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Marginalii la medul-retur România — Finlanda

TRICOLORII - PE UN LOC (2) PE CARE 
AR TREBUI SĂ RĂMÎNĂ

® Formația oaspete, un foarte incomod partener de întrecere ® Se ratează 
în continuare din poziții rarisime ® Un maximum de atenție pentru exqmenele 
viitoare ® O împrospătare a lotului ar fi necesară

Foarte aprig disputat ii apa
re, pe bună dreptate, unui ob
servator atent cit de cit locul 
2 în grupa a treia a prelimi
nariilor campionatului mon
dial.

Dintre cele 3 concurente din 
momentul ,,desprinderii" An
gliei), România, Irlanda de 
Nord și Finlanda, ultima a 
pierdut, de miercuri, teren de
cisiv, lăsîndu-le pe primele 
două să se întreacă, în conti
nuare, pentru a obține cîștig 
de cauză.

Le-a „lăsat" este un fel de a 
vorbi, intrucît cel puțin in 
partida de la Timișoara, echi
pa Finlandei făcînd apel la 
atu-ul ei principal, puterea de 
luptă, moștenită de la marele 
Paavo Nurmi, a fost un ad
versar extrem de incomod 
pentru fotbaliștii români. Com
bativi și foarte deciși in sco
pul de a răonîne in cursă, ju
cătorii finlandezi n-au omis 
nimic din ceea ce utilizează, de 
regulă, o formație oaspete 
conștientă de superioritatea de 
facto a partenerei de întrecere:

1) o dispunere ermetică în 
preajma porții lui Huttunen:

2) o ambiție rar Întâlnită, 
chiar și în Întâlnirile cu o mi
ză. deosebită;

3) o predilecție pentru mij
loacele neregulamentare, amin
tind, nu o dată, de mult huli
tul antifotbal, generator de 
contacte periculoase, de acci
dentări, cum au fost și acestea 
suferite de Iorguleseu și B3- 
loni, care-i fac indisponibili 
pentru o bună bucată de vre
me.

A fost vorba de o „tactică

Campionatele mondiale de box — tineret

CEI 12 „PROBABILI" 
Al ECHIPEI ROMÂNIEI
• Pre??d,ntele A.I.B.A., |o București • Drumul cel mai scurt 
dintre liceu ți cantonament... • Antrenori de la cluburi martori 

oculari la ultimele pregătiri ale tricolorilor

- în timp ce la aeroportul in
ternațional Otopeni avioanele 
aduc de peste mări și țări de
legațiile de sportivi partici
pante la cea de a III-a ediție 
a Campionatelor mondiale de 
box de la București, la Com
plexul sportiv „23 August" din 
Capitală, în imediata apropiere 
a arenei care va găzdui între
cerile, pregătirile pugiliștilor 
români continuă. Antrenorii 
Eustațiu Mărgărit, Relu Auraș 
și Emil Popa au redus efecti
vul, apropiindu-se de... echipa 
definitivă, pe care E. Mărgărit 
ne-a declarat că o va anunța 
oficial abia sîmbătă. Această 
reținere „strategică" nu ne îm
piedică să anticipăm, pe baza 
galelor de selecție la care am 
asistat, mulți dintre candidați 
cîștigîndu-și. cum se spune, 
prin luptă dreptul de a fi ti
tularizați în echipa României 
pentru „mondialele" care vor 
începe duminică pe ringul de 
la Patinoarul „23 August". Ia- 
tă-i, deci, pe cel 12 „proba
bili", în ordinea categoriilor: 
Marian Popa, Marcelică Tudo- 
riu. Daniel Dumitrescu, Daniel 
Măeran, Glani Gogol, Ion Pal, 
Ștefan Drișcu, Marian Gavri- 
lă, Dumitru Beșliu, Traian Va- 
sile Damian, Ilie Corbu, Iulian 
Dr&ghicl.

I-am văzut ieri dimineață pe 
tinerii boxeri la antrenament. 
Cînd s-a dat „raportul", am 
remarcat lipsa „semimuștei" 
Marian Popa. Am aflat că este

Minutul 56 al partidei de la Timișoara : Mateuț (in stingă ima
ginii) a marcat al doilea gol al naționalei noastre. Colegul lui 
de reprezentativă ți de club, Gabor (nr. 17) iți manifestă bucuria 

Foto : Iorgu BĂNICĂ
specială" care, se pare, i-a 
surprins pe jucătorii noștri, de 
vreme ce a trebuit să treacă 
un timp, nu prea scurt, pină 
ce să se dumirească de faptul 
că un sistem defensiv, grupat 
pe principala zonă, de finali
zare, nu poate fi „dejucat" cu 
pase lungi,, la angajament fi
zic sau cu mingi înalte, trimise 
in mijlocul suprafeței de pe
deapsă, păzită, de regulă, de 
Houtsonnen, Europeus,* Ikalai- 
nen și, în ultimă instanță, de 
portarul Huttunen, care, astfel 
„jucat", avea vreme suficientă 
să anticipeze și să „iasă" pen
tru intervenții prompte și si
gure.

Au fost necesare, în aceste 
condiții, repetate apeluri de 
pe banca' conducerii tehnice, 

plecat împreună cu antreno
rul emerit Ion Popa, consilier 
la echipă, să-și dea, se pare, 
o restanță la matematică, la 
Liceul „Timpuri Noi". Desigur, 
maestrul Popa nu-1 putea aju
ta cu nimic pe Marian la exa
men, dar îi putea arăta după 
examen că... drumul cel mai 
scurt dintre Liceu și cantona
ment este linia dreaptă. în 
sala de antrenament vin ade
sea și oaspeți. Ieri dimineață 
asista la pregătiri antrenorul 
Drăghici de la Tr. Severin,

Petre HENJ

(Continuare tn pag. 2-3)

1-8 septembrie, „Turul României14

LA START, CICLIȘTI DIN EUROPA ȘI ASIA
• Reprezentativa României - o echipă tinără, avindu-l in frunte 
pe cel mai experimentat rutier: Mircea Romașcanu • R.D. Ger
mană prezintă o formație puternică • Ciștigâtorul de anul tre

cut, Constantin Căruțașu, in selecționata Dinamo București

„Turul României", ajuns la a 
23-a ediție, sprintează spre... 
start. Duminică, la Cîmpulung 
Muscel, se va constitui cara
vana. Apoi, de-a lungul a 8 
zile, cel peste 80 de rutieri 
din 5 țări vor parcurge aproa- 

I

de unde se solicita un joc 
calm și lucid, bazat pe combi
nații variate, precise, cu învă-

Gheorghe NICOLAESCU

(Continuare in pag 2-3)

Campionatele europene de atletism juniori
I W IUI III    —rT~T~l------------------------------------------------------- -

MARILE RESURSE ALE ȘCOLII - FEMININE ROMÂNEȘTI

DE SEMIFOND Șl FOND S-AU RELEVAT Șl LA COTTBUS
La Cottbus, un mic oraș din

R.D. Germană, dar cu frumoa
se tradiții în sportul de mare 
performantă, s-a desfășurat 
cea de-a VIII-a ediție a Cam
pionatelor europene de atletism 
pentru juniori. Bucurindu-se 
de un real interes din partea 
organizatorilor și de un mare 
succes de public (ce poate fi 
mai frumos și mai stimulativ 
pentru un tînăr atlet, aflat în 
pragul lansării, decît un sta
dion modern, cochet, destinat 
primei discipline olimpice și 
plin cu mii de spectatori!), a- 
ceastă întrecere a celor mai 
tinere speranțe olimpice (atle
te pină la 18 ani, atleți pînă 
la 19) a reunit la locul de con
curs peste 600 sportivi și spor
tive din 28 de țări europene.

Printre aceștia s-a aflat și 
mica delegație a juniorilor 
români care, trebuie spus de 
la început, și-a îndeplinit obi
ectivul propus pentru marea 
întrecere continentală. Dintre 
cei 14 competitori aflați la
ora startului pe listele de
concurs 11 au trebuit să trea
că prin „furcile caudine" ale
fazelor preliminarii (calificări, 
serii, semifinale), 10 ajungînd 
în finalele probelor respective. 
Iar bilanțul a fost: 3 medalii 
de aur (Maria Pintea — 2:03,22 
la 800 m, Ana P&durean — 
4:16,32 la 1500 m, Cleopatra 

pe 1200 km, trecînd prin Rm. 
Vîlcea și Căciulata, Sibiu și 
Alba Iulia, Turda și Tg. Mu
reș, Sovata, Lacul Roșu și Pia
tra Neamț, Roman și Iași, 
Vaslui și Bacău, Adjud, Foc
șani și Buzău, Mizil și Ploiești

JOCURILE MO^DIAIE UNIVERSITARE Df VARĂ
• Crisdcana Cojocarii - primul timp al semifinalelor 
la too m farduri • Fiorin scgărecanu printre 

protagoniștii compctiflci de tenis • Florctistclc 
intre primele 8 la echipe

KOBE (prin telefon). Desfășurindu-se sub 
însemnele binecunoscute ale Anului Interna
țional al Tineretului — „Participare, Dezvolta
re, Pace", marea întrecere a tineretului spor
tiv studios a ajuns la jumătate. Disputele sînt 
urmărite, în continuare, cu mult interes, 
competitorii demonstrîndu-și calitățile, făcînd 
totul pentru a realiza clasări cit mai bune în 
ierarhiile Universiadei. Dacă gimnastica și ju-

doul au ieșit din „scenă" — prima disciplină adueîndu-ne fru
moase satisfacții —, a venit rîndul atletismului să intre în 
prim-plan, sportul-sporturilor desemnîndu-și joi trei campioni.

PRIMELE PROBE, PRIMELE 
FINALE PENTRU ATLET II 

ROMÂNI
La ora celor dinții starturi, 

cea mai în formă dintre atle
tele noastre a fost Cristieana 
Cojocaru. Ea a avut primul 
timp al zilei la 400 m garduri, 
cîștiglnd cea de a treia semi
finală (nu s-au disputat serii) 
in 55,90, Învingătoarele celor
lalte două semifinale fiind 
cronometrate în 56.38 — M. 
Novtskalte (U.R.S.S.). respec
tiv 56,30 — J. Stalmach (Polo
nia). Si Nicoleta Vomicu s-a 
calificat în finala de vineri, 
sosind a patra. în a doua se
mifinală, cu 56,70, devansată 
de Stalmach. Sheffield (S.U.A.) 
56,55 și campioana olimpică El 
Moutawakil (Maroc) 56,57. In 
finală se anunță o luptă inte
resantă, la care vor mai parti
cipa. în afara sportivelor a- 
mintite. M. Oflso (Nigeria) — 
57,64 și S. Williams (S.U.A.) 
56,31.

Dublă prezență românească 
și în cursa decisivă — care are 
loc tot vineri — la 1500 m : 
și-au asigurat calificarea în 
urma semifinalelor de joi Ella 
Kovacs și Margareta Keszeg. 
Iată, de altfel, lista completă a 
finalistelor, cu performanțele 
Înregistrate: Ramoe (Chile) 
4:17,91, GloUltti (Franța) 4:18,02,

Pălăcian — 9:05,52 la 3000 m), 
trei locuri 8 (Corina Roșioru — 
24,14 la 200 m, Carmen Sîrbu

Plutonul alergătoarelor de 3 000 m este condus de reprezentantele 
României, Cleopatra Pălăcian fi Dorina Calenie (229), prima dominlnd 
finala pini la sosire Foto : KLAUS schlage (R.d.g.)

— 6,23 m la lungime, Lenuța 
Ignat — 23:24,94 la 5 km marș), 
un loc 7 (Corina Roșioru — 
11,81 la 100 m), două locuri 8 
(Adriana Dumitru — 4:24,69 la 
1500 m, Ana-Maria Drighia — 
60,54 la 400 mg), un loc 9 (Du- 

pentru a ajunge la 8 septem
brie la București. Febra pre
gătirilor a atins apogeul. La 
comisia de organizare sosesc 
din oră în oră vești din țară 
și de peste hotare. Preparati
vele la Cîmpulung Muscel, 
Alba Iulia, Tg. Mureș, Iași și 
ia alte localități, în care cara
vana va face popas, sînt in 
stadiul final... Arbitrul princi
pal, delegat al Federației in-

Becford (S.U.A.) 4:18,08. Mar- 
guette (Canada) 4:18,33. Sino- 
bas (Spania) 4:18.48. Kovacs 
(România) 4:19,32, Brunat (Ita
lia) 4:19,72, Waren (S.U.A.) 
4:20,25. Kitova (U.R.S.S.) 4:20,32, 
Chalmers (Canada) 4:20,71, 
Keszeg (România) 4:20,81. Ser
gent (Franța) 4:21,17. Primul 
obiectiv al atletelor noastre — 
calificarea în finală — fiind 
îndeplinit, așteptăm ca ele să 
ridice nivelul prestațiilor. ca 
timp și. mai ales, ca poziții în 
ierarhia finală a probei.

Dintre cele trei finale dis
putate joi, ne-a interesat cea 
de greutate feminin. în care a 
evoluat și Simona Andrușca. 
Deși nu a fost proba ei favo
rită (e specialistă la arunca
rea discului). Andrușca putea 
conta în lupta pentru medalii 
dacă ar fi aruncat greutatea la 
nivelul maxim al posibilități
lor. Dar, cu doar 17,17 m, ea 
s-a văzut nevoită să se mul
țumească cu locul cinci...

PREZENTE ROMANEȘTI IN 
SEMIFINALE LA TENIS

Dintre tenismenii noștri. 
Florin Segărceanu este acela 
care continuă cursa pentru 
medalii pe toate... fronturile. 
La simplu, el l-a depășit clar.

(Continuare in pag. 2-3) 

mitru Dobre — 3:49,49 la 1500 
m) un loc 10 (Dorina Calenie 
— 9:37,43 la 5000 m). două 

locuri 11 (Victor Barbu —
8:17,03 la 3000 m și Ilie Elena
— 14:40,22 la 5000 m). Bilanț

Paul SLAVESCU

(Continuare in pag 2-3) 

ternaționale de ciclism ama
tor, iranianul Simon Petrosian, 
și-a anunțat sosirea... Delegați
ile Turciei și Poloniei își fac 
de-acum acomodarea cu tra- 
șeele din țara noastră... Echi
pa Siriei este așteptată astăzi 
la ora 12 la Aeroportul Oto
peni. Puternica reprezentativă 
a R.D. Germane va sosi sîm
bătă la ora 17.

între timp, alergătorii din 
cele 10 formații românești își 
desăvîrșesc pregătirile în „Cu
pa Voința". Antrenorii selec-

Hristache NAUM

(Continuare in pag. 2-3)



JOCURILE MONDIALE UNIVERSITARE DE VARĂ
(Urmare din pag- 1)

în turul al treilea, pe vest-ger- 
manul K. Giesker, cu 6—3. 
6—2. Florin și-a asigurat, tot
odată. prezenta în două semi
finale. După victoria de la 
dublu masculin, de miercuri 
(alături de Andrei Dîrzu), el 
a trecut împreună cu Daniela 
Moise, de faza sferturilor de 
finală si la dublu mixt: 6—1. 
6—1 cu A. si E. Diaz. din 
Mexic.

Au părăsit. în schimb, com
petiția de simplu A. Dîrzu — 
care a cedat cu 6—3, 3—6. 5—7 
ta fata sud-coreeanului B. Kim 
— și Daniela Moise. învinsă în 
sferturi de principala favorită 
a turneului, sovietica Larisa 
Savcenko. cu 7—5, 6—3.

Echipa noastră feminină de 
floretă a pășit cu dreptul în 
preliminarii. Ea a obtinut două 
victorii 
Coreea 
S.U.A. 
toarele 
indigo: 
sabeta ____
lia Oros și Georgeta Beea — 
cîte 2. în urma acestor rezul
tate. floretistele noastre au ac
ces în etapa eliminărilor direc
te. de vineri, unde vor avea o 
misiune foarte dificilă întîl-

cu 
CU

concludente: 9—3 
de Sud si 9—1 

In ambele întîlnixi. au- 
victoriîlor au fost... la 
Keka Lazar cîte 3. Eli- 
Guzganu-Tufan, Roza-

„Top 12“ la tenis de masă

DOI ÎNVINGĂTORI MERITUOȘI
m Sala sporturilor din Tg. 

Mureș’ s-au desfășurat Întrecerile 
tradiționalei competiții de tenis 
de masă „Top 12“, organizată de 
CJ.E.F.S. Mureș și la care par
ticipă cei mai buni seniori șl 
senioare. Ca șl la edițiile prece
dente, sportivii au oferit dispute 
Interesante, echilibrate. multe 
dintre ele Încheiate cu scoruri 
surpriză. După două zile — sub
liniem organizarea foarte bună a 
concursului — victoria a reve
nit bucureștencei Cristina Enu
lescu (MILMC — IMGB) — la 
feminin și craloveanulul Simion 
Crișan (A.S.A. Universitatea) 
dar. succesul lor, pe deplin me
ritat, s-a conturat totuși cu di
ficultate, adversarii — cel mai 
multi cu o foarte bună expe
riență — tăcând, la rîndu] lor, 
deosebite eforturi pentru a-și a- 
propia victoria.

In competiția feminină, s-au 
remarcat sportivele de la MILMC 
IMGB (antrenor V. Dumitrescu), 
Cristina Enulescu șl Anca Che- 
ler ocuplnd primele două locuri, 
înaintea unor jucătoare bine 
cotate : Maria Alboiu. Liana 
Măcean, Marla Losonczl, Nela 
Stoinea s.a. De altfel, dintre re
zultatele Înregistrate sint de re
ținut : Cristina Enulescu cu 
Anca Cheler 2—0, cu Maria Al
boiu 2—1, cu Liana Măcean 1—2 ; 
Anca Cheler cu Maria Alboiu 
2—1, cu Liana Măcean 2—1 ; 
Maria Vintilă — Nela Stol-

„EUROPENELE" DE
(Urmare am pag. 1)

care, după cum se vede, a 
avut plusuri și destule minu
suri, asupra cărora vom reveni. 
Și cîteva cuvinte despre două 
clasări cu mult sub așteptări, 
dar din cauze opuse și cu cir
cumstanțe deosebite: Cristina 
Misaxoș, care n-a depășit faza 
semifinalelor Ia 800 m și Eli- 
sabeta Anghel, care n-a înche
iat întrecerea heptatlonului, a- 
bandonînd înaintea ultimei 
probe, cea de 800 m. Prima 
atletă, aflată la o vîrstă (16 
ani), mult sub limita superioa
ră, și lipsită de experiența 
durelor întreceri, a fost prinsă 
într-una din semifinale într-o 
busculadă după primii 400 
metri, cînd a căzut și nu a 
mai putut recupera decît o 
parte din handicap, in pofida 
îndirjirii cu care a luptat pînă 
Ia capăt. Cealaltă, însă, cu 
toane și mari oscilații în de
rularea probelor (la înălțime, 
cu 1,59 m și la suliță, cu 30,08 
m, a adunat foarte puține 
puncte), neputîndu-și controla 
nervii, a acuzat înaintea fina
lului — cînd ocupa poziția 10 
din 11 concurente — o așa zi
să... accidentare. Și dintr-o 
candidată autorizată la podiu
mul „europenelor", așa cum o 
acreditase și rezultatul recen
tului „Concurs Prietenia" de 
la Pitești, Elisabeta Anghel a 
încheiat întrecerea într-o pos
tură neonorantă. Singura, de 
altfel, a micii noastre delegații.

Evident că un capitol aparte 
I-au scris noile campioane eu
ropene, Maria Pîntea, Ana Pă- 
durean și Cleopatra Pălăcian, 
ordinea fiind doar cea a dis
tanțelor și a cronologiei desfă
șurării curselor și nicidecum 
cea a valorii, întrucit aceste 
trei tinere și talentate atlete, 
împreună, au dovedit și Ia 
Cottbus, în fața elitei atletis
mului european, valoarea înal
tă, competitivă pe plan inter

nind formația Uniunii Sovieti
ce. într-un meci decisiv, pen
tru intrarea în „cvartetul" de 
elită al competiției.

După încheierea concursului 
individual — în care, reamin
tim. sportivii noștri au cucerit 
trei medalii (una de argint si

FIȘIER
ATLETISM. Greutate £ : 1. Na

talia Lisovskaia (URSS) 20,47 m;
1. Y. Yanqin (R. P. Chineză) 
17.79 ; 3. R. Pagei (S.U.A.) 17,46... 
5. Simona Andrușca (România) 
17,17 ; 5 km marș f : 1. Alexan
dra Grigorieva (U.R.S.S.) 22:21,10;
2. J Hong (R. P. Chineză)
22:25,77 : 3. N. Serbinenko
(U.R.S.S.) 22:27,21 ; 10 000 m: 1.
Keith Brantly (S.U.A.) 29:11,24 ;
2. J. Herrera (Mexic) 29:11,71 ;
3. S. Yor.eshge (Japonia) 29:11,73.

FOTBAL. Grupa D : Japonia 
Franța 2—0 (1—0). In sferturi de 
finală, vineri : Coreea de Sud — 
Uruguay R. P. Chineză — 
S.U.A. R.P.D. Coreeană — Ma
rea Britanie Japonia — Mexic

ÎNOT. 200 mixt f : 1. S. Kop- 
cikova <U.R.S.S.) 2:18,11 ; 2. M. 
Pearson (Australia) 2:18,21 ; 3.
T. Bogomllova (Bulgaria) 2:19,36; 
200 fluture m : 1. M. Gross
(R.F.G.) 1:57,88 * 2. A. Mosse
(Noua Zeelandă) 1:58,94 ; 3. C. 
Rlvep (S.U.A.) 2:00,03 ; 800 liber
f ; 1. S. Shupe (S.U.A.) 8:45,87 ; 
2. C. Lasl (Italia) 8:47,46 ; 3. A.

nes 2—1 ș.a. La mascu
lin, Simion Crișan, mal si
gur pe mijloacele de expri
mare tehnlco-tactică, s-a impus 
in fața principalilor adversari, 
iar a pierdut, surprinzător, la 
M. Nicorescu și D. Pali. Cîteva 
rezultate : Crișan cu Florescu 
2—1, cu Tiugan 2—1. cu Nico
rescu 1—2, cu Pall 1—2 : Flo
rescu cu Nicorescu 2—0, cu Tiu
gan 0—2 : Naidin — Roman eseu 
— 2—0 : Vaida — Gheorghe 2—1 
etc. Și în cazul băieților trebuie 
să remarcăm prezența a patru 
sportivi de la A.S.A. Universita
tea Craiova (antrenori V. Bălan, 
M. Bobocică) in fruntea clasa- 
samentelor.

CLASAMENTE : feminin — 1. 
Cristina Enulescu 21 v, I. Anca 
Cheler 21 v. 3. Marla Alboiu 20 
v, 4. Liana Măcean 20 v, 5. Car
men Găgeatu 17 v, 6. Maria Lo- 
sonezi 17 v, 7. Gabriela Kadar 16 
v, 8. Maria Vintilă 15 v, 9. Nela 
Stoinea 15 v, 10. Andreea Ghel- 
ler 13 v, 11. Emeșe Erdos 12 v, 
12. Adriana Palamiuc 11 v ; mas
culin — 1. Station Crișan 20 v, 
2. Cristian Tiugan 19 v. 3. Eu
gen Florescu 19 V, 4. Mircea Ni
corescu 19 v. 5. Constantin U- 
driște 17 v, «. Florin Vaida 17 v, 
7. Cristtnel Romanescu 16 v, 8. 
Teodor Gheorghe 10 v. 9. Deneș 
Pali 15 V. 1». Sever Naidin 15 v, 
11. Eugen Borca 13 v. 12. Laszlo 
Nagy 12 v.

ATLETISM JUNIORI
național, a școlii feminine ro
mânești de alergări pe distan
țe lungi. Această ordine res
pectă insă și Încleștarea, dra
matismul, care au caracterizat 
și departajat, ta măsură dife
rită cele trei finale. La înche
ierea primului tur de pistă în 
proba de 800 m, Maria Pîntea, 
care conducea autoritar pluto
nul, a trecut in 60,36 și la in
trarea în ultima linie dreaptă 
s-a desprins clar de urmăritoa
rele sale, Ellen Klessling și 
Yvonne Endman, în timp ce 
principala sa contracandidată, 
cehoslovaca Gaibriela Sedlako- 
va (învingătoare în ultimii doi 
ani la „Concursul Prietenia “)> 
părea blocată de cele două a- 
lergătoare din R.D.G. Iată însă 
că aceasta a ieșit prin exterior 
și printr-un sprint prelungit, 
profitind și de faptul că nu 
intra în vederea periferică a 
liderei, a ajuns-o chiar pe li
nia de sosire, atunci cînd at
leta noastră considera conturi
le chelate. Crainicul întreceri
lor a anunțat-o imediat cîști- 
gătoare pe Pîntea, dar foto
grafii s-au năpustit spre Sed- 
lakova. Au urmat minute lungi 
de așteptare, iar în perime
trul din tribună destinat con
ferințelor de presă cu laurea- 
ții, cind una, cînd cealaltă din
tre protagoniste plîngea... Iar 
în final, invocîndu-se analiza 
minuțioasă a fotografiei sosi
rii, ambele au fost declarate 
campioane. Caz fără precedent 
într-o astfel de cursă! La 1500 
m, Ana Pădurean a controlat 
tactic disputa, plasîndu-se in
teligent, din start, in poziția a 
treia, răspunzind de fiecare 
dată, cu promptitudine, încer
cărilor de a fi blocată sau ob- 
strucționată (după finală ne-a 
arătat multele urme ale cuie
lor adversarelor!), ruperilor de 
ritm. Iar la sprintul final s-a 
impus fără dificultate, franțu
zoaica Duros (surpriză, pe lo
cul secund), fiind întrecută cu 

două de bronz) —. iudoul și-a 
decernat joi ultimii lauri. în 
competiția ne echipe, ei reve
nind tării gazdă, unde s-a năs
cut, de altfel, acest sport. In 
primul tur. formația noastră a 
cedat cu 4—0 întîlnirea cu
S.U.A.

Orosz (Ungaria) 8:49^11 ; 100 spa
te m : ' "
56,26; 2
56,69 - 3.
57,04 ; 4 X 100
S.U.A. 4:11,24; 2.
3. Olanda 4:16.78.

1. I. Polianski (U.R.S.S.) 
M. Rhodetxaugh (S.U.A.) 
S. Zabolotnov (U.R.S.S.) 

mixt f : 1.
Bulgaria 4:14,59;

JUDO. Echipe, 
— Franța 7—0.

finala : Japonia

A ; U.R.S.S. —
Italia — Iugo-

Ungaria

POLO. Grupa
Guatemala 43—0, 
slavia 8—8 ; grupa B : 
— Coreea de Sud 17—5, Cuba —
Canada 14—6. S.U.A. — japonia 
12—7.

Ungaria 
Ungaria 
loc 3—4 :

SCRIMA. Floretă masculin : 1. 
Ungaria, 2. Franța, 3. Italia (se
mifinale : Franța — Cuba 9—7, 
tt„—italia 9—4 ; finală :

- Franța 8—8, 57—62 ; 
Italia — Cuba 9—3).

VOLEI. 
Grecia — 
India 3—0 
— s.U.A.

<

Masculin, grupa A : 
Japonia 3—2, R.D.G. — 
; grupa B : Iugoslavia 
3—1 ; grupa C : Italia

— Suedia 3—0 ; grupa D î

U.R.S.S. — Emiratele Arabe U- 
nite 3—0, Belgia — Sri 
3—0 ; feminin, grupa A ;
— Italia 3—2, Canada — 
Britanie 3—0 ; grupa B :
— Elveția 3—0, R.P.D. Coreeană
— R.P. Chineză 3—0.

Lanka 
S.U.A. 
Marea 
R.F.G.

DIVIZIONARELE ,A" DE LUPTE 
GRECO ROMANE DIN NOU ÎN ARENĂ

Cea de a Vl-a etapă a Di
viziei „A" de lupte greco-ro- 
manc programează duminică o 
serie de întîlniri care se anun
ță deosebit de Interesante. A- 
flate spre finele competiției 
(mai sint doar două etape, ex- 
ceptînd-o pe aceasta) forma
țiile divizionare (40 la număr) 
se străduiesc să se conformeze 
indicațiilor antrenorilor lor. fie 
pentru a asalta locurile frun
tașe ale seriilor, fie să evite 
zona critică din subsolul cla
samentelor. Iată programul 
complet : Seria I, la Tg. Mu
reș : Bihoreana Marghita — 
Electromureș Tg. Mureș — 
A.S.A. Cluj-Napoca ; București 
(sala Steaua) : CESAROM
București — C.F.R. Timișoara 
— Steaua ; Reșița : C. S. Arad, 

mai mult de două zecimi de 
secundă. Cleopatra Pălăcian, 
marea favorită a probei de 
3000 m — pe baza performan
ței sale din acest an (9:06,69) 
cel mai bun rezultat mondial 
al junioarelor — și-a onorat 
acreditarea, conducind cursa fi
nală, de la start pînă la sosi
re, într-un ritm ridicat și con
stant care n-a lăsat nici o spe
ranță adversarelor (2:55,38 la 
1000 m; 6:04,47 la 2000 m), și 
încheind-o cu un rezultat su
perior — 9:05,58.

O frumoasă performanță care 
a încununat în ultima reuniu
ne a ediției 1985 cel mai bun 
bilanț al atletismului nostru Ia 
„europenele" de juniori, Ia 
Cottbus, România aflîndu-se 
pe locul 4 (după RiD.G., 
U.R.S.S. și Marea Britanie) în 
clasamentul medaliilor de aur.

--------------------  rra?irawu>wm—»

CAMPIONATELE MOAIUIALE DE BOX - TINERET
(Urmare din pag 1)

omul care l-a descoperit și l-a 
dat echipei pe titularul catego
riei „mijlocie" Dumitru Beșliu. 
A venit, după cum mărturi
sește, să-și vadă elevul cum 
„devine campion mondial". Zi
lele trecute puteau fi văzuți, 
in aceeași postură, Ilie Dască- 
lu de la Constanța, pentru 
Drișcu și Damian, Constantin 
Chiriac de la Fălticeni, pentru 
Corbu, Ion Monea pentru Du
mitrescu. Cei trei antrenori ai 
lotului ne spun . că vizitele a- 
cestea i-au ajutat foarte mult.

ANUNȚ ----------------—
Biletele pentru intrare Ia galele din cadrul Campionatelor 

mondiale de box-tineret, care vor ava Ipc între 1 șl 8 sep
tembrie a.c. la Patinoarul „23 August" din Capitală, s-an 
pus în vînzare la casele C.N.E.F.S., C.C.A., Consiliul Mu
nicipal pentru Educație Fizică și Sport, Pasaj Universitate, 
Patinoar „23 August", Dinamo și Rapid.

Sint valabile pentru intrare numai legitimațiile abona
ment de culoare roșie, eliberate de C.N.E.FJS.

ON REUȘIT CONCURS
U CELOR MAI UNIRI

SĂRII ORI ÎN APĂ
Cei mai tineri pxaoticanți din 

țara noastră al grațioaselor șl 
temerarelor sărituri ta apă șl-au 
dat întâlnire în splendidul bazin 
de dimensiuni olimpice din Bră
ila, disputindu-și, timp de trei 
zile, titlurile de campioni repu
blicani de TOPII la trei categorii 
de vîrstă. Concursul a trezit un 
deosebit interes, dovadă fiind nu
mărul record de participant! — 
peste 110 sportivi, care s-au În
trecut în toarte bunele condiții 
create de organizatorii din loca
litate.

In această întrecere de nivel 
ridicat, s-au remarcat in mod 
deosebit orădeanca Daniela Popa 
(13 ani), recenta câștigătoare a 
medaliei de argint la platformă 
ta „Concursul Prietenia", obținind 
un punctaj valoros la această 
probă — 357,05 p, bucureșteanca 
Ioana Voîcu — 345,45 p la tram
bulină 3 m, siblenil Siegfried 
Fredd. Cristina Lupu șl Bogdan 
Cibu. Alți campioni la diversele 
categorii : Ionica Tudor (Lie. 37 
București) Alina Boborodea 
(C.S.Ș Sibiu), Marius Vandici 
(Crișul Oradea), Csaba Tarsi 
(Crișul), Anca Udvescu (CSM Si
biu). Mihaela Dicu (CSȘ Sibiu), 
Alin Georgescu (CSȘ Triumf 
Buc.), Lora Abuzătoaiel (Lie. 
37). Mihaela Radu (Lie. 37), lo- 
huț Herlaș (Lie. 37).

Titlurile de campioni absoluti
— decernate prin acumularea re
zultatelor de la concursurile re
publicane din iarnă șl de acum
— au fost obținute de Daniela 
Popa (Crișul) la cat. 12—13 ani, 
Mihaela Dlcu la cat. 11 ani, Cris
tina Loloiu (CSM Sibiu) la cat.
10 ani — la fete, respectiv S. Fre- 
del la cat. 13—14 ani, C. Tarsi la 
cat. 12 ani, M. Vandlcl la cat.
11 a.nl.

C.S.M. Reșița. Simared Baia 
Mare, Metalul IURT Lugoj (va 
lupta numai cu Simared și C.S. 
Arad) ; Seria * II-a, Pitești : 
Aluminiu Slatina — Electropu- 
tere Craiova — Dacia Pitești ; 
București (sala Dinamo) : Pro
gresul București, Metalurgistul 
Băilești, Cimentul Tg. Jiu, Tur- 
bomecanica București ; Rm. 
Vilcea : Steagul roșu Brașov — 
C.S.M. Craiova — Chimistul 
Rm. Vilcea ; Seria a III-a, 
Tulcea : Dinamo București — 
A.S.A. Bdzău — Delta Tulcea ; 
Medgidia : Carpați Sinaia, Me
talul București, I.M.U. Medgi
dia, Oțelul Călărași ; Constan
ța : Progresul Brăila — Mus
celul Cîmpulung — Farul Con
stanța ; Seria a IV-a : Metalul 
Rădăuți — Dunărea Galați — 
Nicolina Iași ; Bazin:Ceahlăul 
Piatra Neamț, C.S.M. Suceava, 
Industria sirmei Buzău, Con
strucția București ; Baciu: Ra
pid București — C.S. Botoșani 
— S. C. Bacău. Toate reuniu
nile încep la ora 10.
-------- . -___

PRIMUL MECI IN DIVIZIA „A“
DE RUGBY

La Constanța a avut loc pri
mul meci contînd pentru noua 
ediție a campionatului Diviziei 
„A". Este vorba despre o partida am programul etapei 1, 
disputată anticipat, deoarece for- 
mația-fanlon a Litoralului plea
că mîine In turneu ta Italia. Fa
rul a întîlnlt Milcovul Focșani, 
In fața căreia a cîștlgat la un 
scor categoric : 59—7 (29—7). (C. POPA, coresp.).

între două... comenzi adresate 
sportivilor, aflăm că E. Mărgă
rit regretă foarte mult acciden
tarea lui Mihai Leu, fapt care 
a facilitat titularizarea' „serni- 
ușorului" Giani GogoL încer- 
cind să aflăm un pronostic, 
obținem doar asigurarea că 
„băieții sint bine pregătiți, că 
nu vor avea probleme cu cân
tarul, că toată echipa are poftă 
de lucru și de luptă și că toți 
sînt hotărfți să facă totul 
pentru victorie—" Șl antrena
mentul continuă, pugiliștii par- 
ticipind conștiincios la tema 
zilei. La ora trei aveau pro-

CICLIȘTI DIN EEJROP
(Urmare din pag l)

ționatei noastre — Ion Arde- 
leanu și Constantin Ciocan — 
au și comunicat componența 
„naționalei": Mircea Romașca- 
nu. Valentin Constantinescu- 
Olimpiu Ceiea, Cristian Nea- 
goe, Stelian Bălăreanu și Ni- 
coîae Aldulea. Cei doi tehni
cieni au realizat o combinată 
din alergători ai celor mai bu
ne cluburi: Dinamo București 
(Mircea Romașcanu și Valen
tin Constantinescu) Steaua 
(Olimpiu Ceiea și Cristian 
Neagoe) și Metalul Plopeni 
(Stelian Bulăreanu și Nicolae 
Aldulea). Este, de fapt, o echi
pă de tineret, condusă de un 
alergător cu mare experiență, 
Mircea Romașcanu. In afara 
dinamovistului, învingător în 
„Turul României" în anii 1974 
și 1983, toți ceilalți sînt tineri 
de 22—23 de ani, rutieri care 
au, desigur, obligația să facă 
totul pentru afirmarea lor și, 
prin aceasta, a echipei națio
nale. Nu va fi ușor. Formația 
R.D. Germane este redutabilă 
și participă cu intenția decla
rată de a cîștiga atît la indi
vidual cit și la echipe. Mai 
sînt, apoi, celelalte formații 
oaspete și nu în ultimă instan
ță alte echipe românești cu 
pretenții. Să ne gîndim, de 
pildă, la Dinamo București — 
cu Ionel Gancea, Constantin 
Căruțașu, cîștigătorul de anul 
trecut al „Turului României" 
și Cornel Nicolae, între com- 
ponenți —, formație condusă 
de antrenorul emerit Nicolae 
Voicu, hotărîtă să-și fructifice 
șansele in compania valoroși
lor parteneri din țară și de 
peste hotare. Apoi, Steaua —

„Cupa Voința"

cu prof, 
apoi... Es 
perea di 
această 
valoroasă 
participa: 
rea pluto 
prenta a 
trecerii ț 
multe pu 
realiza v 
taculoasâ

Organi; 
tiții care 
drul „Da 
Anului 1 
relului - 
„SPORTI 
□osport, 
comisiile 
eforturi 
sigura c 
excelente 
re echipi 
mașină ! 
avea loc 
sprinterii 
bonificați 
de locul 
1 secund 
și premi 
pretutind 
țiuni de 
pante ab 
tori și 24

LIDERUL, LA A DOUA 
VICTORIE DE ETAPĂ

PLOIEȘTI, 29 (prin tclclon). O 
șosea asfaltată, care urcă con
tinuu in curbe strînse și pante 
accentuate, cu o diferență de ni
vel de -400 m, pe un traseu de 
numai 3 000 m — iată locul de 
desfășurare, în orașul Boldești — 
Scăienl, a celei de a treia etape 
a „Cupei Voința" la ciclism. 
Startul s-a dat din minut in 
minut, din piața orașului, în fața 
unui numeros public. Probă a 
adevărului, această etapă con- 
tracronometru, in pantă, a adus 
în prim-plan sportivii bine pre
gătiți, în general fruntașii cla
samentului (dovadă clasamentul 
etapei, care-1 are pe pri
mul loc pe purtătorul .tricoului 
galben", Valentin Constantines
cu). De remaicat că printre pri
mii clasați s-au aflat șl doi din
tre sportivii oaspeți : Janus Et- 
gens (Start Polonia) șl Kerim 
Salih (Turcia). Dintre juniori, cel 
mai bun timp la realizat Cris
tian Păun (Voința Ploiești) 8:17 
mln. In această etapă M. Orosz 
(Mureșul), care practică ciclismul 
de numai 6 luni — s-a compor
tat remarcabil, lăslnd in urma 
sa cicliști cu vechi state de 
serviciu.

REZULTATE TEHNICE : 1. V.
Constantinescu 7:26, 2. V. Mitra- 
che 7:29 (ambii de la Dinamo),
3. St. Bulăreanu (Metalul Plo
peni), 7:41, 4. J. Etgens (Start) 
7:42, L. Kovacs (Voința Arad) 
7:42, 6. Saleh 7:43. Clasamentul
după trei etape : 1. V. Constan
tinescu 6 h 55:12, 2. C. Nicolae
(ambii Dinamo) 6.55:57, 3. V.
Apostol (Metalul Plopeni) 6.56:2,
4. C. Căruțașu (Dinamo). 6.56:07,
5. Cr. Neagoe (Steaua) 6.56:08, 6. 
I. Gancea (Dinamo) 6.56:27. As
tăzi are loc ultima etapă.

Horoțiu SIMA
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gramate „reprize la mănuși" 
cu colegi de la cluburi și aso
ciații sportive bucureștene.

Și în timp ce boxerii români 
fac ultimele pregătiri pentru 
marea competiție, care va în
cepe duminică, la aeroportul 
internațional Otopeni soresc 
alte și alte delegații de „copii 
teribili", care vin la București 
să cucerească gloria ta „careul 
magic" de la Patinoarul „23 
August". Astfel, joi au sosit 
boxerii americani și împreună 
cu ei președintele A.I.B.A. 
(Asociația internațională de 
box amator), Donald Huli, iar 
astăzi sînt așteptate reprezen
tativele Angliei, Australiei, 
Bulgariei, Canadei, cele din 
Coreea de Sud, R.P. Mongolă, 
Polonia, Franța etc., etc. In 
total, 32 de reprezentative tota- 
Uzînd peste 200 de boxeri. Și 
cînd te gîndeștl că fiecare din
tre aceștia vizează centura de 
campion mondial... Și când te 
gîndești că „ta joc" vor fi nu
mai 12 centuri. Care Iubitor 
al sportului cu mănuși poate 
rezista la tentația spectacolu
lui pugilistic care se anunță?
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MARGINALII LA MECIUL FINLANDA
(Ormare din pag. 1)

după meci, la

în cursaI
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este, dar 
la cabine, 
următoarea

de 
făcut

„tribunele" (ca 
telespectatori) 
mîinlle de a-

volante) pentru cei mai 
„viteziști". Cum și vre- 
se anunță favorabilă, 
convingerea câ vom asis- 
o competiție care să e- 

ciclis- 
atrăgînd

și 16 
buni 
mea 
avem 
ta la 
vidențieze frumusețea 
mului în caravană, 
spre sportul cu pedale noi ti
neri, noi simpatizant!.

Marea sărbătoare sportivă 
care este „Turul ciclist al Ro
mâniei" se află la 48 de ore 
de start.

VIZIA „A“

CELE DOUA GOLURI DIN POARTA
FINLANDEZA VĂZUTE DE...

HAGI Și MA TEUJ

luiri pe ambele flancuri, me
nite să-i disloce pe mult prea 
zeloșii apărători finlandezi.

Și s-a văzut limpede, ori de 
cite ori s-a acționat astfel, cu 
precădere prin Hagi, dar și 
prin Klein și Mateuț, degrin
golada și-a făcut apariția în 
tabăra oaspeților, situațiile fa
vorabile de a înscrie, de ase
menea.

Cît de mari, ne întrebăm o 
dată în plus, trebuiau să fie 
aceste ocazii de gol pentru ca 
Marcel Coraș (în dteva rîn- 
duri) și Rodion Cămătaru (a- 
tunci, în min. 78) să nimereas
că ținta?

După meci, la cabine, și unul 
șl celălalt regretau enorm fap
tul că au putut rata cu atîta

LA HANDBAL FEMININ
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mella Chirilă (21, 1,67 m). Du
mitra Bocăneală (28, 1,63 m), 
Gabriela Pîrîianu (19, 1,81 m),
Lila Nijloveanu (19, 1,84 m), Si
mona Manea (18, 1,74 m), Lilia
na Gălan (28, 1,76 m), Aurica
Terzi (21, 1,72 m).

RULMENTUL BRAȘOV
Președinte secție handbal : 

Cătălina Milik. Antrenori : Re
mus Drăgănescu și Mircea Bucă. 
Culori echipament : galben-albas- 
tru-roșu. Lotul de jucătoare ; 
Anca căpraru (19 ani, 1,73 m 
înălțime), Gabriela Roșea (22, 
1,78 m) — portari : Irina Călin 
(22, 1,66 m), Rodica Marian —
căpitan echipă (29, 1,66 m), A- 
dlna Vasu (25, 1,66 m), Cristina 
Tache (24, 1,78 m), Victoria Ml- 
linceanu (22, 1,81 m), Gabriela 
Blazinovits (20, 1,81 m), Manuela 
Neică (23, 1,76 m), EnlkO Deme
ter 
(25, 
1,81 
1,74 
m), 
Ramona Greavu (19, 1,«»
Cornelia Biolan (20, 1,72 m), 
nica Tontsch (24, 1,75
niela Tudor (19, 1,74 m).

MUREȘUL TG. MUREȘ
Președinte secție handbal : 

ing. Vasile Brezeanu. Antrenori: 
Eugen Bartha și Valentin Szabo. 
Culori echipament : roșu-albas- 
tru. Lotul de jucătoare : Angela 
Bloj (27 de ani, 1,79 m Înălțime), 
Virginia Cozoș (24, 1,70 m), Har- 
mat Fabian (20, 1,76 m), Irina 
Csiki (27, 1,70 m) Ana Moceanu 
(30, 1,72 m) — portari ; Maria 
Buciuman — căpitan de echipă 
(28, 1,73 m), Zita Biro (26, 144) 
Adriana Bărbat (28, 1,66 m), Es- 
tera Laszlo (19, 1,76 m), Tilnde 
Klbedl (21, 1,79 m), Corina Albeș 
(21, 1,72 m), Erika Hegeduf 
1,30 m), Maria Roman (22, 
m), Maria Szente (20, 1,66 
Mioara Cătană (19, 1.76 m), 
drlana Egrl (lt, 1,72 m),
Gothard (19, 1,81 m), Gabriela
Florea (18, 1,74 m), EMsabeta
Bende (18, 1,73 m), Elena Strola
(20, 1,73 m).

TEROM IAȘI
Președinte secție handbal : 

tag. Dan Irimlcluc. Antrenori : 
Cornel Bădulescu șl Mircea Pop. 
Culori echipament : galben-albas- 
iru. Lotul de jucătoare : Viorica 
Fulea (23 de ani, 1,77 m înălți
me), Cornelia Tăcu (20, 1,74 m), 
Elena Roșu (26, 1,71 
tari ; Angela Anton 
de echipă (26, 1.78 :
Covalluc (26, 1,65 i
Chirvase (28, 1,65 m),

(21, 1,74 m), Tatiana Beschl 
1,70 m), Marla Furtună 
m), Nicoleta Boriceanu 
m), Ribana Oancea 
Daniela Doboș (18,

Greavu (19,
(18.1,70

1,74
m),

(27, 
(18, 
1,69 
m), 
m), 
Mo- 
Da-

m)

1,77 
(20, 
1,74 
m)

ak 
n), 
lea 
lo- 
ipi 
:25, 
„74 
n), 
le
tca 
na 
ria 
tșu

1
ii : 
■1 : 
îș- 
Ib-
e- 
țl- 
.71 
m) 28. 
.74 
.81 
a), 
a), 
a), 
>r-

...Miercuri, la Timișoara. S-a 
terminat meciul „tricolorilor" 
cu Finlanda. Bucurie în tribune, 
bucurie în vestiarul echipei 
noastre. Căutăm marcatorii ce
lor două goluri. Cum au văzut 
golurile ei. realizatorii ?

...HAGI se șterge după duș. 
„Europeus, presat, greșește pa
sa, HAGI interceptează și șutul 
pe colțul opus, propulsează ba
lonul in plasă". Așa a văzut 
cronicarul de la „Sportul" pri
mul gol al partidei. Cum l-a 
văzut Gheorghe Hagi, golgete
rul țării ?

— A fost o contră intre Coraș 
și un fundaș finlandez, mingea 
a rămas la marginea careului, 
am țișnit, l-am văzut pe portar 
ieșind, am dat pe colțul lung 
și... a fost gol !

— Al patrulea gol marcat de 
Hagi în aceste preliminarii mon
diale.

— Al patrulea. Unul în Ir
landa de Nord, unul la Craio
va, cu Turcia, Unul la Helsinki 
și cel de astăzi.

— Care a fost cel mai pre
țios ?

— Ultimul ! A venit Ia fix ! 
întotdeauna cel mai greu meci 
e însă cel care urmează...

— Urmează meciul cu Anglia, 
pe Wembley...

— La el am și început să mă 
gîndesc. îmi doresc tare muli 
să marchez un gol pe Wem
bley.

— Orice fotbalist își dorește 
așa ceva...

— Firesc I Eu am un motiv 
in plus ! Robson și Hateley au 
și ei tot cile patru goluri mar
cate în meciurile preliminare. 
Și mă bat cu 
de golgeter al

— Nu cumva 
cît mai multe 
vat în meciul 
cel puțin încă

— Da, mai 
Nu cred că am_____
înțeleg că e sensul întrebării. 
Am dat și pase coechipierilor, 
am centrat, așa că am jucat și 
pentru echipă. Sigur, puteam 
să mă concentrez mai mult in 
unele faze și, atunci, cu sigu
ranță. aș mai fi marcat. Ori-

cum 
care

a fost un meci de califi- 
și am ciștigat...
Rămîne să te concentrezi 
mult în viitorul apropiat... 
Știu .' tn campionat și, mai 

pe Wembley. Anglia e 
din grupa

mai
seninătate. Ce folos însă! Ta
bela de marcaj rămăsese, mult 
timp, neclintită la fragilul a- 
vantaj de 1—0, obținut în start 
de partidă. Iar 
și nenumărații 
își frămîntaseră 
tîtea emoții...

S-a apreciat, 
vestiare că, oricum, importan
tă este această victorie eare-i 
menține pe tricolori 
calificării.

Da, așa 
acolo, de 
aurită și 
astăzi, ne-ar fi fost 
greu dacă, in teren, 
fotbaliștilor finlandezi ar 
fost cei ai Irlandei de Nord.

O remarcă la care subscriem, 
în bună măsură („mica" re
zervă provenind dintr-un alt 
adevăr în jocul de fotbal, po
trivit căruia cu un alt adver
sar și prestația-repldcă poate 
fi cu totul alta), și noi și, cre
dem. cei direct interesați, 
antrenorii și componenții echi
pei naționale, care, revăzînd 
jocul pe videomagnetoscop, pot 
extrage, din timp, învățămin
tele necesare.

De miercuri 28 august, trico
lorii s-au instalat, iată, pe un 
loc (2) pe care scrie ,.Mexic- 
1986, Turneul final al campio
natului mondial". O poziție pe 
care ei pot s-o păstreze, sîn
tem convinși, dacă vor trata 
cu toartă atenția — cum au 
făcut-o de atîtea ori —viitoarele 
și pretențioasele „examene", 
meciurile cu Anglia, Irlanda 
de Nord și Turcia.

în scopul ca nimic din ceea 
ce ar putea contribui la suc
cesul final — CALIFICAREA 
— să nu se omită, cineva a 
propus (date fiind și acciden
tările de care am vorbit) ca 
lotul reprezentativ să fie Îm
prospătat cu câțiva jucători, 
pentru toate liniile.

Este o judicioasă propunere 
la care, firește, subscriem.»

tot 
s-a 
remarcă: 

mult mai 
în locul 

fi

ales, 
singurul adversar 
noastră căruia nu i-am înscris 
un gol. Și dacă sînt golgeterul 
campionatului și dacă vreau să 

preli- 
mai

devin golgeterul grupei 
minării, atunci trebuie să 
înscriu !

— Succes !
...MATEUȚ se îmbracă ____

E foarte vesel. Golul lui Ma
teuț ? „Va veni in min. 56, la 
o splendidă centrare a Iui Hagi, 
urmărită oportun pe partea 
opusă de MATEUȚ și șutul din 
unghi al hunedoreanului il 
Iasă fără replică pe Huttuncn". 
Ce zice Dorin Mateuț ?

— A fost un gol care a ve
nit la momentul potrivit. Me
ciul devenise echilibrat. Sînt 
foarte fericit că am marcat a- 
ceșt ai doilea gol care i-a „cu
mințit" pe finlandezi, că am 
putut să ajut și eu echipa. Sper 
să o ajut și în viitor...

— Și golul, cum a fost golul ?
— Centrare de pe dreapta...
— De pe stingă !
—■_ Exact, de pe stingă, am 

venit din spate, ca Ia antrena
mente, l-am văzut pe portar 
cam ieșit pe unghiul scurt, am 
tras tare tocmai acolo și a fost 
gol, chiar dacă mingea l-a mai 
atins puțin și 
landez.

— E primul 
minării !

— Da ! Sper _  __ __ _
ti mul ! In fond, e al treilea meu 
gol marcat la națională. Azi am 
jucat pentru a zecea oară sub 
tricoul echipei naționale, 
ce mă onorează și mă 
foarte mult.

...Gheorghe Hagi și 
Mateuț, reprezentanții 
val, doi tineri de 20 de 
bucură de 
miercuri
Dar 
la... 
mai

încet

Ana Moldovan (22 de ani, 
m înălțime), Stela Rupă 
1-.80), Camelia Damian (18, 
m), Doina Crișan (18, 1,81
Mihaela Drăgan (26, 1,74 m), 
portari ; Gheorghița Oprea 
căpitan de echipă (26, 1,73 m), 
Sevastița Grigore (25, 1,71 m), A- 
drlana Stanciu (24, 1,73 m). Au
relia Andrei (24, 1,79 m), Sulta
na Iagăru (29, 1,61 m), Mihaela 
Oprescu-Petre (24, 1,65 in), Au
relia Ignat (26, 1,72 m), Vasi
lina Dobre (24, 1,67 m), Tatiana 
Allenei (21, 1,80 m), Llgia Cris- 
tina-Rusu (22, 1,71 m). Cornelia 
Florea (27, 1,74 m), Aurelia Nlca 
(24, 1,72 m), Felicia Oanea
1,76 m), Tunde Milik (21,m), - -- - - -
Mariana Popescu (18, 1,70 1
Marilena Dolciu (18. 1,69 m).

TEXTILA I.A.S. ZALĂU
Președinte secție de handbal : 

ing. Viorel Hanu. Antrenor : E- 
meric Bughl. Culori echipament: 
roșu-alb-albastru. Lotul de ju
cătoare : Ana Grigor (24 de ani,
1.73 m înălțime). Elena Nlcorici 
(26, 1,65 m), Maria Pop (21, 1,70 
m) — portari ; Eugenia Marian
— căpitan de echipă (23, 1,81
m), Rodica Negrea (22, 1,68 m), 
Delta Mureșan (22, 1,72 m), Ma
ria Cenan (24, 1,70 m). Carmen Mlcan (19, ’ — - —
reș 
(22, 
(20, 
1,78 
m), 
■»), _ . . . 
Florica Toth (20, 1,68 m) 
Sutnal (23, 1,76 m),
Chereji (22, 1,79 m).

DOROBANȚUL PLOIEȘTI
Președinte secție de handbal : 

Octavian Constantin. Antrenori : 
Mlreea Anton *1 Artnr Bofman. 
Culori echipament : alb-rogu. 
Lotul de jucătoare : Daniela A- 
vnamescu (28 de ani, 1,74 m 
Înălțime), Luana Grigore (21 1,75
— " Maloreseu

Tincu (18, 
Elena Mo-
Margareta 

... .. Gabriela
Barzu (21, 1,75 m). Marcela lor- 
dache (24, 1,81 m), Georgeta Rai
on (18, 1,68 m), Georgeta Mlll- 
taru (24, 1,81 m), Emilia Scoruș 
(22, 1,66 m), Simona Curea (19, 
1,76 m), Cristina Anton (20, 1,65 
m). Geta Stoenescu (24, 1,71 m), 
Liliana Anton (30, 1,67 m), Ml- 
rela Scridon (18, 1,66 m), Gina 
Grigore (23, 1,71 m).

C.S.M. SIBIU
Președinte secție handbal : ing. 

Lucian Bogdan. Antrenori : Lu
cian Albu si Nicolae Mateaș. 
Culori echipament : roșu-albas- 
tru-alb. Lotul de jucătoare : Ga
briela Pupăză (24 de ani, 1,73 m 
înălțime), Simona Florea (22,1.74 ---.
1,80 
ster 
1,67 
m), 
m), ______
de echipă (24, 1,67 m). 
Stroe (20, 1,76 m), Simona Căpă- 
țtaă (19, 1,78 m), Florina Dumi
trescu (18, 1,81 m), Marioara
Hamza (25, 1,70 m), Renate
Schuur-Klein (22, 1,71 m). Ana 
Mohanu (22, 1,72 m), Felicia
Ciontea (19, 1,67 m), Daniela 
Rusu (18, 1,73 m), Sanda Tlncu 
(20, 1,71 m).

RELONUL SAVINEȘTI
Președinte secție handbal : tag. 

Gheorghe Țepeș. Antrenor : Dan 
Valentin. Culori echipament : 
alb-roșu. Lotul de jucătoare : 
Daniela Popa (21 de ani, 1,76 m 
Înălțime), Mariana Arghir (23, 
L79 m). Ana Sofronie (24, 1,76 
m), Marieta Poenarlu (18, 1,76
m) — portari ; Ecatertaa Trifan 
(28, 1,67 m), Rita Bursuc-Popăi- 
lă (23, 1,68 m), Ana Stolan " 

m), Olimpia Florea (23, 
Florentina Atodlresel 
m), Marilena lulișea 
m), Iuliana Sescu (23, 
Maria Chirica (23, 1,68 

Marla Sinăucean (35, 1,64 
Daniela Brănuț (18, 1,79
Anca Uțupanu (18, 1,81 m), 
na Iordache (25, 1,71 m), Maria
na Aftode (20, 1,80 m), Felicia 
Canovschl (27, 1,65 m), Camelia 
Tătaru (18, 1,75 m).

(25,
1,81

Ioana Vasile (25, j,70 m), — . — m)>

1,67 m), Maria Ve- 
(22, 1,70 m). Adriana Morar 

1,82 m), Artemizla Bartăș 
1,78 m), Diana Moroti 
m), Sanda Fekete <20, 
Lăcrămioara Fiastru (22, 
Aurica Lung (10, 1,74

(»,1,78
1,96 
m), 

.. Ana Adriana

pe

tău

să

portarul fin-

gol în preli-

nu fie și ul-

m), Ileana Lucretia
1,75 (23. 1,74 m), Corina
m), 1J4 m) — portari ;
A- canu (23, 1,64 m),

Eva Bănică (24, 1.66 m),

>> por- 
căpitan 
Bodies 
Maria 

Valentina
m) 
m),

. ). 1
Cozma (22, 1,78 m), Aspazla Cre
tan (HO, 1,73 m), Corina Nisipea- 
□u (19, 1,65 m), Gabriela Horga 
(19, - 
1,78 
m), 
Angela Haidâu (22, 
crămioara Alexescu 
Lenuța Prundeanu 
Eugenia Vlșan (26,

1,80 m), Cristina Popa 
m), Carmen State (23,
Rădița Oneț

a«.

m), 
m),

(22, 1,74 
I, Ml m), 
u (i«, i,n 

(25, 1,67 
, 1,66 m).

CONFECȚIA BUCUREȘTI
Președinte secție hâhdbal : 

Gheorghe Nicula. Antrenor : Con
stantin Pițigoi. Culori echipa
ment : roșu-alb. Lotul de ju
cătoare : Florica niescu (28 de 
ani, 1,65 ni înălțime), Măria Pre
da (21, 1,73 m), Florica Ioslfescu 
(31, 1,76 m) — portari; Rodica 
Grlgoraș — căpitan de echipă 
(33, 1,78 m), Cristina Slmlon 
1,86), Victoria AmaranHel 
1,76 m), Ileana Combiel 
m), Gabriela Costea (13, 
Maria Mălureanu 
Mariana Petrescu 
Sorina Arvatu (18, 
liana Hăvărneanu 
Vasilina Nuțu (29, 1,70 m), Maru
sia Arvatu (20, 1,62 m), Virginia 
Constan tlnescu (30, 1,66 m). Doi
na Stoica (21, 1,58 m), Rodica 
Gavriloae (20, 1,62 m).

RAPID BUCUREȘTI
Președinte secție handbal : tag. 

Mircea Bărăgan. Antrenor : Ti- 
berlu Mllea. Culori echipament: 
alb-viștaiu. Lotul de jucătoare f

Vt.

Simona Florea 
m), Monica Petrașcu (18, 
m) — portari ; Suzana Mel- 
(19, 1,66 m), Maria Rău (26, 
m), Sanda Laslo (18, 1,76
Ursula Oltețeanu (18, 1,83 
Doina Coșulțchl — căpitan 

Camelia

(29, 
1,64 
(18,
(23, 
1,74

Ele-

ei pentru titlul 
grupei 1
goana asta după 
goluri te-a pri- 
cu Finlanda de 
un gol ?
puteam marca ! 
fost egoist, cum

Ceea 
obligă

Dorin 
noului 

ani, se 
golurile marcate 

___ în poarta finlandeză, 
se gîndesc, în primul rînd, 
golurile viitoare. Să fie cit 
multe și cît mai prețioase 1

Mircea M. IONESCU

SI JUNIORII ACCELEREAZĂ IN TOAMNA CALIFICĂRILOR7
...ei pornesc de la

Intr-adevăr, va fi toamna ca
lificărilor I Nu numai pentru 
Hagi, Cămătaru, Mateuț și co
echipierii Ier, nu numai pen
tru Văidean, Belodedid, Cris- 
tea și ceilalți „tineri" (care 
au ratat nepermis, la Constan
ța, « frumoasă posibilitate de 
a-și menține intacte șansele 
In cursa pentru „sferturile" 
C.E.), ci și pentru prima noas
tră selecționată de Juniori, 
U.E.F-A. *86, cea care ae află 
cea mai bine plasată dintre 
toate trei. Pentru că echipa, 
de a cărei pregătire se ocupă 
acum antrenorul Gheorghe 
Staacu, se află la +1 In clasa
mentul adevărului grupei a 8-a 
(față de +1 U.RJS.S.). Iar fie
care dintre cele patru formații 
a susținut pină în vara aces
tui an cite patru jocuri. E*is-

LOTB-PRONOSI'ORI INFORMEAZĂ
CIȘTIGURILE TRAGERII LOTO 

DIN 23 AUGUST. ~ ‘ —
riantă 25% ------------- -------
1300; cat. 2: 3 variante 100% 
13.326 lei șl 13 variante 25% 
3.332 lei; cat. 3: VI,25 variante 
1.057 lei; cat. 4: 30,75 variante 
1.709 lei; cat. 5: 160,25 variante 
520 lei; cat. 6: 204,75 variante 
407 lei; cat. x: 
a 100 lei. 
144.052 lei.
1000“ de la categoria 1 
nit participantei Cedrechi 
din Slghetul Marmației.
• Tragerea obișnuită LOTO de 

astăzi vineri, 30 august, va avea 
loc in București, în sala Clubu
lui din str. Doamnei nr. 2, cu 
începere de la ora 16,30. Nu
merele extrase vor fi radiodifu
zate la ora 19 pe programul II, 
la ora 23 pe programul I, pre
cum șl sîmbătă 
ora 8,55, tot pe 
După tragere, va 
artistic „CURSA Intrarea libera.
• LOZUL IN PLIC. sistemul 

cel mai popular de joc și la 
indemîna tuturor, oferă perma
nent posibilitatea obținerii unor 
importante câștiguri in bani și 
autoturisme. Agențiile Loto-Pro- 
nosport șl vânzătorii volanți din 
intreaga țară continuă vânzarea 
(ta afara seriilor obișnuite și 
speciale) a LOZULUI VACANȚEI 
— emisiune specială limitată de 
sezon, care atribuie autoturisme 
„DACIA 1300“ și numeroase ciș- 
tlguri in bani acordate suplimen
tar din fondul special al admi
nistrației. Oriunde vă aflațl, ju- 
cați la LOZ ÎN PLIC !

Cat 1: 1 va- 
auto turism Dama 

a 
a 
a 
a 
a 
a 

1.390,25 variante 
Report la cat. 1:

Autoturismul „Dacia 
a reve-Ana

dimineața, la 
programul L 
urma filmul 

INFERNALA".

„+ 2 la adevăr*4 
tă, așadar, o frumoasă perspec
tivă pentru juniorii „tricolori", 
aceea de a obține calificarea 
în turneul final al campionatu
lui european., o calificare ce 
părea greu accesibilă la ora 
startului. Totul este. Insă, ea 
noua echipă — alcătuită pe un 
nucleu de jucători care au e- 
voluat și in primăvară (Pru
nes, Pojar, Gh. Popescu, Nu
ță, D. Sava) — să accelereze 
ritmul pregătirilor în intervalul 
de timp care a mai rămas plnă 
la partida cu Cehoslovacia de 
la 16 octombrie. „Asta și fa
cem, ne spunea antrenorul Gh. 
Staicu. Căutam să folosim cît 
mal judicios Întreruperile cam
pionatului cauzate de meciuri
le oficiale ale echipei naționa
le. Astfel, am jucat eu Petro
lul (0—4) și „Poli" Timișoara 
(2—3), adversari puternici, 
poate prea puternici, dar cred 
că-i mai bine așa. Mult timp 
din cele două jocuri juniorii 
au fost egalii divizionarilor 
„A", ei cedînd doar în final 
experienței mai mari a acesto
ra. Și în continuare vom a- 
borda astfel de meciuri, din 
care să cîștigăm și noi expe
riență și omogenitate. pentru 
ca La ora partidei cu Ceho
slovacia să putem prezenta un 
„11“ competitiv. Și-1 vom pu
tea prezenta, deoarece, cred 
eu, ne bazăm pe jucători ca 
Prunea, Biro, Bejenaru, Pojar, 
Gh. Popescu, Cheregi, Labu,

Bărbosu, D. și Cr. Sava, Nuță, 
Dumitrașcu. Vom mai căuta și 
alții, doarece sînt convins că 
mai există și alte talente care 
pot aspira la un loc în echipa 
națională de juniori".

Și noi sîntem convinși că 
mai există. Ce alte acțiuni se 
mai află înscrise pe agenda 
primei noastre selecționate de 
juniori? In primul rînd Balca
niada, dar această competiție 
încă nu se știe cînd se va des
fășura, în al doilea rînd — 
două jocuri cu echipa similară 
a Bulgariei, în 2 și 4 octom
brie, probabil la Brașov și Plo- 
peni, meciuri care se vor con
stitui în „repetiții generale" 
pentru întilnirea, foarte grea, 
eu juniorii cehoslovaci. „Grea, 
e adevărat, ne spunea mijlo
cașul Gh. Popescu, elevul an
trenorului craiovean Nicolae 
Zamfir, dar să nu uităm că 
trebuie neapărat să ne luăm 
revanșa după înfrîngerea ace
ea de la Turnov, din primăva
ră".

Laurențiu DUMITRESCU

ȘTIRI • ȘTIRI
• BIROUL CONSILIULUI A. S. 

METALUL PLOPENI l-a sanc
ționat cu suspendare pe termen 
nelimitat pe jucătorul Fi. Stăn- 
eloiu, pentru repetate abateri 
disciplinare și părăsirea echipei.
• INCEPIND DE DUMINICA, 

meciurile Diviziei „A“ vor În
cepe la ora 17.

1 scmMBfue tsts
TRAGERE EXCEPȚIONALA

BANI.AUTOTlmlSME.EXCUnSII
IN R.S.CCHOSLCVACA

Cu acest prilej, »i se 
oferă șansa de a cîștiga :
• AUTOTURISME „Da- 

cia 1300” (la ambele fa
ze ale tragerii).
• CÎSTIGURI IN 

MERAR.
• EXCURSII IN 

CEHOSLOVACĂ.
Se efectuează 7 

geri în două faze,
total de 66 numere.

Extrageri „legate" 
cadrul fiecărei faze.

Se cîțtigâ ți cu 3 
mere din 18 sau 24 
trase.

Sâmbătă 31 august
ULTIMA ZI DE PARTICI
PARE.

NU-

R.S.

extra- 
cu un

in

nu- 
ex-

este



li „Turneul Prietenia" la rugby (J)

zs

ROMANIA - R. D. GERMANA 66-0!
Tricolorii, in finala competiției

de 
care 

au

Si mai netă, cu scorul 
66—0 (24—0). victoria pe 
tinerii rugbyști tricolori 
obținut-o în compania repre
zentativei R.D. Germane. în 
cea de a treia zi a „Turneului 
Prietenia**. Din nou. rugbyștii 
noștri au făcut un joc bun. bi
ne gîndit. cu starturi sigure 
către buturile adverse, adesea 
actionînd supranumerie. trei- 
sferturile dublate prompt de 
linia a III-a și nu rareori 
chiar de componenții celorlal
te linii ale înaintării. S-au re
alizat astfel 14 eseuri ! Au
torii lor — Ținea (3). Cojanu 
și Foca (cîte două), 
Dinescu.
Florian, 
Boșog, cîte unul. Ion Florian 
a transformat și 5 dintre e- 
seurile înscrise...

în acest fel, reprezentativa 
României a reușit să termine 
neînvinsă seria din care a fă
cut parte, elasindu-se prima și 
eișiîgîndu-și astfel dreptul de 
a-și disputa finala, împreună 
cu echipa similară a U.R.S.S.

Adversara de ieri a tricolo
rilor, formația R.D. Germane

Boldor,
Gorănescu, Puia, Ion 
Crist. Constantin $1

FINALELf CAMPIONATELOR
0{ PATINAJ Pf ROTILE
Campionatele republicane de 

patinaj pe rotile, rezervate se
niorilor și juniorilor au ajuns 
în faza finală, ultimele întreceri 
ale competiției desfășurîndu-se, 
începind de astăzi șl pînă dumi
nică, pe pista de 250 m de la 
Suceava. Și-au cucerit dreptul 
de participare patinatori de vi
teză din Brașov, Miercurea Ciuc, 
Ciuj-Napoca, Tg. Mureș, Ploiești, 
București, Sibiu și alte centre. 
In deschiderea finalelor pe țar&, 
va avea loc un concurs repu
blican pentru copiii și speran
țele acestui sport.

cind 
pen-

a avut un început bun, 
a căutat să închidă jocul, 
tru a realiza un rezultat cit 
mai strîns. N-a fost posibil, 
atacurile în trombă ale jucă
torilor noștri dovedindu-se ire
zistibile. Astfel că. pină la ur
mă. ei s-au văzut nevoiți să 
accepte înfrîngerea în fata u- 
nui .15“ mult superior, pe toa
te compartimentele.

Arbitrul Ivan 
(Bulgaria) a condus 
ne formațiile:

ROMÂNIA: Ion 
Rus. Tinea, Cojanu, 
Puia, Foca 
Gorănescu -
Barbu (Manolache) — Cr. Con
stantin. Dinescu
C oștea.

R.D. GERMANĂ: 
korn — LUtke, 
Schmidt. Voss 
se — Preussenmayer. Ziepka, 
Knippig — Oppenkron. Fuhrer
— Wolf, Georg. Stielzitz.

In celălalt med. echipa 
U.R.S.S. a dispus cu 75—6 
(49—6) de cea a Bulgariei, du
nă o Întrecere fără nid un is
toric.

Arbitrului Gerd Seharn — R.D. 
Germană, care a condus ex
celent. 1 s-au aliniat echipele: 

U.R.S.S.: Dzaghidze — Sli- 
mez. Romanov, Olejkov, Ru- 
saewskl — Virondov, Lași — 
Olatkov, Nasiakov, Lukasievici
— Sapeka. Klimenko — Koles
nikov, Borisov, Molsanov.

BULGARIA: Kovlev — Sto- 
ianov. Penev. Asenov. Kovnev
— Sokolov. Denșev — Borisov, 
Filipov, Komazonr — Boev, 
Kapastev — Teodorov, Dimi
trov. Kostandinov

Vineri este zl de odihnă, iar 
sîmb&ti se vor juca ultimele 
meciuri pentru fixarea clasa
mentului general.

Vladimirov 
foarte bl-

Florian — 
Boldor — 

- Iosef, Boșog, 
Ad. Constantin.

(Mahmud).

Heiden- 
Neumann, 

Nasada. Wle-

Tiberiu STAMA

CAMPIONATELE MONDIALE DE HALTERE
Petre Becheru a ratat... „bronzul"

ACTUALITATEA
IN ATLETISM

SUDERTALJE, 29 (prin tele
fon). In sala „Skanlarinken** au 
continuat întrecerile campiona
telor mondiale de haltere, în 
fața miilor de spectatori pre- 
zentîndu-se competitorii (19) 
de la cat. 82,5 kg. Reprezen
tantul nostru, într-o companie 
deosebit do redutabilă (ca, de 
pildă, sovieticul Iurik Varda
nian — stea de primă mări
me, și bulgarul Asen Zlatev — 
de asemenea, multiplu campion 
mondial șl european), a ocupat 
locul S la total (Isaoka adjude- 
clndu-și locul 4 cu aceeași per
formanță — 360 kg — fiind 
mai ușor cu 500 g), locul 5 la 
smuls și locul 4 la aruncat cu

„INTERNAȚIONALELE"

Primul tur al Campionatelor 
internaționale de tenis ale 
S.U.A., de la Flushing Meadows, 
continuă, in general, cu rezul
tate scontate. Iată alte citeva 
dintre ele, masculin: Forget
— Curren 7—6, 6—1, 6—2(1); 
Gerulaitfa — Benhabiles 7—6,
3— 6, 7—5, 7—5; Mecir — Kohl- 
berg 5—7, 4—d, 7—6, 8—3, 8—1; 
Connors — Muller 6—4, 6—3,
4- 6, 6—2; Edberg — aere 6-4, 
6—3, 6—4 5 Leconte — Wojtek 
6—4, 6—3, 6—4; feminin: Potter
— Sabatini 6—4. 6-2; Holiko-
va — Rinaldi 7—6. 7—6; Evert- 
Llojrd — Thompson 6—1,
6-3; Graf — Fendick 4—6,
8—L 7—3; Shriver — Larsen
6-t d-t; rat Nostrand —
Cecrbini 7—d, 6—4; Ccwdwcfi
— Lindstrom 8—4, 6—4;

202.5 kg. Dacă la aruncat nu
rata a treia încercare — 205
kg —, Becheru ar fi cucerit me
dalia de bronz în locul ungu
rului Laszlo Kiraly, fiind mai 
ușor dccît acesta la cîntarul 
oficial. „Am dus bara la piept, 
dar nu am putut-o fixa dea
supra capului, deoarece o 
crampă musculară la piciorul 
sting m-a împiedicat să mai 
lupt cu bara. îmi pare rău de 
medalia pierdută** — ne-a de
clarat Petre Becheru. Iată cla
samentul : total — 1. Iurik
Vardanian (Uniunea Sovietică)
397.5 kg, 2. Asen Zlatev (Bul
garia) 392,5 kg, 3. Laszlo Kiraly 
(Ungaria) 375 kg, 4. Ryoji Isao
ka (Japonia) 360 kg, 5. Petre 
Becheru 360 kg ; smuls — 1. 
Vardanian 177,5 kg (mai ușor 
cu 50 g decît următorul), 2. 
Zlatev 177,5 kg, 3. Kiraly 170 
kg, 4. Isaoka 160 kg, 5. Be
cheru 157,5 kg ; aruncai — 1.
Vardanian 220 kg, 2. Zlatev 215 
kg. 3. Kiraly 205 kg, 4. Be
cheru 202,5 kg, 5. Isaoka 200 kg. 
După această categorie, pe po
diumurile de întrecere se vor 
prezenta halterofilii de la „90**, 
unde nu avem reprezentant 
Ceilalți doi români — Nicu Vlad 
șl Vasîle Groapă — vor Intra 
în concurs vineri noaptea, am
bii fa cat. 100 kg.

TURNEUL INTERNAȚIONAL MASCULIN DE VOLEI AL ROMÂNIEI

ia prima zi, echipa noastră Învingătoare ca M
BRAȘOV, 29 (prin 

Sala sporturilor din 
găzduiește, incepînd 
Turneul international 
de volei al României,

telefon), 
localitate 
de joi, 
masculin 
dotat de 

brașoveni cu „Cupa Birsa".
Partida inaugurală a opus e- 

chipcle Cehoslovaciei și R. D. 
Germane, prima pornind favo
rită. Dar, deși au condus cu 
9—1, voleibaliștii cehoslovaci 
au pierdut setul I în care ad
versarii au jucat cu multă am
biție, avind in căpitanul echipei, 
Secht (2,07 m, 123 de prezențe 
în națională), un excelent rea
lizator. Echipa cehoslovacă la 
a cărei cîrmă a revenit cunos
cutul tehnician Karel Laznicka, 
s-a redresat in setul al doilea, 
pe care l-a cîștigat însă greu, 
punind apoi definitiv stăpînire 
pe joc. Astfel, Cehoslovacia a 
obținut victoria cu 3—1 (—14, 
13, 3, 8). Ne-au plăcut vetera
nul Novotny (234 selecționări 
în reprezentativă). Ribnicek, 
Jamka și Mikyska de la învin
gători, Seclit. Schulze și Dass-

ier de la învinși. Foarte bua 
arbitrajul prestat de ▼. Axhlre 
și V. Dumitru (România).

După meciul de debut în tur
neu, s-a desfășurat o frumoa
să festivitate de deschidere 
completată de un moment e- 
moționant, prilejuit de retra
gerea din activitatea interna
țională (ta limită de virată) a 
binecunoscutului , .cavaler al 
fluierului** brașovean Valerian 
Ărhire, care a onorat ecusonul 
FJ.V.B. timp de 22 de ani In 
aproape 300 de meciuri inter
naționale. Meritate îmbrățișări, 
aplauze și flori...

șit in evidență Ioneseu și Mina, 
în med au fost fotoni',!. în a- 
fana celor menționați: Das- 
eăta, Vrincuț, Șofca, Stoian, 
Constantin, Gheorgbe și Pasca. 
De ta învinși s-eu remarcat: 
Szabo, PaU și Melkul. Au ar
bitrat foarte bine C. GOnther 
(RD. Germană) și M. Haussen- 
btaa (Cehoslovacia). Mîlne (ar. 
— aud), de ta oca 16, meciurile: 
Cehoslovacia — Ungaria șl Ro
mânia — R.D. Germană.

Modesto FERRARINI

VERIFICĂRI ALE 
REPREZENTATIVEI FEMININE

în cel de al doilea meci al 
zilei, reprezentativa României 
a obținut un succes net și 
scontat : 3—0 (7, 9, 11) în fața 
celei a Ungariei, Ne-au impre
sionat de data aceasta plăcut la 
voleibaliștii noștri angajamen
tul, spiritul de luptă și ambi
ția cu care au jucat, precum și 
forma foarte bună a lui Enesr 
cu, alături de care au mai fe-

MECIURI ATRACTIVE IN CONCURSUL
INTERNAȚIONAL DE TENIS AL JUNIORILOR

MAMAIA, 29 (prin telefon). 
Turneul internațional de tenis 
rezervat juniorilor a continuat 
cu disputarea celui de-al doi
lea tur al partidelor de simplu 
băieți. Unul dintre meciurile 
cele mai frumoase, de un bun 
nivel tehnic, l-au oferit G. 
Cosac — E. Charitonidis (Gre
cia), ciștigat cu 7—5, 2—6, 6—4 
de tenismanul român. Cu bune 
lovituri de serviciu, punctînd 
adesea din retururi excelent 
plasate în lung de linie, ca și 
din voleuri, Cosac și-a dominat 
net adversarul. Cum, de altfel, ' 
a procedat și E. Dascălu în 
disputa cu favoritul nr. 4, te
nismanul bulgar. M. Petkov. 
După ce a cîștigat primul set, 
cedîndu-1 la tie-break pe al doi-

" și-a demonstrat
netă în cel deci- 

final : Dascălu —
6—7, 6—0. Alte 
turul II (mascu-

lea. Dascălu 
superioritatea 
siv. Rezultat 
Petkov 6—3, 
rezultate din ____„ ,_____ _
lin) : L. Balin — D. Shirmman 
(R.D. Germană) 6—3. 6—4, C. 
Enache — O. Florea 6—3, 6—3,

R. Itu — I. Nițu 4—6, 6—4, 6—1, 
A. Popovid — B. Popovici 6—0, 
6—0, D. Dobre — S. Gorgan 
6—3, 6—2, M. Nicolae — Tr. 
Badiu 6—4, 7—5.

Iată și primele rezultate in 
proba de simplu din turul I al 
fetelor : Monica Radu — Rodi- 
ca Dobrotă 7—5, 6—0, Gabriela 
Popa — Cornelia Griinesch 
(R.D. Germană) 6—3, 4—6,6—1, 
Mădălina Voinea — Mariana 
Colțoiu 6—0, 6—0, Monica Pe- 
cheanu — Aurora Neculai 0—6, 
6—0, 6—2, Florentina Curpene 
— Denisa Negoiță 6—0, 6—1,
Mirela Budu — Eva Lehnning 
(Suedia) 6-1, ‘ * - - - -
Mitrică
4—
(Bulgaria) — Laura 
6—1, Daniela Ivana 
Mitroi 6—3, 6—1. 
dispută sferturi în 
simplu (băieți și fete), precum 
și sferturi și semifinale de du
blu.

Cornel POPA — coresp.

Reprezentativa feminină de vo
id a României, care se pregă
tește pentru campionatul euro
pean din Olanda (29 septembrie 
— 6 octombrie), a susținut
miercuri șt joi la Sibiu două 
partide de verificare în compa
nia divizionarei „A** poloneze 
Gwardla Wroclaw. In primul joc 
reprezentativa noastră a cîștigat 
cu 3—0 (11, 12, 13), după o
dispută destul de echilibrată, fo
losind formația ; Doina Moro- 
șan (Victoria Niculescu), Mirela 
Zamfir (Doinița Dlmofte, Mirela 
Pavel). Georgeta Lungu-Bne, 
Speranța Găntan, Daniela Dinică, 
Ioana Cotoranu. De la oaspete, 
s-au remarcat ridlcătoarea Beta 
Pypno și trăgătoarele Renata 
Paluch și Bozena Kurzak. In cel 
de al doilea meci, echipa Româ
niei (lipsită de aportul Mirdei 
Popoviclu. angrenată In exame
ne) a cîștigat cu 3—1 (—1», 4,
11, 7), tatr-un joc In care s-au 
urmărit diverse scheme tactice. 
Meciurile au fost conduse de 
slblen.il E. Mendel, I. Sîrban șl 
E. Govoreanu. (Hie IONESCU, coresp.).

6—0, Gabriela 
Adriana Stola 6—3, 

6—2, Elisabeta Nikolova 
Bîrlea 6—3.
— Romelia 
Vineri se 
proba de

KOBLENZ. In cadrul con
cursului atletic de miercuri, din 
localitate, campionul olimpic, 
brazilianul Joaauim Cruz a 
parcurs 800 m în 1:42,49 — cel 
mai bun rezultat mondial al 
sezonului, iar americanul Henry 
Marsh, cu 8:09,17 a obținut, de 
asemenea, cea mai bună per
formanță mondială la 3 000 m 
obstacole. De remarcat faptul 
că înainte cu doar două zile, 
la Kdln, Cruz Înregistrase 
1:42 54

Alte rezultate : BĂRBAȚI : 
100 m: Baptiste (S.U.A.) 1« 70 ; 
400 m > Cameron (Jam.) (45,43; 
1500 m : Abascal (Spa:,.a) 
3 ^2,17 ; 1 milă : HiUardt (Aus
tral.) 3 £1,82 ; 5 000 m: Harris 
(M. Brit.) 13:32,15 ; 400 m.g. s 
Harris (S.U.A.) 48,16, Schmidt 
(R.F.G.) 48,25 ; 3 000 m ob. : X 
Schwartz (R.F.G.) 8:11,93, 3.
Fell (M. Brit) 8:12,80 ; lungi
me ; Myricks (S.U.A.) 8,03 m; 
triplu : Conley (M. Brit.) 16,94 
m ; înălțime : Wszola (Pol.) 
2,24 m ; prăjină : Kolasa (Pol.) 
5,65 m ; suliță : Atwood (S.U.A.) 
88,58 m ; FEMEI : 100 m : Alice 
Brown (S.U.A.) 11,02; ‘
Diane Dixon (S.U.A.) 
800 m : M-argrit
(R.F.G.) 1:59,43 ; 3 000 
git Schmidt (R.F.G.) 
100 m.g. ” ' "
12,93; 1_____
(S.U.A.) 6,86 m.

400 m :
51,78 } 

Klinger 
m : Bir- 

8 *52 39 - 
!. : Candy Yoiing (S.U.A.) 
lungime : Jacky JoynerIon OCHSENFELD

LEWIS NU MAI
Carl Lewis, triplu campion 

mniMital fa 1M3 șl cvadruplu 
campten oUmpto ta 19M, este, 
ta uittaia vrana, atletul ama
tor oet mal bine... plătit, participarea sa la diverse reu
niuni eosttadu-1 pe organiza
tori suma importante. Dar 
etan Lewis este un nume cu 
rezonanță, prenența sa la • 
competiție atrage in tribune 
numeroși spectatori, care lasă 
nunți bani fa case, așa că 
ataoerfla merg cum trebuie t—

Organizatorii recentelor oon- 
ouxauxi da ta Zttrich, Berlinul 
Oca. șl KMn au dat banț se
rioși să-4 albă pe Cari Lewis 
printre competitori. Dar el 
n-au avut satisfacția reușitei 
depline, căci marele Cart, ac-

LEWIS I
urmă cu citevacidentat In

săpt&mtal, nu s-a refăcut, șl 
fiind departe de forma care 

a Juat,1-a consacrat 
numai „bAUU*. La Zurich 
fost al <-le* la 1M m 
10,M ■ (1. canadianul Johnson 
10.10» in Berlinul Occidental 
al 4-lea ta M m cu 20,00 (1. 
Ki.rk Baptist 20,4$), larlaKOta 
a Dost Întrecut pe 100 m de 
polonezul Marian Woronln 
(10,10, respectiv 18,27 a).

Acum nu se mal Înghesuie 
nimeni s4-l mal supraliciteze 
pe Lewis pentru concursurile 
următoare... Fiindcă, deocam
dată, el nu mal este un „cap 
de afiș"! (R. VII,ARA).

lata, 
• a 
cu

AMICAL LA SAINT-GALL: 
ELVEȚIA - TURCIA 0-0 I

Intr-un med de pregătire dis
putat miercuri seara, pe stadio
nul din Saint Gall, echipa Tur
ciei a reușit un med egal (0—0) 
cu reprezentativa Elveției, care 
se pregătește în vederea parti
dei oficiale din preliminariile 
C.M. în compania Irlandei, ta 
cadrul grupei a 6-a. După un an 
extrem de nefavorabil (4 parti
de susținute ta grupa a 3-a, din 
care face parte șl România, tot 
atîtea tafringeri, golaveraj 1—15!) 
reprezentativa Turdei a luat o 
adevărată „gură de oxigen" prin 
această... semi victorie! Rămlne de 
văzut dacă va avea urmări favora
bile peste mal puțin de două 
săptămtal, dnd Turda va primi 
vizita Irlandd de Nord, principa
la contracandidată a reprezen
tativei noastre ta cursa de caU- 
flcare pentru Mexic.

Iată formația Turciei : Duran- 
Demlris, Durmaz, Cettaer, Arica- 
Vezir, Yetkiner (min. 85 : Gu- 

Tufeckl) 
Kemal),

Vezir, Yetkiner (min.
neș), Tekln (min. 71 

89:— Dllmar (min. 
Colru, Keser.
• Tot în med amical, la Mos

cova : U.R.S.S. — R.F.G. 1—0 
(0—0) prin golul Iul Zlgmanovid 
(min. 63).
• OLANDA (et. 4): Ajax —

PSV Eindhoven 2—4 ; Feyenoord 
— Deventer 5—0 ; Sparta — M. 
Maastricht 1—0 ; Twente — Alk- 
maar 2—1 ; Fortuna — Gronin
gen 2—1 ; den Bosch — Venlo 
4—0 ; Haarlem — Heracles 5—2 ; 
Utrecht — Kerkrade 2—0 ; Nij
megen — Excelsior 0—1. Condu
ce Utrecht cu 7 p.

AUSTRIA (et. 6) : Admira — 
SAK 2—0 ; Linz — DSV Alpine 
3—2 ; GAK — Austria 1—5 ; Ra
pid — Elsenstadt 6—0 ; In
nsbruck — Graz 1—1 ; Klagen
furt — Lask 1—1 ; Rapid șl Aus
tria Viena conduc cu cite 8 p.

POLONIA (et. 6) : Katowice — 
Gornik JI—2 ; Gdynia — Lodz
1— 1 ; Ruch Chorzow — Poznan
2— 1 ; Mlelec — Legla Varșovia 
0—1 ; Wroklaw — Sosnowlec 1—2; 
Ruch Chorzow se află în frunte 
cu 10 p.

CEHOSLOVACIA (et. 1) : Spar
ta Praga — Tatran Presov 4—0; 
Dyaamo Ceske Budejovice — 
Dukla Praga 1—4 ; Duneska 
Streda — TJ Vitkovice 6—1 ; 
Sigma Olomouc — Bohemians 
Praga 6—1 I Slavia Praga — RH 
Cheb 2—1 ; Banlk Ostrava — Lo
komotiv Kosice 4—0 ; Dukla 
Banska Blstrica — Inter Bratis
lava 3—0 ; ZVL Zillna — Spartak 
Tîrnava 1—0.

ANGLIA (med restantă): Lei
cester — Chelsea 0—0.

TELEX 9 TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
AUTOMOBILISM • Britanicul 

A. Cowan (4X4 Mitsubishi Pa
jero) a trecut ta fruntea clasa
mentului general al „Raliului 
Australiei", urmat de doi moto- 
cicliști, australianul Lowett (KTM) 
șl belgianul Rahler (BMW).

BASCHET • Ziua a 2-a a „Ma
relui premiu ai Cehoslovaciei" : 
nalta — România 59—52 ; Un
garia — U.R.S.S. 78—77 ; ziua a 
3-a: Cehoslovacia — Italia 77—68; 
Ungaria — România 91—72 ; 
U.R.S.S. — Bulgaria 96—77.

CICLISM • Clasamentul pro
bei de 100 km contratimp, 
echipe, din cadrul C.M. de ama
tori: 1. U.R.S.S. lh51:09 (media 
orară : 53,729 km) ; 2. Cehoslo
vacia lh52:13 ; 3. Italia lh52:34.

Românla l 
Bulgaria 96—77.

pe

HANDBAL > In prima zl a 
turneului (m) de la Gy3r : R«- 
ba Eto — Krems 26—24 ; Tatran 
Preșov — Lokomotiv Trnava 
29—22 ; ziua a 2-a : Raba Eto — 
Lokomotiv 22—22 ; Tatran — 
Krems 29—20 • Turneul (f) de 
la Gdansk a revenit echipei po
loneze Cracovia (22—22 în finala 
cu S.C. Magdeburg). Pentru lo
cul 3 : Start Bratislava — Start 
Gdansk 26—24.

HOCHEI PE GHEATA • Ami
cal la Stockholm : Suedia — 
Cehoslovacia 2—6.

TENIS • Din primul tur al 
turneului de la Seefeld. (etapă 
in circuitul austriac) : Felgl — 
Karlsson 6—4. 6—1 ; Armellnl —

Birncr 6—2, 6—3 ; Svensson —
Moratag 6—1, 7—6 ; Rlvas — 
Berlow t—9, 4—S, 6—3 ; Sud th — 
Kary 6—1. 6—0 ; Plls - Relnin- 
ger 6—3. 6—2.

ȘAH • Rezultatele primei zile 
a turneului de la Tilburg, ajuns 
la a 9-a ediție : DzindzindagriM
— Ljubojevici 1—0, Timman' — 
Romanlșta, Hubner — Polugaev- 
skl remize ; Miles — Korcinol 
amtaată.

VOLEI • In turul al doilea 
al „Cupei statelor Unita": S.U.A.
— Cuba 3—1 ; U.R.S.S. — R. P. 
Chineză 3—0. In clasament con
duce echipa tării gazdă, cu 4 p, 
urmată de cele ale U.R.S.S. sl 
Cubei, ambele cu cîte 2 o.
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