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[ ALBUM SPORTIV
J La impresionanta demonstrație a oamenilor mun- 
? cii din Capitală, consacrată celei de-a 41-a an'- 
C versări a revoluției de eliberare socială și națio- 
,« oală. antifascistă și antiimperialistă. moment de 
? însuflețitor bilanț, care a dat relief transformări 
J lor profunde petrecute în România socialistă, cu 
% deosebire în ultimele două decenii în care desti- 
*’ nul națiunii a fost încredințat tovarășului 
ț NICOLAE CEAUȘESCU, secretar general al par- 

Udului. președintele Republicii, au fost pre- 
•; zenți și sportivii. Ei au ținut să mulțumească și 
J. în acest fel pentru condițiile minunate de muncă 
,■ și de viață de care se bucură, pentru a se forma 
Ș și deveni oameni multilateral pregătiți, capabil: 
,• să ducă mai departe, alături de întregul nostru
< popor, sub stindardul glorios al partidului, mărea 
j ta operă de construire a socialismului și eoni”
< nismului pe nămîntul românesc.

Aaul 1985 s-a înscris cu litero de aur în 
conștiința poporului, în marea istorie bimi
lenară a României, pentru că el marchează 
împlinirea a două decenii de la istoricul 
Congres al IX-lea al Partidului Comunist 
Român, cînd, dîndu-se expresie voinței co
muniștilor, a întregii noastre națiuni, cel 
mai iubit fiu al poporului nostru, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, a fost învestit cu supre
ma funcție de secretar general al partidului.

Au trecut două decenii de cînd tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, eminent militant comu
nist, strălucit strateg revoluționar și patriot 
înflăcărat, personalitate proeminentă a epocii 
contemporane, care și-a dedicat întreaga viață 
și activitate împlinirii năzuințelor fundamen
tale ale poporului român, făuririi unei lumi 
mai bune și mai drepte pe planeta noastră, 
conduce cu clarviziune și înțelepciune parti
dul și statul nostru, consacrîndu-și toată pu
terea de muncă, energia, pentru măreția 
României socialiste, pentru afirmarea glo
rioasă. fără precedent, a scumpei noastre pa
trii in rindul națiunilor lumii.

Cu deosebită mîndrie patriotică, cu profun
dă satisfacție, afirmăm că muncim și trăim în 
epoca-simbol a trăiniciei și demnității româ
nești. „EPOCA NICOLAE CEAUȘESCU". In 
ioți acești ani. strînși uniți în jurul parti
dului. al secretarului său general, al întîiulul 
președinte al țării. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, noi. cetățenii României moderne, 
am muncit si învățat, am învățat și muncit 
astfel incit cuvintul partidului, cuvîntul celui 
mai autorizat fiu al poporului nostru să de
vină faptă, să se întruchipeze în mari ci
tadele industriale. în impunătoare edificii ale 
științei și culturii. în sate și orașe înflo
ritoare. Au fost ani de muncă entuziastă.

dirză, animați de înflăcărate chemări la în
trecere pentru ca tot ceea ce ne-am propui 
să realizăm, pentru ca patria noastră să se 
înalțe continuu pe trepte tot mai înalte de 
progres și civilizație.

In toți acești ani, tovarășa Elena Ceaușescu, 
militant revoluționar de seamă al partidului, 
strălucită personalitate politică a României 
contemporane, savant de renume mon
dial, și-a consacrat prodigioasa sa activi
tate dezvoltării fără precedent a patriei, afir
mării valorilor științei, apărării păcii și pro
gresului în lumea întreagă.

Grandioasa epocă a ctitoriei de țară nouă, 
înfloritoare, a determinat profunde transfor
mări revoluționare în România socialistă, 
mutații de ordin cantitativ șt calitativ în in
dustrie ' și agricultură, o dezvoltare nemaiîn- 
tilnită a științei, învățămîntului, culturii.

La această oră solemnă de bilanț aniversar 
se poate afirma, cu deplin temei, că educa
ția fizică și sportul, activități de interes na
țional, s-au dezvoltat împreună cu toate cele
lalte sectoare ale vieții noastre sociale, cu- 
noscînd o afirmare și dezvoltare fără seamăn.

„DACIADA*  — olimpiada tineretului român, 
generoasă și mobilizatoare inițiativă a tova
rășului Nicolae Ceaușescu. cuprinde, astăzi, 
masele largi, numai manifestările dintr-un 
singur an numărând peste 8 milioane de par
ticipant!. In sportul de performantă, panoplia 
medaliilor olimpice, mondiale, europene etc. 
are o strălucire cum n-a avut nlcicînd.

Toate aceste realități conving cu putere că 
numai prin grija părintească pe care partidul

Cornel POPESCU

(Continuare in pag. 2-3)
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ț

inaintea importantei 
confruntări 

din C.M. de fotbal
0 ..Tricolorii" au sosit în orașul de pe Bega 0 Oas
peții își continuă... aclimatizarea 0 Selecționerul 
englez Bobby Robson va fi prezent miercuri la meci
TIMIȘOARA, 26 (prin tele

fon). în orașul de pe Bega se 
intensifică interesul pentru im
portanta partidă de miercuri, 
stadionul „1 Mai" găzduind în 
premieră un meci din prelimi
nariile campionatului mondial : 
România — Finlanda. Toate bi
letele de intrare au fost epu
izate în chiar ziua punerii lor 
în vîmzare. Aici, gazdele fac 
totul pentru ca organizarea să 
fie la înălțime și constatăm 
pretutindeni eforturi lăudanile.

LA TIMIȘOARA, COTE ÎNALTE DE INTERES 
PENTRU MECIUL ROMÂNIA - FINLANDA

începînd de la reușitele afișe 
ale întîlniril și terminînd cu 
pregătirile arenei, cate se pre
zintă în condiții excepționale — 
suprafața de joc fiind ireproșa
bilă.
• Lotul nostru reprezenta

tiv a sosit în localitate luni 
la amiază, venind cu avionul 
de la Tg. Mureș, după ce du
minică a susținut un joc Ia 
două porți în compania divi
zionarei „C“ Chimforest Nă- 

săud (8—1 pentru „tricolori"), 
ioc urmărit cu interes de 
gazdele lor de o săptămînă, 
iubitorii fotbalului din locali
tate. La puține ore de la so
sirea la Timișoara, antrenorii 
Mircea Lucescu si Mircea Ră- 
dulescu au programat un an
trenament pe stadionul „1 Mai*.  
A fost o ședință de pregătire 
de maximă intensitate, ea a 
durat 120 de minute cu parti
ciparea tuturor componentllor 
lotului. Și cu aceasta vă ară
tăm că toti selectionabilii sint 
apți de toc. ultimele semne de 
întrebare care mai stăruiau în 
privința disponibilității Iul

HALTEROFILUL 
CAMPION MONDIAL

J SUOERTXLJE, 26 (prin tele
fon). Astă-seară. tîrziu (n.r. 
luni), sportivul român Andrei 
Socaci a repurtat un frumos — 
și scontat — succes, cucerind 
titlul de campion mondial la 
cat. 75 kg, stilul smuls. Intr-o 
companie puternică (19 concu
rent!). el a „smuls*  160 kg. 
greutate pe care au reușit-o M 
doi halterofil bulgari, A. Var- 
banov și M. Pașov, care au 
obținut medaliile de "argint Si. 
respectiv, de bronz. Socaci fi
ind mai ușor la dntarul oficial. 
Concursul la stilul „aruncat*  
se va termina cu mult după 
închirierea ediției.

înaintea acestei remarcabile 
performanțe românești din zi
ua a treia a C.M. găzduite 
în sala „Skanlarinken*  din 
această localitate aflată la 50 
km de Stockholm, s-au pre
zentat la podiumurile de între
cere cei 23 de sportivi din ca
drul catgorlei 67,5 kg (statisti
cienii afirmă că în această sală 
eu 6 000 de locuri primul ro-

JOCURILE MONDIALE
UNIVERSITARE DE VARĂ
• Echipa femininfi de gimnastici 

și Ecaicrina szabo (individual 
compus) - medalii dc argint
TOKIO. 24 (Agerpres). — Cu 

ocazia prezentei. In calitate de 
invitat de onoare, la Jocurile 
Mondiale Universitare de vară, 
care se desfășoară la Kobe (Ja
ponia). în cadrul manifestărilor 
dedicate Anului Internațional al 
Tineretului, tovarășul Nicu 
Ceaușescu. membru supleant al 
Comitetului Politic Executiv al 
Comitetului Central al Partidu
lui Comupi3t Român, prim-se- 
cretar al Comitetului Central al 
Uniunii Tineretului Comunist, 
președinte al Comitetului Con
sultativ al O.N.U. pentru Anul 
international al Tineretului, 
după ce a asistat la fes
tivitatea de deschidere, a 
avut o întrevedere cu Joehl- 
hiro Inayama, președintele Fe
derației ja;x>neze a organizații
lor economice, președintele Co
mitetului de organizare a Jocu
rilor Mondiale Universitare de 
vară Kobe 1985.

Cu acest prilej, a fost eviden
țiată contribuția sportului uni
versitar la întărirea relațiilor 
prietenești dintre tinerii din lu
mea întreagă, la promovarea 
păcii. înțelegerii și colaborării 
internaționale.

Totodată, tovarășul Nicu 
Ceaușescu s-a întîlnit și a pur
tat convorbiri cu Primo Nebio- 
lo. președintele Federației In
ternaționale a Sportului Univer
sitar, sub egida căreia se orga
nizează Jocurile Mondiale U- 
niversitare. In cadrul convorbi
rilor s-a subliniat importanța 
desfășurării Universiadei 1985 
în contextul Anului Internațio
nal al Tineretului, sub de
viza „Particlpare-Dezvoltare- 
Pace**.  A fost relevată necesita
tea creșterii aportului tinerei 
generații universitare, al tine
retului în ansamblu, la asigura
rea păcii și colaborării interna
ționale, la edificarea unei lumi 
mai bune și mai drepte pe pla
neta noastră.

In context, a fost abordată o 
scrie de probleme actuale ale 
mișcării sportive internaționale,

Ștefănescu și Ungureanu risi- 
pindu-se. Internaționalii noș
tri privesc cu toată încrederea 
șl optimismul întîlnirea cu 
fotbaliștii finlandezi. Iată două 
declarații culese după antre
namentul de luni după-amia- 
ză: MORARU: „Este o partidă 
vitală pentru noi, șlim foarte 
bine asta, trebuie s-o cîștigăm. 
Și -vom cîștiga, în pofida re
cunoscutei combativități a ad
versarilor noștri, a progresului 
lor tehnic șl mai ales tactic";

Eftîmie IONESCU 
Gheorghe NERTEA

(Continuare in pag. 2-3)

ANDREI SOCACI 
LA STILUL „SMULS8

cord a fost cel de... participa» 
re : 216 halterofili din 43 de 
țări, motiv pentru care orga
nizatorii au fost nevoiți să-I 
Împartă pe competitori in doua 
Si chiar trei grupe valorice, ca 
în cazul categoriilor 52 kg, 54 
kg, 90 kg șl 100 kg). La a- 
ceastă categorie (la care tare 
noastră nu are reprezentant), 
sportivii bulgari au continuat 
seria succeselor, acum insă ca 
doi concurențe Iată rezul
tatele : total — 1. Mihail Pe
trov (Bulgaria) 340 kg, 2. Vo 
selin Galabarov (Bulgaria) 334 
kg, 3. Jounl Groenman (Fin
landa) 312,5 kg ; smuls — 1. 
Galabarov 150 kg, 2. Petrov 
și Groenman ambii cu 145 kg, 
decernîndu-ll-se medalia d« 
argint, Intrucit au avut un nu
măr egal de încercări la 149 
kg ; aruncat — 1. Petrov 194 
kg, l Galabarov 180 kg, X 
Tin Jao (R. P Chineză) 175 
kg.

Ion OCHSENFELD

exprirnîndu-se speranța că spor
tul va contribui într-o măsură 
sporită la intensificarea rapor
turilor de prietenie dintre tine
rii de pretutindeni, la statorni
cirea unui climat de înțelegere 
și cooperare in lume.

Au avut loc, de asemenea, 
întrevederi cu Tatsuo Miyazaki, 
primarul municipiului Kobe, vi
cepreședinte al Comitetului de 
organizare a Jocurilor Mondiale 
Universitare de vară, și cu 
Setsu Shiga, membru al Parla
mentului japonez, secretar ge
neral al Ligii parlamentare de 
prietenie Japonia — Român iau 
Convorbirile au evidențiat do
rința reciprocă de a dezvolta șl 
amplifica relațiile de prietenie 
șl colaborare dintre popoarele 
român și japonez. cooperarea 
multilaterală dintre România șl 
Japonia.
GIMNASTELE NOASTRE, CA 
DE OBICEI, IN PRIM-PLANUL 

DISPUTEI

KOBE, 26 (prin telefon). 
— Hotărît lucru, gimnastele 
noastre au fost urmărite de e 
mare neșansă! In primul tind, 
pentru că, chiar de la încălzi
rea în vederea concursului irv-

(Continuare în pag. 2-3)

C.M. de canotaj

EVOLUȚII BUNE ALE 
ECHIPAJELOR AOASIRE 

IN PRIMA li
Pe pista nautică de la Ha- 

zewinkel (Belgia), au început 
campionatele mondiale de ca
notaj pentru seniori, senioare 
și categoria ușoară (sportivi pî- 
nă la 57 kg.). întrecerea, ca
re reunește peste 900 de rameri 
și vîslași din 33 de țări, a pro
gramat ieri probele feminine 
din cadrul seriilor. La schit 
simplu, categoria ușoară, Maria 
Macoviciuc a ciștigat seria a 
Il-a (7:48,09). calificindu-se ta 
semifinalele de vineri. In ur
ma ei : 2. Vera Sommerbauer 
(Austria). 7:57,32, 3. Carol-Ana 
Wood (Anglia) 8:03.30, 4. She
ila Cowie (Canada) 8:10,54, 5. 
Mariss Lisboa (Brazilia) 8:20.30 
— toate în recalificările da 
miercuri.

Iată și celelalte echipaje ro
mânești învingătoare în orime- 
le curse eliminatorii, toate ca
lificate în semifinale : 4+1
RAME (Bularda, Apostol, fca- 
vric, Fricîoiu, loja) în seria 
Il-a (6:41,57), In seria I» 
R.D.G. (6:44,23); 2 VÎSLE (B- 
lisabeta Oleniuc, Marioara Po-

(Centinuare in vag. 2-3)
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și statul nostru personal tovarășul Nicolae 
Ceausescu, a ooartă mișcării sportive tinere
tul patriei crește viguros și sănătos.

Annl 1985 s-a înscris cu litere de aur in 
conștiința poporului In marea istorie bimi
lenară * României pentru că marchează în
ceputul celui de al treilea deceniu ai ..Epocii 
Nicolae Ceaoșescu". Țara întreagă mai min- 
dră mai prosperă ca oriclnd. scrutează viito
rul cu nețărmurită încredere, cu viguros 
optimism.

Avind la bază gindirea creatoare a secre
tarului generai al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu mărețele hotărlri ale isto
ricului forum al comuniștilor — cel de al 
XlII-lea Congres al Partidului Comunist 
Român — deplin însușite, cu entuziasm de 
întregul nostru popor, mobilizează masele

largi de oameni ai muncii la traducerea lor 
In viață. Întreaga noastră națiune avind 
ferma convingere că tot ceea ce se Înfăp
tuiește este pentru binele poporului, pentru 
a urca scumpa noastră patrie pe noi culmi de 
glorie, de progres.

Tineretul sportiv al patriei, angajat In 
acțiunile mișcării sportive. împreună cu în
tregul popor, strins unit In jurul Partidului 
Comunist Român, al conducătorului său 
încercat, tovarășul Nicolae Ceaușescu. va 
milita pentru triumful nobilelor Idei ale 
sportului, va munci pentru gloria patriei so
cialiste, a României moderne. Deceniul trei 
al „Epocii Nicolae Ceaușescu" începe să 
consemneze primele rezultate. Acestea sînț 
pe măsura hărniciei și priceperii poporului 
nostru, sînt pe măsura cerințelor exprimate In 
atitea rinduri de tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
conducătorul său înțelept și clarvăzător.

pescu) în seria a Il-a (7:00.85) 
in seria I : Ungaria 7:11.38. In 
seria a III-a : R.D.G. 7:10,42. 
S-au calificat direct în finale : 
Valeria Răcită (la simplu) lo
cul I în seria I (7:27,99), în 
seria a II-a : Cornelia Linse 
(R.D.G.) 7:34,19: echipajele de: 
2 RAME (Rodi:a Arba. Elena 
Florea) locul I în seria I 
(7:21,24), în seria a II-ci : Ca
nada 7:28,11 și 8+1 (Toader, 
Diaconescu, Matei. Chelariu. 
Armășescu. Tieanu. Trașcă. D. 
Bălan, Oancia). Ocupînd locul 
secund (6:23,50). după R.D.G. 
6:18,58) fetele de la 4 VISLE 
(A. Bălan. Cogeanu. Sorohan, 
Iordache) vor trebui să tragă 
miercuri, in recalificări.

JOCURILE MONDIALE UNIVERSITARE DE VARĂ
(Urmare din pag l)

dividual compus și pe echipe, 
al doilea om al formației Ro
mâniei. Lavinia Agache, s-a 
accidentat la genunchi, înainte

Cu toate acestea, reprezen
tantele noastre s-au aflat In 
prim-planul disputei, cucerind 
două medalii de argint — la 
echipe și la individual compus, 
prin Ecaterina Szabo. Cele

fală de 9,800 — Iurcenko) și 
bîrnă (9.800, față de 9,900. ace
eași Iurcenko). Și Mirela Bar- 
bălată s-a “ ‘ i-'
protagoniste.
final a patra.

numărat printre 
clasîndu-se în 

la egalitate

victorii in grupă, neputind insă 
să se impună apoi. într-o com
panie valoroasă, in grupa a 
doua a turului doi.

Au avut ioc primele schim
buri de mingi și la Complexul

După C.E. de atic

It 1 (Olt DLL' UtlttilIOl

BASCHEI. Feminin, grupa A : 
U.R.S.S. — Japonia 94—48, Cana
da — Hong Kong 107—21 ; gru
pa B : R.P. Chineză — 
Coreeană 93—73. S.U.A. 
goslavia 77—51 : masculin 
pa A : Finlanda — Kuwait 85— 
50 : grupa B : Belgia — Coreea 
de Sud 61—57 Bulgaria — Coas
ta de Fildes 84—49 : grupa D î 
S.U.A. — Iordania 1T0—30.
U.R.S.S. — R.P.D. Coreeană 
74.

FOTBAL. Grupa C : R.P. 
neză — Algeria 2—1 (1—1): 
pa D : S.U.A. — Franța 
(0—0).

GIMNASTICA. Feminin indivi
dual compus : 1. Natalia Iurcen
ko (U.R.S.S.) 39,450 ; 2. ECATE
RINA SZABO (România) 39,300 : 
3. “
38.300 : <
(România) 
Chineză) 
mltru 
Cristina 
37,250 ;

R.P.D. 
- Iu- 
: gru-

137—

Chi- 
Rru- 

1—0

1.

Tatiana Frolova
4. Mirela

> Si Yang 
38,250 ...13.

(România) 
Zelenca 

echipe

(U.R.S.S.) 
Barhălată 

Yanli (R.P. 
Dana Du- 

37.450... 17. 
(România) 

U.R.S.S. 
H6.300 : 2. românia’ iis.sso ; j. — _. _ -------- 4--------
Coreeană 112.6S0: 5. S.U.A. 111,600: 
6. Cuba 111.450.

ÎNOT. 100 m fluture m : 1. 
Biondi (S.U.A.) 54,03 : 1.
Sieben (Australia) 58.97 : 2. 
Gross (R.F.G.) 54.16 : 200 bras

R.P. Chineză 114.100

1.

R.P.D.

J. 
M. 
M. 
t :

FIȘIER

IBogomilova
2. L. Moreva
3. C. Hermstad
200 liber f : 1.
(Olanda) 2:00,34

(Bulgaria) 
(U.R.S.S.) 

(S.U.A.) 
C. Van 
; 2. 
; 3.

____ 2:02,25 t 400 
. Prado (Brazilia) 

4:19,83 : 2. R. Woodhouse (Aus
tralia) 4:20,76: 3. J. Prior (S.U.A.) 
4:23.91 ; 4X200 liber ro : 1. S.U.A. 
7:20,34 : 2. R.F.G. 7:22,43 ; 3, Ca
nada 7:30,81.

JUDO. Cat. 86 kg : 1. Podubnîi 
(U.R.S.S.) 2. Gonzales (Cuba), 3. 
Bazinski (R.F.G.) șl Lee (Coreea 
de Sud), cat. 78 kg : 1. Cho 
(Coreea de Sud), 2. Beanchamp 
(Canada). 3. Nagysolymo (Unga
ria) și Lo (R.P.D. Coreeană).

SCRIMA. Masculin, floretă in
dividual : finala : Robak (Polo
nia) — Marx (S.U.A.) 10—6:
pentru locul 3, Ibragimov 
(U.R.S.S.) — Groc (Franța) 10—4.

VOLEI. Feminin, grupa A : 
Japonia — Italia 3—0. S.U.A. —. 
Canada 3—2 : grupa B : R. P. 
Chineză — Brazilia 3—0. R.F.G. 
— R.P.D. Coreeană 3—0 ; mas- 

India 
R.F.G. 3—0 :

Iordania 
grupa C : Suedia — R.P.

>—1, U.R.S.S. — Sri 
Coreea de Sud —

1. T.
2:30,30 ;
2:32,53 ;
2:36,76 :
Bentum
Meagher (S.U.A.) 2:01,64 
Pearson (Australia) l:C2 
mixt m : 1. R.

R. ’

M. 
M.

grupa 
- Italia 3—0. ' ' 
3—2 : grupa B : 
— Brazilia 3—0.

>. Coreeană 3—0 
culin, grupa A : Egipt 
3—6, Grecia 
grupa B : Iugoslavia 
3—0 . =----- - -
Chineză 
Lanka 3—0. 
S.U.A. 2—0.

Echipa cișliflătoare a medaliei de argint (de 
la stingă la dreapta) : Cristina Zelenca 
Dana Dumitru, Ecaterina Szabo (locul doi 
ți la individual compus). Lavinia Agache 
Mirela Barbălată.

COTTBUS, 26 (prin telefon). 
De mai multi ani alergările 
de semifond au... dus greul 
atletismului nostru si. prin e- 
forturîle sportivilor, s-a dat 
strălucire acestor probe. Este 
ceea ce s-a intîmplat si zilele 
acestea la întrecerile celei de 
a VIII-a ediții a Campionate
lor europene pentru juniori, 
la Cottbus. în R. D. Germană. 
La recenta competiție conti
nentală. fetele noastre Maria 
Pintea. Ana Pădurean si Cleo
patra Pălăcian au obtinut titlu
rile de campioane la 800 m. 
1 500 m și. respectiv. Ia 3 000 m. 
performanță oe care oină a- 
cum. n-a mai realizat-o nici 
o altă tară, la o confruntare 
de o asemenea anvereură. ceea 
ce reprezintă — putem spune 
— un autentic „record" in ma
terie !

Cele trei campioane ale Eu
ropei sînt. deci, Maria Pîntea 
(de la C.S.Ș. Bistrița, antrenor 
Ion, Zanca). Ana Pădurean 
(C.S.Ș. Cetate Deva antrenor 
Vasilica Scheible) și Cleopa
tra Pălăcian (C.S.Ș. Cetate Deva, 
antrenor Maria Mladin). Cu 
acest prilej se cuvine să sub
liniem meritele deosebite, ta
lentul. buna pregătire si pu
terea de luptă ale acestor fete, 
strădaniile si competenta an
trenorilor lor. Si. nu în cele 
din urmă, bunele condiții de 
activitate existente la aceste 
două puternice unități sportive, 
care se bucură de un sprijin 
substantial din nartea organe
lor locale.

In cele ce urmează vă vom 
orezenta cîteva dintre rezul
tatele competiției de la Cott
bus la care, cu cele trei me
dalii de aur, atletismul româ
nesc ocupă un onorant Ioc pa
tru (cel mai bun de Dină a- 
cum !) intre cele 18 țări ai 
căror reprezentanți au urcat 
De podium. Iată acest clasa
ment : 1. R. D. Germană 12 + 
7+6 25, 2. U.R.S.S. 8 + 10+12= 
30, 3. Marea Britanie 8+5+5= 
18, 4. România 3 + 0+0—3, 5. 
Bulgaria 2 + l+3=6, 6. Spania 
2+l + l“4, 7. R. F. Germania 
1 + 4 13=8, 8. Ungaria 1+2+
1=4, 9. Franța si Cehoslovacia 
1 + 1 +1=3 etc.
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de ieșirea la birnă, avind apoi 
piciorul Imobilizat. In conse
cință. locul Laviniei a fost 
luat de către o debutantă la o 
întrecere de amploare. Cristi
na Zelenca, care nu a putut 
suplini la înalt nivel, în ciu
da eforturilor depuse, o titu
lară de certă clasă. Pe de altă 
parte, echipa noastră a fost 
net dezavantajată de reparti
zarea în prima serie. împreună 
cu R.P.D. Coreeană și cu o 
gimnastă din Marea Britanie, 
în timp ce principalele contra
candidate la medaliile de aur 
— sportivele din U.R.S.S. — 
au evoluat in ultima serie, a 
treia, alături de R.P. Chineză, 
Cuba și Japonia! tn aceste 
condiții, notele primite de 
componentele echipei române 
au fost mai mici decît valoa
rea reală a exercițiilor prezen
tate. Ecaterina Szabo, de e- 
xemplu. primind doar 9,750 la 
paralele, deși execuția sa a 
fost vizibil superioară aprecie
rii brigăzii de arbitre.

Dc miercuri, la Mamaia IN COMPETIȚIE, TENISMANI JUNIORI DIN 6 ȚĂRI
Și in acest an stațiunea Ma

maia de pe litoralul românesc 
ai Mării Negre găzduiește In- 
cepînd de miercuri un atractiv 
turneu internațional de te
nis rezervat juniorilor și juni
oarelor. întrecere inclusă în 
calendarul Federației interna
ționale de tenis, la sfîrșit acor- 
dîndu-se puncte pentru clasa
mentul mondial al tinerilor te- 
nismani. Complexul Palas-Pe- 
lican — pe ale cărui terenuri 
de zgură vor avea loc între
cerile — este pregătit pentru 
a-și primi oaspeții, sportivi din 
Bulgaria, Grecia, R.D. Germa

TURNEUL INTERNATIONAL MASCULIN DE VOLEI AL ROMÂNIEI
Săotămîna aceasta, in tara 

noastră, un nou eveniment vo- 
leibalistic de marcă : Turneul 
international de volei al Româ
niei — rezervat echipelor mas
culine. Orașul de la poalele 
Tîmoei — Brașov — care va 
găzdui această competiție, tră
iește de-acum febra obișnuită 
unor astfel de întreceri, tur
neul fiind anunțat prin diverse 
forme de popularizare : ziare, 
«fise, .fluturași" etc.

mai bune evoluții ale multi
plei noastre campioane au fost 
înregistrate la sărituri (9,850) 
și sol (9,900). note cu care ea 
intră în concursul pe aparate, 
de miercuri, in fruntea listei, 
la egalitate cu ciștigătoarea in
dividualului compus, sovietica 
Natalia Iurcenko. Szabo are 
a doue notă la paralele (9,750,

DOUA FLORETISTE ROMANCE IN ELIMINĂRI DIRECTE

In Sala de expoziții interna
ționale din Kobe au continuat 
întrecerile scrimerilor. Au in
trat. ieri, pe planșe floretistele, 
între care s-au aflat majorita
tea vedetelor acestui sport. Cele 
trei tururi disputate au fost pre
sărate cu surprize, fiind elimi
nate. printre altele, cunoscutele 
sportive Zalaffi (Italia), Gaudin 
(Franța). Sz&cs (Ungaria). C. 
Weber (R.F.G.), Sparacciari 
(Italia). Dintre cele trei repre
zentante ale noastre, două s-au 
calificat Intre primele 16 — eli
minări directe — de astăzi, cînd 

nă, Suedia, Ungaria și România, 
în probele de simplu și du

blu vor evolua, dintre sportivii 
noștri, recenții campioni națio
nali de juniori Diane Samungi 
și Răzvan Itu, precum și Teo
dora Tache, Otilia Pop. Monica 
Pecheanu, Mădălina Voinea, 
Daniela Ivana, Manuel Nicolae. 
Daniel Dobre, George Cosac, 
Adrian Popovicl, Silviu Gorgan 
șl alții.

Din rîndul oaspeților ii amin
tim pe Bogdana Marinova, Eli
sabeta Nikolova și Milko Pet- 
kov (Bulgaria), George Fou- 
doukos și Efstathios Charitoni-

La startul turneului se va 
afla, bineînțeles echipa mascu
lină a României, care se pre
gătește intens în vederea a- 
propiatului Campionat euro
pean de volei ce se va des
fășura spre sfîrsitul lunii sep
tembrie în Olanda si trei for
mații oaspete si anume cele 
ale Cehoslovaciei. R. D. Ger
mane si Ungariei.

întrecerile turneului vor a

cu Yang Yanli (R.P. Chineză), 
cu note de intrare în finalele 
la sol — 9,650 și sărituri — 
9.650. Zelenca (9,750 la bîrnă) 
și Dana Dumitru — de ase
menea debutantă la o mare 
întrecere —, cu 9,500 la para
lele, vor fi prezente — și ele 
— în finalele pe aparate.

vor fi cunoscute, de altfel, me
daliatele probei. Rozalia Oros 
a cîștigat, în primul tur, grupa 
sa, cu 3 victorii, în cel de al 
doilea a înregistrat victoria 
necesară calificării mai departe 
intrînd în eliminări directe gra
ție celor două victorii obținute 
în turul trei. Elisabeta Guzganu- 
Tufan a luat startul cu două 
victorii, reușită repetată și în 
turul doi, pentru ca în turul 
trei să obțină trei victorii, in
trînd astfel, la rîndu-i, în pri
mele 16. Junioara Reka Lazar 
a trecut de primul tur, cu două 

dis (Grecia), Ulrike Apel. Cor
nelia Gruenes, Dietrich Schir- 
mann, Stiler Olaf (R. D. Ger
mană), Helen Jonsscn, Eva 
Lenning, Peter Strand (Suedia), 
Silvia Pușkaș, Lilla Buza, Ga
bor Petranyi și Ivan Meznarics 
(Ungaria).

Este de așteptat ca și la ac
tuala ediție, Turneul internațio
nal de la Mamaia să ofere par
tide atractive numeroșilor spec
tatori ce vor lua Ioc in tribu
ne. Pentru tenismanii noștri 
este un bun prilej de afirmare, 
ei avind obligația de a evolua 
la un nivel cît mai ridicat.

vea loc în Sala sporturilor din 
Brașov, timp de trei zile — 
joi 29, vineri 30 si sîmbătă 
31 august (zilnic, de la ora 16) 
— după următorul program : 
joi. R. D. Germană — Ceho
slovacia, România — Ungaria ; 
vineri. Cehoslovacia — Unga
ria. România — R.D. Germană : 
sîmbătă. R. D. Germană — Un
garia, România — Cehoslova
cia.

terenurilor de tenis. Daniela 
Moise s-a impus clar, cu 6—1, 
6—0, în fața mexicancei Ale
jandra Diaz Vega.

La judo (cat. 78 kg), Mircea 
Frățică a cedat, greu, la punc
te, în fața japonezului II. Ta
kano, pe care l-a întilnit In 
primul tur. El nu a mai bene
ficiat de recalificări, întrucît 
Învingătorul său a ieșit și el 
din cursă în turul următor.

Astăzi, pe lingă floretiste și 
tenismeni,- alți componenți ai 
delegației române vor intra in 
întrecere. Reprezentanta înotu
lui nostru, multipla campioană 
a Universiadelor Carmen Buna- 
ciu, participă in proba sa pre
ferată — 100 m spate. La judo, 
sînt programate disputele cate
goriilor 71 și 65 kg, cu George 
Ciuvăț și respectiv Cornel Ilie 
Șerban în rindul competitorilor 
și ai... purtătorilor speranțelor 
noastre.

PRIMELE MECIURI IN „TURNEUL PRIETENIA" LA RUGBY
Pe Stadionul tineretului dirr 

Capitală se dispută astăzi pri
mele meciuri din cadrul „Tur
neului Prietenia" la rugby, 
competiție deschisă tinerilor ju
cători (18 ani și mai mici) din 
țări socialiste. Cele șase echipe 
participante au fost împărțite, 
după cum am anunțat, în două 
serii, programul zilei inaugura
le a interesantei întreceri fiind

„CRITERIUL TREI-ANILOR"
Lansat din start, Coran a ocu

pat repede un loc fruntaș și la 
intrarea în linia dreaptă de la 
sosire a demarat, ciștijjînd con
fortabil „Criteriul cailor de 3 
ani" și devenind astfel campio
nul lor. Felicitări antrenorului 
M. Ștefănescu pentru modul cum 
l-a pregătit și condus, Alerga
rea de viteză a revenit lui Tran
dafir, care și-a egalat rece rdul 
carierei, I. Florea minindn-1 cu 
mult aplomb. Proba rezervată 
amatorilor, foarte disputată, a 
fost cîștigată de Relativ, condus 
în frumoasă cursă de așteptare 
de C. Popescu, Rarău și Corint, 
realizînd noi recorduri ale ca
rierei, au obținut victorii fru
moase în cursele mînjilor. ară- 
tînd că nu și-au epuizat rezer
vele de secunde, G. Tănase și R. 
Costică conducîndu-1 cu brio. 
Prima întrecere a pariului aus

„CUPA VOINȚA" I
începind de astăzi se va des

fășura interesanta competiție 
ciclistă internațională „Cupa 
Voința". Cinci etape. In patru 
zile, totalizînd circa 500 km. 
vor fi parcurse de rutieri, cu 
dorința victoriei, dar și ca un 
ultim test de verificare îna
intea marii competiții care va 
incepe la 1 septembrie — „Tu
rul României". Din acest Dunct 
de vedere. întrecerile de la 
Ploiești dobîndesc o semnifi
cație aparte, sportivii strădu- 
indu-se să-și demonstreze po
sibilitățile. Incit să intre în a- 
tentia selecționerilor. Iată pro
gramul : Etapa I, astăzi : Plo
iești — Tîrgoviște — Pucioasa 
— Fieni și retur. 148 km. Ple
carea va avea loc la ora 9. 
din fața Palatului Culturii din 
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următorul : ora 16,30 : Polonia 
— Bulgaria, in seria I ; ora 18 : 
R.D.G. — Cehoslovacia, In se
ria a II-a.

Mîine debutează și tînăra 
noastră selecționată, ea lntîl- 
nind, de la ora 18, formația 
Cehoslovaciei, în seria a II-a. 
în deschidere (ora 16,30), în 
cadrul primei serii, U.R.S.S. — 
Polonia.
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triac a revenit lui Bazna, cu 
care C. Chiș a făcut o Inteli
gentă cursă de așteptare, iar ul
tima lui Hălmaș, după o dispu
tă cu peripeții, el beneficiind de 
galopurile lui Tenor și Junioara. 
Am lăsat Ia urmă victoriile lui 
Laminor și Vandalic, deoarece 
cursele lor au dat impresia ge
nerală că au fost trucate, în 
special aceea a lui Laminor, toți 
concurenții fiind conduși fără 
convingere, cel mai vinovat fi
ind V. Mihai, care de altfel l-a 
tras în mod vizibil, și pe Hen- 
dorf. Publicul așteaptă cuvîntul 
arbitrilor. Rezultate tehnice : 
cursa I : 1. Corint (Costică) 
1:41,3. 2. Susai. Cota : cîșt. 4 ; 
cursa a II-a : L Bazna (Chiș) 
1:30,9. 2. Sfios. Cota : cîșt. 7.
ev. 20 : cursa a III-a : 1. Rela
tiv (C. Popescu) 1:29,0. 2. Secă- 
rica, 3. Anemona. Cota : cîșt. 3,

ev. 72 
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ROMÂNIA - FINLANDA (t), ÎN PRELIMINARIILE C .E.
....Uvertura" va fi semnată, 

iarăși, de reprezentativa de 
tineret. Ca si înaintea meciu
lui cu Turcia, ca si in preziua 
intilnirii cu Anglia, ca si in 
Finlanda. Astăzi. In briza mă
rii. pe stadionul constăntean „1 
Mai" tinerii tricolori susțin ul
timul lor meci acasă ta grupa 
a III-a. preliminară, a campio
natului european. La Slatina, 
tineretul a Învins cu 1—0. prin 
golul marcat de Belodedici. a 
doua zi. la Craiova, naționala 
mare învingînd Turcia cu 3—0. La 
Brasov, deși a dominat, tine
retul n-a reușit decît un 0—0 
cu Anglia, rezultat repetat a 
doua zi. in Capitală, de tri
colori. La Varkaus, băieții an
trenați de Cornel Drăgusin au 
condus de două ori reprezen
tativa de tineret a Finlandei 
(ambele goluri marcate de 
Văidean) si a terminat la ega
litate. cum avea să facă a 
doua zi. pe „Olimpic" din 
Helsinki si naționala mare, 
conducind prin golul lui Hagi. 
fiind egalată si plecînd din 
Nord doar cu un punct, deși 
a dominat atîta. ti revine re
prezentativei de tineret, astăzi 
sarcina de a „prefața" meciul 
de miine de la Timisoara, „me
ciul cel mare", toată lumea

Cu o lovitură de cap, Niculescu (tricou de culoare închisă) ma
jorează avantajul I.C.S.I.M. la 2—0. (Fază din meciul I.C.S.I.M. 
București — Șoimii I.P.A. Sibiu) Foto : Aurel D. NEAGU
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I» JOC AMICAL STEAUA — 
RAPID. Astăzi, pe stadionul 
din bd. Ghencea. va avea loc 

(întîlnirea amicală de fotbal 
dintre formațiile divizionare 
„A" STEAUA si RAPID. Par- 

[tida va începe la ora 18.
• BIROUL CLUBULUI O- 

LIMPIA SATU MARE a ho- 
Itărît suspendarea pe timp ne

limitat a jucătorului Pinter 
(transferat de la F.C. Mara- 

I mureșul Baia Mare) pentru ne- 
prezentarea ta noua sa echipă.
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gindindu-se ta nn succes pe 
ambele frontnri. Si toată pe
rioada de pregătiri s-a desfă
șurat sub acest imperativ al 
obținerii unei victorii care să 
deschidă poarta calificării. Me
ciul cel mare se va disputa la 
Timișoara, miine. Insă si me
ciul de astăzi, de ta Constanta, 
are importanta Ini, problemele 
lui. interesul Iul. Pentru că...

...Reprezentativa de tineret a 
tării noastre conduce In grupă, 
la golaveraj, cu avantajul de 
a fi susținut un meci mal pu
țin. in comparație cu urmări
torii. Anglia si Finlanda.

„.Adversarul 1st joacă astăzi 
o ultimă carte, ta afara Intil- 
nirii de la Constanta echipa 
finlandeză mai avtad un sin
gur joc. acasă, cu Turcia, in 
timp ce Anglia va susține ul
timele două partide din grupă 
pe terenul său. eu România si 
cu Turcia.

...Reprezentativa Finlandei, 
deși a remizat in extremis, la 
Varkaus, eu echipa noastră, 
are in cartea de vizită victo
ria asupra Angliei, cu 3—1. a- 
casă. si egalul (1—1). cu Tur
cia. în deplasare. Si. mai ales, 
este animată de o mare ambi
ție. De altfel, antrenorul Jukko 
Vakkila declara : „Reprezenta

ÎN DIVIZIA „C“
SERIA I

Metalul Rădăuți — Danubiana 
Roman 3—1 .(* —0), Explorări CTm- 
pulung Moldovenesc — Celuloza- 
Bradul Roznov 5—0 (3—0), Ceta
tea Tg. Neamț — Carpați Golă
nești 3—0 (0—0), Minerul Gura 
Humorului — F.C.M. Bucecea 
3—0 (1—0), Electro-Luceafărul Bo
toșani — Avintul Frasin 3—1 
(1—1). Relonul Săvineștl — zim
brul Șiret 8—0 (2—0), Șiretul Paș

• Informăm participantll care 
tocă nu și-au procurat bilete la tragerea obișnuită PRONOEX- 
PRES de miine, miercuri 28 au
gust că NUMAI ASTĂZI ișl 
mal pot juca numerele preferate 
la această tragere. Deci, nu 
uitați, astăzi este ULTIMA ZI 
DE PARTICIPARE.
• A Început vtnzarea biletelor 

la tragerea EXCEPȚIONALA 
LOTO de duminică, 1 eeptem- 
brie, un nou prilej pentru cel 
intenesațl de a putea obține im
portante câștiguri tn autoturisme 
„DACIA 1300“ (la ambele faze 
ale tragerii), mari sume de bani, precum șl excursii ta R.S. Ce
hoslovacă. Se efectuează 7 ex
trageri ta două faze, cu un to
tal de 66 numere. Extrageri „le
gate" ta cadrul fiecărei faze. De 
reținut că se poate ctștiga șl cu 
3 numere din ÎS sau 28 extrase.
• In atenția partlcipanților la 

Pronosport. IntrucSt medul IU 
F.C.M. Brăila — F.C. Constanța, 
care a figurat la concursul dta 
26 august A.C., s-« disputat joi, 
22 august, toate variantele juca
te la acest concurs primesc re
zultat exact, conform cu preve
derile Regulamentului de orga
nizare și administrare * siste
mului de pronosticuri sportive 
Pronosport.
• CIȘTIGURILE TRAGERII 

PRONOEXPRES DIN 21 AU
GUST. Cat 2 : 7 variante 25% 
a 9157 lei ; cat. 3 : 3 variante 
100% a 3 373 Iei si 44 variante 
25% a 843 lei ; cat 4 : 79,75 
variante a 804 lei ; cat. 5 : 215 
a 298 lei ; cat. « : 6125,25 a 
40 lei ; cat. 7 : 202,50 a 200 lei 
și cat. 8 : 3 223,50 a 40 lei. Re
port cat. 1 : 124 941 lei.

cani — Cristalul Dorohoi 3—1 
(2—0), Laminorul Roman — Con
structorul lași 3—1 (1—0).

Pe primele locuri ta clasament 
după etapa ■ n-a : L ȘIRETUL 
PAȘCANI 4 p (3—1), 3—3. Meta
lul Rădăuți 0 p (4—3), Laminorul 
Roman 4 p (3—1)„. pe ultimele 
locuri : 14. Avintul Frasin 1 p 
(3—3), ÎS. Cristalul Dorohoi 1 p 
(1—3). ÎS. Celtaloza-Bradul Roznov 
» P (0—7).

SERIA A n-a
Luceafărul Adj ud — C.S.M. Bor- 

zești 0-0, Petrolul Molneștl — 
Steaua-Mecanica Ruși 3—0 (1—0), 
Inter Vaslui — Chimia Mărășeștl 
1—0 (0—00, Unirea Negrești — Mi
nerul Contenești 3—0 (0—0). Unl- 
rea-Dtaamo Focșani — Mecanica 
vaslui 0—2 (8—00. Textila Buhușl 
— Voința-Petrotestul Rm. Sărat 
5—0 (3—0) Partizanul Bacău — 
Proletarul Bacău 4—0 (3—0), Con- 
structoruI-Flacăra Odobești — 
Victoria Gogești 4—0 (1—00.

Pe primele locuri i L UNIREA 
FOCȘANI ( p no—4). L Partiza
nul Bacău 4 p (4—(b, 3. Unirea 
Negrești 4 p (8—0), 4. mter Vas
lui 4 p O—l)- ultimele locuri: 
14. Minerul Comănești 1 p (1—3), 
10. Victoria Gugeștl 1 p (0—4), 
N. Voința Rm. Sărat 1 p (0—9).

SERIA A HI-a
Petrolul Iasca — Chimia Brăila 

0—0, Progresul laacoea — Vlcto- 
ria-IRA Tecuci 1-0 (1-0), Chi
mia Buzău — FEPA 74 Birlad 
5-0 (1—0), Carpați Nebolu — 
Granitul Babadag 0-0 0-0),
DVA-Portul Galați — Petrolul 
Berea 2—1 P—O). Laminorul VI- 
zlru — Metalul Buzău 4—0 (1—0), 
Ș.N.-CJSA. TUteea — Ancora Ga
lați 4—3 (4-0), AJ.A. Buzău - 
Arrublum Mleta 8-0 (0-4».

Fe primele locuri i 1. chimia 
BRĂILA 4 * O-4), 8. Carpați 
Neholu 3 p (0—3) Chimia Buzău 
3 p (8—4).„ pe ultimele locuri : 
14. FEPA 74 Bfrtad 3 p (3—5), 15. 
Granitul Babadag 3 p (1—8), 10. 
Petrolul lance 1 p 0—3).

tiv a României este un adversar 
foarte puternic, in fata căruia 
vom încerca să ne autodepă- 
șim și să ne revanșăm pentru 
punctul pierdut acasă !".

...Conștient de forța fizică a 
formației finlandeze, de „ul
tima sa carte" antrenorul prin
cipal al lotului nostru de tine
ret Cornel Drăgusin. ne spu
nea : „Ne-am pregătit eu toată 
responsabilitatea pentru aeest 
ultim examen de acasă, un 
meci dificil care trebuie eiști- 
gat. Sint convins că tinăra ge
nerație va face totul pentru 
a-si valorifica frumoasele cali
tăți si a intra in „careul mare 
a! Europei". Trebuie să jucăm 
atent, să ne facem jocul nos
tru, superior din punct de ve
dere tehnic si tactic. Finlan
dezii au venit eu nn om nou, 
BostrSn, care activează In Sue
dia, acesta și Tornval fiind 
foarte periculoși in fazele de 
atac... Vrem să obținem o vic
torie care să fie de bun augur 
Si pentru naționala mare !* *.

Cu cine va Încerca Cornel 
Drăgușin succesul in meciul 
de astăzi, care va Începe la 
ora 17.30 si va fi arbitrat de 
o brigadă din Grecia, cu G. 
Ghermakos la centru ? După 
toate probabilitățile. „ll“-le 
care va începe partida de as
tăzi va fi următorul : Barba — 
Pascu, Cireașă, Belodedici, Me- 
zaroș — L. Bălan, Cristea, 
Mujnai — Văidean, Soare, Mun
tean- Cele cinci rezerve se vor 
alege dintre Stingaciu, Iașko, 
Bucico, Weisenbacher, Cîrstea, 
Burchel, Botezan, Badea și Bo- 
zeșan II. Formația probabilă a 
Finlandei: Laukkanen —
Hannikainen, Pakkanen, Pa- 
sanen, Laaskonen — Rlnne, 
Setata, Tornval, BostrSn — 
Juntenen, Nisinnen. Rezervele : 
Ekerman, Bourinen, Valla, 
Lins, Kanerva.

înaintea Intilnirii de astăzi, 
clasamentul grupei se prezintă 
astfel :

1. România 
3—3. Anglia

Finlanda
4. Turcia

3 1 3 0 3—3 4
4 13 1 3—3 4
4 13 1 6—6 4
3 0 3 1 1—2 2

Mircea M. IONESCU

— REZULTATELE
SERIA A rv-a

Metalul Mangalia — Victoria Țăndărel 8—1 (0—0), FCM — Du
nărea Giurgiu — Unirea Urzlcenl
1— 2 (1—2), Portul Constanța — 
Marina Mangalia 4—0 (1—0), Vi
itorul Chlmogl — Electrica Con
stanta 2—1 (1—1), ISCIP Ulmenl
— Unirea Slobozia 3-0 (1—0),
Voința Constanta — Cimentul 
Medgidia 2—2 (0—1), Olimpia
Slobozia — Sportul .30 Decem
brie" 1—0 (1—0), IMU-CSS Med
gidia — Ș.N. Oltenița 5—0 (1—0).

Fe primele locuri: 1. PORTUL 
CONSTANTA 8 p (0—0), 8-3.
ISCIP Ulmenl 4 p (2—8), Cimen
tul Medgidia < p (4—2), 8. Uni
rea Urzlcenl 4 p (3—2)... pe ul
timele locuri : 14. FCM Dunărea 
Giurgiu 1 p (8—4), 15. Voința 
Constanța 1 p (3—5), 18. Electri
ca Constanta 8 p(l—4).

SERIA A V-s
Viscolii București — Electrica 

Tltu 8-1 O—0), MECON Bucu
rești — Flacăra roșie București 
8—0 (1—0), Autobuzul București
— Constructorul Giurgiu 0—0. Me
talul Mija — Voința București
2— 1 (1—0), Danubiana București
— IUPS Chitite 1-0 (1—0), Avi
cola Crevedia — Abatorul Bucu
rești 2—1 (0—1), Metalul Bucu
rești — Cimentul Flenl I—1 
(2—0), Chimia Gâești — Tehno- 
metal București 8—1 (5—0).

Pe primele locuri : L MECON 
BUCUREȘTI 8 P (8—1), 3. Danu
biana București 4 p (3—2), 8.
Metalul București 8 p (8—3)„. pe 
ultimele locuri : 15. Electrica Tl- 
tu 1 p (2—4), 18. Tehnomrtal
București 1 p (2—8).

SERIA A VI-a
Recolta stoicăneștl — Metalul 

Alexandria 0—0, Armata Craiova
— Viitorul Drăgășanl 5—1 (1—0),
Dada Pitești — CFR Craiova 
1—1 (0-1), Textila Roșiori — E- 
lectronlstul Curtea de Argeș 1—0 
(1—0), Progresul Corabia — Con
structorul — TCI Craiova 1—0 
(0—0), Progresul Bllleștl — 
ROVA Roșiori 1—2 (0—0), Spor
tul muncitoresc Caracal — Chi
mia Tr. Măgurele 3—0 (0—0),
Automatica Alexandria — Viito
rul Scornicești 0—0.

Pe primele locuri : 1. BOVA 
ROȘIORI tp (4—1), 8. Armata
Craiova 4 p (7—3), 8. Viitorul 
Scornicești 4 p (3—1) ,4. Metalul 
Alexandria 4 p (2—1)... pe ulti
mele locuri : 15—18. Recolta Stol- 
căneștl 1 p (1—3), Dacia Pitești 
1 p (1-3).

„SUCCES, TRICOLORI!“
Miine se dispută la Timisoara meciul România — Finlanda, 

in cadrul preliminariilor campionatului mondial, noua ediție 
mexicană. •

Este un eveniment fotbalistic care trezește un viu interes 
printre nenumărații iubitori ai sportului cu balonul rotund 
din tara noastră, ca și in cercurile largi fotbalistice de pes
te hotare, doritoare să fie la curent cu tot ceea ce se pe
trece pe mapamond sub genericul marii întreceri „Mexico 
’86".

Constienfi de importanța examenului pe care U au de 
susținut miine, componenta lotului reprezentativ, reuniți a 
doua zi după desfășurarea etapei a 4-a a campionatului Di
viziei ,pi“, s-au integrat repede ambianței de lucru temei
nică, responsabilă.

Nimic din ceea ce a trebuit si confere o maximă eficienți 
perioadei de pregătire tn comun nu a fost ignorat, tricolorii 
altemind orele de lucru asiduu, pe dreptunghiul gazonului, 
cu cele afectate studierii amănunțite a partenerei de între
cere, a cărei exprimare tn joc fin punctele ei forte si mai 
pufin forte), In condiții de deplasare, a fost imprimată pe 
videomagnetoseop.

Vn foarte sănătos principiu tn «port ne învață că nici 
un joc nu este ușor, nu este eîțtigat dinainte. Acest adevăr 
trebuie să-i călăuzească pe jucători pînă in ultima clipă a 
pregătirilor^ Pentru ca atunci cînd primul fluier al arbitru
lui va declanșa entuziasmul tribunelor, făcind să răsune din 
toate piepturile îndemnul „HAI ROMANIA eomponentii 
echipei noastre naționale să se afle eu adevărat în plenitu
dinea forțelor.

Pentru 90 de minute pol al fotbalului românesc, aseme
nea In alte ocazii Hunedoarei, Craiovei lașului. Constan
ței, Tg. Mures S-a. Timisoara, sîntem siguri, va ști să 
răspundă cum se cuvine cinstei care i s-a făcut, aceea de a 
fi oras-gazdă unui meci susținut de reprezentativa tării 
In preliminariile campionatului mondial.

împreună eu toți iubitorii fotbalului din tara noastră, adre
săm si noi. din toată inima, urarea : SUCCES. TRICOLORI !

ÎNAINIEA IMPORTANTEI
(Urmare din pag. 1) '

MATEUȚ — mezinul lotului : 
„Dacă voi fi introdus in echi
pă. promit să realizez o parti
dă foarte bună și să contribui, 
astfel, Ia Victoria echipei Româ
niei, o victorie absolut necesa
ră calificării".

Pregătirile „tricolorilor" se 
Încheie practic marți cu un 
nou antrenament.

• Fotbaliștii finlandezi și-au 
continuat pregătirile tn cursul 
zilei de luni. Antrenorul Martti 
Kuusela a precizat că urmă
rește De mai departe aclimati
zarea elevilor săi cu tempera
tura destul de ridicată a Timi
șoarei. Jn privința formației. 
Kuusela a menționat că are 
încă unele semne de Întrebare 
ta alcătuirea compartimentului 
defensiv. Să notăm că luni 
după-amiază a sosit de la 
Bruxelles, via București, tater-

ETAPEI A ll-a
SERIA A VII-»

Mlnerul-Meoanlzatorul Simian
— Metalul Oțelu Roșu 3—0 (0—0).
Glorla-Pandurii Tg. Jiu — Dier- 
na Orșova 7—0 (4—0), Minerul
Moldova Nouă — Metalurgistul 
Sadu 4—0 (3—0), Forestierul Bă- 
benl — Chimistul Rm. Vilcea 2—0 
(0—0), Minerul Motru — Armă
tura Strehala 7—1 (4—0), Gloria 
Reșița — Jiul Rovinari 1—0 (0—0), 
Minerul Oravița — Petrolul Țl- 
clenl 3—0 (2—0), Minerul Anina
— Minerul Mătăsari 3—0 (1—0).

Pe primele locuri : L PANDU
RII TG. JIU I p (9—0), 8. Mi
nerul Motru 0 p (8—1), 3. Glo
ria Reșița 8 p (3—0)... pe ulti
mele locuri : 14. Chimistul Rm. 
Vilcea 0 p (0—4). 15—10. Metalur
gistul Sadu 0 p (O—B). Minerul 
Mătăsarl 0 p (0—5).

SERIA A VIII-»
Unirea Stnnlcotau — CFR Sl- 

merta 3—2 (3—1), Oblliel Stnmar- 
tinu Sîrbesc — CFR-Vlctorla Ca
ransebeș 2—0 (1—0), Dacia Oră- 
știe — Strungul Chlșlneu Criș 
2—0 (2—0), șoimii Llpova — UM 
Timișoara 3—1 (3—1), Victoria
Călan — Minerul Paroșenl 2—1 
(0-0), CSM Caransebeș — CSM 
Lugoj 0—1 (0—1), Mlnerul-Știlnța 
Vulcan — Unirea Tomnatic 2—0 
(1—0), Rapid Arad — Minerul 
Certej 3-0 (1—0).

Pe primele locuri : L DACIA 
ORĂȘTIE 8 p (8—0), 2. Rapid 
Arad 8 p (4—1), 3. Victoria Că- 
tan 8 p (4— 2).„ pe ultimele 
locuri : 14. Minerul Certej 0 p 
(1—4), 15—18. Unirea Tomnatic 
0 p (0—4), CSM Caransebeș 8 p 
(0-4).

SERIA A IX-a
Metalurgistul Cuglr — Stlcla- 

Arieșul Turda 4—1 (2—0), Vlito- 
rul-IRA Cluj-Napoca — Voin
ța Oradea 1—0 (0—0), Minerul 
Or. dr. Petru Groza — Minerul 
Sunculuș 2—0 (0—0), Unirea Va
lea lui Mlhai —Steaua-CFR Cluj- 
Napoca 1—0 (0—0), Recolta Ba
tanta — Otelul Or. dr. Petru 
Groza 0—0, Olimpia Gherla — 
Gloria Beluș 2—2 (1—0), Indus
tria sirmel Ctmpta Turzil — E- 
leclrometal Cluj-Napoca 0—1 
(2—1), Mecanica Alba lulta — 
Metalul Aiud 0—1 (0—1).

Pe primele locuri I 1. META
LUL AIUD 8 p (2—0), 2. Meta
lurgistul Cuglr 4 p (8—3), 3.
Gloria Belus 4 p (8—2)— pe Ul
timele locuri t 14. Minerul Or. 
dr. Petru Groza 0 p (3—3), 10. 
Electrometal Cluj-Napoca 8 p 
(3—8), io. Recolta Batanta 0 p 
(0—8).

CONFRUNTÂRÎ oin c. m.
naționalul Ukkonen, care evo
luează în formația belgiană 
Cercle Bruges, echipă care 
duminică a susținut un joc în 
„Cupa Belgiei". în aeronava 
„TAROM" care îl aducea ta 
Timișoara am stat de vorbă cu 
mijlocașul echipei finlandeze, 
care ne-a declarat: „Ne așteap
tă o partidă extrem de grea. 
Speranțele noastre se leagă de 
realizarea unui bloc defensiv 
care să ne ofere un rezultat 
de egalitate. Repet, insă, mi
siunea noastră este foarte, 
foarte dificilă".

• Partida de la Timișoara 
trezește un mare interes ta 
rîndul specialiștilor si presei 
europene. Să amintim că gi-a 
anunțat prezenta, cum era si 
firesc. selecționerul englez 
Bobby Robson, iar pe listele 
de acreditare pentru presă sint 
Înscriși numeroși ziariști fin
landezi. precum și trimiși spe
ciali ai unor agenții Interna
tionale de presă.

SERIA A X-a
Unlo Satu Mare — Lăpușul Tg. 

Lăpuș 5—0 (1—0). Victoria Cărei 
— Chimforest Năsăud amlnat. 
Minerul Baia Sprle — Chimia 
Zalău 1—0 (1—0). Energia Be- 
clean — Chimia Tășnad 1—0 
(0—0), CUPROM Bala Mare — 
Minerul Rodna 3—0 (2—0), Bra
dul Vișeu — Oașul Negrești 1—0 
(1—0), Minerul Băiuț — Some
șul Satu Mare 1—0 (1—0), Mine
rul Sărmășag — Minerul Bălța 
1-0 (0-0).

Pe primele locuri : 1—2. ENER
GIA BECLEAN 4 p (3—2), Bra
dul Vișeu 4 p (2—1), 3. Unlo 
Satu Mare 3 p (8—4)... pe ulti
mele locuri : 14. Chimia Zalău 
1 p (2—3), 15. Minerul Rodna 1 
p (1—4), 18. Victoria Cărei 8 p 
(0-1) — 1 joc.

SERIA A Xl-a
Minerul Bălan — Lacul Ursa 

Sovata S—1 (2—0), Oțelul Re
ghin — CSU-Mecanlca Sibiu
3—0 — (neprezentare,) Unirea 
Ocna Sibiului — Progresul O*  
dorhel 0—0, Carpați Agnita — 
Mureșul Luduș 3—1 (0—1), Uni
rea Crlsturu Seculeso — Inter 
Slbtu 0—1 (0—0), Metalul Sighi
șoara — Minerul Baraolt 0—0, 
Metalotehnica Tg. Mureș — E- 
lectjromureș Tg. Mureș 8—0 
(0—1). Jdureșul TopUța — Viito
rul Gheorgheni 2—1 (1—0).

Pe primele locuri : L INTEB 
SIBIU 8 p (4—0), 3. Kectromu-
reș Tg. Mureș 4 p (8—4). 3. Pro
gresul Odorhei 4 p (5—1)™ pa 
ultimele tocuri : 14. Minerul Bo- 
raolt 1 p (1—4), 15. Metalul Si
ghișoara 1 p (0—4), 18. Lacul 
Ursu Sovata 0 p (1—8).

SERIA A Xll-a
Electro Sf. Gheorghe — Mine

rul Flllpești 3—0 (2—0), Poiana 
Clmplna — Metrom Brașov 3—0 
(0—0), Cimentul Hoghiz — Tor
pedo Z&meștl 3—1 (0—0), Pred- 
zla Săcele — Petrolul HB 
Bălcoi 1—0 n-n, Utilajul Făgă
raș — NiOramonta Făgăraș 0—3 
(0—2), Carpați Sinaia — Moblla- 
Mflgura Codlea 4—1 (3-0), CM» 
mia Brazi Ploiești — Victoria 
Florești 1—1 (0—0), Metalul T» 
Secuiesc — IPT întorsătura IRte 
zăului 3—0 (1—0). ___  •

Pe primele tocuri 1 L N1TBA- 
MONIA PĂGARAȘ 0 p <3—0), S. 
Victoria rioreștl 4 p «-0), 3—£ 
Petrolul Bălcol 8 p (8—3), Car» 
patl Sinaia 3 p (0—0)._ pe «M- 
mele locuri : 13. Chimia Brazi I 
p (3—3), 10. Utilajul Făgăraș • 
P (1—4).

Bezultatele ne-au fost tiransml- 
ee de către corespondenții naoM 
voluntari din localltfttlie reepeo- 
tive. ț



Campionatele mondiale de box --tineret

DUPĂ GALELE
DE SELECȚIE

S-A CONTURAT 
ECHIPA ROMÂNIEI
• 6 campioni de juniori in formație
• „Pana" Daniel Măeran — o copie 
a lui... Calistrat Cuțov • Pugiliștii cu-

banezi au sosit la București

RECORDURILE ATLETICE CAD ÎN SERIE...
• Aouita ți-a propus 5 recorduri mondiale I 

durilor pe 3 000 m femei (Maricica Puică, peste o 
chiu] record național)

• Cursa recor- 
secundă sub ve-

Mai puțin de o săptămînă 
ne mai desparte de ziua de 
1 septembrie cind. la Patinoa
rul „23 August" din București, 
va răsuna primul sunet de 
gong în cea de a III-a ediție 
a Campionatelor mondiale de 
box pentru tineret. Peste 200 
de tineri pugiliști din toate 
continentele se vor întîlni în 
capitala țării noastre. pentru 
a-și desemnă campionii la cel 
mai bărbătesc dintre sporturi. 
In linii mari, pregătirile pen
tru marele turneu pugilistic 
internațional de la București 
s-au încheiat, grija antrenori
lor fiind acum una singură : 
menținerea în formă maximă 
a elevilor lor. După cum am 
mai anunțat, la întreceri vor 
participa 32 de reprezentative 
de țări, așteptate în zilele ur
mătoare. Una dintre formațiile 
foarte puternice, ai cărei spor
tivi vor juca fără îndoială un 
rol deosebit în lupta pentru 
titlurile de campioni mondiali 
— Cuba — a si sosit ieri. 
Bine cunoscuți spectatorilor ro
mâni de la excelentele lor e- 
voluții la „Centura de aur", 
boxerii cubanezi nu mai au 
nevoie de recomandări, valoa
rea lor fiind recunoscută de 
specialiștii sportului cu mănuși

Biletele pentru intrare*  
la galele din cadrul Cam
pionatelor mondiale de 
box-tineret. care vor avea 
loo între 1—8 septembrie 
a.c. în sala patinoarului 
„23 August" din Capitală, 
s-au pus în vînzare în- 
cepînd de astăzi 27 au
gust la casele CNEFS, 
CCA, Consiliul Municipal 
pentru Educație Fizică șl 
Sport. Pasaj Universitate, 
Patinoar 23 August. Dina
mo șl Rapid.

Sînt valabile pentru In
trare numai legitimațiile 
abonament de culoare ro
șie. eliberate de CNEFS.

din întreaga lume. Celelalte 
două formații „cap de afiș" la 
această ediție a Campionate
lor mondiale — S.U.A. și 
U.R.S.S. — vor sosi prima pe 
29 august, cealaltă pe 31 au
gust. Toate cu echipe com
plete.

In principiu, și boxerii ro
mâni și-au încheiat pregătirile 
pentru întrecerile care vor în
cepe duminică. Antrenorii Eus- 
tațiu Mărgărit, Emil Popa și 
Relu Auraș, care au pregătit 
lotul pugiliștilor noștri, și-au 
verificat elevii în trei gale, ul
tima desfășurîndu-se duminica 
trecută. Cu acest prilej s-au 
conturat candidaturile la cate
goriile la care erau câte doi. 
trei și chiar patru candidați. 
Deși antrenorul coordonator 
Eustațiu Mărgărit nu a anun
țat oficial echipa care va urca 
pe ringul „mondialelor", după 
vizionarea celor trei gale de 
verificare și selecție, este de 
crezut că se va opri la urmă
torii sportivi (în ordinea cate
goriilor) : Marian Popa (Auto
buzul București). Marcelică Tu- 
doriu (Voința Brăila). Daniel 
Dumitrescu (Dinamo), Daniel 
Măeran (Metalul Bistrița), Gia- 
ni Gogol (C.S.M. Iași). Ion Pal 
(S. C. Bacău). Ștefan Drișcu 
(Farul), Marian Gavrilă (B. C. 
Brăila), Dumitru Beșltu (Steaua), 
Traian Vasile Damian (Farul), 
Ilie Corbn (PAL Fălticeni), Iu
lian Drăghici (Litoral Manga
lia). Am numit de fapt, o par
te din „noul val" al pugilatu
lui nostru. Așteptăm cu nerăb
dare să-i vedem pe acești bă
ieți la primul lor mare examen 
internațional. Dar nu numai cu 
nerăbdare așteptăm, ci și cu 
mari speranțe de victorie. Cu
noștințele tehnice bogate ale 
multora dintre ei și pregăti
rea fizică bună, probată in ga
lele de verificare, dau dreptul 
la aceasta !

Petre HENȚ

Said Aouita și-a dorit nespus 
să fie nu doar recordman mon
dial la 1500 m. ci și primul 
alergător din lume care par
curge distanta în mai puțin 
de 3:30,00. La Nisa. Ia 16 iu
lie. a fost doar la un pas de 
reușită, dar britanicul Steve 
Cram a fost cel care a obți
nut victoria, recordul și ono
rurile... Vădit afectat. Aouita 
s-a angajat atunci — în public 
— că nu se va lăsa pină ce 
nu va întrece recordurile bri
tanicilor în cursele pe distanțe 
medii ! Și s-a zis „ce nu spu
ne omul la supărare !“, ziariș
tii comparîndu-1 pe Aouita cu 
Cassius Clay, sportiv foarte 
valoros dar guraliv...

Șl iată că la 27 iulie, la 
Oslo, Aouita a făcut primul 
pas spre realizarea obiectivului 
propus, devenind recordman 
mondial la 5 000 m (13:00,40), 
cu o sutime în dauna lui Da
vid Moorcroft. Al doilea pas 
l-a făcut vineri seara pe sta
dionul din Berlinul Occidental, 
in cadrul „Marelui premiu 
IAAF-Mobil". De data aceasta 
a corectat recordul mondial al 
cursei de 1 500 m, realizlnd 
timpul de 3:29,45, cu 22 de 
sutimi mai bun decât cel în
registrat de Crqm Ia Nisa 1 
„Pot bate cinci recorduri mon
diale. Am de acum două șl 
sezonul încă nu s-a încheiat" 
a declarat Said Aouita.

Reamintim că in cadrul aee-

luiași concurs 
a ciștigat 
3 000 m 
Moller 
9:53,48). 
obținut 
fața campioanei mondiale la a- 
runcarea greutății, cehoslovaca 
Helena Fibingerova, 19,89 m 
față de 19,56 m, in timp ce 
recordmana lumii Jarmila Kra- 
tochvilova, după mai multe În
frângeri în fata alergătoarelor 
noastre, a obținut. în stîrșit, 
prima sa victorie din acest an : 
1:58,38. Doina Melintc 1:58,44, 
Fița Lovin 1:58,80, Hildegard 
Kuner — R.F.G. 1:59,03.

Iată cîteva rezultate 
MEI : 100 m : Alice
(S.U.A.) 11,06, Marlene Ottey- 
Page (Jamaica) 11,07, 
Jirova (U.R.S.S.) 11,07 ;
m : Valerie Briseo-Hooka
(S.U.A.)_49,56, Kirsțin Emmel- 
mann 
Ginka 
12,86, 
13,04 ; 
King . .
Flintoff (Australia) 54,87, Tonja 
Brown (S.U.A.) 54,99 ; suliță: 
Petra Felke (R.D.G.) 74,56 m. 
Tiina Lillak (Finlanda) 70,42 
m ; BĂRBAȚI : 100 m : Woro
nin (Polonia) 
mann (R.D.G.) 10,22 ; 200 m : 
Baptist (S.UJV) 20,45. C. Smith 
(S.UA) 20,45. Butler (S.U.A.) 
20,63, C. Lewig (S.U.A.) 20,69(!); 
400 m : W. Smith (S.U.A.)

AZI. LA CONSTANTA, PRIMUL GONG LA ..MĂNUȘA LITORALULUI*;
în timp ce ..tineretul" pugi

latului mondial face ultimele 
pregătiri pentru Campionatul 
mondial de la București, boxeri 
seniori din cîteva țări europene 
— Republica Democrată Ger
mană. Irlanda. Iugoslavia. Po
lonia. Turcia — și-au dat în- 
-tilnire la Constanta, pentru a 
participa, alături de sportivi

români, la cea de a XÎV-a e- 
diție a competiției internațio
nale de box „Mănușa Litora
lului". întrecerile vor începe 
azi, la ora 18,39, in Sala spor
turilor din Constanta si vor 
continua în fiecare zL la ace
eași oră. pînă duminică, zi în 
care vor avea loc finalele.

Maricica Puică 
detașat cursa de 

în 8:47,72 (2. Lorraine 
— Noua Zeelandă 
iar Mihaela Loghin a 
prima sa victorie In

— FE- 
Brown

Marina
400

(R.D.G.) 50,07 ; 100 mg : 
Zagorceva (Bulgaria) 
Ulrike Denk (R.F.G.) 

400 mg: Judy Brown- 
(S.U.A.) 54,73. Debbie

10,20, Bring-

SPARTACHIADA ARMATELOR PRIETENE

45,0. ; 800 m : Cruz (brazilia)
1 :42,98, Gray (S.U.A.) 1:43,84 ; 
1 500 m: Aouita (Maroc) 3:29,45, 
Maree (S.U.A.) 3:32,90. Deleza 
(Elveția) 3:33,04, Hiliardt (Aus
tralia) 3:33,39. Boit (Kenya), 
3:34,73; 400 mg: Harris (S.U.A.) 
48,34, Dia Ba (Senegal) 43,66 ; 
3 000 m obst. : Marsh (S.U.A.) 
8:16,oi, Mahmoud (Franța) 
8:16,99, Fell (Canada) 8:17,84 ; 
lungime : Conley (S.U.A.) 8,10 
m ; triplu : Banks 
16,92 m ; înălțime :
(S.U.A.) 2,30 m ; prăjină : S. 
Bubka (U.R.S.S.) 5,80, Kolasa 
(Polonia) 5,60 m, Hinthaua 
(Brazilia) 5,60 m ; suliță : At
wood (S.U.A.) 86,70 m, Pe-
tranoff (S.U.A.) 84,78 ; ciocan t 
Ploghaus (R.F.G.) 79,92 m,
Sahner (R.F.G.) 78,26 m.

★
La doar două zile, un nou 

concurs din cadrul „Marelui 
premiu", de data aceasta, du
minică, la Koln. în prim pla
nul 
tot 
dii.
m,
clasate au înregistrat noi 
cordurl naționale, de bună 
chiar foarte bună valoare 
temațională : 1. Mary Decker- 
Slancy (S.U.A.) 8:29,69, 2. Ma
ricica Puică (România) 8:30,32 
(v.r. 11 aparținea din 1982 cu 
8:31,67), 3. Lynn Williams (Ca
nada) 8:37,38. Performanța Iui 
Decker-Slaney șl cea a 
cicăi Puică constituie al 
și, respectiv, al treilea 
tat din istoria acestei 
Reamintim 
stabilit de 
£

în sfirșit.

(S.U.A.) 
Howard

disputelor au fost și acum 
alergările pe distanțe me- 
în cursa feminină de 3 000 

spre exemplu, primele

La Wroclaw au continuat în
trecerile Spartachiadel armate
lor prietene. Voleibaliștii de la

PRIMELE REZULTATE
LA

DE
C. M

CICLISM
de

trei 
re- 
sau 
in-

Mari- 
doilea 
rezul- 
probe. 
lumii.că recordul

Tatiana Kazankina 
în 1984. este de

doua cursă „tare"
1 500 m. în care

„PREMIUL FEDERAȚIEI»

Alte rezultate din turneul in
ternațional de rugby, desfășu
rat Ia Moscova, la care ia parte 
si reprezentativa de tineret a 
României : Uniunea Sovietică 
(seniori) — Uniunea Sovietică 
(echipa secundă) 13—8 (13—4). 
disputat sîmbătă. și Polonia

SOVIETICE» LA RUGBY
— Cehoslovacia 49—3 (19—3).
Luni, selecționata de tineret a 
tării noastre a făcut meci egal 
21—21 (9—15), în compania se
lecționatei secunde a U.R.S.S., 
iar prima echipă a țării gazdă 
a dispus de cea a Poloniei cu 
30—13 (23—0).

Campionatele mondiale 
ciclism se desfășoară în aceste 
zile pe velodromul de la Bassa- 
no del Grappa, în Italia. Cîte
va rezultate — AMATORI : 
urmărire individuală (finala 
1—2) : Viaceslav Ekimov
(U.R.S.S.) 4:40,04 — Guitautax 
Umaraa (U.R.S.S.) 4:41,01 ; ki
lometru cu start de pe lo. : 
Jens Glucklich (R.D.G.) 1:05,05, 
Philippe Boyer (Franța) 1:05,96, 
Martin Vihnicombe (Australia) 
1:06,03, ~ Aleksandr Pansilov 
(U.R.S.S.) 1:06,06 ; cursa cu *-  
dițiune de puncte: 1. Martin 
Pene (Cehoslovacia) 50 km în 
1.03:04,36 (medie orară de 47,564 
km) 31 p, 2. Philippe Grivel 
(Elveția) 22 p, 3. Dan Frost 
(Danemarca) 19 p etc ; PRO
FESIONIȘTI : viteză (finala 
1—2) ; Koichi Nakano (Japo
nia) — Yoshuki Matsueda (Ja
ponia) cîștigător (pentru a noua 
oară !) în două manșe : 10,91 
și 11,13 s). (finala 3-4) : Otta
vio Dazzan (Italia) — Philippe 
Vernet (Franța) în trei man
șe ; urmărire individuală (fi
nala 1—2) : Hans Erik Oersted 
(Danemarca) 5:45,71 — Antony 
Doyle (M. Britariie) 5:57,78. (fi
nala 3—4) : Gregor Braun
(R.F.G.) 5:55,04 — Francesco
Moser (Italia) 5:57,44.

clubul Steaua au susținut fi
nala in compania formației 
Legi*  Varșovia. La capătul ți
nui meci foarte disputat, vic
toria a revenit Legiel cu 3—2 
(—10. 9. —7. 14. 6). setul 4. 
pierdut la limită de stelisti. fi
ind momentul psihologic. Pen
tru locul 3 : T.S.K.A. Sofia — 
T.S.K.A. Moscova 3—1. In în
trecerea de aruncare a discu
lui cîștlgată cu 66,36 m de că
tre cehoslovacul L Bugar. Iosif 
Naghi (România) s-a clasat pe 
poziția a 4-a. cu 61,30 m. Si 
o decizie din turneul de box 
al competiției : la cat. grea, 
sovieticul Viaceslay Iakovlev 
l-a întrecut la puncte oe fos
tul campion olimpic, cubanezul 
Teofilo Stevenson !

a 
a fost iarăși 
americanul Sydney Maree, cu 
3:29,77. a devenit al treilea a- 
lergător care coboară sub 
3:30,00 I în aceeași cursă spa
niolul Jose Abascal a realizat 
3:32,73. La 100 m, polonezul 
Woronin (10,19 s) obține o vic
torie de prestigiu în fata cam
pionului olimpic Cari Lewia 
(10,27), departe de forma care 
l-a consacrat. Alte rezultate — 
400 m : Franks (S.U.A.) 44,98 ; 
800 m : Cruz 1.42,54. Coe (M. 
Brit) 1:43,07. Gray 1:43,33 : 110 
mg : Foster (S.U.A.) 13,25, Phi
lippa (S.U.A.) 13,35; 3 000 m ob.t 
Mahmoud (Franța) 8:17,89. Wese- 
lowski (Polonia) 8:18,39 ; lun
gime : Myricks (S.U.A.) 8,18 m; 
dise : Bugar (Cehoslovacia)
67,10 m ; FEMEI : 200 m : Flo
rence Griffith (S.U.A.) 22,48.
Valerie Brisco-Hooks (S.U.A.) 
22,49, Grace Jackson (S.U.A.) 
22,58.

TELEX • TELEX O TELEX O TELEX • TELEX O TELEX O TELEX

• In meci tur pentru „ 
Africii" pe națiuni (ultimul 
preliminar), la Casablanca: 
roe — Zair 1—0 (O—O).
• întâlnire amicală la Loa 

getes: Mexic — Chile B 
(1—1).
• „Cupa mondială*  — preli

minarii in zona Caraibilor șl 
Amerldl Centrale, la Tegucigal
pa : Honduras — Canada 0—1. 
Clasamentul acestui turneu: 1. 
Canada 8 p, 2. Costa-Rtoa 2 p, 
3. Honduras 1 p ( toate echipele 
au susținut câte două jocuri). 
Mal stat de jucat: Costa Rica — 
Canada (San Jose. 1 septembrie). 
Honduras — Costa Rica (Tegu
cigalpa, 8 septembrie) și Canada 
— Honduras (Toronto. 14 sep
tembrie) .
• în 4 orașe din Uniunea So

vietică au început 
C.M. de juniori. Iată 
zultate, grupa „A", 
Ungaria — Columbia 
garia — Tunisia 2—0; 
la Tbilisi: Brazilia
2—1, Arabia Saudită 
0—0;- grupa „C“,

,cupa 
tur 

Mi.

An- 
»— 1

AUTOMOBILISM * „Raliul ce
lor 1000 de lacuri" s-a încheiat 
la Jlvaskiyla. în Finlanda, ou 
victoria cunoscutului pilot fin
landez Timo Salonen (Peugeot), 
urmat ta 40 s de suedezul Stig 
Blomquist (Audi Quattro). în 
urma acestui succes. Salonen a 
devenit virtual campion mon
dial de raliuri.

BASCHET • In semifinalele 
turneului masculin de la Ban- 
kok. selecționata Australiei a în
vins cu 88—68 echipa Angliei, 
iar reprezentativa Mala“ziei a 
dispus cu 88—77 de formația Co
reei de Sud. • semifinale șl în 
campionatul european al cadeti- 
lor de la Ruse (Eulsaria): Iu
goslavia — Italia 111—99 și Spa
nia — R.F.G. 88—81. • Repre
zentativa U.R.S.S. a încheiat vic
torioasă turneul internațional de 
junioare de la Colorado Springs, 
învlngînd. în finală, echipa Co
reei de Sud cu 80—75. Pentru lo
cul 3 : Iugoslavia — R.P. Chine
ză 83—63.

8OX • în cadrul unei gale 
desfășurate la Sidney, australia

nul Jeff Fenech șl-a păstrat Ut- 
lul mondial la oat. cocoș (IBF), 
învingîndu-1, prin adandon, în 
repriza a 4-a, pe japonezul Sa- 
toschl Shlngakl.

CICLISM • Turul Olandei a 
fost cîștigat de belgianul Erlo 
Vanderaerden. urmat de olande
zii Thoe de Roy, la 50 sea și 
Adrl ven Houwellngen. la 1,01 
min. Ultima etapă a revenit Iul 
Vanderaerden, oare a parcurs 
123 km în 3h38:18. • Etapa a 
7-a a „Marelui Premiu Wilhelm 
Tell" a fost cîștlgată de sovie
ticul Vladimir Pallkov, înregis
trat pe 158,500 km. în 4hl6:24. 
Lider al clasamentului general 
se menține Pascal Richard, ur
mat de Rlho Suun (URSS). la 
3,15 șl Ștepfen Hodge (Austra
lia) la 10,47.

HOCHEI PE GHEAȚA • La 
Caen s-a desfășurat meciul a- 
mical dintre echipa Franței șl 
selecționata de tineret a Ceho
slovaciei. Hochelștll oaspeți au 
cîstlgat cu 11—8.

PENTATLON MODERN O Cam
pionul olimpic italian D. Marsala

a terminat învingător în con
cursul internațional de la Sid
ney, totalizind 5571 p. L-au ur
mat sovieticul A. Starostin, 5551 
p, și D. Mette (R.F.G.), 5519 p.

PATINAJ ARTISTIC • Proba 
individuală masculină din cadrul 
concursului de la Saint Gervaise 
a revenit lui Douglas Mattis 
(S.U.A.), urmat de canadianul K. 
Browning șl francezul Ph. Rin- 
colel.

TENIS DE CÎMP • în finala 
campionatelor internaționale ale 
Poloniei, de la Katowice, T. Em- 
mrlch (R.D.G.) l-a învins pe L. 
Benkowski (Polonia) cu 6—1,
6— 2. 6—3. Proba feminină a fost 
cîștlgată de poloneza Malgorzata 
Szydek, învingătoare ou 6—2,
7— 6. în finala cu Grete Schnei
der (R.D. Germană) • Semifi
nale la Hamlet (S.U.A„): Lendl
— Anacone 6—3, 7—6 ; Connors
— Meclr 6—1, 7—5.

VOLEI • în turneul feminin 
de la Debrețin, echipa Sparta- 
kus Budapesta a întrecut cu 
3—0 (8. 6, 3) formația V.C. Bra
tislava.

întrecerile 
primele re
ia Erevan: 

2—2, Bul- 
grupa „B“, 
— Irlanda 

_ — Spania 
u—V, grupa „u-, la Minsk: Ni
geria — Canada 2—0, UJI.S.S. — 
Australia 0—0; grupa „D“, la 
Baku: Anglia — Paraguay 2—2, 
Mexic — R.P. Chineză 3—1.

ELVEȚIA (et. 5): Satat-Gall — 
Grasshoppers 2—2, la Chaux-de- 
Fonds — Servette 1—1, Aarau — 
Lausanne 2—2, Baden — Granges 
1—6(i), Vevey — Lucerna 4—2, 
Young Boys — Wettingen 2—1,

Zurich — Basel 1—0, Sion — 
Neuchatel Xamax 3—1. In clasa
ment conduce Servette cu 8 
P., adversara Sportului stu
dențesc în „Cupa UEFA", se 
află pe locul 4, cu 6 p.

ANGLIA (et. 3): 4 victorii ta 
deplasare (șl un meci egal), in
tr-o etapă deosebit de furtunoa
să: Arsenal — Manchester Uni
ted 1—2, Aston Vida — Queen's 
Park Rangers 1—2, Chelsea — 
Birmingham 2—0, Everton — Co
ventry 1—1, Ipswich — Totten
ham I—0, Manchester City — 
Sheffield 1—3, Newcastle — Li
verpool 1—0, Nottingham Forest 
— Southampton 2—1, oxford — 
Leicester 5—0. Watford — West 
Bromwich Albion 5—1. West 
Ham — Luton 0—1. Jh clasament 
conduce Manchester Utd., cu 9

p ^reamintim câ ta campionatul 
englez se acordă 3 puncte pen
tru victorie), urmată de Sheffield 
și Chelsea cu cite 7 p, 
mele locuri situtadu-se 
hampton, Aston Villa 
B.A. eu câte un punct.

FRANȚA (ei. 8): Nancy — 
Nice (disputat vineri) 3—0: Pa
ris S.G. — Brest 2—0, Lens — 
Le Havne 4—1, Strasbourg — 
Bordeaux 3—2, Nantes — Laval
1— 0, Monaco — Toulouse 3—0. 
Rennes — Auxerre 4—1, Toulon
— Lille 1—1, Metz — Bastia 3—0, 
Sochaux — Marseille 1—1. 
duce Paris S.G., cu 16 p, 
nată de Nantes cu 13 p și 
ou 12; pe ultimele locuri: 
Marseille 4 p, 20. Bastia 3

SCOȚIA (et. 3): Aberdeen — 
Motherwell 1—1,, Clydebank — 
Celtic 0—2, Dundee United — 
Dundee 2—0, Hibernian — Saint 
Mirren 2—3, Rangers — Heart 
of Midlothian 3—1. Rangers e li
deră cu 6 p, Lar Hibernian co
dașă (0 p.).

IUGOSLAVIA (et. 4): Skoplje
— Partizan 2—2, Nlksici — Mos
tar 5—1, Zeleznicear Sarajevo — 
Rijeka 3—1, Tuzla — Vinkovtd
2— 1, Titograd — Osijek
Split — Dinamo Zagreb 
Steaua roșie — Novi Sad 
(Pristina — "*  
Clasamentul: 
rajevo 0 p, 
5 p, 3.----- -

. Steaua roșie Belgrad 5 p... 
Rijeka I p, ' . — -
1 p, 18. Vojvodtaa Novi Sad 0 p. 

UNGARIA (et. 4): Vasas — 
Debrețin 2—3, Honved — Tata- 
banya 0—0, Videoton — Ralia 
Eto 2—2, Csepel — Bekescsaba 
0—3. Zalaegerszeg — Siofok 2—0 
(Ujpestl Dozsa — Szombathely 
șl Ferencvaros — Pecs, aminate). 
Pe primul loc, Honved cu 6 p.

U.R.S.S. (et. 24): Spartak Mos
cova — Baku 2—0. Zenit — E- 
revan 1—1, Minsk — Dniepr 2—I, 
Vilnius — Odessa 1—0, Rostov
— Kutaisi 1—t, Dinamo Moscova
— Torpedo Moscova 1—2. Donetk
— Alma Ata 2—1. Clasamentul: 

Kiev si Spartak Mosco-
(23 j), 3. Dniepr 30 p 

18. S.K.A. Rostov, 
18.

pe ultl- 
Sout- 

Ș1 W.

Con- 
talo- 
Lens 

1®.
P.

4-e, 
i-o.
3—1 

Sarajevo. amânat).
1. *~  Zeleznlcear Sa-
2. Sutjes’ka Niksid 

Partizan Belgrad 5 p. 4.
- 16.

17. Vardar Skoplje

Dinamo 
va 33 p 
(24 j)... 
Baku șl 
p o» n.

... 3.
S.K.A. Rostov, 17.
Dinamo Moscova 17
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