
Jocurile Mondiale Universitare de vara

DOUĂ MEDALII DE AUR 
ȘI DOUĂ DE ARGINT 

PENTRU ECATERINA SZABO 
ÎN FINALELE PE APARATE!
• Gimnastica noastră și-a demonstrai valoarea!
• Olicorfitic Dani-„l>ronz,' ia judo (cat. 60 kgieicnismanii 

avansează... • De astăzi, în prim plan, atletismul
KOBE (prin telefon). Două medalii de aur, 

două de argint și una de bronz — acesta este 
bilanțul zilei de miercuri pentru sportivii stu- 
denți români, în întrecerile de gimnastică și 
judo. Un bilanț remarcabil, așadar, în ziua a 
patra a marii competiții, cu Ecaterina Szabo 
in prim-plan, ca ciștigînd două din cele patru 
finale ale concursului pe aparate, clasîndu-sc 
pe locul doi la celelalte două aparate și cu

judoka Gheorghe Dani ciștigător al „bronzului" categorici 60 
kg. în acest fel, numărul total al medaliilor cucerite pînă acum 
de reprezentanții sportului nostru universitar se ridică la 10: 3 
de aur, 5 de argint, 2 de bronz. Tenismanii își continuă, la 
rindul lor, șirul succeselor, obținînd noi victorii și avansînd 
spre partea superioară a tablourilor.

Orașul-gazdă a Jocurilor 
Mondiale Universitare trăiește, 
totodată, febra apropiatelor 
starturi în sportul-sporturilor, 
atletismul derulindu-și de joi 
pasionantul său serial, cu 900 
de participanți din 85 de țări 
pe listele de înscrieri, cu cam
pioni olimpici și recordmeni 
mondiali printre competitori. 
Așteptăm cu încredere evoluți
ile atleților noștri, nu puțini 
dintre ei fiind creditați cu 
șanse reale de a urca pe po
dium.

PRIMA NOASTRĂ GIM
NASTĂ - EVOLUȚII EXCEP

ȚIONALE
Speranțele noastre au fost, 

de astă-dată. împlinite : in fi
nalele pe aparate la gimnasli-

Ecaterina Szabo
că feminină, ECATERINA 
SZABO a avut evoluții excep
ționale, in special la sărituri 
și bîrnă. unde talentul, valoa
rea și pregătirea deosebită 
i-au adus singurele titluri 
care-i lipseau dintr-ud impre
sionant palmares — medalii 
de aur la Universiadă ! „Due
lul" său cu campioana mon
dială absolută de la Budapesta 
— 1983, sovietica Natalia Iur- 
cenko, a ținut cu sufletul la 
gură miile de spectatori din 
World Hall, cele două mari 
sportive impărțindu-și, de alt-

IN „TURUL CICLIST AL ROMÂNIEI", 
UN ADEVĂRAT PLUTON DE ASPIRANȚI

LA „TRICOUL GALBEN"
A 23-a ediție a „Turului ci

clist al României" — al cărei 
start se va da duminică, 1 
septembrie, la Cimpulung 
Muscel, caravana rutierilor ur- 
mind să-și dispute sprintul fi
nal la 8 septembrie, în Capi
tală — trece înconjurul țării 
pe biciclete în cea de a doua 
jumătate de secol de existen
ță. Inaugurat în 1934, „Turul 
României" a avut trei ediții 
antebelice, toate cîștigate de
alergători de peste hotare (1934 
— bulgarul Nikolov, 1935 —
polonezul Daniel și 1936 —
francezul Galien), alte 19 dis-
putîndu-se începînd din anul 
1946. interesant este faptul că 
de-a lungul celor aproape 40 
de ani care s-au scurs de la 
reluarea marii competiții ru
tiere doar un singur ciclist 
străin a mai reușit victoria 
finală: J. Wanzlic (R.D. Ger
mană), în anul 1969. Se ates
tă astfel creșterea valorii a- 
lergătorilor români, posibilită

fel, „aurul" și „argintul" con
cursului de miercuri (sovietica 
a ratat doar bîrnă). Dacă ta 
competiția pe echipe și la indi
vidual compus Cati și celelalte 
sportive române au fost lipsite 
de posibilitatea de a se între
ce, in mod direct, cu princi
palele lor partenere, acum, în 
disputa directă, cea mai bună 
gimnastă a noastră și-a etalat 
din plin inalla măiestrie, dc- 
pășind-o pe Natalia la două 
aparate (9,900—9,800 la sărituri, 
9,900—9,200 la bîrnă), fiind ega
le la un al treilea (9,900 la 
paralele) și văzîndu-se între
cută la limită la ultimul (9,900 
—9,950 la sol) 1 Astfel, Ecateri
na Szabo și-a făcut un foarte 
frumos debut la J.M.U., in- 
trind în posesia medaliilor de 
aur la sărituri și bîrnă și a 

celor de argint la para
lele și sol. Cum și cele
lalte reprezentante ale 
școlii românești de gim
nastică au avut evoluții 
foarte bune în finalele 
pe aparate — deși au în
ceput primele la toate 
patru ! — regretăm și 
mai mult faptul că în 
prima zi, medaliile de 
aur nu au fost decerna
te în urma unei lupte 
sportive directe între 
cele mai bune gimnaste 
prezente la Kobe,..

In toate finalele, du
blă prezentă românească, 
debutantele noastre fiind 
adevărate revelații, Mi-
rcla Barbălată s-a clasat 
a patra la sărituri (19,325) 

și a șasea la sol (19,250). Dana 
Dumitru a ocupat locul 4 la 
paralele (19,150), iar Cristina 
Zelenca s-a situat tot pe pozi
ția a patra, la bîrnă (19,350).

JUDO-UL LA A TREIA 
MEDALIE

Ultimele întreceri ale con- 
cursiilui individual de judo 
ne-au adus satisfacția încă

(Continuare in pag. 2-3) 

țile lor tot mai mari de a fa
ce față unor sportivi de va
loare din alte țări. Posibilități 
confirmate, de altfel, și în ma
rile întreceri internaționale în 
care au ocupat locuri fruntașe 
Un singur exemplu: în „Cursa 
Păcii", Marin Niculescu, Ga
briel Moiceanu, Ion Stoica, 
Vasile Teodor și Mircea Ro
mașcanu s-au numărat printre 
ciștigătorii de etape, ultimul 
dintre ei reușind chiar să se 
claseze pe locul III în clasa
mentul general final al aces
tui veritabil campionat mon
dial de lung kilometraj.

Patru dintre acești alergători
— șefi ai generațiilor din care 
au făcut parte — au reușit să 
se distingă și în „Turul Româ
niei". Marin Niculescu a cîș- 
tigat ediția a Vl-a — din 1951, 
Gabriel Moiceanu pe a Xl-a
— din 1958, Teodor Vasile pe 
a XlX-a — din 1973, iar Mir
cea Romașcanu pe a XX-a — 
din 1974 și pe a XXI-a — din

Proletari din toate țările, unifi-vS !
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0 frumoasă victorie in fața echipei Finlandei: 2-0 (1-0)

REPREZENTATIVA DE FOTBAL A ROMÂNIEI A TRECUT
PRIMUL EXAMEN AL „TOAMNEI CALIFICĂRILOR

Stadion „1 Mai* ; teren foarte 
bun ; timp noros ; spectatori — 
circa 35 000. Șuturi : 19—7 (pe
poartă : 8—2). Cornerc : 4—4. Au 
marcat : HAGI (min. 6) si MA- 
TEUȚ (min. 56).

ROMANIA : MORARU — Re<l- 
nic, Ștefănescu, Iorgulescu (mm. 
65 Iovan), UNGUREANU — MA- 
TEUȚ, Bolonl, KLEIN, HAGI — 
Coraș (min. 46 Gabor), CAMâ- 
TARU.

FINLANDA : HUTTUNEN — 
Turunen, HOUTSONEN, Euro- 
peiis. Nieminen — Ukkonen (min. 
70 Petăja), Ikalalnen, Rautiainen, 
Hjelm — Rantanen, LTPPONEN.

A arbitrat bine Zoran Petro- 
vici ; la linie : D. .Komadlnicl și 
R. Faliei (toți din Iugoslavia).

Cartonașe galbene: RANTANEN.

111 B

TIMIȘOARA, 28 (prin tele
fon). Reprezentativa de fotbal 
a României a trecut, așadar, cu 
succes, după un meci în care 
a fost destul de serios pusă la 
încercare, primul din cele 
patru examene de toamnă în 
tentativa de calificare pentru 
turneul final al C.M. Victoria 
de pe stadionul „1 Mai" din lo
calitate, obținută în fata unui 
public cald și de o mare spor
tivitate. o ajută să atace cu 
argumente concrete (punctele 
din clasament) următoarea 
partidă, foarte grea, cea de pc 
stadionul W’embley, dc la 11 
septembrie. în compania repre
zentativei Angliei. întîlnirea' cu 
robuștii jucători finlandezi a 
pus dc la început destule pro
bleme echipei noastre. Marca
jul strict al oaspețilar. forța 
cu care ei au angaiat fiecare 
duel pentru balon, iocul de 
cap redutabil (dar și cu unele 
obstrucții comise în disputa 
pentru balon) au fost princi
palele atuuri ale elevilor lui 
Marții Kuusela. Tricolorii au 
căutat însă să le neutralizeze 
printr-un joc de continuă miș
care și de pase.

în prima repriză echipa noas
tră a avut ca aliat și vintul si. 
din această cauză, s-au încer
cat unele deschideri lungi pen
tru a surprinde sistemul de
fensiv advers. Din păcate, mul
te dintre aceste baloane, tri
mise prea puternic fată dc for
ța vîntului. s-au pierdut. Am 
avut însă ca armă principală 
în această primă parte a iocu-

1983. Ultimul învingător al 
„Turului României", al ediției 
a XXII-a, disputată anul tre
cut, este Constantin Căruțașii.

Firește, candidați la primul 
loc în actualul înconjur al ță
rii pe biciclete sînt mai mulți. 
Exceptîndu-i pe oaspeți și re- 
ferindu-ne doar la alergătorii 
noștri, vom menționa din „no
ul val" pe Valentin Constanti- 
nescu (la un... pas de victorie 
în ediția anterioară). Cristian 
Neâgoe și Olimpiu Ccfea (să

Hagi și Cămătaru, doi dintre evidențiații jocului

lui acțiunile pe aripi, cu în
văluirile execîtate în doi ju
cători, în care principalul „ac
tor" s-a dovedit a fi Hagi. 1- 
nitiatorul celor mai periculoa
se acțiuni ofensive ale repre
zentativei României, una din
tre ele însemnînd și golul cu 
care fotbaliștii noștri au reu
șit deschiderea scorului în mi-

Eftimie IONESCU

(Continuare in pag 2-3)

Campionatele mondiale de box-tineret

PE RINGUL BUCUREȘIEAN,
PUGIEISTI CU MAIII VIIEIfĂjl

Cea de a IlI-a ediție a Cam
pionatelor mondiale de box 
pentru tineret, care va avea 
loc la București, între 1 și 8 
septembrie, va oferi cu sigu
ranță celor din tribune specta
cole pugilistice de cea mai bu
nă calitate. Nu este o afirma
ție gratuită, competiția avînd 
un caracter cu totul special. 
Caracterul special al acestor 
întreceri, pe care le așteptăm 
cu atîta nerăbdare, provine 
din faptul că 12 boxeri, de-a 
dreptul anonimi din punct de 

nu uităm că ultimul a reușit 
și un aplaudat succes într-una 
din etapele „Turului Bulgari
ei" ’84) ș.a. Un cuvint greu de 
spus îl va avea însă și „vete
ranul" Mircea Romașcanu, de 
la care sperăm că nu-șl va 
mai asuma doar rolul de „dis
pecer" în distribuirea șanselor 
de victorie, ci că va lupta cu

Hristache NAUM

(Continuare in pag. 2-3)

CLASAMENTUL GRUPEI

i. Anglia 5 3 2 0 15- 1 8
2. România 5 2 2 1 8- 4 6
3. Irlanda N. 5 3 0 2 7- 5 6
4. Finlanda 7 2 2 3 6-12 6
5. Turcia 4 0 0 4 1-15 0

Următoarele j'ocuri : Anglia -
România. Turcia Irlanda de
Nord (11 septembrie).

vedere ai performanțelor lor 
internaționale, vor deveni cam
pioni mondiali, adică niște 
sportivi cu „nume", în ziua de 
8 septembrie, ziua finalelor! 
Nici o performanță pînă în 
prezent nu-i recomandă pe 
ringurile marilor competiții, 
așa că „surpriza" o poate oferi 
oricare dintre cei peste 200 de 
pugiliști înscriși în competiție, 
în ziarul nostru de ieri am 
consemnat carierele sportive 
de-a dreptul senzaționale reu
șite de cîțiva dintre medaliații 
edițiilor anterioare ale „mon
dialelor" de tineret, pe ringu
rile amatoare din întreaga lu
me. O parte dintre ei s-au 
impus chiar și pe ringul pro
fesionist, așa cum este cazul 
americanului Milton McCrory, 
devenit campion mondial pro
fesionist, la destul de puțin 
timp după cucerirea medaliei 
de aur la „mondialele" de ti
neret de la Yokohama. Un lu
cru este sigur: iubitorii spor
tului cu mănuși din Capitală 
vor avea marea ocazie de a 
vedea ,,pe viu" viitoarea elită 
a boxului mondial. Din rindul 
celor care vor urca, începind 
de duminică, pe ringul de Ia 
Patinoarul „23 August" se vor 
ridica viitori campioni olim
pici, mondiali și europeni.

într-un clasament al țărilor 
care au cucerit cele mai mul
te medalii de aur la primele 
două ediții ale „mondialelor", 
după Cuba, Uniunea Sovietică 
și S.U.A. (despre care am mai 
scris), pe poziția a patra se 
situează Republica Dominica
nă, cu 3 medalii de aur la e- 
diția de la Santo Domingo. 
Boxul din Republica Domini
cană va fi reprezentat și la 
București, dar numai de doî 
sportivi: Domingo Guillan (se- 
mlmuscă) și Hector Ramirez 
(pană).

în sport ierarhiile nu sînt 
veșnice. Iată de ce alături de

Petre HENȚ

(Continuare în pag. 2-3)



ÎNCREDEREA IN FORȚA SPORTULUI
în drum spre Rovinari, 

poposit în fața imensei panora
me a carierei carbonifere Tis- 
mana II. „Dinozaurii" electrici 
rodeau nestingheriți în preisto
rie lignitul și-l așezau pe fă
gașul de kilometri de cauciuc, 
banda transportoare cu „sosirea" 
la cuptoarele de sub cazanele 
turbinelor instalate în pînteceîe 
„muntelui" Rovinari. In întim- 
pinare ne-a ieșit un om ca toți 
oamenii, care ne-a spus : 
„Sint inginerul Nicolae Bercea, 
directorul acestei cariere. E un 
loc de muncă fără gard și fără 
poartă, unde se lucrează cu en
tuziasm, cel puțin așa „spune" 
indicatorul retribuția muncii. 
Aceste succese în producție îi 
țin atașați trup și suflet pe 
elevii noștri de școala aspră a 
mineritului la suprafață — ar
șiță, ploi, furtună, ger, viscol —, 
viitori maiștri minieri, lăcătuși, 
electricieni, excavatoriști, meca
nici, etc. viitori ingineri minieri 
care, pentru a fi modele nu nu
mai în vorbe, ci și în fapte 
pentru colaboratorii lor (in su
bordine) trebuie să stăpinească 
la perfecție toate meseriile a- 
cestea".

Aducînd în discuție cîteva no
țiuni din sfera limbajului spor
tiv, i-am adresat interlocutoru
lui nostru întrebarea: „Cum își 
petrec minerii de aici timpul 
care le mai rămîne după mun
că și după odihnă „Aici, la 
noi, — ne-a răspuns inginerul 
Bercea — trebuie să fii om și 
să nu-fi fie 
ceea ce este uman. Ne pla
ce mult 
vom face, 
Poiana, in preajma 
la Găleșoaia, noi

străin nimic din

sportul. De aceea 
in apropiere, la 

culei de 
terenuri

JJ

baschet, vo- 
inot. Asta 

nici » exa- 
ce

de
u-

sportive, pentru 
lei, un bazin de 
ne va ajuta, fără 
gerare, să stăm din ce in 
mai bine și cu viafa spirituală.
Minerii depun e muncă fizică 
deosebit de grea, incit, la prima 
vedere, s-ar părea că activita
tea sportivă ar fi ceva de pri
sos, un... pleonasm. Aforismul 
„mens sana in corpore sano" 
nu-și poate găsi e mai bună 
împlinire decit prin sport !“. 
Acest punct de vedere l-a îm
părtășit și inginerul Ion Popes
cu, directorul termocentralei Ro- 
vinari : „Și la noi munca nu 
răsfață pe nimeni. Fibrele tu
turor sint incandescente. Pentru 
„răcire" nu este nevoie 
căști (stereofonice) pentru
rechi, nu este nevoie decit de 
divertisment, de agrement, în 
primul rind de sport. Oamenii 
noștri s-au obișnuit să-și „în
carce" bateriile pentru a doua 
Zi, la terenul de sport, in com
petiții între seefii, la diferite 
discipline. Personal, la cei 53 
de ani ai mei, mă mulțumesc 
acum să-mi evoc, prin încleștări 
mai domoale, amintirile de pe 
vremea cină mi se spunea „vo
leibalistul", „luptătorul". După 
o... repriză de sport energeticia- 
nul — indiferent de virsta sau 
greutatea corporală — intră in 
tură cu și mai multă poftă de 
lucru".

Horio CRiSTEA

START IN „TURUL ROMÂNIEI" 
LA MOTOCICLISM

A doua ediție a ,,Turului
României" la motociclism, am
plă manifestare sportivă dedi
cată Anului Internațional al 
Tineretului _și desfășurată sub 
genericul 
pe astăzi 
August" 
miercuri 
participanții 
București după ce vor 
curge peste 1600 
in 6 etape.

în prima zi de 
gătorii Vor avea 
traseul București 
Nehoiu — Tg. Secuiesc 
nicipiul 
(310 km), cu 5 puncte de con
trol orar și un drum de cate
goria a treia de circa 20 km 
intre întorsura Buzăului și lo
calitatea Zagon. Am fost in-

„Daciadei,", va înce- 
de la stadionul „23 
și se va

4 septembrie 
vor reveni

încheia 
eînd 

în 
par- 

km. împărțiti

concurs, aler- 
de străbătut 

— Ploiești — 
Mu- 

Gh. GheorgMu-Dej

formați, după efectuarea 
viziei tehnice, că piloții 
pregătit mașinile pentru 
te variantele meteorologice, e> 
avînd de realizat medii orare 
impuse mult mai ridicate de- 
cît anul trecut. în plus, moto- 
cicliștii vor susține în prima 
etapă un test de îndemînare, 
examen care face parte din 
programul numeroaselor probe 
speciale la care vor fi supuși 
alergătorii de-a lungul compe
tiției.

Festivitatea de deschidere va 
avea loc la ora 9, pe platoul 
din fața tribunei I a stadionu
lui „23 August", iar peste o 
oră se va da primul start teh
nic. Vineri, caravana motoci- 
cliștilor va porni pe ruta: Mu
nicipiul Gh. Gheorghiu-Dej — 
Bistrița (319 km).

re- 
și-au 
toa-

TURNEUL INTERNATIONAL MASCULIN
VOLEI AL ROMÂNIEI

rle 
din 

Brașov găzduiește o competiție 
deosebit de interesantă : Tur
neul internațional masculin de 
volei al României. La startul a- 
cestei întreceri se vor afla pa
tru reprezentative : Cehoslova
cia, România — care se pregă
tesc pentru apropiatul Campio
nat european ce va avea loc la 
sfîrșitul lunii septembrie în Olan
da — R. D. Germană și Ungaria.

Cele patru formații, sosite de 
marți la Brașov, au făcut pînă 
azi cîte două antrenamente și 
s-au acomodat cu sala din Bra
șov. Ieri dimineață, la ședința 
tehnică, au fost anunțați și ar
bitrii care 
turneu : M. Hausenblas 
slovacia), L. Meszaros (Ungaria), 
C. Giintlier

începînd de 
trei zile, Sala

astăzi, timp 
. sporturilor

vor oficia la acest 
(Ceho-

(R. D. Germană),

TURUL CICLIST AL ROMÂNIEI"
(Urmare din pag. 1)

întreaga sa energie pentru a 
treia cunună in „Turul Româ
niei". Mai ales că, după cite 
știm, Mircea Romașcanu este, 
la această oră, în formă spor
tivă de vîrf. Altfel, 
antrenorii Ion Ardeleanu 
Constantin Ciocan nu l-ar 
selecționat in reprezentativa 
țării pentru Întrecerea care în
cepe duminică Ig Cîmpulung 
Musocl.

Așa cum am fost informați 
de la Comisia de organizare a 
celei de a 23-a ediții a „Tu

desigur, 
și 
fi

rului României", alături de 
formațiile de peste hotare și 
de reprezentativa țării noastre 
se vor mai alinia la start încă 
9 echipe de club. Deci, un plu
ton numeros, cu multe valori, 
desigur, precum și cu un grup 
compact de tineri dornici de 
afirmare. O perspectivă fru
moasă pentru „Turul Româ
niei", pentru spectacolul spor
tiv pe care-1 va oferi, pentru 
valoarea pe care o va afirma.

Firește, la animarea acestei 
tradiționale competiții de mare 
fond contribuie și numeroasele 
premii oferite celor mai va-

loroși dintre participant!. Or
ganizatorii întrecerii — F. R. 
Ciclism, ziarul „SPORTUL" și 
A. S. Loto-Pronosport — au 
decis alcătuirea următoarelor 
clasamente generale: individu
al, echipe, sprinteri, cățărători 
și „tineret-speranțe". Disputa 
pentru cucerirea locurilor pe 
podiumul de premiere va li 
desigur aprigă. Din aceasta va 
avea de eiștigat „Turul Româ
niei", acțiunile realizate de cei 
ce aspiră la victorie ducînd la 
dinamizarea cursei, la schim
barea liderilor, la medii orare 
ridicate.

.Cupa Voin(a" la ciclism IONEL GANCEA-ÎNVINGĂTOR LA SPRINT
PLOIEȘTI, 28 (prim telefon). 

Cea de a doua etapă a „Cupei 
Voința" Ia ciclism s-a desfășu
rat pe distanța Ploiești 
lenll <Ie Munte — 
Cbela și retur (135 
traseu predominant 
a triat serios pe 
Imediat după start, 
termicului vint lateral 
plutonul se înșiră, sprintul din 
Văleni fiind clștlgat de C. Popa 
(Metalul Plopeni). Clțiva kilo
metri, mai departe, în comuna 
Telșanl, in urma unei buscula
de în care sînt angrenați mal 
mulțl cicliști, se produce prin
cipala acțiune a etapei. M. Ro- 
mașcanu, profitând de faptul că 
mal mulțl cicliști de la Steaua 
rămăseseră blocați, evadează ur
mat de V. Constantinescu (pur
tătorul tricoului galben după e- 
tapa I), V. Mitraehe, Gb. Lău
tarii, C. Căruțașu, C. Nicolae, I. 
Gancea — toți de la Dlnamo și 
V. Apostol de la Metalul Plo
peni. La punctul de cățărare de 
la Izvoarele primul trece V. A- 
postol, iar „fugarii* impun cursei

V4- 
Izvoarele — 
km), pe un 
muntos care 

concurențl. 
datorită pu- 

dreapta.

un ritm foarte rapid din care 
cauză din grupul lor vor ră- 
mîne V. Mitraehe (sufocat) și V. 
Apostol care a spart șl nu a 
mal putut reveni. C. Căruțașii 
trece primul la punctul de că- 
țărare de la Măneciu iar sprin
tul de la Cheia revine lui I. 
Gancea. în urma lor, N. Aldu
lea (Metalul Plopeni) plecat so
litar din pluton, excelent căță
rător, reface treptat din distan
ță, astfel că după o cursă „con- 
tracronometru individual" de cir
ca 40 km el face joncțiunea cu 
plutonul fruntaș. Punctul de că- 
țărare de Ia Măneciu (întoarce
re) este cîștlgat de C. Căruțațu. 
Urcînd în forță și plonjînd pe 
serpentine eu circa 70 km pe 
oră grupul fruntaș nu mai poate 
fi ajuns de plutonul urmăritor. 
Sprintul final este foarte strins 
țl-1 revine Iul Ionel

3.14:23 (3.14:18 C.b.), 4. M. Ro-
mașcanu, 5. V. Constantinescu, 
«. C. Căruțașu, 7. C. Nicolae (toți 
Dlnamo) același timp. CLASA
MENT GENERAL după două e- 
tape : 1. V. Constantinescu 8 h. 
47:50, 2. C. Nicolae 6.47:55, 3. M.
Aldulea 6.48:40, 4, I.
6.48:44, 5. M. Romașcanu 
6. Gh. Lăutaru 6.48:48.

Astăzi au loc etapele 
contratimp individual, 3 
pantă, la Scăieni și etapa a 4-a, 
semifond (50 km), pe un circuit 
din municipiul Ploiești.

2. C.
Gancea
6.48:45,

a 3-a, 
km, în

Horoțiu SIMA

Gancea.

CONSECINȚE AEE PREGĂTI
Bilanțul participării sportivilor 

români la C.M. de caiac-canoe de 
la Hazewinkel (Belgia) s-a situat 
sub așteptări, intrucit reprezen
tanții noștri nu au reușit să ob
țină decit două medalii de bronz, 
cucerite de unul și același spor
tiv — Aurel Macarencu — la ca
noe 509 șl 1.000 m — restul echi
pajelor plasindu-se în Ierarhia 
mondială de la locul 5 în jos. Si
gur că această a 19-a ediție a 
C.M. a beneficiat de participarea 
unor loturi extrem de valoroase 
— cum ar fl oele ale R.D.G., 
U.R.S.S. și Ungariei — situație 
care a făcut ca lupta pentru me
dalii să fie foarte dificilă. Dar, 
nu este mal puțin adevărat 
școala românească

la ba 
a e 
lOCUk , 
ani (7 
altă

Rezultate tehnice : 
cea (Dlnamo) 
bonificație), 2. 
namo) 
3. N.

1. I. Gan- 
(3.14:01 cu
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Al REVISTEI ILUSTRATE

Din
• Epoca Nicolae Ceaușescu 

— epoca celui mal impetuos 
avânt al mișcării sportive 
mânești.
• Panoramic : județul 

geș.
© Reportaje de tenis 

masă, box, atletism, motoci- 
cJlsm, lupte, natație, handbal.
• Comentarii asupra 

pionatului de fotbal.
O în paginile de 

sportivă" ; Părinți și

ro«
Ar
de

cam-

„Viață 
copii.

același 
Aldulea

3.14:1«
Gh. Lăutaru (Dl- 

tlmp (3.14:6* c.b.), 
(Metalul Plopeni)

SPORT
sumar :

Invitata noastră, 
adevărate. Cuvinte 
șale.

O Două pagini de 
inedlite din sportul 
tare.

® La ,,Orizont

Intîmplărl 
încruci-

foto grafii 
peste ho-
extern' 

Serghei Bubka, Bernard 
naait. Fotbal caleidoscop, 
mentaril la Cupa Davis.

UN NUMĂR ÎN 24 DE 
GINI, BOGAT ILUSTRAT.

Hi- 
co-

PA-

M. Nicolau, V. Dumitru, V. Ar- 
hire, C, Manițiu, Gh. Ferariu 
(Romania).

Reprezentativa României, pre
gătită de G. Bartha șl C. Oros, 
are la dispoziție următorul lot : 
Enescu, Vrincuț, Pop, Zamfir, 
P. lonescu, Mina, Dascălu, Pra- 
lea, Stoian, Pascu, Șoica, Telea
gă, Constantin, lingă care au 
mai fost chemați tinerii Nica șl 
Pădureții. După cum se vede 
lipsesc doi dintre titularii re
prezentativei — coordonatorul 
Căta-Chițiga șl Gîrleanu — a- 
mîndol indisponibili șl pentru europene.

Programul turneului cuprinde 
zilnic, de la ora 16, cîte două 
partide, astfel : azi : R. D. Ger
mană — Cehoslovacia, România — 
Ungaria ; mîlne : Cehoslovacia — 
Ungaria, România — R. D. Ger
mană ; sîmbătă : R. D. Germană 
— Ungaria, România — Ceho
slovacia. (M. Fit.).

_ t___  _ că 
școala românească de caiac-ca- 
noe, consacrată pe plan mondial 
de foarte mult timp, trebuia șl 
putea să-și reafirme valoarea și 
la Hazewink-el. Să vedem, însă, 
de ce această afirmare — sperată 
cu întemeiate argumente de nu
meroși iubitori al acestui sport 
— nu s-a împlinit.

Trebuie să admitem, ca o cir
cumstanță atenuantă a rezultate
lor, faptul că lotul nostru de ca- 
iaciști și canoiștl a inclus mulți 
debutanți (11) in competițiile de 
mare anvergură. Această stare 
de fapt a fost determinată de 
necesitatea obiectivă a schimbă
rii de generație — caracterizată, 
în primul rînd de apariția noului 
„val*, de retragerea reputatului 
Ivan Patzaichin — cit și de des
fășurarea firească a pregătirii 
verificării și lansării, in cadrul 
unor întreceri de nivel valoric 
foarte ridicat, a tinerilor sportivi 
aflațl în obiectivul antrenorilor 
pentru noul ciclu olimpic.

Dar, împrejurările semnalate 
nu sînt de natură să justifice 
pozițiile obținute de cei mai 
mulți dintre sportivii noștri în 
clasamentele probelor. Vom sem
nala, deci, cîteva deficiențe care, 
credem explică de ce școala 
noastră de caiac-canoe nu a reu
șit în acest an să se ridice la 
nivelul renumelui ei. în primul 
rînd, tehnicienii lotului nu au 
reușit să evalueze corect nivelul 
competitiv al sportivilor noștri, 
în general raportat la perfor
manțele adversarilor de la Haze- 
winkel. Urmarea acestei greșite 
evaluări, care putea fi evitată 
dacă se analizau cu atenție re
zultatele competițiilor intermedia
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DE TfNIS PENTRU JUNIORI DE IN MAMAIA
MAMAIA, 28 (prin telefon). 

Pe terenurile complexului hote
lier și de alimentație publică 
Palas-Pelican din moderna sta
țiune de pe litoralul românesc 
al Mării Negre, pe o vreme în
sorită, în prezența a numeroși 
turiști români și străini, au 
inceput miercuri dimineață 
Campionatele internaționale de 
tenis pentru juniori ale 
noastre. Competiția este 
să in calendarul F.I.T., 
dindu-se puncte pentru 
mentul mondial al tinerilor te- 
nismani.

La start sînt prezenți repre
zentanți ai tenisului juvenil din 
Bulgaria, R.D. Germană, R.F. 
Germania, Grecia, Suedia și 
România, in total 59 de spor
tivi și sportive. Printre favo- 
riții competiției se numără 
campioana de junioare (la 15-16 
și 17-18 ani) a României, Dia
ne Samungi, Otilia Pop, pre
cum și Bogdana Marinova (Bul
garia), Hellen Johnsson (Sue
dia), UIrike Appel (R.D. Ger
mană), campionul național (15-16 
ani), Răzvan Itu, Adrian Po
povici, Manuel Nicolae, oaspeții 
M. Christiansson (Suedia), D. 
Shirmman (R.D. Germană), E. 
Charitonidis (Grecia) și alții.

CAMPIONATELE MONDIALE DE BOX
[Urmare hn pag 1)

formațiile performere ale tre
cutelor ediții ale „mondiale
lor" apar acum, la București, 
și alte echipe favorite. Una 
dintre acestea este reprezenta
tiva R.D. Germane. I-a „euro- 
penel-e" de la Budapesta, din 
luna mai, boxul din R.D. Ger
mană a obținut un succes cu 
totul deosebit: 5 medalii de 
aur, întrecînd și echipa Uniu
nii Sovietiee, care a dobîndit 
4 medalii.
participa 
R.D.G.: D.
J. Gittner, 
Schroetler, 
Krause, R.
Lange, R. Ryl, S. Petzold, 
Kling. Ceea ce lasă să se în
trevadă ca tinerii reprezentanți 
ai acestei școli de box, care a 
răsturnat la Budapesta ierar
hia pugilatului european, vor 
lupta pentru a schimba și 
ierarhia in boxul juvenil mon
dial.

Ia „mondiale" vor 
12 pugiliști din 
Saeger, VV. Schmidt,
J. Heidenreich, 
W. Saeger, 

Schaminski,

J. 
D. 
S. 
u.

JOCU

tarii 
inclu- 
acor- 

clasa-

Cîteva rezultate din turul I 
(masculin) : Enache — Chris- 
tiansson 3—6, 6—3, 6—1, Itu — 
Pantelin 6—1, 6—0, Shirmman 
— Mozes (România) 7—5, 6—2, 
Balint — Fudokos (Grecia) 6—2, 
7—5, Popovici — Dieu 6—2,
6— 0, Charitonidis — Iftimie
7— 6, 7—6, Gorgan — Charlsson 
(Suedia) 3—6, 6—0, 6—4, 
kov (Bulgaria) — Lacea
6— 3, Nicolae — Dragu
7— 5, Dascălu — Strand
dia) 6—2, 7—6, Dobre — Skotski 
(R.D. Germană) 6—1, 6—2.
Competiția continuă.

Cornel POPA, coresp.

DIVIZIA

TINERET
Se anunță deci, o 

dură pentru centurile 
pioni și locurile pe 
cu tineri boxeri fără

dispută 
de cam- 
podium, 

„cărți de

Biletele pentru Intrare la 
galele din cadrul Campiona
telor mondiale de box-tlne- 
ret, care vor avea loc între 
1 șl » septembrie a.c. Ia Pa
tinoarul .23 August* din Ca
pitală, s-au pus în vlnzare la 
casele C.N.E.F.S., C.C.A., Con
siliul Municipal pentru Edu
cație Fizică șl Sport, Pasaj 
Universitate, Patinoar „23 
August", Dinamo șl Rapid.

Sînt valabile pentru Intrare 
numai legitimațiile abonament 
de culoare roșie, eliberate de 
C.N.E.r.s.

vizită", dar cu mari veleități, 
în care — sperăm — și repre
zentanții noștri vor avea un 
cuvînt greu de spus.

Pet-
6—2,
6—4, 

(Sue-

Df HANDBAL MASCULIN
F.R. Handbal ne informează 

că primul turneu al campiona
tului masculin de handbal. Di
vizia „A“, programat să se des
fășoare între 1 si 3 septembrie 
la Cluj-Napoca, a fost amînat. 
El va avea loc, tot la Cluj-Na
poca, la datele de 29—30 sep
tembrie și 1 octombrie. Celelalte 
turnee se vor desfășura con
form programului inițial: 8—10 
septembrie — la Tg. Mureș, 
16—17 septembrie — la Ploiești 
și 22—24 septembre — la Con
stanta.

COMPETIȚII ATLETICE

REPUBLICANE
La sfîrșitul săptăminii, sim- 

bătă $i duminică, pe mai multe 
terenuri din cadrul complexu
lui sportiv de la „23 August" 
din Capitală se vor desfășura 
întrecerile etapei finale a Con
cursului republican al atleților 
juniori II. Detaliile asupra pro
gramului vor fi comunicate la 
ședința tehnică din preziua com
petiției.

Tot sîmbătă, pe aleile Pădurii 
Băneasa vor avea loc campio
natele naționale de marș : 50 
km (seniori și tineret) și 10 km 
(femei). Ora startului va fi 8,00. 
Plecarea și sosirea din curse se 
vor face în incinta complexului 
sportiv „Tunari".

unei meda 
tă de Ghc 
kg). Din 
susținute, 
eiștigat pa 
G. Cengiz, 
Rodriguez 
la F. G’- 
după <x 
discutabil 
itorul cam 
(R.P.D. C< 
vins prin 
de secunde 
zilâa), in 
tru locul 8

BASCHET. 
Finlanda — 
vait — Llb 
Canada — i 
Bulgaria — 
pa C : R. 
tele Arabe 
slavla — E 
grupa A : 
59—35, Japo 
59 ; grupa 
Britanie 71 
R. P. Chine:

FOTBAL.
Algeria 1— 
R. P. Chin 
Algeria 0 l 
ficate în se
Japonia —

gimnast: 
pe aparsp- 
RINA SZ,_
2. N. Iurcen
L. Harisova 
Mlrela Bărbi 
paralele : 
19,700 ; 2.
19,650 ; 3. K 
Coreeană) 1 
tru (Român 
ECATERINA 
Yang Yanli
3. Xiang V
19,400 ; 4. Ci 
nla) 19,350 
19,850 ; 2.
19,800 ; 3.
19,650..., 6.

POLO. Gr 
R.P. Chinez 
temiala 48—0 
Coreea 
Japonia 
9—6.
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15-

400ÎNOT. 
Lemberg (/ 
J. Mykkane
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Cu o pregătire tactică mai bună, 
el ar fi putut — în finala de 
1.000 m — să cucerească „aurul-, 
întrucît a plecat excelent din 
start, a condus detașat pină a- 
proape de 800 m, după care — 
sufocai nu atit de efort, cit de 
emoția provocată de apropierea 
principalilor adversari — a cedat 
conducerea de o manieră care a 
uimit tribunele și specialiștii. Ti
nerețea șl lipsa unei mari expe
riențe competiționale explică deci 
doar parțial terenul pierdut de 
Macarencu.

In ceea ce privește, sportivele 
noastre, nici ele nu au reușit să 
se ridice la nivelul scontat, deși 
au manifestat ambiție pentru ob
ținerea de locuri fruntașe, dar 
nu au dispus de resursele teh
nice șl fizice necesare.

Pentru ediția următoare (a 20-aț 
a C.M. de la Montreal (Canada) 
tehnicienii lotului nostru de ca- 
iac-canoe trebuie să înceapă pre
gătirile neintîrziat. pornind de 
la cauzele rezultatelor sub aștep
tări obținute la C.M. din acest 
an, printre cele mai slabe din 
Istoria școlii de caiac-canoe ro
mânești. Numai o analiză obiec
tivă. făcută chiar verigilor de 
bază ale acestor sporturi, urma
tă de măsuri ferme, adecvate 
stărilor de fapte existente, pot 
redresa caiacul și canoea noas
tră. readucîndu-le in postura 
„flotilei de aur- cu care ne-am 
obișnuit și ne-am mindrit atîțla 
ani.

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

Vosile TOFAN
Alexandru SOLOMONESCU
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De remarcat prezența printre 
concurenți a participanților la 
campionatele mondiale din 
Belgia, dintre ei detașîndu-se 
dublul medaliat cu bronz, ca- 
noistul Aurel Macarencu. în
trecerile acestui campionat vor 
constitui, fără îndoială, o im
portantă etapă de reevaluare 
a lotului reprezentativ al țării, 
pentru alcătuirea echipajelor 
ce ne vor reprezenta la viitoa
rele competiții internaționale.

I
I
I
I

ROMANIA
(Urmare din pag. 1)

FINLANDA 2-0

nutul 6. Marcarea acestui gol 
a reprezentat, desigur un im
puls pentru „ll“-le tricolor, 
care a fortat și mai mult io
cul. dar acțiunile filtrate de 
linia de mijloc nu au avut si 
un caracter surprinzător pen
tru adversar. S-a păcătuit și 
prin utilizarea paselor înalte, 
convenabile adversarului. De 
asemenea, Coraș n-a fost într-o 
zi bună și el n-a putut conlu
cra la nivelul așteptat cu co
legul său de linie. Cămătaru. 
In ciuda acestor 
trebuie să spunem că 
noastră putea să-și 
avantajul, deoarece 
două situații extrem 
rabile și aceasta datorită ezi
tărilor de a suta la poarta a- 
părată de Huttunen.

în partea a doua a jocului, 
formația României a cîștigat 
mai mult in claritate ți în pe
riculozitatea atacurilor 
introducerea lui Gabor 
impuls ofensivei, iar siguranța 
mai mare de care au dat do
vadă jucătorii din 
conferit si o mai 
cursivitate a jocului 
pregătiți de Mircea 
Mircea Radulescu. Să mai no
tăm in același timp și o pro
nunțată creștere a randamen
tului dat de Ungureanu și 
Klein, care în prima repriză 
s-au dovedit a fi mai reținuți. 
Ei au completat lista remarca- 
tilor acestei partide care a avut, 
desigur. în prim-plan pe tei 
mai tineri jucători ai lotului, 
Hagi și Mateut. listă pe care 
se mai află vîrful de atac Că
mătaru, 
Moraru. Trebuie să ne oprim 
insă și 
succes în această parte a în
tâlnirii a combinațiilor în doi 
întreprinse acum pe centrul o- 
fensivel de foarte activul Că
mătaru. care a fost susținut în 
permanență de Hagi și Ma
teut, ca și de Gabor, care s-a

inexactități 
formația 
mărească 
a ratat 
de favo-

sale, 
dînd

mijloc a 
evidentă 

jucătorilor 
Luccscu și

precum și portarul

asupra utilizării cu
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Felicitindu-1 pe Gh. Dani pen
tru reușita sa, avem mihnirea 
că Mihai Cioc, vicecampionul 
mondial universitar la cat. 
+95 kg, s-a accidentat chiar 
în primul meci susținut 
miercuri, la „open", cu Nelson 
(S.U.A.) — întâlnire cîștigată 
de român prin koka—, și nu 
și-a mai putut apăra la cel 
mai inalt nivel, in continuare, 
șansele, fiind învins pe chine
zul Xu prin ippon. Participa
rea lui in competiția pe echi
pe este incertă, făcîndu-se, în
să, toate eforturile pentru re
cuperarea sa.

„Sita" continuă să cearnă la 
tenis, pe o căldură caniculară-

o adevărată... saună. Sportivii 
noștri depășesc însă acest im
pediment, obținind noi victorii. 
Astfel, dublul Florin Scgărcea- 
nu, Andrei Dirzu a ajuns in 
semifinale, în urma succesului 
repurtat în fața cuplului Yo, 
Song (Coreea de Sud), eu 6—4, 
4—6. 6—1. La rîndu-i. Daniel*

FIȘIER

1-
T. Fahrner (RJ.G.) 3:5447; MO 
fluture f : 1. M. Meagher (S.U.A.) 
59,81 ; 2. M. Buddemeyer (S.U-A.) 
1:01,33 ; 3. C. Van Bentum (O- 
landa) 1:01,51 ; ZOO bras m : 1. 
J. Moffet (S.U.A.) 2:18,83 ; 2. A. 
Yokochi (Portugalia) 2:18,92 ; 3.
D. Kuzmin (U.R.SJ5.) 2:19,81;
100 m bras f : 1. T. BogomUov* 
(Bulgaria) 1:0947 ; 2. L. Monevâ 
(V.R.S S.) 1 :lî,24 ; 3. M. Dalia’
VaU (Italia) 1:12,33 ; 4X100 li
ber m ; 1. S.U.A. 3 :20,12 ; 1.
R.F.G 3 22,70 ; 3. UJI.S.S. 3:23,70.

Ghsorghe Dani
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JUDO. Cat. «o kg 
(R-P-D. Coreeană), 
(Japonia), * 
(România) 
ria) ; cat.
(Japonia), _ _ _  __ _____

aezA) 3. A. Miguel (BrazlMa) ți 
L Plate (R.F.G).

: 1. H. pak 
2. K. Ono

3. GHEORGHE DANI 
ți P. Botev (Bulga- 
open : 1. V. MasakI 
8. G. Xu (RJ>. Chl-

SĂRITURI IN APA. Trambulina 
feminin : 1. Jana Surulnikova
(U.R.SS.) «22,27 ; 2. LI. Jlhua
(R.P. Chineză) 819,48; 3. Ch. Ba- 
' ----- -- ) 493,05.

Moise a trecut de „16“-imi 
grație unui 6—0, 6—1 care ne 
scutește de orice comentarii 
In întilnirea cu iugoslava A. 
Sigulinski.

Concurind intr-o probă care 
nu-i este principala specialita
te — 100 m fluture —, Carmen 
Bunadu, laureata cursei de 100 
m spate, nu a intrat in finali, 
ocupînd locul patru în seria a 
treia, cu 1:04,88.

i-

la

1.
2.
3.

dftvedit a fi folositor atit prin 
iocul de combinații, cit si prin 
incursiuni individuale de toată 
frumusețea.

Reprezentativa 
înregistrat, deci, 
absolut meritată.

României a 
o victorie 
recunoscută 

de toți cei prezenți la meci, 
adversari, observatori F.I.F.A., 
ziariști din alte țări, ca și de 
selecționerul echipei Angliei. 
Bobby Robson, cel care a și 
indicat înainte de joc scorul 
de 2—0. dovedindu-se si un 
bun... pronosportist ! Acum ur
mează ca. pe fondul unei bune 
stări de spirit al unui moral 
fortificat, să se angajeze cu 
toată răspunderea, cu minuțio
zitatea care-i caracterizează pe 
tehnicienii noștri, următoarele 
întîlniri care, așa cum arătam 
mai sus. vor supune reprezen
tativa noastră la examene și 
mai severe. Realizînd un succes 
absolut meritat, jucînd în spi
ritul unui tipic meci de califi
care, fotbaliștii români au ob
ținut. credem noi. și impor
tante cîstiguri în grupul 
selecționabili : unul dintre 
fiind Mateut. iar al doilea 
bor. a cărui revenire este 
nft de promisiuni. Alături 
experimentatii internaționali, 
între care Hagi avansează atit 
de promițător spre o consacra
re internațională deplină, lotul 
nostru dispune de toate argu
mentele spre a ataca cu deplin 
succes partidele care urmează.

Sperînd că acest start de 
toamnă reprezintă un început 
fructuos al unei stagiuni atit 
de Încărcata si atit de grea, 
să le dorim tricolorilor conti
nuarea în același ritm și cu 
aceleași reușite ne drumul ce 
duce spre platourile mexicane.

de 
ei 

Ga- 
Dli-

de

Frumosul oraș de pe Bega 
aplaudă victoria tricolorilor 
în partida retur cu Finlanda. 
De la cei mai tineri dintre 
localnici $i pînă la mal vîrst- 
nicul Silviu Bindea, compo
nent al naționalei cu cinci de
cenii In urmă. Cu toții aici 
se bucură sincer de succesul 
repurtat de ai noștri fe pri
ma lor apariție în stagiunea 
de toamnă. Timișoara răs
punde cum se cuvine cinstei 
care i s-a făcut aceea de a 
fi gazda unui important e- 
veniment fotbalistic. Compo- 
nenții echipei noastre repre
zentative și antrenorii lor a- 
preciază, la justa-i valoare, 
acest 2—0 consemnat pe ta
bela de scor la sfîrșitul ce
lor 90 de minute de joc.

„A fost un meci aprig dis
putat, ține să sublinieze, .din 
capul locului. MIRCEA LU- 
CESCU. în asemenea jocuri 
decisive, cum a fost și par
tida de azi pentru ambele e- 
chipe, spectaculosul provine 
din angajamentul fizic, de
pășit insă cu mult, dincolo 
de limitele regulamentului, de 
formația finlandeză, al că
rei exces de zel a dus la ac
cidentarea a doi dintre ju
cătorii mei : Iorgulescu și 
Bdloni. în privința rezulta
tului, apreciez, totuși, că el 
putea fi stabilit încă din pri
ma repriză, cînd s-a ratat din 
situații dintre cele mai clare. 
Apoi, avînd vîntul în față, 
echipa noastră, dorind să se 
desprindă mai repede pe ta
bela de scor, a acționat ex
trem de precipitat. Important 
pentru noi rămîne faptul că 
am obținut cele două puncte 
care ne mențin in cursa ca
lificării și pe care, cu toții 
sintem conștienți, trebuie s-o 
pregătim mai bine. Arbitrajul 
prestat de iugoslavul Goran 
Petrovici SI consider bun*.

^Așa cum ne-am propus, 
opune COSTICA ȘTEFANES- 
CU, căpitanul echipei, am 
reușit să obținem victoria. 
Deși jocul n-a fost de o ca
litate deosebită, el a plăcut, 
cred, prin disputa aprigă din 
teren. Sincer să fiu nu mă 
așteptam Ia o replică atit de 
„tare* din partea formației

finlandeze. Ne vom preocupa, 
in continuare, să ne punem 
la punct, în așa fel îneît in 
viitoarele meciuri să putem 
juca intr-un tempou ridicat 
în majoritatea timpului și 
oricum cu realizări mai mari 
decit cele din partida de azi".

Autorul primului gol, HAGI, 
nu este prea marcat de efort, 
în pofida travaliului depus cu 
bun randament pe o mare su
prafață a câmpului de joc. 
Iată ce ne declară : „Am des
chis repede scorul, dar n-am 
găsit, mă refer la întreaga e- 
chipă, continuarea cea mai 
bună. Startul fiind luat, în 
acest sezon, sper ca următoa
rele noastre partide să fie 
mai bune, inclusiv aceea de 
pe Wembley, unde eu n-am 
jucat niciodată".

în tabăra oaspeților, MĂR
IȚI KUUSELA nu-și poate 
ascunde amărăciunea: „Pînă 
astăzi am mai sperat în ca
lificare, dar am întîlnit în 
formația României o echipă 
decisă să joace ea, în 1986, 
în Mexic. Gazdele au con
trolat jocul, uneori cu auto
ritate, dar ca și echipa mea, 
tot de teama de a nu rata, 
prematur șansa calificării, 
au. .. ratat destule ocazii".

Antrenorul englez BOBBY 
ROBSON nu se consideră 
complet scăpat de emoții și, 
în consecință, a venit să vadă 
echipa României la lucru, 
înaintea confruntării directe 
de la lil septembrie : „Echi
pa română a început bine a- 
ceastă partidă, după care, 
mult timp a acuzat vizibil jo
cul obstructionist al parte
nerei de întrecere. Golul doi 
a venit cînd trebuia, fără să 
aducă însă victoria lejeră 
la care i-ar fi dat dreptul 
neta superioritate teritorială. 
Mi-au plăcut, în mod deose
bit, Hagi, Ștefănescu și Ma- 
teuț. înainte de dv. m-au 
întrebat mul ți ce gînduri am 
pentru jocul de la 13 noiem
brie cu Irlanda de Nord. Vă 
răspund cu aceleași cuvinte : 
dacă vom fi în stare, vom 
învinge cu 5—0

Gheorghe NlCOLAESCU

MECIUL DE LA UN CAP AT LA ALTUL
TIMIȘOARA, 28 (prin tele

fon). „Tricolorii" aleg terenul 
luîndu-și ca aliat vîntul. _ în 
primele 45 de minute, lăsind 
lovitura de începere de partea 
jucătorilor finlandezi. Si jucă
torii noștri încep partida In 
trombă. prima mare- ocazie 
derulîndu-se chiar în min. 2, 
cînd Hagi centrează „ca la 
carte", dar Coraș reia defectuos 
din apropiere. In min. 6. un 
„galop" al lui Cămătaru este 
stopat de inspirata zvîcnire a 
portarului Huttunen, care cu
lege balonul. Firesc, cade ți 
primul gol, In min. 0, cînd Bu- 
ropeus, presat, greșește pasa, 
HAGI interceptează și șutul, pe 
coltul opus, propulsează balonul 
in plasă. Atacurile echipei

noastre continuă și ocaziile se 
înmulțea la poarta echipei 
finlandeze : ratează Cămătaru 
(min. 8) și mai ales Coraș 
(min. 9). ultimul dintr-o ex
celentă poziție. Prima ocazie 
ceva mai clară a oaspeților o 
notăm în min. 16, cînd Rautiai- 
nen șutează de la marginea 
careului afară. Echipa noastră 
reia ofensiva și, în min. 
este la un pas de 2—0, 
Coraș reia defectuos de la 
6 m. în min. 35, o frumoasă 
acțiune personală a lui Cămă
taru se încheie cu un sui 
peste „transversală".

Repriza secundă debutează 
cu trei acțiuni succesive pe 
partea stingă, avîndu-1 in prim- 
plan pe Hagi, dar golul nr.

2 nu cade. Va veni însă, în 
min. 56, Ia o splendidă centrare 
a Iui Hagi, urmărită oportun 
pe partea opusă de MATEUT 
și șutul din unghi al hunedo- 
reanului ii lasă fără replică pe 
Huttunen. Jocul capătă mai 
multă claritate în atac și, în 
min. 77 la o reușită combinație 
între Klein și Gabor, balonul 
ajunge la Cămătaru. care de 
la 8 m trimite, din păcate, pe 
lingă stilpul din stingă al porții 
oaspeților. Finalul partidei îi 
arată și pe finlandezi ceva mai 
activi, cînd beneficiază și 
de o rară situație irosită 
Rantanen. Pînă la sfîrșitul 
tîlnirii mai notăm frumosul

mingea 
echipei

expediat de Mateut. 
trceînd peste poarta 
finlandeze.

ei 
de 
în- 
șut

Gheorghe NERTEA

Marginalii la partida de la Constanța

ECHIPA DE TINERET
Uvertură fără acorduri, 

marți la Constanța. Deși a ju
cat cu „albele" in ultimul său 
meci de acasă, din prelimina
riile europene, „tineretul" a 
făcut o „deschidere" neinspi
rată, care avea să-l ducă la 
o remiză modestă, in urma 
căreia liderul grupei, formația 
României, a trecut la minus 1 
In clasamentul „adevărului", 
micșorlndu-și șansele de caM- 
ficare. Pentru că echipa antre
nată de C. Drăgușin, A. Ior- 
dănescu și V. Kraus mai are 
de susținui două partide, am
bele In deplasare, cu Anglia 
șl cu Turcia, in timp ce Fin
landa va imitai acasă Turcia, 
iar „Anglia ți-a mărit șansele 
de a ciștiga grupa pentru că 
mai are două meciuri pe te
renul său, cu România ți Tur-

A PIERDUT ND ON PUNCT, CI 0 ȘANSĂ!

ker (S.UA.)
SCRIMA.

Luan Jujie
Vosceakina , ______ _____
boteva (UJl.sus.) ; aabie : i. 8. 
Indlrgasov (U.R.S.S.), 2. L. Csor- 
gradl (Ungaria), 3. V. Etropolakl 
(Bulgaria).

Floretă feminin : 1. 
(R.P. Chineză). 1. O. 
(V.R.S.S.), s. M. So-

VOLEI. Masculin, grupa A I 
Grecia — India 3—5, Japonia — 
Egipt 3—1 ; grupa B : Canada
— Iordania 3—0 ; grupa C : 
R. P. Chineză — Hong Kong 
3—0; grupa D : Coreea de Sud
— Belgia 3—9, Emiratele Arabe
Unite — Sri Lanka 3—2 ; femi
nin, grupa A ; Canada — Italia 
3—1, Japonia 
3—o ; grupa B : R.P.
— R.F.G. 3—0, Brazilia 
veția 3—1.

Canada
Marea Britanie 

Chineză 
- El-

LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
NUMERELE EXTRA-SE LA 

TRAGEREA PRONOEXPHES DIN 
23 AUGUST. Extragerea I : 28 . 22 
13 13 40 ZO ; Extragerea a n-a : 
36 42 21 18 24 27. Fond total de 
ctștigurl : 894 714 lei, din care
124 941 tei report la categoria 1.

CIȘTIGUBILE TRAGERII EX
CEPȚIONALE PRONOEXPKES 
IMN 18 AUGUST. FAZA I : Cat. 
Z : 1 variantă 100% a 39 859 Iei 
in cadrul căreia o excursie de 
2 locuri în R. S. Cehoslovacă și 
diferența In numerar ți 7 va
riante 25% a 9 965 lei ; cat. 3:1 
variantă 100% a 31 318 lei in ca
drul căreia o excursie de 1 loc 
In R. S. Cehoslovacă șl diferența 
in numerar și 10 variante 25% a 
7 839 lei ; cat. 4 : 20,00 variante

lTfla 5 4<n tei : cal. 5 : S245 a 
lei ; cat. < : «7,50 a 100 
cat. 7 : 6.541.25 a 40 tel. FAZA 
A H-a : eat. B : 3 variante
100% a 17 353 lei In cadrul că
reia o excursie de 2 locuri in 
R. S. Cehoslovacă și diferența tn 
numerar ți 1 variantă 25% a 
4 338 lei ; cat. C : 11,50 variante 
a 3 395 lei; cat. D : 50,25 a 777 
lei ; cat. E : 121,00 a 323 lei ;
cat. F : 4 167,00 a 40 tel.
• ASTAZI, JOI, este ULTIMA 

ZI pentru procurarea biletelor la 
tragerea obișnuită LOTO ce va 
avea loc vineri, 30 august. Nu 
lăsați pină In ultimul moment și 
jucați din timp numerele dv. 
preferate 1

da", după cum declara, obiec
tiv, la Constanța, antrenorul 
finlandez, J. Vakkila. „Tinere
tul" nostru a pierdut, deci, 
mai mult decit o victorie, a 
pierdut un prețios punct de 
sprijin pentru calificare ți, 
mai ales, o șansă de afirmare 
pe plan european. Dar ceea ce 
a nemulțumit numeroasa asis
tență de pe malul mării nu 
• fost atit rezultatul (care pu
tea fi ți mai răul), eîi evoluția 
de ansamblu slabă, cu mult 
sub posibilități. Jucătorii ro
mâni erau conștienți Înaintea 
partidei, de superioritatea lor 
tehnică ți tactică. Numai că 
au uitat că acest lucru trebuie 
dovedit in teren, acolo unde, 
val, reprezentativa noastră de 
tineret a rămas reatanțieră, 
mai ales, in organizarea jocu
lui. Altfel spus, un joc mo
dest, fără idee, fără inteligen
ță, care nu a putut decit să 
ajute adversarul, venit să-ți 
joace o ultimă carte. Se știa 
că echipa finlandeză are o 
rezistență fizică deosebită, in
să, se credea, că ea va fi a- 
nulată de căldura mare de la 
Constanța. .Numai că pentru 
a-1 obosi pe tinerii fotbaliști 
finlandezi, aceștia trebuiau 
„plimbați", hăituiți prin Învă
luiri și nu lăsați să se odih
nească în apărare, în liniște. 
Ori atacurile noastre statice 
(Văidean a fost ca și inexis
tent), dominarea oarbă, cu 
mingi cărate inutil (a excelat 
Mujnai, un alt corigent), au 
convenit de minune oaspeților, 
care s-au apărat fără efort. Și 
cum după pauză defensiva 
finlandeză avea să joace la...

umbră, a fost tot mai greu să 
se anuleze atuul oaspeților-, 
primii la balon în acest med) 
de calificare. Mai mult, prin’ 
jocul niaiv, de aruncare ta. 
atac fără suplinire (excepție,*^ 
Cristea, care a recuperat tal 
cel puțin zece faze critice), I] 
s-au creat formației nordicei 
condiții pentru contraatacuri^ 
care, cu mai multă atenției 
puteau fi transformate in 
Iuri. Ca să nu mai spunem âL 
formația română a avut ți 
șansă in final, cînd, după bara 
lui Soare, numai intervențiile 
inspirate ale lui Barba s-au 
opus fatrîngerii ,.ll“-lui nostru! 
Iar faptul că printre remarca
ți! reprezentativei române 
s-au aflat trei apărători (Bar
ba, Belodedici, Cristea — ul
timul, practic, fundaș de în
chidere), un mijlocaș (L. Bălai» 
—- de la care se aștepta, totuși, 
mai multă personalitate, avîn- 
du-se in vedere experiența 
lui) și nici un Înaintaș, ca și 
raportul șuturilor și al corne- 
relor, favorabil oaspeților, vin 
și spun că, deși gazdele eu 
dominat partida, oaspeții au 
fost mai periculoși.

Lotul de tineret, neînvins 
pină acum, in preliminariile 
europene, ți-a redus singur? 
marți, la Constanța, din șanse
le de calificare. Nu-i mai fa
mine acum decit să se reabi-J 
liteze în jocurile din Anglia 
și din Turcia. Dușul constăn- 
tean poate invita pe fiecare 
dintre componenții lotului la 
un dor de revanșă. O aștep
tăm !

Mircea M. IONESCU

S.UA


Andrei Socaci: DECI. LA ANUL NE VOM MĂSURA DIN NOU!

O excelentă șarjă a tricolorilor noștri, care se va încheia cu 
un nou eseu... Foto : V. BAGEAC

Debut convingător al rugbyștilor noștri In „Turneul Prietenia" (j)

ROMÂNIA - CEHOSLOVACIA 51-6
• Astăzi, tricolorii vor juca cu XV le R. D. Germane

IA cea de a doua zi a „Tur
neului Prietenia" la rugby ju
niori, reprezentativa României, 
care a debutat în competiție, a 
întrecut, la un scor astronomic 
formația Cehoslovaciei, cu 
51—6 (29—0). Verva liniei de 
treisferturi a tricolorilor noștri 
a constituit elementul 
harit al partidei, șase 
cei 9 jucători care au realizat 
eseuri pentru România fiind 
componenți ai acestui compar
timent. A fost o victorie facia
lă, aproape cu un singur sens 
de joc — către buturile „15“- 
lui cehoslovac, care s-a resim
țit după meciul din ajun, cu 
formația R. D. Germane. Ori
cum, întrecerea s-a ridicat la 
un bun nivel, imprimat îndeo
sebi de rugbyștii români, care 
se anunță protagoniștii compe
tiției. Sigur, în condițiile în 
care ei vor repeta, în partide
le următoare, convingătoarea 
prestație din acest meci.

Realizatori : Cojanu, Boldor, 
Barbu, Dinescu și Leon cîte 
un eseu. Rus, Ținea și losef, 
cite două eseuri și Piti, o l.p. 
și două transformări pentru 
România, Vrba două l.p. pen
tru Cehoslovacia.

Arbitrului Valorii Rostorguev 
(U.R.S.S,), care a condus ine
gal, cu multe decizii; imagina
re, i s-au aliniat formațiile :

ROMÂNIA : Piti (min. 71, 
Ion) — Rus, Ținea, Cojanu, 
Boldor — Puia; Leon — Josef, 
Borog, Gurănescu — Marin, 
Barbu — Costea. Dinescu (min.

Cioară (min. 73

domi- 
dintre

62, Botezatu), 
Mahmud).

CEHOSLOVACIA : Vrba - 
Vamberski, Safar, Hegr, Sine- 
cek — Mysicka, Mikula — 
Krecl. Judra, Ciganek — Kai
da, Matousek — Hiibner, Ma- 
tak, Mik.

In cel de-al doilea med (de 
fapt, în deschidere), reprezen
tativa U.R.S.S. — cu un gaba
rit Impunător, de 
formație de seniori __
pus de cea a Poloniei, de ase
menea, la un scor de proporții: 

con-
au a-

Andrei Socaci, deși abia în
tors de la Sodertalje, obosit de 
concurs, dar mai ales de drum, 
a acceptat totuși să ne facă o 
vizită la redacție pentru a ne 
acorda un interviu, înainte de 
a se sui în trenul de Alba-Iulia 
pentru ă-și revedea familia, de 
data asta în calitate de cam
pion mondial de seniori la hal
tere.

— Ce-ai simțit înainte de con
curs ?

— Aveam o bună dispoziție 
de luptă, dar știam că nu poți 
intra fluierînd pe podiumul unde 
urma să înfrunt numai cam
pioni mondiali, chiar și numai 
trei la număr ! Cit cîteva ore 
înainte de concurs, într-un parc 
din apropierea sălii „Skaniarin- 
ken“, lingă un splendid lac, 
m-am liniștit, m-am „adunat" 
și m-am urcat in autocar. Eram 
toți de la categoria 75 kg. Nu 
ne vorbeam, ne priveam doar 
cu coada ochiului. La încălzire, 
antrenorul bulgarilor, Ivan 
Abadjev, a tresărit cînd a vă
zut cu ce bară încărcată lu
cram. Trebuia să intru in con
curs cu 150. Bulgarii intrau cu

si

155. Mi-am zis că dacă e si 
mă bat cu ei trebuie să intru 
și eu la 155. Nea „Fănică" 
Achlm a fost de acord. De la 
egal la egal, ciștig pentru ci 
sint mai ușor (eu : 73,650 ; Var- 
banov : 74,500 ; Pașov : 74,650 ;
Mesșzi : 74,850). Totul era 
nu^ratez nici o încercare !

— Și cum s-au derulat, con
cret, momentele de pe podium ?

— Nu vedeam nimic in afară 
de podium 
mlntul se i 
rele mele, 
atmosferă 
plecării în : 
terminasem 
calaureat, 
Șerban m-a 
tul testului 
temică motivație, fără nici un 
fel de obstacole. A avut și n-a 
avut dreptate. Ultima încercare, 
la 162, am ratat-o. Toată „gru
pa a 4-a" a ratat-o, însă! A- 
poi, a urmat al doilea concurs 
— la aruncat. Bulgarul Varba- 
nov e tare. Nu i-a rezistat nici 
recordul mondial. Daci inși nu 
ratam a doua încercare — 195 
—, aveam șanse la două meda-

și de bară ! Tot pă- 
ghemuise la picioa- 
Simțeam in sală • 
entuziastă. Înaintea 

Suedia, deși in ajun 
cu examenul de ba- 
psihologul Maria 

i asigurat că rezulta- 
indică o foarte pu

Iii de argint, in loc de bronz, 
la aruncat și Ia total. Dar a 
fost „dacă"...

— Ai urmărit întrecerile di
nainte ?

— Da, pentru că nu mă spe
rii cind văd ratări la alții, că o 
să mi se intimple și mie. L-am 
urmărit in mod special pe bul- . 
garul Naom Salamanov : să • 
prind cite ceva de la el. Are 
forță extraordinară, motiv 
esențial pentru care nu ratează 
încercări, dar și tehnica sa e 
impecabilă, și știe să se con
centreze. Le am și eu. dar 
ca el.

— Le vei putea dobindi ? 
ce crezi că vei obține ?

— Prin aplicarea întocmai 
noii metodologii, 
zează pe tineri, voi putea aspi
ra la un toc fruntaș la „Dra
gonul de argint", in Țara Gali
lor, și la „Cupa mondială", la 
Monte Carlo. Iar la anul, sper 
să pășesc din nou pe treptele 
podiumului 
mondiale, -de 
niori. Tihăr 
ambițios sint 
am. Deci, la anul ne vom mă
sura din nou !

nu

Si

a
care-i favori-

ia campionatele 
juniori și de se- 

sint, sănătos sint, 
și antrenori buni

Horio CRISTEA

ini

1N TUIIMUL DE RGtiDY

DE LA MOSCOVA. ROMÂNIA

(lincrd) - CEHOSLOVACIA
89-3 !

MOSCOVA, 28 (Agerpres). — In 
cadrul turneului internațional de 
rugby de la Moscova, echipa de 
tineret a României a învins cu 
scorul de 89—3 (27—3) formația
Cehoslovaciei. Intr-un alt joc.Cehoslovaciei. Intr-un 
selecționata secundă _ . 
a întrecut cu 12—9 (3—9) 
Poloniei.

In clasament conduce 
reprezentativă a U.R.S.S. 
puncte, urmată de echipa 
neret a României

a U.R.S.S.
echipa

prima 
CU 9 
de ti- 

8 puncte, 
U.R.S.S. „J3“. Polonia cu cîte 6 
puncte —
puncte>

veritabilă
— a dis-

62—10 (40—6). în aceste 
diții,. rugbyștii sovietici 
vut jocul la discreție.

Arbitrul Gheorghe 
(România), care _ _ __ „_
prin autoritate și competență, 
a condus echipele :

U.R.S.S. : Dzadanidze —• 
Slimmez, Romanov, Olejnikov, 
Rudanewski — Vinogorov, Lo
st — Sinizin, Gladkov, Mosea- 
kov — Sapega, Smirnov — 
Kolesnikov, Borisov, Bere- 
zowski. ■,

POLONIA : Wielgocz — Bar- 
wiak, Jamka, Dzieciot, Chole- 
winski — Jamworski, Bemat
— Marciniak, Bender, Nowak
— Malamowski, Swiderskl 
Majcher, Serafin, Zolich.

Au marcat : Vingorov — 
eseuri, Moseakov — 2 eseuri, 
Romanov, Berezowski, Glad
kov, Rudanewski și Sinizin cî
te un eseu și Dzadanidze — 
un eseu și 9 transformări, res
pectiv Bender — eseu și Dzie- 
eiot — 2 l.p.

Joi, în ziua a 3-a a turneu- 
, lui. România — R. D. Germa

ni (ora 16,30) și U.R.S.S. — 
Bulgaria (ora 18).

COMPETIȚIILE EUROPENE LA HANDBAL „Mondialele" de canotaj

s-a
Hușiiu 
impus

BASEL. In localitate, la se
diul F.I.H., a avut loc tragerea 
la sorti a partidelor din cadrul 
competițiilor europene inter- 
cluburi. la handbal. Potrivit de
ciziei forului internațional, une
le echipe, între care toate for
mațiile române, au fost califi
cate direct în turul al doilea. 
Din tara noastră vor lua parte: 
Steaua București în „C.C.E.*,

Minaur Baia Mare în „Cupa cu
pelor*1. Politehnica Timișoara in 
„Cupa Federației", la bărbați, 
respectiv Știința Bacău în 
„C.C.E.*, Terom Iași în „Cupa 
cupelor" si Chimistul Rm. Vîl- 
cea în „Cupa Federației", la fe
mei.

Primul tur se va desfășura *la 
29 septembrie și 6 octombrie.

ÎN FAȚA

FAZELOR FINALE

winski — Jamworski,
— Marciniak, Bender,

Tiberiu STAMA

3

ACTUALITATEA ÎN ATLETISM
CAMPOBASSO. Recordmanul 

mondial la 10 000 m, portughezul 
Fernando Mamede a ciștlgat 
cea de a opta ediție a crosului 
de la Campobasso. în sudul Ita
liei, acoperind 10,4 km în 30:02,60. 
Cursa feminină, pe 3,4 km, a 
venit britanicei Jill Clarke 
16:40,79.

LONDRA. Din cauza unei
tinderi musculare britanicul 
Steve Cram este obligat să pună 
punct, prematur, activității com- 
petiționale tn acest strălucit se
zon. Cram este profund afectat

re-
tn

ln-

C. M. DE CICLISM PE PISTĂ

Cehoslovacia

BASSANO DEL GRAPPE. 
S-au încheiat Întrecerile cam
pionatelor mondiale de ciclism 
pe velodrom. Iată rezultatele : 
FEMEI: viteză: 1. Isabelle Nico- 
loso (Franța). 2. Connie Paras- 
kevin (S.U.A.). 3. Natalia Kru- 
selnițkaia (U.R.S.S.) ; 
TORI : viteză : 1. Lutz 
lich, 2. Michael Hubner, 
Gudo Kuschy (toți din 
Germană) ; tandem — 
1—2. Cehoslovacia — 
victorie în două manșe (ultimii 
200 m în 10,34 și 10,32) ; finala

AMA-
Ness- 

3. Ralf 
R. D. 
finala 

S.U.A.,

3—4. R.F.G. — Franța, victorie 
în două manșe ; PROFESIO
NIȘTI : semifond (disputat timp 
de o oră): 1. Bruno Vicino (Ita
lia) 71,737 km, 2. Danny Clark 
(Australia) la 55 m, 3. Werner 
Betz 
vani 
etc. ;
tiune
Ier (Elveția) 50 km in 1.04:07 — 
59 p. 2. Hans Ledermannh (El
veția) 38 p, 3. Stefano Allocchio 
(Italia) 33 p, 4. Michael Marcu- 
ssen (Danemarca) 31 p, 5. Gary 
Sutton (Australia) 30 d etc.

Urmează acum desfășurarea 
probelor de fond, pe șosea.

(R.F.G.) Ia 80 m, 4. Gio- 
Renosto (Italia) la 82 m 
cursa individuală, cu adi- 
de puncte: 1. Urs Freu-

de această situație care l-a împie
dicat să Încerce, luni seara, la 
Londra, să doboare recordul mon
dial pe 2 
blenz. să 
gător din 
să-și reia, 
condu! pe 
Julie crt.

mile, iar Ieri, la Ko- 
redevlni primul aler- 
lume pe 1500 m, adică 
de la Said Aouita, re
care l-a realizat la ÎS

Crystal Palace 
întilnlrea masca-

Elin a exista o anume re
gulă, statuată ca atare, totuși 
practica a impus ca întrecerile 
sportive să se adreseze, tn 
.primul rind, celor mai buni, 
din rlndurile cărora urmează 
să fie aleși, intr-adevăr, cei 
mai buni. Și acești cei mai 
buni pot fi. desigur, cei mal 
talentați, cei mai apți pentru 
marea performantă, cei mai
ales, un neofit nu se 
impune în întrecere cu 
mal buni. Nici măcar din 
timplare !...

Dar, iată o întîmplare,

bine pregătiți etc. Astăzi, mai 
poate 

cei 
tn-

.----- , de
care oină acum nici nu ne-am 
fi putut imagina că ar exista... 
tn orașul american Ponte 
Verga in Florida, a avut loc, 
la începutul. lunii iulie, un 
concurs de golf de un carac
ter cu totul inedit, tn joc a 
fost pus titlul de... cel mai 
slab 'jucător de golf din Sta
tele Unite. După ce s-a făcut

tâm-tamul de rigoare, de ne
crezut, la start s-au aliniat nu 
mai puțini de 627 de jucători 
care-și revendicau, astfel, tit
lul de... cel mai slab din țară, 
de la Atlantic la Pacific ! 1

Competiția a fost ciștigată 
de un băcan din Fayette City 
(Pennsylvania), un oarecare 
Angelo Spagnolo, căruia i-au 
fost necesare 257 de lovituri 
de „crosă“ pentru a acoperi 
întregul traseu. El și-a asigu
rat „succesul" la penultima 
țintă, a 17-a, unde i-au fost 
necesare 66 de lovituri pentru 
a introduce mingea în * ,„gro- 
pltă-țintău. Tot de 66 lovituri 
a avut nevoie și Calvin Peete 
pentru a străbate ..întregul 
parcurs, ca să cîștige „Tur
neul campionilor" l..,

Sînt, precum se vede, cam
pioni și... campioni !

Romeo VILARA

LONDRA, la 
s-a desfășurat 
lină între echipele reprezentative 
ale Angliei 196 p. Poloniei 160 p, 
Ungariei 133 p și Cehoslovaciei 
148 p. Cîteva rezultate : 100 m : 
Asquith (A) 10,36 ; 200 m : Reld 
(A) 20,98 ; 400 m : Bennett (A) 
45,54 ; 1500 m : Reilz (A) 2:43,32; 
110 mg : Bakosl (U) 13,05 : 400
mg : Holtom (A) 49,SI ; lungime : 
Leitner (C) 7,83 m ; triplu : Pas- 
toslrskl (P) 17,05 m ; înălțime :
Zvara (C) 2,30 m ; greutate : 
Machura (C) 20,84 m ; disc : Bu- 
gar (C) 65,94 m ; ciocan : Szltas 
(Uț 77,30 m.

ROMA. In clasamentele „Mare
lui premiu IAAF-Mobil“ In cursa 
feminină de 800 m, Doina Me- 
linte și Jarmila Kratochvilova se 
afli ia egalitate, pe primul loc, 
cu 41 p.

BRUXELLES. Concursul „Me
morialul Ivo Van Damme" con
stituie o nouă etapă, penultima, 
din cadrul „Marelui premiu 
IAAF-Mobil“. Ei va avea loc inli
ne, după-amlază, pe stadionul 
Heysel, Finala competiției, re
amintim, se va desfășura la 7 
septenfbrie, pe „Stadio del Cen- 
tomtlla" din Roma,

C.M. DE JUNIOR!

în patru orașe din Uniunea So
vietică au continuat meciurlie din 
grupele Campionatului mondial 
de juniori I. Brazilia, în grupa 
„B“ și Mexicul, în grupa „D“ au 
acumulat cîte 4 puncte din două 
partide și. au mari șanse de ca
lificare în etapa superioară. Și 
U.R.S.S., 3 p în grupa „C“, con
duce la un punct diferență. în 
timp ce Bulgaria și Ungaria, am
bele cîte 3 p, luptă pentru. cîș- 
tlgarea grupei „A“. 
zultate t Columbia
1—1 în grupa „A“ ; 
Spania 2—0 în grupa 
trai la

CAMPIONATE 
MECIURI AMICALE

• ANGLIA, 3 meciuri disputate 
marți seara, în etapa 4 : Luton 
— Arsenal 2—2 ; Queen's Park 
Rangers — Nottingham Forest 
2—T; Southampton — Aston Villa 
0—0. Manchester United conduce 
cu 12 p. urmată de Sheffield 
Wednesday cu 10 p, ultimul loc 
fiind ocupat de West Bromwich 
Albion, cu un singur punct.

Ultimele re-
— Bulgaria 

; Brazilia — 
„B“ ; Aus- 

Canada 8—a în grupa 
; Mexic — Paraguay 2—0 în 

grupa „D“.

• FRANȚA, meci în devans din 
etapa 9: Laval — Toulon 2—0. 
Celelalte partide ale etapei se 
desfășoară mîlne.
• ARGENTINA, ei. 9 : Bocâ 

Juniors — Platense 2—2 ; Espanol 
— Temperley 2—0 ; Gimnasta y

Campionatele mondiale de 
canotaj au continuat, miercuri 
în program figurînd întrecerile 
din recalificări. în proba de 4 
visle fete aflindu-se în compe
tiție și echipajul nostru, cele
lalte ambarcații românești fiind 
calificate, după cum se știe, 
încă din serii in fazele supe
rioare.

Fetele noastre au făcut, de 
această dată, o cursă tare, ele 
avînd ca adversare echipajele 
din Olanda, Canada, Marea 
Britanie și R. P. Chineză. A- 
plicind o tactică adecvată, A- 
nișoara Sorohan, Veronica Co- 
geanu, Anișoara Bălan și Tiție 
lord ache au controlat întrece
rea de la un cap la altul, ter- 
minînd învingătoare în 6:38,98 
și califieîndu-se, astfel. în fi
nală.

Astăzi este zi de pauză, ur- 
mînd ca simbătă și duminică 
să se desfășoare semifinalele și 
finalele acestei importante 
competiții, care are loc în loca
litatea Hazewinkel (Belgia).

TURNEUL

FLUSHING

DE LA

MEADOWS
primul tur al 

internaționale de
Rezultate din 

Campionatelor 
tenis ale S.U.A., masculin: Lloyd
— Pecci 7—5, .7—5, 7—5 ; Fleming
— Acuna 6—4, 6—2, 7—6 ; Vilas — 
Masur 7—6. 6—7, 6—4, 3—6, 6—1 ț 
Becker — Doohan 6—4, 6—1, 6—2; 
McEnroe — Glickstein 6—1, 6—7, 
2—6, - 
vary 
4—6, 
6—2,
6— 4,
7- $,
6—4 ; Bassett
6— 7.
7— 5, 7—3.

— AJiruivis terii o—1, o—i,
6—3, 7—6 ; feminin : Temes-
— Caterina Maleeva 6—2,

6—2 ; Mandlikova — Brown
6—1 ; Turnbull — Ruzicl .
6—1 : White — Tanvier 0—6,
6— 4 ; Kim — Bunge 6—4,

Budărova 6—0,
7— 5 ; Hanika — Fairbanks

Esgrîma — Instituto 1—0 ; Velez
— Huracan 2—0 ; Newell's Old 
Boys — Union 2—0 ; Racing Club
— Estudiantes 1—1; Talleres — 
San Lorenzo 3—0 ; Chacarita — 
Argentinos 1—2 ; River Plate — 
Independiente 0—1. Argentinos Ju
niors (care conduce în clasament 
cu 13 p din 7 j, urmată de Ri
ver Plate, cu 12 p din 8 J) se 
află și în fruntea grupei I pre
liminare a „Cupeț Libertadores“, 
cu 9 p. după ce s-a impus în 
ultima partidă disputată în com
pania lui Fluminense Rio de Ja
neiro, cu 1—0. Celelalte echipe 
calificate pentru semifinalele a- 
cestel competiții ; Blooming (Bo
livia), din grupa a 2-a, Penarol 
Montevideo (Uruguay), din grupa 
a 3-a America Call (Columbia), 
din grupa a 4-a. Nacional Quito 
(Ecuador), din grupa a 5-a.
• Meciuri amicale, la Moscova: 

U.R.S.S — R.F.G. (tineret) 2—1 ; 
la Grevenmacher : Luxemburg — 
Fortuna Koln 1—1 ; la Los Ange
les : Mexic — Bulgaria 1—1.
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