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Jocurile Mondiale Universitare de vară

ÎNOTĂTOAREA CARMEN BUNACIU — 
CAMPIOANĂ LA 100 m SPATE

• La Judo, medalia de bronz pentru Cornel llie Șerban (cat. 65 kg)

Azi la Timișoara, in preliminariile C. M.

ROMÂNIA — FINLANDA,

UN MECI CU 0 SINGURĂ VARIANTĂ: VICTORIA TRICOLORILOR
URĂM SUCCES
• Partida va începe la ora 
17,30 și va li transmisă la radio

și televiziune
• La Timișoara, vremea s-a 
schimbat brusc, a plouat luni

și marți
TIMIȘOARA, 27 (prin tele

fon), Miercuri, la ora 17,30. pe 
stadionul „1 Mai“ din frumosul 
oraș bănățean, va începe par
cursul de regularitate al re
prezentativei noastre pentru 
obținerea punctajului necesar 
calificării în turneul final ai 
.,Mundialului“ mexican. Mo
mentul nr. 1 al acestui parcurs 
este partida cu reprezentativa 
Finlandei, celelalte trei, bine
cunoscute iubitorilor fotbalului.

DEPLIN FOTBALIȘTILOR NOȘTRI !
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ner este numai în aparență cel 
mai puțin dificil. Conduși de 
un selecționer abil, acumulind 
o bună experiență internațio
nală, fotbaliștii finlandezi al
cătuiesc, astăzi, o selecționată 
care a depășit, prin rezultate 
și comportare, a treia grupă

Echipa noastră si-a încheiat 
marți preparativele printr-un 
ultim antrenament efectuat în 
cursul dimineții pe gazonul 
stadionului „1 Mai", udat de 
ploaia care a căzut încontinuu 
de luni noaptea. A fost o șe
dință cu conținut tactic, în 
care antrenorii Mircea Lucescu 
și Mircea Râdulescu au acor
dat atenție în mod deosebit 
combinațiilor în viteză pe spa
tii restrînse, presupunîndu-se 
că jucătorii finlandezi se vor 
apăra supranumeric. La sfîrși-

Eftimie IONESCU 
Gheorghe NERTEA

(Continuare în pag. 2-3)

Hagi între doi adversari, in partida de la Helsinki, reușește să 
centreze balonul. 11 dorim la fel de activ și azi, la Timișoara 

Foto : Aurel D. NEAGU
se vor derula la Londra (11 
septembrie). București (16 oc
tombrie, cu Irlanda de Nord) 
și Ankara (14 noiembrie). Pe 
acest traseu, pe care tricolorii 
trebuie să realizeze un punc
taj cit mai bogat, primul parte-

valorică a fotbalului european. 
Avizați de atuurile adversari
lor lor, internaționalii noștri 
au pregătit cu grijă întilnirea 
de la Timișoara si iată. în con
tinuare. ultimele știri din ta
băra lor.

In aceasta sâ pt amină

• La Tg. Mureș 
la popice, iar

Întreceri finale pe țară 
LA SPORTUL DE MASĂ
„Cupa Pionierul" la badminton și „Cupa U.G.S.R.“
Seini-Maramureș „Cupa U.N.C.A.P." la oină

Ultima săptămînă a lunii au
gust este punctată de noi în
treceri sportive de masă, care 
se vor desfășura sub însem
nele mobilizatoare ale „Dacia- 
dci“, cîteva dintre acestea cu 
finale pe tară.

Astfel, in prezent au loc în-

mâne de popice. Este vorba de 
„Cupa U.G.S.R.", Ia care vor 
lua parte sportivi juniori re- 
prezentind toate județele țării

(Continuare în pag 2-3)

KOBE (prin telefon). — întrecerile Jocurilor 
Mondiale Universitare de vară se desfășoară 
din plin ; cu excepția atleților, sportivii de la 
toate celelalte discipline se află în dispută 
pentru un loc cit mai bun în ierarhiile finale. 
Ziua de marți a fost o zi bună pentru dele
gația noastră, reprezentanții noștri cîștigind
prin înotătoare» Carmen Bunaeiu, prima 
medalie de aur la actual» ediție a marii

competiții. Acestei performanțe remarcabile i s-a adăugat
medalia de bronz cîșligatâ de Cornel llie Șerban la judo, ca
tegoria 65 kg, iar tenismenii au obținut primele succese.

Carmen Bunaeiu

Succes românesc într-o 
pasionantă finală

înotul continuă să se numere 
printre capetele de afiș ale 
programului Universiadei, pre
zența la start a multor spor
tivi de înaltă valoare — între 
care campioni olimpici și re
cordmani mondiali — atrăgind 
numeroși spectatori in tribu
nele bazinului Port Island de
venite neîncăpătoare. Una din
tre cele mai disputate finale 
ale zilei a treia de întreceri a 
fost cursa feminină de 100 m 
spate, încheiată cu un splen
did succes românesc. Calificată 
cu al patrulea timp al seriilor 
(1:04,32, cel mai bun rezultat

■---------------- [
Componenții de- * 

legației sportive u- 
niversitare a ță
rii noastre, ni se 
transmite din ora
șul gazdă a J.M.U., 
sînt alături de c- 
chipa națională de 
fotbal a României, 
care astăzi susține 
importantul meci 
cu reprezentativa 
Finlandei în preli
minariile C.M., și 
îi urează mult suc
ces !

1___

i

seria a patra, în timp ce 
Jolanda De Rover

din 
olandeza 
înotase, în seria a doua, 1:03,53, 
iar americanca Michelle Dona
hue — 13)4,16 și vest-germana 
Marion Aizpors — 1:04,21 în 
seria I), carmen bunaciU 
a urcat după-amiază pe bloc- 
start încrezătoare în forțele 
sale, cu aceeași dorință de vic
torie care o stăpînea și la de
butul său în marile întreceri, 
de acum aproape un deceniu. 
Ea a făcut o cursă remarcabi
lă. inteligentă, sosind prima, în 
1:03,67, într-un final care a 
ridicat tribunele în picioare: 
campioana olimpică de la Los

(Continuare în pag 2—3)

La C. M. de haltere din Suedia

0 PERFORMANTĂ DE PRESTIGIU:
ANDREI SOCACI - TREI MEDALII!

• „Aurului" de la stilul smuls I s-au adăugat două 
„bronzuri" la aruncat șl total • Aprecieri elogioase 

la adresa sportivului român
Ieri, la ora prînzului, unul dintre numeroșii pasageri ai 

aeronavei TAROM care au debarcat la București-Otopeni. 
venind din străinătate, nu era altul decît halterofilul Andrei 
Socaci ; „Sînt foarte fericit pentru titlul de campion mon
dial, pentru celelalte două medalii de bronz și, de aseme
nea, foarte fericit că mă simt în stare să perseverez pe 
această linie. Să nu fiu considerat lipsit de modestie, dar, 
printre altele, și tinerețea îmi dă dreptul să-mi afirm opti
mismul !“.

Campionul mondial Anarei Soc„e. în
tors acasă cu amintiri și medalii 

Foto : Vasile BAGEAC

SODERTXLJE, 27 (prin tele
fon). Satisfacții deosebite în 
cea de-a patra zi a Campio
natelor mondiale de haltere : 
tinărul nostru sportiv ANDREI 
SOCACI a reușit cea mai fru
moasă performanță obținută 
vreodată de un român la aceas
tă mare competiție, cucerind 
trei medalii, dintre care una 
de aur — la smuls — și două 
de bronz — Ia total și arun
cat, in cadrul categoriei 75 kg I

In întrecere cu 18 halterofili

da Înaltă valoare, Socaci, cel 
mai tînăr și mai ușor dintre 
participant! (73,650 kg la cîn- 
tarul oficial), a intrat pe po
diumul de concurs cu mult cu
raj, hotărit să cîștige ! Și a 
izbîndlt 1 La primul stil, 
„smuls", sportivul nostru a 
concurat la nivelul său optim, 
rididnd haltera de 160 kilogra
me, egalînd astfel recordul na
țional. Principalii lui adversari, 
bulgarii Al. Varbanov, M. Pa- 
șov șl ungurul I. Messzi, au

făcut mari eforturi de a-1 în
trece pe mai tinărul partener, 
dar nu au reușit decît ridica
rea aceleiași greutăți, în condi
țiile în care cîntarul a arătat 
că Socaci este însă mai ușor 
decît ei. Titlul mondial a re
venit, astfel, sportivului de la 
Olimpia București. Născut la 19 
iunie 1966 la Alba Iulia, el este 
antrenat de Mihai Constanti-

lon OCHSENFELD

(Continuare în pag 2-3)

trecerile de badminton dotate 
cu „Cupa Pionierul", rezervate 
purtătorilor cravatelor roșii cu 
tricolor, găzduite de municipiul 
Tg. Mureș. Finala se va des
fășura pe două categorii de 
vîrstă, 11—12 ani și 13—14 ani, 
băieți șl fete. Organizatorii — 
Consiliul Național al Organi
zației Pionierilor, prin comisia 
de resort și organele sportive 
locale — au asigurat condiții 
optime Analiștilor pentru reu
șita acestei frumoase întreceri, 
una dintre cele mai importante 
din vacanța de vară a elevi
lor.

Tot o finală pe țară — și 
tot La Tg. Mureș — va avea 
loc, sîmbătă și duminică, în 
organizarea Comisiei sport- 
turism a Consiliului Central al 
U.G.S.R. și a Federației ro-

Campionatele mondiale de box — tineret

PUGITIȘTII CUBANEZI, SOVIETICI Șl AMERICANI 
- PREZENJI CD FORMAȚIILE COMPLETE
• Antrenorul Alcides Sagarra șl noul său „val" • Echipa S.U.A. va lansa 
oare un nou.. Mark Breland ? • Cine va călca pe urmele lui lagubkin ?

Cea de a ni-a ediție a Cam
pionatelor mondiale de box 
pentru tineret, găzduită, ince- 
pînd de duminică pe ringul 
de la Patinoarul „23 August"

din București, concentrează a- 
tenția iubitorilor sportului cu 
mănuși din întreaga lume. „Is
toria" competiției ne spune că 
această întrecere internațională

este o adevărată rampă de 
lansare a viitorilor mari cam
pioni al seniorilor. Aprecierea 
aceasta se justifică prin cîteva 
exemple elocvente. Iată ascen

siunea cîtorva dintre medalia- 
ții primei ediții a „mondiale
lor" de tineret (Yokohama 
1979) : pugilistul sovietic Israel 
Akopkohian — campion mon
dial în Japonia — devine cam
pion european de seniori anul 
acesta la Budapesta; bulgarul 
Petar Lesov, la numai un an 
după cucerirea centurii de cam
pion mondial de tineret de
vine campion olimpic (J.O. de 
la Moscova) și de două ori 
campion european (Tampere 
1981 șl Varna 1983). Cea mai 
Spectaculoasă evoluție a avut-o 
însă sportivul sovietic Alek
sandr lagubkin. la Yokohama

Petre HENȚ

(Continuare în pag. 2-3)



TURUL ROMÂNIEI**

'^IN CADRUL ANULUI INTERNAȚIONAL AL TINERETULUI

Intre 29 august $i 4 septembrie 7-8 septembrie

1“A 23 a EDIȚIE A JURULUI CICLIST AL ROMÂNIEI

Lc

ROMZ
LA (

i

LA MOTOCICLISM, EDIȚIA A li-a
• 8 etape pe un parcurs de aproape 1200 km • Cicliștii vor participa și la

16 sprinturi intermediare • Pentru grimpeuri: 13 sprinturi de cățărare !

specialeePretutindeni- pregătiri intense pentru primirea concurențîlor
Organizat de C.N.E.F.S., C.C. 

al U.T.C. și federația de mo- 
tociclism. „Turn! României" 
rezervat motoretelor „Mobra" 
va începe la 29 august și se 
va încheia la 4 septembrie. A 
doua ediție a acestei compe
tiții de lung kilometraj se va 
desfășura în cadrul manifes
tărilor dedicate Anului Inter
national al Tineretului'. Parti- 
cipanții urmează să parcurgă 
Dește 1 600 km. împărțiți în 
«ase etane. după cum urmează :

con- 
din 
re
in- 
ra-

29 august : București — Mu
nicipiul Gh. Gheorghiu-Dej 
(310 km) :

30 august : Municipiul Gh. 
Gheorghiu-Dej — Bistrița (319 
km) :

31 august
(244

(1 septembrie 
dihnă la Zalău) ;

2 septembrie : Zalău — Deva 
(259 km) ;

3 septembrie : Deva 
Vilcea (264 km) ;

4 septembrie : Rm. Vilcea 
București (232 km).

Bistrița — Zalău 
km) ;

zi de o-

Rm.

Arbitrul principal al 
cursului. Victor Caracas 
București, care a efectuat 
cunoașterea traseului, ne-a 
format că actuala ediție a 
liului motoretelor românești 
are un itinerar ales din dru
muri de toate categoriile. Star
tul se va da din minut în 
minut, motoarele trebuind a fi 
pornite în interval de 60 se
cunde. prelungirile fiind pena
lizate. în cadrul fiecărei etape 
s-au stabilit puncte de control, 
intre care motocidiștii vor tre
bui să realizeze medii orare 
mai ridicate ca anul trecut. 
De asemenea, concurentii vor 
avea de susținut, pe parcurs, 
diferite probe speciale, iar la 
intrarea în punctele de con
trol sau la capetele de etape 
mașinile vor fi supuse unor 
revizii tehnice.

La comisia de organizare 
și-au depus înscrierea, pînă în 
prezent, aproape 60 de aler
gători din București. Cîmpina. 
Tg. Mureș. Sf. Gheorghe, Tg. 
Jiu și alte centre moto. Se al
cătuiesc clasamente individu
ale și pe echipe, aeordîndu-se. 
la finele competiției, titlurile 
de campioni republicani.

FINALE PE TARA
(Urmare din pag. 1)

și municipiul București (băieți 
și fete). Locul de desfășurare 
— cocheta arenă de popice a 
întreprinderii 
cu 6 
bine 
lorii, 
și a 
vor 
constînd din diplome și mate
rial sportiv.

Cea de a treia 
programată în 
tămînă va avea 
de desfășurare 
calitate Seini din județul Ma
ramureș (circa 20 km vest de 
reședința de județ. Baia Mare). 
Aici se vor întrece finalistele 
„Cupei U.N.C.A.P." la oină, 
formațiile care au ciștigat zo-

„Electromureș". 
piste, una dintre cele mai 
dotate din țară. Cîștigă- 
prin grija organizatorilor 
forurilor locale mureșene, 
fi răsplătiți cu premii.

finală pe tară 
această săp- 
drept „teatru" 
pitoreasca lo-

nele competiției. Pe terenul 
din Seini vor apărea, alături 
de echipe cunoscute în aria 
sportului nostru național, ca 
Energia Rimnieelu — Buzău. 
Lumina Mărgineni — Bacău. 
Venus Negrilești — Bistrița- 
Năsăud. Dunărea Ciobanu — 
Constanta. Avîntul Frasin — 
Suceava. Viață nouă Olteni — 
Teleorman etc., altele 
s-au calificat pentru 
oară în ultimul act al 
competiții, formațiile 
Crasna — Gorj. Cerna

care 
prima 

acestei 
Recolta 
Toplița

— Harghita. Șoimii Rohia — 
Maramureș. Oltul Drăgăneșli
— Olt și Recolta Bărcăncști — 
Prahova, care au furnizat sur
prizele ediției. Si care — cum 
ne-au dat să înțelegem com
ponența lor — promit să re
pete rezultatele-surpriză și în 
disputa finală !

O PERFORMANTĂ DEu

ANDREI SOCACI-TREI
(Urmare din pag 1)

nescu și, la lot, de Ștefan 
Achim, în palmaresul său mai 
figurînd, între altele, titlul mon
dial la juniori (Edinburgh, anul

Ziarul „Dagens Nyheter" 
din Stockholm : „In elita 
mondială, un alt tinăr — 
drel Socaci. Bravo Iui 1*.

An-

Ziarul , Aftenposten* 
Stockholm Înserează : 
caz rar în ultimii ani să 
șezi trei medalii, 
una de aur. In fața 
lor*

din 
„Un 
po- 

dlntre care 
bulgari-

Trimișil speciali ai 
„Naroden Sport* din 
Nadejda Bogdanova i

I ziarului 
Sofia — 

$1 Ivan 
Doncev — au declarat : „Nu 
nc așteptam ca Andrei Socaci 
să cucerească aurul la smuls 
in fața reprezentanților noș
tri de valoare mondială — 
Varbanov ți Pașov —, eu o 
veche experiență. Dar tinere
țea iși spune euvtntul, ea și 
in cazul iul Șalamanov al 
nostru".

specialiștii prezenți la fața lo
cului, care au evidențiat faptul 
că A. Socaci este primul hal
terofil ce a reușit să întrerupă 
suita de succese ale sportivilor 
bulgari la actuala ediție a C.M.

La „aruncat", 
fost dominată de 
realizatorul unui 
mondial — 211,5 
tantul nostru intrînd în posesia 
medaliei de bronz — 195 kg. 
Cea de-a treia medalie a fost 
cucerită de Socaci la totalul 
celor două stiluri, „bronz", cu 
355 kg. Comportarea tinărului 
sportiv român confirmă buna 
sa pregătire, marile sale cali
tăți, promisiunile pentru viitor,

întrecerea a 
Al. Varbanov, 

nou record 
kg, reprezen-

Trimisul Iul „Start* din So
fia Gheorghl Zahariev, trans
mitea ; 
tatea 
fi un

„M-a surprins tenaci- 
lui Andrei Socaci. Va 
mare campion

acesta)
J.O. de
r'a reprezentantului 
stîrnit multe comentarii printre

și medalia de argint la 
la Los Angeles. Victo- 

nostru a

Ne mai despart doar citeva 
zile de startul în cea mai im
portantă competiție ciclistă a 
anului Z Turul Rnmânipi" 
de a 
tării 
șura 
de-a 
km. 
seul ____  _______

Etapa I. 1 septembrie : CÎM- 
PULUNG MUSCEL — Pitești
— Rm. Vilcea — Călimănești
— CACIULATA. 133 km ;

Etapa a Il-a, 2 septembrie 
CACIULATA — Sibiu — Sebeș
— ALBA IULIA. 146 km ;

Etapa a IlI-a, 3 septembrie . 
ALBA IULIA — Aiud — Turda
— Cimpia Turzii — Luduș — 
TG. MUREȘ. 143 km ;

Etapa a IV-a. 4 septembrie 
SOVATA — Gheorgheni — 
Lacul Roșu — Bicaz — PIA
TRA NEAMȚ. 144 km ;

Etapa a V-a, 5 septembrie 
PIATRA NEAMȚ — Roman 
Tg. Frumos — Războieni 
IAȘI, 134 km ;

Etapa a Vl-a, 6 septembrie 
IAȘI — Vaslui — Odobești — 
Secuieni — BACĂU, 154 km

Etapa a Vll-a. 7 septembrie 
BACĂU — Sascut — Adjud — 
Focșani — Rm. Sărat — BU
ZĂU. 174 km ;

Etapa a VIII-a. 8 septem
brie : BUZĂU — Mizil — Va
lea Călugărească — Ploiești — 
BUCUREȘTI. 137 km.

Este, evident, un traseu 
Hat, care va supune la 
examen complex plutonul 
tierilor participanți la cea 
a 23-a ediție a „Turului Româ
niei". în afara celor opt sprin
turi finale, alergătorii se vor 
întrece — pentru titlul dc cel

„Turul României". Cea
23-a ediție a înconjurului 
pe biciclete se va desfă- 
înțre 1 și 8 septembrie, 
lungul a aproape 

împărțiți în 8 etape. Tra- 
ediției actuale ;

1 200

16mai rapid ciclist — în 
sprinturi intermediare (la Pi
tești, Hm. Vilcea ; Sibiu, Se
beș ; Aiud, Turda ; Gbeor- 
gheni ; Roman, Tg. Frumos ; 
Vaslui; Adjud, Focșani, Rm. 
Sărat; Săbăteni, Ploiești, Bucu
rești — Casa Scînteii). De a- 
semenea, grimpeurii vor avea 
posibilitatea să-și dovedească

tru sprinturile volante, pregă
tesc participanților la „Turul 
României", caravanei cicliste, 
calde primiri. Pentru că dinco
lo de importanta pe care o are 
pentru sportul cu pedale, „Tu
rul României" este o sărbătoa
re a sportului nostru, o am
plă manifestare dedicată Anu
lui Internațional al Tineretului, 
o întrecere sportivă organiza
tă sub generoasele însemne 
ale „Dacîadei". De aceea este 
atît de așteptată pe întreg tra
seul.

Vineri i 
sport din 
meciul ir 
chipele c 
ale Romi 
nirea est 
stadiul d 
două forr 
portantulu 
titional 
Campionai 
Valladolid 
chipa țări 
Doina St; 
gan, Mire 
rentina F 
va avea 
individual 

finalei:

In prim-plan, sportul

ENERGIA R1MNICEEU (ji
LOCUL I IN

Frasin din 
recunoscută

jude- 
pen-

„CUPA U.

va- 
un 
ru
de

măiestria la 13 sprinturi 
cățărare : patru de categoria 
A, șapte de categoria B, 
și două de categoria C. Toa
te aceste „puncte calde" vor 
contribui, fără îndoială, la di
namizarea competiției, vor fa
voriza detașări.

Pe întreg parcursul 
ției ee fac intense 
Comisiile locale din 
capăt de etapă, ca și

competi- 
pregătiri. 

orașele 
cele pen-

V. CONSTANTINESCU (Dinamo) - ÎNVINGĂTOR
IN PRIMA ETAPA A „CUPEI VOINȚA- LA CICLISM

PLOIEȘTI, 27 (prin telefon). 
Tradiționala competiție ciclistă 
„Cupa Voința", ajunsă la ediția 
a 29-a, a început marți dimi
neața cu etapa I : Ploiești — 
Tîrgoviște — Fieni și retur, 140 
km. La startul festiv din fața 
Palatului Culturii s-au prezen
tat 120 de cicliști români și 4 
de la echipa „Start" din Po
lonia, cărora li se adaugă. în- 
cepînd de miercuri, și cicliștii 
turci participanți — începînd

PRESTIGIU
MEDALII !

precum și saltul făcut de școa
la românească de haltere.

Rezultate tehnice : 
Aleksandăr Varbanov 
370 kg., 2. M. Pașov 
357 kg., 3. ANDREI 
(România) 355 kg ; 
ANDREI SOCACI 160 kg, 
Varbanov 160 kg, 3. Pașov 160 
kg ; aruncat : 1. Varbanov 210 
kg., 2. Pașov 197,5 kg, 3. AN
DREI SOCACI 195 kg.

în întrecerile din partea a 
doua a marii competiții, vor fi 
prezenți și sportivii români 
Petre Bccheru, Vasile Groapă 
și Nicu Vlad, de la care se aș
teaptă. de asemenea, perfor
manțe de valoare.

O.

total : 1.
(Bulgaria) 
(Bulgaria)

SOCACI 
smuls : 1.

2.

de duminică — la „Turul Româ
niei".-

Startul tehnic s-a dat pe șo
seaua spre Tîrgoviște. S-a ru- 
lat intr-un ritm rapid, datorită 
și vîntului ajutător, pină spre 
Fieni, unde a avut loc prin
cipala acțiune a etapei, din 
pluton evadind un grup de 6 
cicliști : C. Căruțașu, V. Mi- 
trache și Gh. Kleinpeter (toți 
de la Dinamo), O. Celea (Stea
ua), V. Apostol (Metalul Plo- 
peni) și Gh. Vasiliu (Hidroteh
nica Constanța) care, după 
punctul de întoarcere, iși cre
ează un avans de peste 3 mi
nute față de pluton. Din aliat, 
vîntul le devine potrivnic, ast
fel că treptat-treptat diferența 
se reduce, și — cu circa 20 km 
înainte de sosire — fugarii sînt 
prinși. Se rulează în continua
re în pluton de unde, cu 3 km 
înainte de finiș, evadează C. 
Nicolae (Dinamo) care iși creea
ză un avans de 200 m față de 
pluton. în urmărirea lui por
nesc alți cicliști dintre care se 
detașează V. Constantinescu 
(Dinamo) care va învinge chiar 
pe linia de sosire.

tehnice : 1. V. Con- 
(Dinamo) 140 km în 
Cr. Nicolae (Dina-

CAMPIONATELE MONDIALE DE
(Urmare din pag. 1)

medaliat... doar cu bronz: 3 
centuri consecutive de campion 
european (1981, 1983 și 1935) și, 
în plus, titlul de campion mon
dial de seniori la Miinchen, în 
1982 ! Exemplele ar putea con
tinua...

Pentru 
Capitală, 
gur, cu
locurile din jurul ringului ac
tualei ediții a Campionatelor 
mondiale, iată citeva amănun
te despre oaspeții aie căror

iubitorii boxului din 
care așteaptă, desi- 
nerăbdare să ocupe

școli de box se bucură de mare 
prestigiu. Ne oprim in primul 
rînd la sportivii cubanezi, ma
rea revelație a pugilatului 
mondial din ultimii ani. A- 
preciați de spectatorii români, 
boxerii cubanezi participanți la 
„mondialele" care încep dumi
nică au 
sosit Ia București, 
formației 
vechi cunoștințe, 
rînd, antrenorul

fost primii care au 
în cadrul 

(complete) și cîteva 
în primul 

Alcides Sa- 
garra, omul pe care îl vedem 
de ani de zile în colțul senio
rilor cubanezi la toate marile 
competiții internaționale. In e-

Rezultate 
stantinescu 
3h 33:42, 2. 
mo) — același timp, 3. C. Nea- 
goe (Steaua) 3h 33:48, 4. V. 
Apostol (Metalul Plopeni) — 
același timp, 5. C. Căruțașu 
(Dinamo) 3h 34:01 6. V. Pavel 
(Voința București) 3h 34:14.

Horațiu SIMA

Localitatea 
țul Suceava, 
tru îndelungata și statornica ei 
tradiție în sportul nostru na
țional, oină, a fost gazda fina
lei pe țară a „Cupei U.T.C.", 
întrecere desfășurată sub în
semnele „Daciadei" și 
tă jucătorilor intre 14 
din asociațiile sportive 
diul rural.

„O gazdă excelentă", 
ză componenții tuturor forma
țiilor finaliste, care au avut 
prilejul ca acolo, la Frasin, să 
demonstreze încă o dată fru
musețea acestui joc sportiv, 
precum și interesul de care el 
se bucură nu numai în locali
tate, ci și în multe altele din 
vecinătate. Dovadă — numărul 
mape de spectatori din județul 
Suceava, dornici să urmărească 
întrecerile. Aceasta, in pofida 
faptului că echipa județului 
lor, Avîntul Frasin, n-a mai 
avut strălucirea de altă dată, 
nereușind să urce pe podium. 
Schimbarea generațiilor de ju
cători a constituit principalul 
obstacol.

în schimb, s-a impus echipa 
asociației sportive Energia 
Rîmnicelu din județul Buzău, 
prima în clasamentul final, cu 
19 puncte. O echipă omogenă, 
foarte ambițioasă, care a știut 
să-și apere cu strășnicie șan
sele în fiecare meci. Prof. Ion 
Enache are principalul 
în această reușită, atît 
modul cum a pregătit 
cit și pentru tactica pe 
folosit-o în funcție de 
țiile adverse. Cîștigătorii 
tualei ediții a „Cupei U.T.C.1 
la oină au utilizat următorul 
lot: Petrică Tănasc (căpitanul 
echinei). Giani Mușat, Valeriu 
Vasile, Ion Damian, Fancu Tu- 
dorache, Georgel Toia, Vasile 
Mușat, Ștefan Mănăilă, Geor
gel Radu, Romică Stanciu, Că
tălin Mesca, Gheorghe Anton 
și Gheorghe Corcodel.

In clasamentul general, kcu- 
rile următoare au fost ocupate 
de: 2. A.S. „Drum nou" comu
na Boureni — județul Dolj 18 
puncte (+24), 3. Școala gene
rală Mogoșoaia — Seciorul a- 
gricoi Ilfov 18 p (+16), 4. A.S. 
Știința Teiuș — județul Alba 
15 p., 5. A.S. Spicul eomuna 
Coruia — județul Maramureș 
13 p. (+3), 6. A.S. Unirea Gîr- 
bovi — județul Ialomița 13 p 
(+0).

Echipelor situate pe podium 
li s-au decernat diplome și pre-

rezerva
și 19 ani 
din me-

aprecia-

merit 
pentru. 
echipa, 
care a 
forma- 

ac-44

BOX TINERET
chipă și „ușorul" Radames Cas
tillo, care a boxat la București 
chiar anul acesta la „Centura 
de aur", fiind învins, după un 
meci memorabil, de campionul 
nostru Dragomir Ilie. Iată-i și 
pe ceilalți component ai re
prezentativei Cubei : P. Boza, 
R. Gonzales. R. Diaz, R. Pe
rez, L. P. Mendez. J. C. Le- 
mus, C. Lamoth, L. Ramirez, 
J. Caineio, F. Savon. J. Deliz.

Nu mai puțin valoroase se 
anunță a fi echipele Uniunii 
Sovietice si Statelor Unite ale 
Americii. care au comunicat 
următorii competitori : U.R.S.S.

— A. Kalmursaev, S. Devakov, 
K. Khudrian, A. Rișkov, A. Be
lov, G. Temirbulatov, S. Braj- 
nikov, V. Denisenko, O. Zabo- 
lotski, M. Sadovski, A. Solo- 
kian, A. Prianișnikov ; S.U.A. — 
G. Harvey, C. Valdes. S. Young, 
B. Williams, B. Hinton, M. 
Munoz, K. Gould, P. James, P. 
White, R. Bowe, J. Littles, A. 
Sciandra.

Cu toate aceste... vedete in 
devenire ale „careului magic", 
și. cu siguranță, nu numai cu 
ele, se vor înfrunta boxerii 
noștri. în favoarea cui se va 
rezolva disputa pentru centu
rile» de campioni mondiali, ră
mîne de văzut. Dar merită 
văzut !

mii. Au f 
plome, de 
cel mai te 
— Buzău) 
Lupan —

Organizai 
și două 
spiritului 
reș nu s-j 
mită echipi 
să întrecer 
giu (a se < 
nerale din 
folosit doi 
curaser ă 
U.N.C.A.P.- 
lament, n-: 
ticiparc. îi 
jucători au 
rămîne, 'a 
nea ?...

JOCI
Uri

Angeles î 
spate (rr 
100 m), E 
registrată 
a treia cl< 
vut timpu 
Bunaciu, î 
drept c' 
ta ției r<_ 
cel de 
pioană 
într-o 
cepută 
cută la 15 
Sibiu), cu 
Dembițchi. 
fara celor 
cipări la . 
palmares c 
bronz, a 
C.M. (in 1 
la C.E. (în 
Sportiva d 
rești, preg; 
emerită Cr: 
studentă 1 
de membrii 
la Kobe, d 
ferite țări, 
mula bucui 
această noi 
torie pentri 
din țara no

al < 
n 

cari 
în

A doua
Judoul es 

urmărită ci 
reprezentau 
zență ce r 
vată. Dup.7 
cucerită în 
Mihai Cioc, 
dul lui Cor 
urce pe poc 
Ia cat. 65 k 
sesia medal 
dicînd astfel 
daliilor cîști 
sportivii stu 
ban l-a inc 
în meciul d 
anul D. Be 
s-a impus ; 
te — în fe 
(Spania), da 
rul trei (în 
cunde!) la J 
prin acțiune 
însă cu mul 
nirea decisiv 
cu polonezul 
l-a învins pr 

în schimb 
(cat. 71 kg) 
primul tur, 
in fa'a lui i

In turneul
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ta 
în

Stadion ,1 Mai"; teren bun; 
timp călduros in prima repri
ză : spectatori — circa 17 000. 
Șuturi : 12—13 (pe poartă : 6—8). 
Cornere : 2—5.
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antrenamentului am stat 
vorbă cu mai mulți 

dintre componenții lotului, cu 
antrenorii lor. Citeva declarații 
semnificative :

Mircca Lucescu : „Avem o 
singură alternativă — victoria. 
Sînt convins că absolut toți 
jucătorii — care au mai trăit 
satisfacția unei calificări de 
prestigiu, aceea pentru turneu] 
final al C.E. — se vor mobi
liza exemplar pentru a obține 
un rezultat favorabil, care să 
ne apropie si mai mult de 
Mexicul 
dacă 
brusc, 
acum 
unul 
reprezintă 
o echipă cu jucători mult mai 
tehnici decît adversarii noștri 
și ei trebuie să-și valorifice 
din plin acest atu**.

Ștefănescu : „Va fi. sînt si
gur. un joc aspru, specific de 
calificare. Sintem, însă, hotă- 
rîți să nu acordăm adversari
lor noștri nici o șansă. Vom 
ataca necontenit și dacă o vom 
face bine este exclus să nu ne 
materializăm ofensiva prin go
luri. Important este, consider 
eu, să evităm atacurile de de
posedare prin alunecare, pro
cedeu des folosit de jucătorii 
finlandezi. Si o dorință perso
nală t aș 
mișorean 
de noi".

KIein : 
sub toate 
diat 
mai 
Helsinki 
priză asa 
aceasta 
bine de 
sfîrșit".

atît 
vremea 
căldurii 

luîndu-i 
consider 

un

de dorit. Chiar 
s-a schimbat 

toride de pînă 
locul ploaia, eu 
că aceasta nu 

handicap. Avem

vrea ca publicul ti
să fie mereu alături

„Ne-am pregătit bine 
aspectele, ne-am stu- 

adversarii pînă la cele 
mici amănunte. Dacă la 

am jucat doar o re- 
cum trebuie, de data 

sperăm să evoluăm 
la început pînă la

• Partida de azi, de ia Ti
mișoara, este cea de a șasea 
dintre reprezentativele Româ
niei și Finlandei. Toate me
ciurile au fost oficiale, fie 
pentru preliminariile C.E. 
(3—0 în 1970 la București, 
4—0 In 1971 la Helsinki), fie 
pentru calificările la C.M. 
(1—1 în 1972 ca și anul acesta 
la 6 iunie, '
slnki, 9—0 în 
rești).
• Rezultatele 

vei Finlandei 
nia — Finlanda 3—1, Chile — 
Finlanda 2—0, Uruguay — 
Finlanda 2—1, Ecuador —Fin
landa 
landa 
landa 
landa 
glia 1—1,

ambele la Hel-
1973 la Bucu-

reprezentatl- 
în 1935 : Spa-

2—1, Ecuador — Fin- 
Mexic B — Fin- 
Polonia — Fin- 

2—1, Finlanda — An- 
I, Finlanda — Româ

nia 1-1. Deci : » « H 6—18.
• lata cum arata clasamen

tul golgeterilor din grupa a 
HI-a a preliminariilor C.M. 
(35 goluri marcate) : 4 goluri
— Hateley, Robson (Anglia) ; 
3 goluri — Hagi (România), 
Upponen (Finlanda), White
side (Irl. Nord) ; 2 goluri — 
Cântataru (România), Wood
cock, Barnes (Anglia) ; 1 gol
— Geolgău (România), Val
ves, Rantanen, HJelm (Fin
landa), M. O’Neill, J. O’Neill, 
Armstrong — pen. (Irl. Nord), 
Sansom, Anderson (Anglia), 
Ilyas — pen. (Turcia) ; auto
goluri : Huttunen (Finlanda) 
pentru Anglia, Iorgulescu 
(România) pentru Irlanda de 
Nord.
• ROMANIA prezintă ur

mătorul lot : Moraru (Dina
mo București) 29 ani, 30 se
lecții, Lung (Univ. Craiova) 
23, 29 — portari ; Rednlc (Di
namo București) 23, 33, lor- 
gulescu (Sp. studențesc), 29, 
42, ștefănescu (Univ. Craio
va) 34, 63, Ungureanu (Unlv. 
Craiova) 29, 38, iovan ~(Steaua)

Hagi : „îmi convine 
alunecos și aștept să 
zi bună. Mă simt în formă și.

terenul 
prind o

iNDIALE UNIVERSITARE DE VARĂ

llie Șerban

mele 16 floretiste. Elisabeta 
Cîuzganu-Tufan și Rozalia 
Orosz nu au mai putut ține 
ritmul „cursei" pentru accesul 
în finala de opt. Prima a pier
dut cu 6—8 la Bilodaux (SUA), 
a învins-o în recalificări (8—2) 
pe Estrada (Cuba), dar a ce
dat întilnirea decisivă pentru 
calificare în fața sportivei Ste- 
fanek, din Ungaria, cu 6—8. 
Orosz a pierdut, 5—8, la Loan 
(R.P. Chineză), a cîștigat cu 
8—5 la Dubrawska (Polonia), 
pentru a pierde însă — șl ea 
— calificarea: 3—8 cu Voceal- 
nina (U.R.S.S.).

, în prim-plan, gimnas 
tele și... noi speranțe

). i- 
:a 
te 
tă 
ei 
i- 
i- 
ît
ir

ă 
e

Segărceanu l-a învins pe 
nezul Haruo Nakano cu 
7—5, iar Andrei Dirzu a 
gat clar, cu 6—2, 6—1, partida 
susținută în compania lui Mu- 
ralidharan Vasu Mayar (Ma
la esia).

La dublu masculin, în primul 
tur, perechea Florin Segărcea
nu — Andrei Dirzu a învins 
cu 6—i, 6—4, cuplul indone
zian Suharyadi, Sulistyond.

★
Deși ne dăduseră speranțe 

după calificarea lor între pri-

japo-
6—3, 

ciști -

Pe lingă proaspăta campioa
nă mondială universitară Car
men Bunaciu — angrenată 
acum în proba de 100 m flu
ture —, al{i sportivi români 
concurează astăzi. In prim-pla- 
nul întrecerilor și al... speran
țelor noastre se vor afla gim
nastele prezente în finalele pe 
aparate. In primul rind Eca- 
terina Szabo, prezentă In toa
te cele patru finale, avînd 
șanse reale în lupta pentru in- 
tîietate. La judo, reîntâlnire cu 
Mihai Cioc, de astă-dată la 
„open", Gheorghe Dani intrînd 
în concurs la cat. 60 kg.

t 
e

e

z

t

ț
1

FOTBAL. Grupa A t Coreea 
de Sud — Kuwait 6—1 (l—1);
clasament : Coreea de Sud 4 p. 
Marea Britanie 2 p, Kuwait 0 p; 
grupa B : Uruguay — R.F.G. 
2—0 (1—0), clasament :
Coreeană 3 p, Uruguay 3 
R.F.G. 1 p. (primele două 
serii, calificate In sferturi 
finală).

Înot, ioo m spate f : 1. CAR
MEN BUNACIU (România) 
1:03,67 ; 2. J. De Rover (Olan
da) 1:03,75; 3. M. Donahue
(S.U.A.) 1:03,83 ; 4. M. Aizpors
(R.F.G.) 1:04,11 ; 5. B. Gospodi
nova (Bulgaria) 1:04,36 ; 6. M. 
Carosi (Italia) 1:04,58 ; 7. A. Mo
ore (Australia) 1:04,91 ; 8. R.
Abdo (Canada) 1:05,65 : 100 liber 
m : 1. M. Biondi (S.U.A.) 49,14; 
2. S. Caron (Franța) 49,97 ; 3. S. 
McCădam (S.U.A.) 50,63 ; 400 li
ber r : *
4:16,23 ;
4:16.83 ; 
4:18,34 
lîanski 
Murphy 
West 
liber 
U.R.S.S.

1. P.
2. A.

FIȘIER

R.P.D.
P, 

din 
de

3:51,42 ; 100 fluture m : 1. 3. Sie------- _ M
M.

25, 8, Negrită (Univ.
31, 24 — fundași i
(Corvinul) 20, 9,
(Steaua) 32, 84, Klein (Cor
vinul) 25, 40, Hagi (Sp. stu
dențesc) 20, 21, Irimescu
(Univ. Craiova) 26, 9 — mij
locași ; Căntataru (Univ. Cra
iova) 27, 47, Coraș (Sp. stu
dențesc) 26, 24, Lăcătuș
(Steaua) 21, 11, Gabor (Cor
vinul) 23, 29 — atacanți. An
trenori : Mircea Lucescu și 
Mircea Radulescu.
• FINLANDA are la Timi

șoara următorii jucători : 
Huttunen (Haka Valkeakoski) 
25 ani, 30 selecții, Palmroos 
(H.J.K. Helsinki) 25, 3 — por

tari ; Lahtinen (Keps Kemi)
26, 37, Pekonen (Kuusysi) 23,
37, Kymălainen (T.P.S. Turku) 
35, 35, Ikalainen (Keps) 23, 37, 
Nieminen (H.J.K.) 34, 40, Eu- 
ropeus (Gefle-Suedia) 22, 12 — 
fundași ; Houtsonen (Kuopio) 
26, 44, Ulmonen (Ilves Tam
pere) 24, 3, Turunen (Kuopio) 
29, 54, Rautiainen (Arminia 
Bielefeld — R.F.G.) 34, 23,
Virtanen (A.I.K. Stockholm — 
Suedia) 26, 31. Ukkonen (Cer- 
ele Bruges — Belgia) 24, 13 — 
mijlocași ; Lipponea (Palma 
de Mallorca — Spania) 21.20, 
Rantanen (HJ.K.) 23, 14,
Hjelm (Ilves) 23, 27, Petgja 
(Oesters — Suedia) 31, 16.
Ntlnlmakl (H.J.K.) 11, debu
tant — atacanți. Antrenori : 
Marții Kuusela șl Juhani Pen- 
tinen.
• Iată clasamentul grupei 

înaintea jocului de azi :
L Anglia
2. Irlanda de N.
3. Finlanda
4. România
5. Turcia

Craiova) 
Mateu) 
BolOni

5 3 2 0
5 3 0 2
12 2 2
4 12 1
4 0 0 4

15- 1 
7- 5
0-10
0- 4
1-15

8 
6 
6
4
6

• Următoarele meciuri din 
grupă, la 11 septembrie : An
glia — România șl Turela — 
Irlanda de Nord.

împreună cu coechipierii mei, 
ne vom strădui să realizăm o 
victorie clară".

După aceste gînduri și spe
ranțe din tabăra tricolorilor, 
să vedem ce se petrece în a- 
ceea a partenerilor de între
cere. Selecționerul Marții Kuu- 
sela nu-și ascundea, marți di
mineața, satisfacția privind 
schimbarea vremii, care oferă 
echipei lui condiții mai bune 
de joc. Dar. în același timp, 
antrenorul finlandezilor nu uita 
să adauge că terenul ud. alu
necos va favoriza jocul echipei 
mai tehnice si aceasta este ee- 
lecționata României. în pri
vința tacticii pe care o pre
conizează. Kuusela, care tre
buie să suplinească absența a 
doi jucători din apărare, Lah- 
tinen (căpitanul echipei, ban
derola preluînd-o, pentru jo
cul de mîine, Houtsonen) și 
Kimalainen. în această situa
ție, el intenționează să retragă. 
Iîngă fundașii centrali Ikalaî- 
nen și Europcus, pe Houtso
nen, întărind, astfel, centrul 
defensivei sale. în privința jo
cului de contraatac, nu este 
exclusă utilizarea, pe parcursul 
întîlnirii. a debutantului Niini- 
maki, revelația sezonului ac
tual finlandez, autorul ambe
lor goluri din partida amicală 
cu Botafogo. Sigur este că fin
landezii 
strict și 
sare în 
încercări 
contraatacuri rapide.

vor aplica un marcaj 
se vor baza pe o ma- 
preajma careului, cu 
de lansare a unor

CONSTANȚA, 27 (prin tele
fon). După acel egal de 
Varkaus, remiză muncită, 
care echipa noastră de tineret 
înscrisese două goluri, condu
cted de fiecare dată, mulți aș
teptau ca returu] de la Con
stanța să însemne o 
pentru formația României, 
după cum începuse jocul, 
un timp călduros, 
bil oaspeților veniți de Ia 
grade la 28 grade, 
le lui Văidean și 
primele 5 minute, 
rea că nu ne va 
înșelător, căruia

victorie 
Si 
pe 

neconvena- 
14 

eu atacuri- 
Soare din 
victoria pă- 
scăpa. Gînd 
i-au căzut 

pradă tinerii jucători români, 
pentru că finlandezii au jucat 
grupat, în forță, căutind prin 
orice mijloace să fragmenteze 
elanul gazdelor. în timp ce 
formația pregătită de C. Dră- 
gușin a evoluat crispat, atacul 
nu a avut mingi, iar în final, 
eînd toți jucătorii români 
se duseseră în ofensivă, 
numai intervențiile lui Barba 
s-au opus înfringerii. Oaspeții 
anunțaseră din primul sfert 
de oră că au venit să și con
traatace, mai ales că aveau și 
un dispecer. Bostrom, cu opt 
prezențe în prima reprezenta
tivă. Și Bostrom va rata incre
dibil în min. ÎS. Rinne se va 
afla la 12 m în min. 40, dar se 
va opune Barba, iar In min. 
41 Lius va reuși să înscrie, dar 
arbitrul de centru, pe fază, nu 
va valida golul datorită ofsai
dului evident pe care tușierul 
Kaklamanos nu-1 văzuse. Oca
ziile noastre din prima repriză, 
destul de puține: Soare —destul de puține . ____
min. 26, Văidean — min. 33 și 
amîndoi în min. 43 s-au aflat 
în fața golului, dar nu au a- 
vut convingerea necesară.

Repriza secundă începe 
cu atacurile fotbaliștilor noștri, 
însă au aceeași precipitare 
lipsă de 
în min. 
la care ; 
micuțul 
pierdut : 
apărării 
în min. 65 
deschiderii scorului 
lui Soare. în min. 
ge puternic, de la 
zaroș, dar portarul 
scoate excelent în 
contraatac, Lius și 
dau mari emoții în min. 75 șî

tot

și 
! atenție la finalizare.

55 va intra Badea, de 
se așteptau multe. însă 
jucător craiovean 
repede între
finlandeze.

„bara" i

s-a 
„munții" 

Și totuși, 
se opune 

la șutul 
74 va tra- 
10 m, Me- 
oaspete va 
corner. Pe 
Tornval ne

• MECIURI
I.C.S.LM. BUCUREȘTI — SPOR

TUL STUDENȚESC 1—3 (3—1). 
Partidă amicală folositoare ambe
lor formații. S-a jucat deschis, 
au fost multe faze la cele două 
porți. In vervă deosebită — vlrful 
de atac al Sportului studențesc, 
Mircea Sandu. Pentru divizionara 
„B* a marcat M. Nicolae în mln. 
68. Golurile studenților au fost 
înscrise de Mircea Sandu în min. 
39 și 56 și de Florin Grigore In 
mln. 74. Divizionara „A“ a ali
niat formația : Speriatu — Po- 
logea, M. Popa, Cazan, Mun- 
teanu I — Șerbănică, Bozeșan, 
Pană — FI. Grigore, M. Sandu, 
Terheț. Au mai jucat Răduțoiu, 
Ciucă ’ și Stăniș (Nicolae Ștefan 
— coresp.).

STEAUA — RAPID 2—2 (2—2). 
Circa 15 000 de spectatori au 
asistat la un meci foarte frumos, 
deși în cele două echipe au 
evoluat mulți jucători tineri. 
Golurile au fost înscrise de 
Radu II (min. 21) șl Bărbuleseu 
(min. 27) — pentru Steaua, Cirlan 
(mln. 34) și Șt. Popa (min. 45) 
— pentru Rapid. Au jucat for-

LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ

ROMANIA : Barba — Pascu. 
Cireașă, Belodedici, Mezaros — 
L. Bălan, Cristea. Mujnai (min. 
73 Burchel) — Văidean. Soare. 
Muntean (mln. 55 Badea).

FINLANDA : Laukkanen
Hannikainen. Bourinen, 
nen. Laaksonen — Rinne 
triim (min. 67 Setala). 
Tornval — Juntunen (min. 
Kanerva). Nissinen.

Pakka- 
Bos- 
Lius, 

57

A arbitrat inegal : G. Germ»- 
kos ; la linie, eu greșeli : 
Kaklamanos 
din Grecia).

St. 
și A. Zakestidie (toți

Cartonașe 
JUNTUNEN, 
ROS, KANERVA.

galbene : 
CRISTEA.

RINNE, 
MEZA-

77, la ultima acțiune interve
nind în ultimul moment, salu
tar, Cireașă. Asaltul echipei 
noastre va fi total, neglijîndu- 
se apărarea. Burchel și Belo- 
dedici sînt faultați in preajma 
careului mare (min. 78 și 80). 
dar nu se acordă nimic. Soare 
va rata în min. 82 din poziție 
bună. Badea se va juca în ca
reu în min. 84 și nu va cen
tra. La un contraatac. In min. 
88, finlandezii sînt pe punctul 
de a marca : Lius scapă de u- 
nul singur și numai Barba se 
va opune, cu succes. Mai intîi 
respinge și apoi revine cînd 
totul părea pierdut

Victoria ne putea surîde In 
ultimul minut cînd Bălan a 
lobat elegant, peste portarul 
finlandez. Tribunele „văd" go
lul, dar mingea s-a dus și 
peste portar și peste poartă...

Și așa, un 0—0 avertisment 
pentru echipa mare, un rezul
tat la care nu ne așteptam du
pă evoluțiile anterioare ale lo
tului de tineret

Mircea M. 1ONESCU

în urma acestui rezultat cla
samentul grupei 
astfel :

noastre arată

1.
2.
3.
4.

România 4 1 3 0 3—2
Finlanda 5 13 1 6—6
Anglia 4 12 1 3—3
Turcia 3 0 2 1 1—2

AMICALE •

5
5
4
2

matiile : Steaua : Ducadam — Bo
lea, Bumbescu, Andrei, Eduard — 
Ballnt, ' 
ponea 
Rapid 
Rada, Mincu — 
Agiu, Șt. Popa 
In repriza secundă 
multe înlocuiri (N. 
coresp.).

Bărbulescu, Majaru. Clol- 
— Radu II, Pițurcă. 
Mânu — Bakoș, Grigore, 

Pușcaș, Goanță, 
— Țîră, Cirlan. 

s-au făcut
Costache —

VIL CEA• CHIMIA RM.
STEAUA 2—3 (2—1). Meciul 6-a
disputat sîmbătă. Au maroat : 
Ancuța (min. 14), Treschin (mim 
17). respectiv 
Radu II (min. 
noiu, coresp.).

Andrei (min. 9), 
75 șl 85). (P. Gior-

SIGHIȘOARA —
- (X-O).

• METALUL
„U“ CLUJ-NAPOCA 1—2 
Au înscris : Bîrsan (mln. 31), res
pectiv Bucur (min. 60) șl Epure 
(mln. 86). (L Turcu, coresp.).
• C.S.M. REȘIȚA — CORVINUL 

HUNEDOARA 1—1 (0—0). Autorii 
golurilor : Jacotă (min. 84) pen
tru C.S.M. Cojocaru (min. 82) 
pentru Corvinul. (P. Fuchs, co
resp.).

ale tragerii), mari sume de bani, 
precum și excursii în R.S. Ceho
slovacă. Extragerii „legate" tn 
eadrul fiecărei faze. Se poate 
eîștiga și cu 3 numere din ÎS sau 
24 extrase. Variantele „sfert" cSș- 
tigătoare la categoriile la 
nu se vor omologa variante 
la sută vor primi ciștiguri 
valori unitare variabile de 
la plafonul maxim inclusiv.
caz contrar, variantele ,.sfert" 
primosc 1/4 din contravaloarea 
cîștigului întreg. Jucați din timp 
numerele dv. preferate I

ora 10,30. Numerele clștigătoare 
vor fi radiodifuzate la ona 10 pe 
programul n, 1® ora 23 pe pro
gramul I, precum ți a doua zl, 
la ora 8,53, tot pe programul I.

C1ȘTIG URILE CONCURSULUI
PRONOSPORT DIN 25 AUGUST 

1385
ben (Australia) 53,97 ; 2.
Biondi (S.U.A.) 64,03 ; 3. 
Gross (R.F.G.) 54,16.

JUDO. Cat. 65 kg : 1. 
Tong-Bal (Coreea de Sud), 
Marchal (S.U.A.), 3. ~—
ILIE ȘERBAN (România) și M. 
Sakashita (Japonia); cat 71 kg : 
1. Yukihara Yoshitaka (Japonia), 
3. M. Tsutui (Brazilia), 3. G. 
Tenadze (U.R.S.S.), M. Swain 
(S.U.A.).

POLO. Grupa A : UJl.S.S. — 
Iugoslavia 7—6. R.P. Chineză — 
Guatemala 35—2 ; grupa B S 
S.U.A. — Ungaria 9—8, Japonia 
— Canada 10—7. Cuba — Coreea 
de Sud 24—4.

GIMNASTICA (m). Concursul 
special pe aparate : Inele : Dmi
tri Bilozercev (U.R.S.S.) 
p. ; sărituri : Casimiro

Toon
2. J.

CORNEL
: 3 variante
36 variante
2 03 rezul

Cat. 1 (13 rezultate) 
160% a 7.146 lei ți 
25% a 1.737 lei ; Cat. 
tate) : 77 variante 100% a 393 lei 
ți 723 variante 25% a 33 lei ; Cat. 
3 (U rezultate) : 566 variante
100% a 77 lei și 6.527 variante 25%
a 19 lei.

• ASTAZI șl MÎINE, ultimele 
zile pentru procurarea biletelor 
la tragerea obișnuită LOTO de 
vineri 30 august.

care 
sută

cu

• Tragerea obișnuită PRONO- 
EXPRES de astăzi, miercuri 20 
august a.c„ va avea loc în Bucu
rești, în sala Clubului din str. 
Doamnei nr. 2, cu începere de la

septembrie, va 
tragere excep- 
cadrul celor 7

• Duminică, 1 
avea loe o nouă 
țională LOTO. In 
extrageri, în două faze, cu un 
total de 66 numere, participant!! 
au posibilitatea obținerii unor 
importante ciștiguri în autoturis
me „DACIA 1300“ (la ambele faze

• Publicăm, pentru jucătorii 
pronosportiști, programul concur
sului de duminică 1 septembrie t 
1. Universitatea Craiova — S.C. 
Bacău ; 2. „U“ Cluj-Napooa — 
Sportul studențesc ; 3. Corvinul
— F.c.M. Brașov ; 4. Dinamo 
F.C. OM ; 5. A.S.A. Tg. Mureș — 
Steaua ; 6. Gloria Buzău — Poli: 
Timișoara ; 7. Rapid București ~- 
F.C. Bihor ; 8. Petrolul — Victo
ria București ; 9. F.C. Argeș — 
Chimia Rm. Vîlcea ; 10. C.S. Bo
toșani — Poli lași ; 11. Flacăra 
Moreni — C.S. Tîrgoviste ; 12.
Mureșul Dir- — Jiul ; 13. Armă
tura Zalău W.C.M, U.T.A.

- 19,550 
Suarez 

(Cuba) — 19,350 p. ; sol : Huang 
Wofu (R. P. Chineză) și Dmitri 
Bilozercev — cite 18,350 p. ; cal 
cu minere : Dmitri Bilozcrcev și 
Valentin Moghilnii (U.R.S.S.) —
cite 19,650 p ; paralele : Dmitri 
Bilozercev — 19.750 p ; bară fixă: 
Valentin Moghilnii — 19,600 p.

ANUNȚ(S.U.A.)
(Ungaria)

(S.U.A.)
I. Po-

2. S.
3. M.
4x100

2.

Sabo
Orosz

3. S. Shupe
200 spate m : 
(U.R.S.S.) ' '
(Canada) 2:02,69 

(Canada) 2:03,14 ;
f : i. S.U.A. 3:49,10 :

3:51,17 ; 3. Olanda

1.
1:59,76

Clubul sportiv școlar „Ce
tate" Deva organizează, la 1 
septembrie 1985, de la orele 9, 
la Școala generală nr. 7 Deva,

str. Alexandru Sahia nr. 3, 
telefon 956—17015, selecție 
pentru elasa I gimnastică 

fete.



* început „Tiraeil Prietenia" ta rughr (i) ACTUALITATEA ÎN ATLETISM

MECIURI ATRACTIVE IN PRIMA ETAPA • Maricica Puică un adevărat exemplu pentru tinerele alergătoare

C.M. de canotaj

ECHIPAJELE NOASTRE

MASCULINE -

Turneul internațional de 
rugby „Prietenia" rezervat e- 
chipelor de juniori a fost inau
gurat marți după-amiază, pe 
Stadionul tineretului din Ca
pitală. sub cele mai frumoa
se auspicii: formații excelent 
pregătite, arbitraje competen
te și un public numeros, care 
a susținut cu mult aplomb 
participantele.

In primul meci, reprezentati
va Poloniei a întrecut cu sco
rul de 15—4 (15—0) pe cea a 
Bulgariei. Victoria tinerilor 
rugbyști polonezi este merita
tă. Ei au controlat mai mult 
baloanele, au reușit să găseas
că breșe în apărarea adversă 
și mai ales s-au impus prin- 
tr-un plus de tehnicitate. în
vingătorii au 
Mareiniak — 
seuri transformate, in timp ce 
învinșii au redus din handicap 
prin Kornazov — eseu. Arbi
trul Karel Hrnicko (Cehoslova
cia) a condus formațiile: PO
LONIA: Nielgocz — Barniak, 
Krol, Dzienol. Iarunka — Jan
kowski, Bernat — Mareiniak, 
Bender, Furiam — Sliderki, 
Malachowski — Majaher. No
wak. Zolieli. BULGARIA: Ko
lev — Stoianov, Penev. Ko-

punctat prin
l.D. și două e-

,,Mondialele“ de
BASSANO DEL GKAPPE. Au 

continuat întrecerile „mondia- 
Ielor“ pe ovalul velodromului 
din localitate. Din cauza tim
pului nefavorabil (ploaie), reu
niunea a trebuit să fie între
ruptă. Pină în acel moment 
iată Citeva dintre rezultatele 
înregistrate : FEMEI : urmărire 
individuală (finala 1—2) : Re
becca Twigg (S.U.A.) 3:52,75 — 
Jeannie Longo (Franța) 3:53,83; 
(finala 3—4) : Margareth Maass 
(S.U.A.) 3:58,01 — Rossella Gal- 
biafl (Italia) 4:05.11 ; AMA
TORI : urmărire echipe (finala 
1—2) : Italia 4:26.77 — Polonia 
4:34.917 (finala 3—4): U.R.S.S. 
4:24.81 — R.D. Germană 4:26.78. 
In seriile probei, formația i’ta-

Final In curse pe etape
S-au încheiat 

competițiile de 
traj : „TURUL 
prilejuit victoria 
Eric Vanderaerden, care a to- 
talizat timpul 
urmat, la 50 
tierul olandez

..MARELE
HELM TELL". Competiția de 
amatori, desfășurată pe șose
lele Elveției, a luat sfîrșit eu 
succesul lui Pascal Richard (El
veția). cronometrat în 23.05:26. 
Au mai urcat pe podiumul de 
premiere : Rilcho Suun (U.R.S.S.) 

Ia 3:15 și Stephen Paul Hodge 
(Australia) Ia 10:47.

..TURUL LIMOUSIN" (open) 
a avut loc în Franța, cu sosi
rea la Limoges. Pe primele 
locuri s-au aliat : Thierry Ma
rie (Franța) 17.43:49. Beno Wiss 
(Elveția) 17.44:47 si Jean- 
Claude Gcrde (Franța) 17.45:20.

citeva dintre 
lung kilome- 
OLANDEI" a 

belgianului

de 25.23:37. L-a 
de secunde, ru- 
Theo de Rooy. 
PREMIU WIL-

Asenov
— Boev,

— Genov,

— Sokolov, 
Krastev, Di- 
Kornazov —

venev, 
Denșev 
mitrov
Kostadinov. Todorov. Diankov. 

In meciul următor, XV-le 
Cehoslovaciei a dispus de cel 
al R.D. Germane cu 11—10. E- 
voluția mai grupată a pache
tului de înaintași cehoslovac, 
precum și apetitul pentru ac
țiuni pe treisferturi al învin
gătorilor au decis succesul lor. 
Au înscris: Souka — l.p. și 
Jaros — două eseuri pentru 
Cehoslovacia. Ziepka — două 
l.p. și un eseu pentru R.D.G. 
Arbitrului J. Pietrak (Polo
nia) i s-au aliniat formațiile: 
CEHOSLOVACIA: Souka —
Jaros, Hegr, Sevcik, Synecek
— Mysicka, Blaha — Kaida,
Indra, Cibanek — Matousek, 
Soukup — Hubner, Mik, Matak. 
R.D. GERMANĂ: Herdekron
— Sieg, Beuch, Schmidt. Wen- 
delund — Nasad. Wiese — 
Ziepka, Preumisch, Kupping — 
Holst, Fuhrer — Georg, Sccck, 
Meuge.

Astăzi, pe același stadion. 
U.R.S.S. — Polonia (ora 16,30) 
și România — Cehoslovacia 
(ora 18).

Tiberiu STAMA

ciclism pe pistă
liană (locul 4 la J.O. de la Los 
Angeles) a fost cronometrată 
în 4:19,70. PROFESIONIȘTI : 
proba de „keirin" a fost cîști- 
gată de elvețianul Urs Freuler 
(campion mondial în 1983, lo
cul 4 în 1984), care pe ultimii 
200 m a fost cronometrat în 
11,44 s. L-au succedat : Otta
vio Dazzan (Italia). Dieter 
Giebken (R.F.G.) etc.

• Nou record la 5 000 m femei • Cursa de 1 500 m, proba-prolielor!
Sînt destui sportivi care abia 

au trecut, să zicem, de 20 de 
ani și sînt, de acum... bătrîni. 
Ca fel de a fi, ca mod de a se 
comporta la antrenamente și la 
concursuri... Sînt alții, mult mai 
virstnici, care, dimpotrivă, se 
simt tineri, mai tineri ca altă
dată. Este cazul alergătoarei 
noastre campioane Maricica 
Puică. La 35 de ani, ea de
monstrează vitalitate, plăcere 
de a concura și tăria de a 
realiza rezultate de mare va
loare, mai mult decît în toate 
sezoanele competitionale prece
dente.

De-ar fi să luăm doar un 
singur exemplu, pe cel mai re
cent, în ceea ce o privește, și 
ar fi credem suficient. Miercu
rea trecută, la Zurich, Maricica 
a luat startul în cursa de o 
milă (1609.54 m) la capătul că
reia, clasată a doua, după Mary 
Decker-Slaney, a realizat un 
nou record european cu timpul 
de 4:17,33. Vineri, a evoluat în 
Berlinul Occidental și a cîști
gat cursa de 3 000 m în 8:47,72, 
iar marți a fost prezentă la 
Koln, tot în cursa de 3 000 m. 
avînd-o ca principală adversară 
pe mai tînăra campioană mon- ............. - - - A

cu
a

Ingrid Kristiansen, de la 28 iu
nie 1984, la Oslo.
• Mai mult decît în oricare 

alt sezon de concursuri, anul 
acesta cursa masculină de 1 500 
m a fost o adevărată probă a 
probelor, fiind înregistrate su
medenie de rezultate cu pu-

dială Mary Decker-Slaney. 
cîștigat atleta americană 
8:29.69, dar Maricica Puică 
sosit pe locul secund intr-un 
timp de 8:30,32 care întrece cu 
mai mult de o secundă recor
dul ei național, datînd din 1982. 
Si acestea toate, la 35 de ani ! 
Este firesc deci să-i adresăm un 
gînd bun și urarea de mulți 
ani, la fel de tineri, în folosul 
atletismului românesc.
• La Crystal Palace, din 

Londra, in cadrul unui concurs, 
luni seara, britanica Zola Budd 
a acoperit distanța de 5 000 m 
în 14:48,07, performanță supe
rioară recordului mondial deți
nut cu 14:58,89 de norvegianca

NIKI LAUDA LA A 25-a

Pe circuitul de la Zandvoort 
au avut loc, duminică. între
cerile „Marelui premiu al O- 
landei“. contînd 
piOnatul mondial 
lism de formula 
de al 11-lea din 
mari premii cite
din acest an. La o săptămînă 
după ce Sl-a anunțat oficial 
(încă o dată!) abandonul com-

pentru cani
de automobi- 
1. A fost cel 
totalul de 16 
numără C.M.

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
BASCHET • Cupa U.R.S.S. a 

revenit, la masculin, echipei 
Ț.S.K.A. Moscova, care a înre
gistrat următoarele rezultate în 
turneul final : 96—79 cu Jalghlria 
Kaunas j 03—70 cu stroltd Kiev ? 
85—78, cu Spartak Leningrad. La 
feminin, trofeul a revenit forma
ției Dinamo Minsk, 97—78, în fi
nala cu Uralmaș Sverdlovsk. • 
Campionatul european al cadeți- 
Ior, de la Ruse, a revenit Iugo
slaviei oare a învins in partida 
decisivă Spania cu 99—81.

BOX • Indonezianul Elyas Pi
cai și-a păstrat titlul de campion 
mondial la cat. muscă (I.B.F.), 
învingîndu-1 prin k.o. în repriza 
a 3-a. pe australianul Wayne 
Mulholland. într-un meci dispu
tat la Djakarta.

HANDBAL < La Balcaniada Ju
niorilor desfășurată la Valjcvo, 
în Iugoslavia, selecționata Româ
niei a învins cu 29—25 formația 
Greciei, clasîndu-se pe locul 3. 
în finala competiției, reprezenta
tiva'Iugoslaviei a dispus cu 36—21 
de echipa Bulgariei.

HOCHEI PE iarba. • Repre
zentativa de Juniori a R.F.G. a 
păstrat Cupa mondială, competi
ție desfășurată anul acesta la 
Vancouver. în Canada, învingînd 
în finală echipa Olandei cu 4—1.

POLO • Campionatul mondial 
al juniorilor (pină la 18 ani) dis
putat la Istanbul s-a încheiat cu 
victoria selecționatei U.R.S.S. 
cu 19 p. urmată de cele ale Un
gariei 7 p, Iugoslaviei 5 p. Cubei 
4 p. Spaniei 3 p. S.U.A. 1 p.

TENIS • Turneul de la Linz a 
fost cîștigat de vest-germanul 
Riittersbaicher, care a dispus in 
finală cu 7—8, 6—2. de austriacul 
Handler • Din primul tur al 
„internaționalelor" S.U.A. de la 
Flushing — Meadows, masculin : 
El Mehelmy — Bale 6—3, 6—2 :
Meister — Shaw 6—4, 6—1 : Nel
son — Dunk 6—2. 6—1 : feminin : 
Barbara Jordan — Jennifer Mun- 
del 7—5. 6—4 ; Rossldes — Rimes 
6—3, 7—6.

VOLEI © La Madison Square 
Garden din New York. turneu 
masculin : S.U.A. — U.R S.S. 3—1: 
Cuba — R.P. Chineză 3—1.

VICTORIE
petițional. austria
cul Niki Lauda a 
obținut o victorie 
puțin surprinză
toare în fata co
echipierului său 
de la „Marlboro 
McLaren Tag", 
francezul Alain 
Prost. Aceasta a 
fost a 25-a victo
rie repurtată 
Lauda 
prima
ediție. El a 
curs, duminică, cei 
297,640 km ai tra
seului în 1.32:29,263. 
L-au urmat : 2.
Prost la 0,232 s, 3. 
Ayrton Senna (Bra- 

48,491 s. 4. Michele 
s, 5. 
la 1 
Bri-

de 
în C.M.. 

la actuala 
par-

zilia) la 
Alboreto (Italia) la 48,837 
Elio de Angelis (Italia) 
tur, 6. Nigel Mensell (M. 
tanie) la 1 tur etc.

Clasamentul general : 1. Prost 
56 p, 2. Alboreto 53 p. 3. de 
Angelis 30 p. 4. Senna și Ste
fan Johansson (Suedia) 19 p. 
6. Keke Rosberg (Finlanda) 18 
p etc. In clasamentul construc
torilor : 1. Ferrari 75 p, 2. 
Marlboro McLaren Tag 70 p. 
3. Lotus-Renault 49 p, 4. Wil
liams Honda 25 p etc.

Maricica Puică
ternic ecou, între care și două 
recorduri mondiale. Iată, la zi, 
palmaresul acestei probe : 
3:29,45 Said Aouita (Maroc) — 
Berlinul Occ. 23.8.1985 ; 3:29,67 
Steve Cram (M. Britanie) — 
Nisa 16.7.1985 ; 3:29,71 Aouita
— Nisa 16.7.1985 ; 3:29,77 ; Syd
ney Maree (S.U.A.) — Koln
25.8.1985 ; 3:30,77 Steve Ovett 
(M. Britanie) — Rieti 4.9.1983 ; 
3:30,92 Jose-Luis Gonzales (Spa
nia) — Nisa 16.7.1985 ; 3:31.76 
Steve Scott (S.U.A.) — Nisa
16.7.1985 etc. Deci, șase din 
cele mai bune șapte rezultate 
mondiale aparțin actualului se
zon care, vorba lui Aouita, 
încă nu s-a incheiat !...

• In concursul de duminică, 
de la Koln, proba feminină de 
800 m s-a terminat 
victoria 
manei
Jarmila 
urmată 
1:57,90 și Fița Lovin 1:58,21. Cu 
același prilej, Stefka 
dinova (Bulgaria) a 
înălțimea cu 2,00 m, iar Jackie 
Joyner (S.U.A.), lungimea cu 
7,00 m. La prăjină, francezul 
Pierre Quinon a obținut 5,80 m.

campioanei 
mondiale,
Kratochvilova 

de Doina

din nou cu 
și record- 

cehoslovaca 
1:57,83, 

Melinte
Kosta-
cîștigat

Romeo VILARA

• In cadrul C.M. dc juniori I, 
care are loc în U.R.S.S., au fost 
Înregistrate rezultatele : grupa 
„A“. la Erevan : Ungaria — Tu
nisia 2—1 (0—0,, grupa „B“, la 
Tbilisi : Arabia Saudită — Irlanda 
1—8 (0—0), grupa „C“, la Minsk: 
U.R.S.S. — Nigeria 2—1 (2—0).
grupa „D“. la Baku : R.P. Chi
neză — Anglia 2—0 (0—0).

*0 în campionatul Scoției, la 
meciui dintre Glasgow Rangers 
și Middlothlan au fost eliminați 
trei jucători dintre care doi de 
la Middlothlan. Federația scoția
nă a convocat în fața comisiei 
sale de disciplină ne arbitrul în- 
tîlnlril conducătorii celor două 
cluburi și desigur, pe cel trei 
eliminați, pe care, se spune. îi 
așteaptă sancțiuni severe, căci 
form conducător al fotbalului

scoțian este decis să nu mai to
lereze nici un fel de incident, pe 
teren șl In afara lui, apllclnd 
măsuri dintre cele mal drastice 1

OLANDA (et. 3) : Roda — Fe- 
yenoord 2—0 (!), Heracles — U- 
trecht 2—3 Venlo — Haarlem 
1—1 Groningen — Den Bosch
1— 0 Eindhoven — Slttard 2—1, 
Alkmaar — Ajax 1—2, Maastricht
— Enschede 0—0, Excelsior Rot
terdam — Sparta Rotterdam 1—3, 
Deventer — Nijmegen 3—1. Cla
samentul : 1. Groningen 5 p 2. 
Utrecht 5 p. 3. Ajax 4 p (2 J).„ 
15. Excelsior, Venlo. Alkmaar șl 
Haarlem cite 1 p.

PORTUGALIA (et. 1) : Sporting
— Penafiel 6—0. Boavista — Sal- 
gueiros 2—0. Porto — Benfica
2— 0, Guimaraes — Setubal 1—0. 
Funchal — Covilha 2—0. Bele-

ÎNVINGĂTOARE ÎN SERII
în ziua a doua a Campionatelor mondiale dc canotaj 

de la Hazewinkel (Belgia) s-au 
desfășurat întrecerile din ca
drul seriilor rezervate probe
lor masculine. La schit 2 fără 
cîrmaci, echipajul nostru alcă
tuit din Toma Vaier și Pclru 
Iosub — campion olimpic — a 
cîștigat seria I (6:57,27). caii- 
fieîndu-se în semifinale. In 
celelalte două serii pe primul 
loc s-au clasat echipajele An
gliei (Adam Clift — Martin 
Cross) 6:51,28 și U.R.S.S. (Ni
kolai și Iuri Pimenov) 6:44,12.

O evoluție bună au avut și 
tinerii noștri din echipajul de 
2+1 (Vasile Tomoioagă, Dimi- 
trie Popescu. Dumitru Rădu- 
canu). Ei au luat startul în 
seria a II-a, pe care au oiști- 
gat-o detașat cu 7:10,43. cali- 
fieîndu-se direct în finală. Din 
cealaltă serie s-au remarcat 
italienii Carmine și Giuseppe 
Abbagnale. campioni olimpici 
în 1984, învingători cu 7:04,76.

Așadar, exceptînd echipajul 
de 4 vîsle fete, care va trage 
azi în recalificări, celelalte am- 
barcații românești au promovai 
în fazele superioare ale com
petiției.

S-A ÎNCHEIAT SPARTACHIADA 
ARMATELOR PRIETENE

S-au încheiat întrecerile 
Spartachiadei armatelor prie
tene, competiție polisportivă 
găzduită anul acesta de Polo
nia. Sportivii clubului Steaua 
București au cucerit, în total, 
4 locuri I, 7 locuri II și 3 
locuri III. Iată ultimele rezul
tate realizate de sportivii ro
mâni : halterofilii Mircea Tuli 
(cat. 60 kg) locul 1. la stilul 
aruncat, cu 155 kg și locul 2 
la total, cu 270 kg și Petre Du
mitru (cat. 90 kg), locul 2. la 
smuls, cu 165 kg ; boxerii O. 
Șchiopu (cat. 48 kg). Al. 
Șchiopu (cat. 51 kg) și Gh. 
Preda (cat. 91 kg) — locu
rile 3.

PE SCURT
• în localitatea Pelhrimov

se desfășoară, în aceste zile, 
partidele din cadrul unui tur
neu international de baschet 
feminin, dotat cu trofeul „Ma
rele premiu al Cehoslovaciei", 
în prima zi au fost consem
nate rezultatele : U.R.S.S. — 
Italia 95—76 (45—33), Ceho
slovacia — România 89—63 
(46—41), Bulgaria — Ungaria 
90—87 (53—44).
• Tînărul Boris Becker, ma

rea revelație a tenisului mon
dial ’85. face pași importanți 
înainte în clasamentul „Mare
lui premiu Nabisco", care, la 
această oră. se prezintă astfel » 
1. John McEnroe 2 961 p. 2. 
Ivan Lendl 2 484 p, 3. Mats Wi- 
lander 2 003 p, 4. Boris Becker 
1 803 p, 5. Jimmy Connors 
1709 p, 6. Yannick Noah 1 385 
p, 7. Miloslav Mecir 125G p 
etc.

nenses — Aves 1—1, Coimbra — 
Chaves 1—1, Portimonense — 
Braga 2—1.

SUEDIA (et. 17) : Norrkoplng
— Malmoe 2—3, AIK — Brage
1— 0. I.F.K. Goteborg — Oester 
4—2, Kalmar — Oergryte 2—0, 
Mjaellby — Hammarby 1—3. Trel- 
leborg — Halmstad 2—1. Clasa
mentul : 1. Malmoe 25 p, 2. Kal
mar 22 p. 3. I.F.K. Goteborg 
20 p... 11. BrSge 12 p, 12. Trelle- 
borg 10 p.

ITALIA („Cupa Italiei", ziua a 
doua) : Vicenza — Napoli 1—0 
(!) Casertana — Juventus 2—« 
(danezul Laudrup a marcat 3 go
luri!), Inter — Brescia 3—1. Roma
— Catanzaro 4—1, Cagliari — Mi
lan 0—1, Verona — Parma 2—0, 
Fiorentina — Peruggia 1—0, Cata
nia — Sampdorta 0—0.

ANGLIA (et. 4, meciuri devan
sate) : Liverpool — Ipswich 5—0, 
Manchester Utd — West Ham
2— 0, Sheffield — Watford 2—1, 
Tottenham — Everton 0—1. Bir
mingham — Oxford 3—1, Coven
try — Newcastle 1—2, West Brom
wich — Manchester City 2—3.
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