabisco" — 
s-au întîlnit John McEnroe 
și Ivan Lendl. Primul a obți
nut victoria cu scorul de 7—5, 
6—3.
• La Cincinnatti : Jarryd — 

de Palmer 7—6, 6—4. Noah — 
Bauer 6—3. 6—3. V. Amritrai
— Leconte 7—6. 6—4, Drewett
— Jayte 2—6. 6—2. 6—1. Wi- 
lander — Van Patten 6—0. 
6—1. Edberg — Fitzgerald 
6—4. 6—3. Slozil — Robertson 
6—4. 6—4.
• înaintea campionatelor

S.U.A.. de la Flushing Mea
dow, clasamentul WTA este 
următorul : 1. Chris Evert-
Lloyd 187,8268 p. 2. Marlina 
Navratilova 175.694S p. 3. 
Hana Mandlikova 76,2658 p. 
4, Pam Shriver 75.4301 p. 5. 
Claudia Kohde-Kilsch 73, 
4736 p. 6. Zina Garrison 
71.9069 p.

NEUCHĂTEL ÎNVINGĂTOARE 
IN DEPLASARE

In etapa a 4-a a campionatu
lui Elveției, echipa Neuchâtel 
Xamax a jucat ta deplasare cu 
noua promovată Granges, pe care 
a învins-o cu 3—1. Viitoarea ad
versară a formației Sportul stu
dențesc, în „Cupa U.E.F.A.", o- 
cupă acum looul al treilea în 
clasament, cu 6 p, după Servette 
(8 p) și Lucerna (7 p). Alte re
zultate : Grasshoppers — Servet
te 0—1, St. Gal! — Vevey 2—0, 
Aarau — Badem 4—0, La Chaux- 
de-Fonds — Young Boys 1—1, 
Wettlngen — Lucerna 1—1, Lau
sanne — Basel 2—2. Sion — F.C. 
Zurich 1—1.
• Meciuri ta avans în diferite 

campionate :
ANGLIA (et. 2). Arsenal — 

Southampton 3—2, Chelsea — Co
ventry 1—0, Everton — W.B. Al
bion 2—0. Ipswich — Manchester 
Utd. 0—1, Watford — Birmingham 
3—0 West Ham — Q.P. Rangers 
3—1.

R.F. GERMANIA (et 3). Man
nheim — Bochum 4—1. DUssel- 
dorf — Eintracht Frankfurt 0—1.

U.R.S.S. (et 24). Spartak Mos
cova — Neftcl Baku 2—0 Zenit 
Leningrad — Ararat Erevan 1—1, 
Dinamo Minsk — Dniepr 2—1. Pe 
primele locuri : Dinamo Kiev 
32 p (22 j). Spartak Moscova 32 p 
(22 j). Dniepr 30 p (23 j). Pe 
ultimele : 17 Dinamo Moscova

15 p (21 j), 18. Rostov 14 p (21 j).
SUEDIA (et. 16). Oergryte — 

Halmstad 1—0. Pe primul loc: 
Malmo cu 23 p.

REZULTATE • ȘTIRI

S In turneul de la Barcelona 
s-au desfășurat semifinalele : 
C.F. Barcelona — Rapid Vicna 
3—0, Hamburger S.V. — Ajax 
Amsterdam 2—1.
• La Djakarta, „Cupa Inde

pendenței". In finală, reprezen
tativa Cbile a dispus cu 1—0 de 
cea a Coreei de Sud, prin golul 
marcat de Poblete (mln. 28). Pen
tru lociul 3 : Thailanda — R.P, 
Chineză 2—1.
• Echipa A.S. Roma a susținut 

pe teren propriu, un meci ami
cal cu cunoscuta formație brazi
liană Atletico Mineiro. cu care 
a terminat Ia egalitate : 4—4. tn 
formația Italiană au evoluat Ce- 
rezo și BOniek. recent legitimați.
• Nou! stadion din Toluca 

(Mexic) unde se vor desfășura 
meciuri din turneul final al C.M. 
(grupa B) va fi inaugurat la 
14 deoembrie. cu ocazia partidei 
Mexic — Ungaria. Orașul Toluca 
se află 1a o distanță de 90 km. 
nord, de Ciudad de Mexico.

O „Cupa Egiptului" a tost cu
cerită de echipa S.C. National, 
învingătoare cu scorul de l—0 
(1—0) în finala disputată la 
Cairo cu formația Al Tsmaill.
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