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JOCURILE MONDIALE UNIVERSITARE DE VARA 
© Medalii de argint la atletism - Cristieana Cojocaru (400 m gar
duri) și Margareta Keszeg (1 500 m) - și bronz la înot - Carmen 
Bunaciu (200 m spate) O Tenismanii Florin Segărceanu și Daniela 

Moise s-au calificat în finală la dublu mixt

CAMPIONATELE MONDIALE DE HALTERE
Nicu Vlad — ,,argint“ și ,,bronz<* la cat. 100 kg

KOBE (prin telefon). In cea 
de a șasea zi a Jocurilor Mon
diale Universitare de vară, 
sportivii noștri au cucerit două 
medalii dc argint, prin Cristi
eana Cojocaru la 400 m gar
duri și Margareta Keszeg la 
1 500 m, șl una de bronz, prin 
Carmen Bunaaiu, în proba de 
200 m spate. Totalul medali
ilor obținute pînă acum se ri
dică astfel la 13; 3 de aur, 7 
de argint și 3 de bronz. La

Cristieana Cojocaru

reușitele zilei putem adăuga 
calificarea a doi spadasini in 
eliminările directe de sîmbătâ. 
dar mai ales performanțele 
lui Florin Segărceanu, care are 
deja asigurată medalia de ar
gint la dublu mixt, împreună 
cu Daniela Moise, luptînd 
pentru bronz la dublu mascu
lin., alături de Andrei Dîrzu și 
continuîndu-și drumul victorios 
la simplu, unde a ajuns în 
semifinale.

Etapa a 5-a a Diviziei „A“ de fotbal

ÎN PRIM-PLANUL ETAPEI, MECIURILE
DE LA CLUJ-NAPOCA SI TG. MURES

® La Craiova, toate calculele 
„merg", firesc, cu echipa loca
lă O La Cluj-Napoca, studenții 
între ei intr-un joc ceva mai 
ușor pentru „11“-le lui Hagi • 
F.C.M. Brașov a plecat spre 
Hunedoara obsedată de un re
cent 9-0 in favoarea localni
cilor O In șos. Ștefan cel Mare, 
șahsa întîi — de partea for
mației gazdă O La Tg. Mureș, 
A.S.A. așteaptă cu îndreptățite 
emoții vizita liderului O Ce îi 
poate opune Dumitru, care 
pleacă de la zero puncte, Iui 
Constantin in „duelul" de la 
Buzău ? • In Giulești, după 
semieșecul cu Gloria, Rapidul 
refuză ideea remizei • Petro
lul - Victoria, o pasionantă 
dispută intre două (incă)

și M. Ni-

Coț — PI.)

PROGRAMUL si ARBITRII MECIURILOR 
Craiova : UNIVERSITATEA - SPORT CLUB BACĂU 
(M. Salomir ; M. Man — ambii din Cluj-Napoca 

culescu — București)
Cluj-Napoca : „U“ - SPORTUL STUDENȚESC

(R. Petrescu ; L. Măeran — ambii din Brașov și I.
Hunedoara : CORV1NUL - F.C.M. BRAȘOV

(I. Velea ; ,C. Bîtlan — ambii Craiova șl R. Matei — Buc.) 
București : DINAMO - F.C. OLT

(Fl. Popescu — Ploiești ; R. Cîmpanu — Arad și L. Sălăgean 
— S. Mare) 
stadionul Dinamo

Tg. Mureș : A.S.A. - STEAUA
(A. Gheorghe — P. Neamț ; I. Vîrlan — Gh. Gheorghlu-Dej 

șl Șt. Rotăresou — Iași)
Buzău : GLORIA - POLITEHNICA TIMIȘOARA

(N. Dincscu — Rm. Vîlcea ; L. Frunză — Sibiu șl 
nes cu — Iași)

București : RAPID - F.C, BIHOR
(Cr. Teodorescu — Buzău ; P. Bogdan — Reghin șl 

cavei — Deva) 
stadionul Giulești

Ploiești : PETROLUL - VICTORIA BUCUREȘTI
(M. Neșu — Oradea ; V. Antohi șl V. Maxim — ambii

Pitești : F.C. ARGEȘ - CHIMIA RM. VILCEA
(D. Petrescu ; V. Alexandru — ambii din București șl V. Tl- 

torov — Drobeta Tr. Severin)

Rm. M.

Gr.

tin

Stă-

Ma

lași)

Meciurile vor începe la ora 17. Ș

PRIMELE DOUA MEDALII 
PENTRU ATLETELE NOASTRE
Ziua a doua a întrecerilor 

in sportul-sporturilor a avut 
un program Încărcat. Dintre 
finalele disputate pe stadionul 
de atletism din Kobe, ne-au 
reținut în mod deosebit atenția 
cele feminine de 400 m garduri 
și 1500 m, în care așteptam o 
clasare superioară a reprezen
tantelor noastre. Am consent-

Margareta Keszeg
nat la sfârșitul celor două pro
be cucerirea a două medalii 
de argint, prin Cristieana Co
jocaru și. respectiv. Margareta 
Keszeg. eleve ale antrenorului 
Nicolae Mărășescu. Prima a 
fost cronometrată în 55,44, in- 
treeînd-o pe campioana olim
pică, marocanca El Moutawajsil 
— 55,59, dar fiind învinsă de 
sovietica Novitskaite — 55,33. 
La finală a mai fost prezentă 
și Nicoleta Vornicu, sosită a 
cincea, în 56,36. La 1500 m.

proaspete promovate • înscri
ind un singur gol în patru eta
pe, F. C. Argeș n-are ce pro
mite prea mult suporterilor ei.

CLASAMENTUL 

\\\\\\\\\\\\\^

1. STEAUA
2. „U“ Craiova
3. Sportul stud.
4. Dinamo

4
4
4
4

4 0 0
3 10
3 0 1
3 0 1

5-0 8
7-3 7

14- 3 6
5-16

5— 6. Petrolul 4 2 11 5-4 5
F. C. Olt 4 2 11 5- 4 5

7. Corvin ul 4 2 0 2 14- 5 4
8. Chimia 4 2 0 2 9-8 4
9. „U“ Cj.-Nap. 4 2 0 2 5-6 4

10. Victoria Buc. 4 12 1 3- 5 1
11. G oria Buzău 4 112 4-5 3

12—13. F. C. Argeș 4 112 1-4 3
F.C.M. Bv. 4 112 2-5 3

14. F. C. Bihor 4 0 3 1 1-6 3
15. Rapid 4 112 3-12 3
17. A.S.A. 4 10 3 2-4 2
17. S. C. Bacău 4 10 3 2-6 2
18. „Poli" Tim. 4 0 0 4 3-9 0

I

spectatorii au urmărit o cursă 
tactică, disputată pe ultimii 
metri, cunoscuta atletă Kito
va, din U.R.S.S., cîștigind ia 
finiș „duelul" cu atleta noas
tră Margareta Keszeg — 4:07,12 
față de 4:07,55. A treia clasa
tă, americanca Beckford, a so
sit la 1,3 s în urma „argintu
lui". Mai obținuse dreptul de 
participare în această finală și 
Elila Kovacs. Acuzând dureri 
la picior, ea a abandonat insă 
nejustificat după ce a parcurs 
1300 m.

Petre Drăgocscu este unul 
dintre concunenții cursei deci
sive de 1 500 m de simbătă 
după semifinalele de vineri, 
in care a fost cronometrat cu 
3:46,41 (al treilea în semifi
nala I).

La heptatlon, după patru 
probe, Liliana Năstase este a 
treia, totalizând 3678 puncte, 
în urma polonezei Nowak 4101 
p și a britanicei Simpson 3770 
p. Iată rezultatele sale: 100 mg 
— 13,06; înălțime — 1,71 m; 
greutate 12,35 m; 200 m — 
23,68.

O ÎNOTĂTOARE - DOUA 
MEDALII

După ce a adus delegației 
noastre prima medalie de aur 
la actuala ediție a Universia
dei (în proba sa preferată, 100 
m spate), reprezentanta înotu
lui românesc la Kobe, Carmen 
Bunaciu, și-a îmbogățit pal
maresul ei de excepție la ma
rea întrecere. Ea a cîștigat 
încă o medalie, de data aceas
ta de bronz, în cursa de 200 
m spate, după o foarte dispu
tată cuTsă pentru poziția a 
treia în ■ probă, eleva Cristinei 
Șopierian învingînid-o la sosire, 
cu trei sutimi, pe canadianca 
Abdo.
UN MARATON PE CANICULA...

...pentru Florin Segărceanu ! 
Pe o căldură insuportabilă, de 
aproape 40 grade, primul nos-

(Continuare in pag 2-3)
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Frumoasă sărbătoare a spor
tului nostru, înconjurul țării 
pe biciclete începe miine în 
splendidul decor montan al 
Cîmpulungului Muscel. A 23-a 
ediție a „Turului României", 
întrecere internațională organi
zată sub egida „Daciadei", in 
cadrul Anului Internațional al 
Tineretului, va purta caravana 
timp de 8 zile, pe un traseu 
de mare frumusețe dar și de 
evidentă dificultate, de-a lun
gul a aproape 1 200 km. Fie
care din cele 8 „episoade" ale 
„serialului" va prilejui dispute 
pasionante, o luptă acerbă 
pentru „tricoul galben", visul 
dintotdeauna al rutierului. Și 
va mai prilejui organizarea 
unui mare număr de competi
ții populare, nu numai din ci
clism ci și din alte discipline, 
întreceri organizate în diferite

SODEKTALJE, 30 (prin tele
fon). — Cea de a 7-a zi a 
campionatelor mondiale de hal
tere, cane se desfășoară în sala 
„Skaniarinken" din localitate, 
reprezentantul nostru. Nicu Vlad 
și-a incunuriat 'evoluția la cat. 
100 kg cu două medalii ar
gint la „smuls" și bronz la*,.to
tal". Astfel, campionul olim
pie de la Los Aingeles, „aurul" 
european de la Katowice și-a 
confirmat înalta sa valoare.

întrecerea Ia stilul smujs a 
fost deosebit de echilibrată.. în 
finalul ei, trei concurehy.'s|au 
aflat la egalitate, cu 185 k'g, 
departajarea pe podiumul de 
premiere făcîndu-se cu ajuio- 
rul... greutății comcurenților. 
„Cintarul" a dat următoarea 
ordine : 1. A. Szanyi (Unga
ria), 2. NICU VLAD (Româ
nia), 3. p. Kuznețov (U.R.SJSj. 
Cel de al doilea concurent ro

Campionatele mondiale de box tineret

DUMINICĂ, PRIMUL 
GONG VA DA STARTUL 

ÎN „MARATONUL"
MARILOR SPERANJE

Incepind de miine, de la ora 
15, pe ringul de ia Patinoarul 
„23 August" din Capitală, vor 
incepe întrecerile uneia dintre 
cele mai mari competiții ale 
pugiliștilor amatori : CAM
PIONATELE MONDIALE DE 
BOX TINERET, EDIȚIA a 
IlI-a. După ce primele două 
ediții au avut loc pe continen
tul asiatic (Japonia — Yoko
hama 1979), și pe cel american 
(Republica Dominicană — San
to Domingo, 1983), pentru pri
ma dată în Europa, România 
găzduiește, la București, între 
1 și 8 septembrie această com
petiție de mare anvergură a 
„careului magic". Interesul 
pentru întrecerile care vor în
cepe miine la București și tra
diționala noastră ospitalitate au 
determinat un prim succes : de 
participare. Peste 200 de bo
xeri din 32 de țări vor urca 
pe ringul de la Patinoarul „23 
August" (Yokohama — 98 de 
sportivi din 21 de țări ; Santo 
Domingo — 119 sportivi din 22 
de țări). De reținut că cele 
mai redutabile școli pugilisti
ce din lume la ora actuală — 
cubaneză, sovietică și america
nă — sînt prezente cu echipe 
complete la „mondialele" de 
la București. Eveniment în 
premieră, deoarece la prima, 
ediție au lipsit pugilistii cuba- 

localități de pe traseu in in- 
tîmpinarea caravanei celei de 
a 23-a ediții a „Turului ciclist 
al României".

„PUNCTE CALDE" 
PE TRASEUL „TURULUI"

Organizatorii celei de a 23-a 
ediții a „Turului României" — 
F.R. Ciclism, ziarul ,.SPOR
TUL" și A.S. Loto-Pronosport
— au ales un traseu care să-i 
solicite pe rutieri la toate ca
pitolele pregătirii. Pe ruta 
Cimpulung Muscel — Căciula- 
ta — Alba Iulia — Tg. Mureș
— Sovata — Piatra Neamț — 
Iași — Bacău — Buzău — 
București, 1 165 km, caravana 
va intîlni lungi paliere, care 
favorizează viteza. urcușuri 
mai line sau mai abrupte (sînt 
programate 13 puncte de că-

mân, Vasile Groapă, s-a cla
sat al 9-lea, cu 165 kg. De 
remarcat că performanța lui

Ion OCHSENFELD

(Continuare in pag. a 4-a)

ALE PUGILATULUI
nelzi, iar la cea de a doua, cei 
sovietici. Desigur, în lupta pen
tru medalii și pentru centurile 
de campioni mondiali nu se 
vor afla doar sportivi ai celor 
trei reprezentative, considerate 
acum, înaintea primului geng, 
drept mari favorite. Pretenții 
justificate, prin succese la ma
rile competiții pugilistice, mal 
au sportivi din multe alte țări, 
printre care și boxerii români. 
Reprezentanții noștri au făcut 
ieri dimineață un antrenament 
în pădurea Pustnicu. antrenorii 
Eustațiu Mărgărit, Rclu Auraș 
și Emil Popa acordînd acum, 
în ultimele ore dinaintea star
tului, o atenție deosebită men
ținerii formei fizice a elevilor 
lor.

Patinoarul „23 August", de
venit o cochetă arenă de box, 
își așteaptă oaspeții — sportivi 
și spectatori. La ora cînd ci
tiți aceste rînduri, organizatorii 
primesc ultimele delegații care 
sosesc la „mondiale", reprezen
tativele Italiei, Irlandei, Alge
riei, R.F. Germania, Japoniei, 
Republicii Dominicane, Turciei 
și Uniunii Sovietice. Boxerii 
aflați de-acum la București 
fac ultimele pregătiri. Dumini-

Petre HENȚ

(Continuare in pag 2-3)

țărare: 4 de categoria A, 7 de 
categoria B și 2 de categoria 
C), precum și puncte de sprint 
volant (în afara celor 8 sprin
turi finale, cicliștii vor mai 
participa la alte 16 de trecere). 
De altfel, chiar din etapa de 
debut, alergătorii vor da piept 
cu muntele...

PARTICIPARE VALOROASĂ

Plutonul va fi alcătuit din 
84 de rutieri. La apelul arbi
trului internațional Simon Pe
trosian (Iran), delegat de Fe
derația Internațională de Ci
clism Amator (din U.C.I.) de
oarece „Turui României" se 
află înscris în calendarul in
ternațional oficial, vor răsDun-

Hristache NAUM

(Continuare în pag 2-3)



De azi pînă luni, la Buzău, în sala „Dacia" Turneul International masculin de rolei TURNEUL INTERNATIONAL I

PRIMUL TURNEU AL CAMPIONATULUI ECHIPA ROMÂNIEI A INTRECUT-0 DE TENIS STELM

FEMININ DE HANDBAL DIVIZIA „A" PE CEA A R.D. GERMANE CU 3 2
sporturiloi „Dacia" din 
găzduiește. începînd de 
pînă luni 2 septembrie, 
turneu al noii ediții — 
— a campionatului Di- 

feminine ,.A“ de hand- 
tn răstimpul de la inche-

Sala 
Buzău 
azi și 
primul 
a 28-a 
viziei 
bal ... __
ierea ediției precedente (jumă
tatea lunii mai) handbalistele 
celor 12 formații și-au refăcut 
forțele 
amicale 
na le 
singur 
valorice 
campionat, 
frumoasă 
disciplină 
torilor sportului reale satisfac
ții — să reintre în elita mon
dială obiectiv cu atît mai ac
tual cu rit în toamna acestui 
an unele dintre echipele noas
tre fruntașe se vor afla la star
tul cupelor europene, iar re
prezentativa țării va participa 
la campionatul mondial (grupa

au participat la turnee 
interne și internațio- 

subordonînd totul unui 
tel : abordarea la cote 

superioare a noului 
pentru ca această 

și atît de populară 
— care a adus iubi-

Programul celor trei zile de 
concurs.

SÎMBÂTA : Mureșul Tg. Mu
reș — C.S.M. Sibiu (ora 10), 
Relonu] Săvinești — TEROM 
Iași (11,15), Rapid București — 
Hidrotehnica Constanța (14.30). 
Rulmentul Brașov — Confecția 
București (15,45). Textila I.A.S. 
Zalău — Chimistul Km. Vîlcea 
(17). Dorobanțul Ploiești — 
Știința Bacău (18.15).

DUMINICA : Hidrotehnica
— Relonul (10). TEROM — 
Rapid (11,15), Chimistul — 
C.S.M. Sibiu (14,30), Știința — 
Confecția (15,45). Dorobanțul — 
Rulmentul (17), Textila Zalău — 
Mureșul (18,15).

LUNI : TEROM — C.S.M. Si
biu (10). Rapid — Rulmentul
(11.15) , Hidrotehnica — Textila 
Zalău (14.30). Chimistul — Do
robanțul (15,45), Confecția — 
Mureșul (17), Știința — Relonul
(18.15) .

Următorul turneu este pro
gramat la Pitești în perioada 
6—7 septembrie.

Astăzi, derbyul întrecerii: echipa
BRAȘOV, 30 (prin tcleion). In 

Sala sporturilor din localitate a 
continuat ~ 
masculin 
la care 
viitoarele 
finală a 
(29 septembrie — 6 octombrie, în 
Olanda). reprezentativele Româ
niei și Cehoslovaciei, precum 
formațiile R.D. Germane 
Ungariei.

In prima întîinire din ziua 
doua, reprezentativa Cehoslovaciei 
a dispus de cea a Ungariei cu 
3—0 (11, 7, 7). Ambele combatante 
au lăsat să se înțeleagă că sînt 
preocupate în mod special de 
partidele din ziua următoare, a- 
cestea folosind în meciul amintit 
mai mult rezervele șl odihnin- 
du-șl principalii titulari, în 
primul rind Novotny șl respectiv 
Magyar. Chiar și în aceste con
diții voleibaliștii cehoslovaci s-au 
impus cu ușurință, ei dovedind 
o tehnică superioară și multă 
forță de atac. S-au remarcat : 
Rajski, Kalab și Blaha (2,02 m) 
de la învingători, Szabo și Fili-

Turneul internațional 
de volei al României 

iau parte două dintre 
participante la faza 

campionatului european

R.D.
Șl 
Și

a

V. CONSTANTINESCU CIȘTIGATOR AL „CUPEI VOINȚA** LA CICLISM

noastră Intllnește Cehoslovacia
povics de la învinși. Foarte bun 
arbitrajul prestat de C. Manițiu 
șl M. Nlcolau (România).

In oea de a doua partidă, re
prezentativa României a primit o 
replică puternică la începutul par
tidei din partea voleibaliștilor din 
R.D. Germană, care au jucat par
că cu șl mai multă ambiție de- 
cît tn ziua precedentă, adjudecin- 
du-și primul set la diferență sur
prinzătoare.

După un al doilea set, echi
librat, dar terminat în avantajul 
sportivilor noștri, echipa Româ
niei — cu Enescu la fel de efi
cient în atac, P. Ionescu, Con
stantin și Pascu cu acțiuni reu
șite la fileu — s-a impus și în 
cel de al treilea, luînd condu
cerea. Cea de a patra parte a 
partidei a început sub aceeași 
notă de echilibru, dar voleibaliștii 
noștri nu au găsit mijloacele de 
a se impune, jucătorii din 
R.D. Germană egalind situația. 
După un nou set viu disputat, 
partida s-a încheiat cu scorul 
de 3—2 (—9, 13, 8, —13, 5) pen
tru echipa Ronjâniel.

Programul de astăzi : de la
ora 16 — R.D Germană — Un
garia și, în derbyul competiției, 
România — Cehoslovacia.

Modesto FERRARINI

DE LA MAMAIA (j)
MAMAIA, 30 (prin telefon), 

întrecerile turneului internațio
nal de tenis, care se desfășoară 
pe terenurile din frumoasa noas
tră stațiune, se apropie de faza 
finalelor. In prim-planul dispu
telor de vineri s-au aflat oele 
din probele de simplu, tinerii 
noștri reprezentanți obținînd vic
torii pe toată linia. De altfel, 
cu excepția sportivei bulgare 
Bogdana Marinova, nici un alt 
tenisman de peste hotare nu a 
reușit să depășească faza sfer
turilor de finală, astfel că 
jocurile din semifinale și finale 
se vor disputa în „familie".

Iată rezultatele din sferturi : 
feminin — Diane Samungl — 
Gabriela Popa 6—2, 6—0, Teodo
ra Tache — Mirela Baciu 6—2, 
1—6, 6—1, Monica Pecheanu — 
Bogdana Marinova 6—1, 6—0,
Otilia Pop — Daniela Ivana 6—0, 
6—3 ; masculin — R. Itu — C. 
Enache 6—3, 6—3, A. Popovlci — 
L. Balint 5—7, 7—5, 6—0, D. Do- 
bre — G. Cosac 6—4, 6—3, E. 
Dascălu — M. Nicolae 6—3, 6—4.

Sîmbătă vor avea Ioc finalele 
la dublu și semifinalele la sim
plu, duminică în program figu- 
rînd finalele de simplu.

Cornel POPA coresp.

PLOiEȘll, 26 (prin telefon). 
Etapa a 4-a. desfășurată pe 
u-n circuit în localitate, a fost 
foarte rapidă și animată de 
specialiști ai velodromului. 
Primele 4 sprinturi i-au reve
nit lui Gh. Lăutaru (Dinamo), 
iar cel de al 5-lea lui I. 
Schneider (Dinamo). La sprin
tul final a învins însă N. Al
dulea (Metalul Plopeni). CLA
SAMENTUL ETAPEI: 1. 
Aldulea 51,2 km 
sprint la fiecare 
1600 m) lh 18:43 
bonificație). 2. O. 
ința București) 
3. M. Mărgineanu

Nicolae,

ETAPEI: 1. N.
(32 ture cu 
5. un tur = 
(lh 18:28 cu 
Mitran (Vo- 

lh 18:33, 
(Steaua) 

lhl8:38. 4—5. C. Nicolae, I. 
Schneider (ambii Dinamo) ac. 
timp. 6. Cr. Neagoe (Steaua).

Etapa a 5-a (Plopeni — Slă- 
nic — Gura Vitioarei — Ur
lați — Ploiești 120 km) a fost 
în general calmă, cu rulaj în 
pluton. La punctul de cățăra- 
re de la Gura Vitioarei primul 
a trecut St. Bulăreanu (Meta
lul Plopeni), care și-a adjude
cat și sprintul de la Urlați. Ci
cliștii de la Steaua și Metalul 
Plopeni au dominat tactic 
cursa, dar cu circa 20 km îna
inte de sosire a spart V. A- 
postol (Metalul Plopeni), aflat 
pînă atunci pe locul 3 in cla- 
mentul general. Cicliștii dina- 
moviști au impus cursei 
ritm foarte rapid, rulind
peste 55 km/h, iar V. Apostol 
nu a mai putut prinde piu to -

un
CU

START
(Urmare din pag i)

de prezent 84 de cicliști din 
România și de peste hotare. 
Vor fi la start cicliști din R.D. 
Germană, rutieri care nu mai 
au nevoie de prezentare, ame
ricanul Greg Lemond socotin- 
du-i cei mai puternici din are
na ciclismului amator. Polo
nia, Siria și Turcia, precum 
și 60 de alergători români, 
constituiți in 10 echipe. Ală
turi de reprezentativa Români
ei — alcătuită din Mircea Ro- 
mașcanu. Valentin Constanti- 
neseu, Olimpiu Celea. Cristian 
Neagoe, Stelian Bulăreanu și 
Nicolae Aldulea, antrenori: Ion 
Ardeleanu și Constantin Cio
can, medic: dr. Andrei Geor
gescu, mecanic: Constantin
Rona, maseur: Dorel Iliescu — 
se vor mai afla următoarele 
echipe: Dinamo București,
Steaua. Metalul Plopeni, Voin
ța București, Muscelul Cimpu- 
lung Muscel, Voința Cluj-Napo-

răspunde

DUMITRU MORARU-SLIVNA.
Un catren... apropo : 

RAPIDUL a întîrziat ! 
Sosirea o avea Ia două. 
Dar nu știu ce s-a întîmplat, 
Că a sosit Ia... 09 ! ,
RADU SCURTU, Timișoara.

Așa este : în urmă cu cinci de
cenii Zombori, portarul echipei 
Ri pensia era un as în execuția 
loviturilor de la 11 metri.. Se 
poate spune că prin precizia cu 
care executa penalty-urile, lăsa 
in urmă princinala sa îndeletni
cire, aceea de portar ! De 
fotbalul nostru a avut și 
portari care transformau 
greș loviturile de la 11 
Și. totuși, este preferabil_ __
coastă treabă să fie lăsată pe 
seama jucătorilor de cîmp. Gîn- 
cîiți-vă la eventualitatea unui pe
nalty apărat de portarul advers.

cazuri portarul 
e a executat lovitura de 
metri trebuie să fugă ca 
de curse, pentru a-și 

in propria sa noartă ! 
de episod poate stîrni 

mai bun caz ilaritate ! ,

altfel, 
alți 

fără 
metri, 
ca a- 

pe

In asemenea
car
li
ca] 
locul 
astfel 
cel 
că... __

PAMFTL DIACONU,
M-ați ales ca... arbitru, 
p Uns ui meu nu vă va 
nici pe dv., nici pe _______
dv., aceasta pentru că nu se 
poate vorbi de o valoare mai 
mare a nebunului dec-ît a calu- 
lui sau invers. Totul depinde de 
poziția de pe tabla de șah. în 
pozLțb deschise, evident, nebunul 
este mai util. în poziții închise, 
calul este piesa pe care poți 
conta mal mult.

la 
un 
lua 
Un 

i în 
Așa

Brașov, 
dar răs- 
mulțumi 
prietenul

nul. La sprintul final a cîști- 
gat pe linia de sosire N. Al- 
dulea (Metalul Plopeni). CLA
SAMENTUL ETAPEI ’ “ ’
1. N. Aldulea 3h 02:00
(01:41 
Po,pa
3. C.
55, 4.
5. “

A 5-A: 
(3h 

c.b.) m.o, 39,600 km, 2. C.
(Metalul Plopeni) 3h 01:50, 
Nicolae (Dinamo) 3h OL: 
M. Mărgineanu (Steaua), 

Fi. Sandu (Steaua), 6. Gh. 
Butaru (Metalul Plopeni).

CLASAMENT FINAL 1. 
Constantinescu 
15:55, 2. C. 
llh 16:35, 3. 
namo) llh 16:50, 4. Cr. Neagoe 
(Steaua) llh 16:51, 5. N. Aldu
lea (Metalul Plopeni) llh 16:52 
6. I. Gancea 
17:10.

V.
(Dinamo) llh 

Nicolae (Dinamo) 
C. Căruțașu (Di-

(Dinamo) llh

Horațiu SIMA

JOCURILE MONDIALE UNIVERSITARE
(Urmare din pag. 1)

efectiv, 
de difi- 
în două 

dublu 
Daniela 
revenit, 

6—3, 
Yoo,

IN „TURUL ROMÂNIEI"
ca, Selecționata Brașov, Selec
ționata I.M.G. București și Se
lecționata Tg. Mureș.

Marea majoritate a alergăto
rilor noștri — inclusiv cei din 
reprezentativa națională — 
sînt tineri, animați de dorința 
de a se afirma în această tra
dițională competiție a sportu
lui cu pedale românesc. Va fi, 
fără îndoială, pasionantă dis
puta pentru primul loc în cla
samentele generale individual 
și pe echipe în care pornesc 
favoriți rutierii din formațiile 
R.D. Germane, României 
Dinamo București. Este
greu de estimat, acum, înainte 
de start, care va fi ponderea 
celorlalte echipe, cit de puter
nic se vor implica ele în lupta 
pentru întîietate.

SĂ-I RECUNOAȘTEM 
PE FRUNTAȘII CURSEI

Ca în toate marile competi
ții cicliste pe etape, în „Turul 
României" fruntașii clasamen
tului vor primi — în fiecare 
zi — tricouri distinctive. Ast
fel, liderul clasamentului gene
ral individual va purta tradi
ționalul „tricou galben", cel 
mai bun sprinter „tricoul ver
de", cel mai bun cățărător 
„tricoul mov", iar fruntașul ti
nerei generații ,,tricoul roșu". 
Astfel, spectatorii — cei de pe 
traseu și cei aflați în apropie
rea liniei de sosire în etape — 
îi vor putea recunoaște lesne 
pe fruntașii competiției.

AL 23-LEA ÎNVINGĂTOR
De-a lungul celor 22 de edi

ții ale „Turului 
desfășurate din 
acum, cicliștii oaspeți au reușit 
victoria în cinci întreceri: Ni- 
kolov (Bulgaria) — în anul 
1934. Daniel (Polonia) — 1935, 
Galien (Franța) — 1936, Prosi- 
nek (Iugoslavia) — 1946 și 
VVanzlik (R.D. Germană) — 
1969. în celelalte „runde", suc
cesul a aparținut cicliștilor ro
mâni. Nu vom uita, desigur, 
frumusețea disputelor în care 
au terminat învingători Marin 
Niculescu (1951), Gabriel Mo- 
ioeanu (1958), Vasile Teodor 
(1973), Mircea Romașcanu (1974 
și 1983) și Constantin Căruțașu

României",
1934 pînă

(1984). Dintre 
pînă acum ai 
nici" se vor 
ediției a _ _____ ______
Romașcanu (în reprezentativa 
României) și Constantin Căru- 
țașu (în echipa Dinamo Bucu
rești). în caravană însă ii vom 
reinlilni pe muiți dintre pro
tagoniștii edițiilor anterioare 
ale înconjurului țării pe bici
clete. între antrenori,’ mecanici 
și arbitri îi vom recunoaște 
pe Martie Ștefănescu, Gh. Nea- 
goe, Ion Stoica, Octavian Am- 
za, Gabriel Moiceanu, Ion Ar- 
deleanu, Constantin Ciocan 
ș.a. Pentru că „Turul Româ
niei" înseamnă și o emoțio
nantă intilnire a entuziaștilor 
membri ai familiei sportului 
nostru cu pedale.
Șl ACUM, DIN NOU LA DRUM!

La apariția acestor rînduri 
„cartierul general al Turului" 
s-a mutat la Cîmpulung Mus
cel. Directorul cursei, prof. 
Gh. Stanei, secretar responsa
bil al F.R. Ciclism, și comisia 
de organizare primesc înscrie
rile nominale ale componenți- 
lor echipelor noastre (li s-a 
îngăduit antrenorilor să-și de
finitiveze formațiile după „Cu
pa Voința") și, împreună cu 
harnicii și pricepuții activiști 
sportivi locali, definitivează 
ultimele detalii. Ședința teh
nică va avea loc la ora 17, ur- 
mînd ca pe seară să-i pri
mească pe ultimii oaspeți, ci
cliștii din R.D. Germană. Ca
ravana celui de al 23-lea „Tur 
ciclist al României" este con
stituită. Se mai așteaptă doar 
semnalul starterului, duminică 
la amiază. Urăm drum bun 
cicliștilor, succes în încercarea 
de a asigura un nivel ridicat 
competiției !

1 SEPTEMBRIE - ETAPA I
CÎMPULUNG MUSCEL (start 

la ora 13,30) — Schitu Golești
— Stîipeni — Pitești (sprint)
— Dealul Drăganului (cățărare 
cat. B) — Zamfirești — Lin- 
țești (cățărare cat. B) — De- 
dulești — Molcoiu (cățărare 
cat. B) — Rm. Vîlcea (sprint)
— Călimănești — CĂCIULATA, 
133 km.

învingătorii de 
„Turului Româ- 

afla în plutonul 
23-a numai Mircea

tru tenisman a trebuit să sus
țină, din nou, trei partide, 
ceea ce a însemnat mai bine 
de cinci ore de joc 
Segărceanu s-a achitat 
cila misiune, învingînd 
dintre întîlniri. La 
mixt, împreună cu 
Moise, victoria le-a
la un scor concludent, 
6—3, în fața dublului 
Lee (Coreea de Sud). Astfel, 
cei doi tenismeni au asigurată 
medalia de argint și vor lupta 
pentru cea de aur într-o finală 
care se anunță grea, cu sovie
ticii Savcenko — Leoniuk. Flo
rin are acces in semifinalele 
de simplu, prin victoria cu 
6—2, 6—4 asupra lui C. Be- 
zecny (S.U.A.), următorul ad
versar fiindu-i, din nou, Leo
niuk. La dublu masculin, în 
schimb, Segărceanu — Dîrzu

au cedat la limită, după două 
tie-breakuri, 6—7, 6—7, la
Sverev, Leoniuk, avînd totuși 
șansa bronzului în cazul unui 
succes în întîlnirea cu cuplul 
iugoslav Pripic — Horvath.

Proba feminină de floretă 
s-a încheiat cu o clasare sub 
așteptări. în intîlnirea decisivă 
pentru calificarea în primele 
patru echipe, România — 
U.R.S.S. 5—9 (Guzganu-Tu- 
fan 3, Orosz 1, Beka 1, Lazar 
0 v). în final, formația noastră 
a ocupat locul 5, în urma vic
toriilor re’alizate la echipele 
R.P. Chineze, cu 9—6, și Po
loniei, cu 9—2.

Spadasinii Felix Nicolae și 
Sorin Saitoc vor participa la 
eliminări directe, primul obți- 
nînd două și, respectiv, trei 
victorii în tururile preliminarii, 
celălalt patru și, respectiv, 
două victorii. Nicolae Bodoczi

- FIȘIER
ATLETISM. 400 mg t : 1. Mar

garita Novitskaite (U.R.S.S.) 
55,33 ; 2. CRISTIEANA COJOCARU 
(România) 55,44 ; 3. U. El Mouta- 
wakil (Maroc) 55,59 ; 4. J. Stal- 
mach (Polonia) 55,89 ; 5. Nico-
leta Vornicu (România) 56,36 ; 
6. S.Williams (S.U.A.) 56,91 ; 1500 
m : f : 1. Svetlana Kitova
(U.R.S.S.) 4:07,12 ; 2. MARGA
RETA KESZEG (România) 4:07,55; 
3. D. Beckford (S.U.A.) 4:08,84 ; 
ciocan : 1 : “ ’ ’ ‘
(R.F.G.) 76 m ; 
lia) 74,08 ; 3. I. 
74,04 ; 100 m : 
(U.R.S.S.) 11,22
(Bulgaria) 11,24 
(Jamaica) 11,35

1.

|
Henrich Weiss 

2. L. S-erani (Ita- 
Nikulin (U.R.S.S.) 

Sliusar
Nuneva 
Jackson 
1. Chidi 
A. Go- 
McNeill 
1. Leal

1. Irina 
; 2. A.
; 3. G.

; 100 m :
Imoh (Nigeria) 10,22 ; 2. 
mez (Cuba) 10,28 ; 3. L. 
(S.U.A.) 10,33 ; suliță f : 
Bravo (Cuba) 71,82 m ; 2. B. Pe
ters (R.F.G.) 63,70 ; 3. M. Colon 
(Cuba) 62,46 ; 10 000 m f : 1. M. 

Rodcenkova (U.R.S.S.) 32:58,45 ; 2. 
S. Guzkova (U.R.S.S.) 
3. O’Hara (S.U.A.) 
lungime m : 1. J.
(Cuba) 8,07 m ; 2. R. 
(U.R.S.S.) 8,03 ; 3. S.
(Polonia) 7,99 ;

BASCHET. Masculin, grupa A : 
Japonia — Liban 81—63, Austra
lia — Kuwait 65—62, Japonia — 
Australia 73—65, Finlanda — Li
ban 160—43 ; grupa B : Bulgaria
— Canada 67—65, Belgia — Coasta 
de Fildeș 68—64; Canada — Coas
ta de Fildeș 90—57, Bulgaria — 
Coreea de Sud 77—66 ; grupa C: 
Iugoslavia — R.P. Chineză 139— 
42. Egipt — Emiratele Arabe U- 
nite 105—69 ; grupa D : S.U.A. — 
R.P.D. Coreeană 147—47, U.R.S.S.
— Iordania 161—43, R.P.D. Co
reeană — Iordania 82—45. S.U.A.
— U.R.S.S. 93—88 ; feminin, gru-

A : Canada — Australia 80— 
U.R.S.S. — Hong Kong 156— 
Australia — Hong Kong 129— 
Canada — Japonia 71—62 ;

grupa B : Iugoslavia — R.P.D. 
Coreeană 101—76, R.P. Chineză — 
Marea Brltanie 102—76, S.U.A. — 
R. P. Chineză 83—78. R.P.D. Co
reeană — Marea Brltanie 77—75.

ÎNOT. 200 m spate f: 1. Jolanda 
De Rover (Olanda) 2:13,34 ; 2.
Michelle Donahue (S.U.A.) 2:13,81: 
3. CARMEN BUNACIU (Româ
nia) 2:17,63 ; 200 mixt m : 1. C. 
Rives (S.U.A.) 2:03,50 ; 2. D. Di- 
lon (S.U.A.) 2:04,65 ; 3. R. Prado 
(Brazilia) 2:04.92 ; 200 fluture m: 
1. M. Meagher (S.U.A.) 2:07,32 ;

pa
52,
25,
21,

fost eliminat în turul 2.

K. Takahashi (Japonia) 2:13,87;
P. King (S.U.A.) 2:15,06 ; 1500 

liber m : 1. A. Mlawsky (S.U.A.) 
15:20,13; 2. M. O’Brien (S.U.A.) 
15:20,45 ; 3. J. Day (Marea Bri- 
tanie) 15:31,93 ; 4 X 100 mixt m: 
1. S.U.A. 3:42,99 ; 2. -----------
3:46,33 ; 3. R.F.G. 3:47.71.

POLO. Grupa A : Iugoslavia — 
-----Chineză 12—4. U.R.S2S. — 

9—8 ; grupa B :
8—7, Ungaria 
Canada — Coreea

2. 
3.

2.
3.

2. U.R.S.S.

3.

32:59,24 ; 
33:05,84 ; 

Jefferson 
Emmiyan 
Jaskulka

R.P. 
Italia 
Cuba 
11—7, 
t«—6.

SĂRITURI IN 
lină m : 1. L. 
neză) 666,51 ; 
(Mexic) 630,12 ; 
(S.U.A.) 638,50.

SCRIMA. — 
chipe : 1. 
R.F.G........

VOLEI.
Grecia — _
R.F.G. 3—1 ;“grupa B : S.U.A. — 
Iordania 3—0, Canada — Iugosla
via 3—0 ; grupa C : Suedia — 
Hong Kong 3—0, Italia — R. P. 
Chineză 3—1 ; grupa D : coreea 
de sud — Sri Lanka 3—0, 
U.R.S.S. — Belgia 3—0 : feminin, 
grupa A : S.U.A. — Marea Brita- 
nie 3—0. Japonia — Canada 3—0; 
grupa B : R.p.D. Coreeană — 
Elveția 3—0, R.F.G. — Brazilia 
3—0.

S.U.A. —
- Japonia 

de Sud

APA. 
Tan (R.

2. A.
3.

Trambu- 
P. Chi- 
Ra mirez 

M. Bradshaw

e-
3.

Floretă feminin,
Italia, 2. U.R.S.S.,

5. România.
Masculin, grupa A : 
Egipt 3—1, Japonia — 

grupa B :

C.M. DE BOX TINERET
(Urmare din pag 1)

că dimineață, toți boxerii în
scriși în competiție vor face 
vizita medicală și cîntarul ofi
cial, după care vor avea loc 
tragerile la sorți. Acestea vor... 
hotărî programul primelor gale. 
Așteptăm cu nerăbdare să fa
cem cunoștință cu pretendenții 
la cele 12 centuri de campioni

e NUMERELE EXTRASE LA 
TRAGEREA LOTO DIN 30 AU
GUST. Extragerea I : 14 58 39 61 
8 5 83 63 30 ; extragerea a II-a : 
78 2 15 89 10 18 53 41 84. Fond 
total de ciștigurl : 870 526 lei, din 
care 144 052 lei, report la cat. 1.

LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
cat. 
cat. 
cat.

4 :
5 :
6 :

75,25 variante a 722
189 variante a 200
1.527 variante a 100

Iei ; 
lei ; 
lei.

• CÎȘTIGURILE TRAGERII 
„LOTO 2“ DIN 25 AUGUST. Cat. 
1: 3 variante 25% a 18 111 lei : cat. 
2 : 9 variante 25% a 6.037 lei ; 
cat. 3 : 9,75 variante a 5.573 Iei;

ASTAZI ESTE
pentru procurarea 
atractiva tragere 
NALA LOTO ce va 
ne,

ULTIMA 
biletelor 

EXCEPȚIO- 
avea loc mîi-

duminică 1 septembrie.

zi 
la

• TOT ASTAZI este ULTIMA 
ZI șl pentru depunerea buleti
nelor la concursul PRONOSPORT 
de duminică, 1 septembrie, ce 
are In componența sa cele mai 
echilibrate meciuri din diviziile 
„A“ și „B“.

• Tragerea excepțională Loto 
de mîine duminică 1 septembrie 
va avea loc în București, în sala 
Clubului din str. Doamnei nr. 2, 
cu începere de la ora 16.
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FORMAȚIA G. SOLCAN, PRINCIPAL/
Reuniunea de joi după-amiază. 

a fost dominată de formația an
trenată de G. Solcan, care a ob
ținut două victorii : cu Portu- 
laca. în principala cursă, și Cos
metic, un mînz ce posedă o 
frumoasă viteză și conformație, 
ambii fiind conduși cu mult a- 
plomb de tînărul V. Popa. He
mograma, condusă de N. Simion, 
a reușit un nou record al carie
rei. arătând că nu și-a epuizat 
rezervele. Soarta, lansată din 
start, și-a dominat adversarii, C. 
Iorga arătând că se împacă bine 
cu ea ; Recrut, condus cu tact 
de O. Dumitru și beneficiind de 
incidentele de pe parcurs, a reu
șit o victorie muncită ; Nuveleta,

greșind nu 
în ultima 
înșirat adv 
venind la 
desfășura 
pe hipodrc 
remarcăm 
bile : Trifo 
Crișan și 
de rutină, 
de pornire 
Rezultate 1 
Rar (Oani 
Cota : câșt. 
1. Cosmetic 
nin. Cota : 
Cursa a 1 
(Popa) 1:2', 
licat. Cota



iâniei“ la motociciism MECIUL DE PE WEMBLEY
A ÎNCEPUT LA... 28 AUGUST

Miine, in Divizia „A“
:or-
fon).
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bine 
te a

Eșarfa roșie (semnul distinc
tiv al liderului) a fost cucerită 
de bucureșteanul Stelian San
du (I.M.G.B.), care a pregătit 
temeinic mașina pentru con
curs și astfel a reușit să ter
mine prima etapă cu zero 
puncte penalizare. îl urmează, 
în clasament, D. Ciuraru 
(I.M.G.B.) 11 p, C. Roman
(C.S.T.A. București) 12 p, D. 
Tudor (Calculatorul București) 
17 p, ~ ~ • - •
pina) 
20 p, 
rești) 
Tg. ... . _ _____
(I.R.A. Tg. Mureș) 27 p. Ordi
nea pe echipe : 1. I.R.A. Tg. 
Mureș (155 p), 2. Poiana Cîm- 
pina (230 p), 3. I.M.G.B. (243 p).

Caravana motociclistă va a- 
junge sîmbătă după-amiază la 
Zalău.

Gh. Oproiu (Poiana Cîm- 
20 p, S. Iancu (I.M.G.B.) 
O. Panca (C.S.T.A. Bucu-
24 p, B. Gabor (I.R.A. 
Mureș) 26 p si Fi. Pop

Traian IOANITESCU
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principal — Campionatele mon
diale din primăvara anului vii
tor de la Milnchen. Iată șl pro
gramul internațional din această 
toamnă al selecționatelor de se
niori și senioare : România 
Iugoslavia (2—3.XD. România ■ 
Ungaria (9—10.XI), România — 
R.D. Germană (6-7.XU). Selec- 
ționabilii vor mai participa la o 
serie de turnee internațloaie : 
„Cupa Werner seelenbinder" 
(din R.D. Germană), „Cupa So
fia". „Cupa Carpați" ș.a.
• In ziua de 4 septembrie va 

avea loc instruirea arbitrilor di
vizionari. Pînă la începerea cam
pionatului continuă omologarea 
arenelor, precum șl trecerea de 
către jucători a normelor teh
nice și fizice de control Ia toate 
echipele divizionare.
• Iată și o modificare, bineve

nită. în regulamentul campiona
tului Diviziei „A" : renunțarea 
la turneul final al echipelor cla
sate pe locurile 5—3 in seriile 
respective. Turneul final se va 
disputa doar pentru desemnarea 
echipelor campioane (locurile 
1—4 în serii). (T. R.)

INCEP FINALELE
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ETAPA A CIN CE A,
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Nici nu s-au stins bine e- 
courile meciului cu Finlanda 
și iată că fotbaliștii revin in 
prim-plan, după ce au schim
bat trenuri și avioane pentru 
a-și regăsi echipele. (De alt
fel, în avionul Timișoara — 
București de joi dimineața, 
lipseau numeroși internaționali. 
De la Hunedoara venise an
trenorul Ion Ionescu, pentru 
a-și lua băieții, ceea ce a fă
cut ca cina victoriei să fie — 
pentru 
rapidă; 
ei cu 
pentru 
avionul 
fost mult mai complicat, 
sfîrșit, la Băneasa l-am zărit 
pe Emerich Jenei, venit să-și 
ia roș-albaștrii, cu autocarul).

Mîine, deci, se dispută, eta
pa a cincea, un fel de avancro
nică la dcrbyul seriei a treia 
cum a calificat Robson, meciul 
de Ie Wembley, de Ia 11 sep
tembrie.

în prim plan, Cluj-Napoea 
și Tg. Mureș. De ce?

Pentru că Sportul studențesc 
este o echipă care a început 
să facă stadioane pline, cu ca
petele sale de afiș. Pentru că 
„U“ ar vrea să valorifice — 
pe de altă parte — absența 
forțată a lui Iorgulescu. In 
sfîrșit, pentru că Marcel Coraș 
vrea să înceapă meciul său 
de baraj cu Gabor pe terenul 
campionatului. In sfîrșit, pen
tru că publicul clujean ar vrea 
să-1 vadă — cine nu ar vrea? 
— pe Hagi, la cîțiva metri, 
pe gazon, și nu doar prin in
termediul camerei de luat ve
deri, indiferent de puterea 
transfocatorului.

Ce va fi? Parcă l,x, pentru 
că „șepcile roșii" nu poit pier
de puncte din start, acum cînd 
plutonul își caută „locul Ia

ei — doar o gustare 
craiovenii au plecat și 

două mașini în rodaj, 
că un eventual zbor cu 
spre București ar fi 

In

coardă" — cum se spune în 
atletism.

La Tg. Mureș, un alt joc in
teresant, mai ales că mureșe
nii au început cu un neaștep
tat minus doi la adevăr. Ar fi 
de așteptat un joc egal, 
contraatacurile steliștilor 
chiar mai mult. E drept. 
Ioni, accidentat, e o piesă 
va lipsi bucureștenilor.

La Hunedoara, un meci 
chilibrat, mai ales în urma u- 
nor absențe. Dar cum Klein știe 
să-și adune echipa, nu este 
exclus ca formația lui 9—0 și 
a lui 2—0 la pauză în meciul 
de la Slatina să obțină final
mente victoria.

La Craiova, un meci cu un 
mare favorit, dar S.C. Bacău 
e mereu in căutarea punctului 
care să ipai îndulcească acel 
minus din meciul cu Dinamo. 
Cine știe?

Mari favoriți sînt Dinamo 
(în meciul cu F.C. Olt) și Glo
ria Buzău (în compania nere
făcutei echipe a lui Dumitru). 
Sub semnul echilibrului, “ 
(rolul 
geș —

deși

care

e-

Pe- 
— Victoria și F.C. Ar- 
Chimia.

★
mai marc deziderat al 
etape e de a-i readuce

Cel 
acestei 
pe internaționali sănătoși și in 
formă crescîndă.

ȘAHIȘTILOR JUNIORI
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vul

De astăzi, la Eforie Nord, 
începe seria întrecerilor finale 
din cadrul campionatului națio
nal de șah pentru juniori — 
ediția 1985. „Deschiderea" o fac 
categoriile de copii (pînă la 12 
ani) și cele de juniori-junioare 
mici (13—15 ani), care-și vor 
disputa titlurile de campioni ai 
țării. Se va juca sistemul tur
neu, pe distanța a 13 1__
Un excelent prilej de trecere 
în revistă a schimbului de inli
ne în șahul de performanță și 
de testare a stadiului de pre
gătire a celor mai tineri dintre 
șahiștii noștri.
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A DIVIZIEI

LA BASCHET JUNIORI III
nr. 1 șl nr. 2 Oradea, Cluj-Na
poca, Tg. Mureș. Mediaș, Con
stanța, Galați, Ploiești, Craiova, 
Tlrgovlște, Pitești nr. 4 și nr. 2 
București ; FETE : Arad, Dej nr. 
2, Oradea, Cluj-Napoca, Gheor- 
ghenl, Sf. Gheorghe, Rîmnlcu 
Vîlcea, Brașov, Ploiești, Călă
rași. Bacău, Focșani, nr 4 Bucu
rești și Voința. București.

18, cînd va avea loc și cere
monia deschiderii oficiale a 
Campionatelor mondiale de 
box tineret.

N U N T
i galele din 
are vor avea

„23 August1
C.N.E.F.S., C.C.A., Consiliul Mu- 

îzică și Sport, Pasaj Universitate, 
mo și Rapid.
are numai legitimațiile abonament 
de C.N.E.F.S.

cadrul Campionatelor 
Ioc Intre 1 și 8 sep- 

din Capitală, s-au 
C.C.A., * — - —
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La Timișoara, după joc, 
bucuria jucătorilor a fost de 
scurtă durată. Chiar dacă Bobby 
Robson spunea, în drum spre 
vestiar, că la fotbal momen
tele de satisfacție trebuie trăi
te din plin, pentru a compen
sa tristețile inevitabile în timp.

în tabăra „tricolorilor", bucu
rie reținută. Tonul îl dă aproa
pe întotdeauna căpitanul Ște- 

aceste 
un 

sau

fănescu, pentru care 
jocuri de calificare sînt 
plan de lucru îndeplinit 
nu.

Această stare de spirit 
regăsit-o 
mineața, 
mișoara, 
discuție 
și Hagi. . 
mereu de vînătorii de autogra
fe aflați pe aeroport). Mircea 
Lucescu îi spunea lui Hagi, un 
copil foarte ascultător, altmin
teri, și care pare imun la com
plimentele care 1 se fac „pe 
toate canalele", începînd cu 
Robson, Kuusella și sfîrșind 
cu admiratorii săi anonimi. 
„Gigi, o să trebuiască să dis
cutăm mai pe larg. Mai avem 
multe de rezolvat. Mă refer in 
primul rind la relațiile cu cei
lalți jucători. Plecările sînt fru
moase, nimic de zis, dar rela
țiile cu ceilalți jucători trebuie 
să fie pe prim-plan, ele sfîr
șind prin a da eficacitate mai 
mare și sprinturilor". Hagi in
vocă situațiile de blocaj. Mir
cea Lucescu intră în amănun
te. își amintește de o foarte 
frumoasă schimbare de flanc 
realizată chiar de „solistul" 
Hagi de pe stingă pe dreapta, 
spre Rednic, ajuns pe spațiu 
liber. îi amintește că Boloni e 
întotdeauna într-o poziție fa
vorabilă în situațiile de blocaj

BOBBY ROBSON :

am 
di- 
Ti-

chiar a doua zi 
pe aeroportul din
cînd am surprins o 
între Mircea Lucescu 

(O discuție întreruptă

in atac așa cum s-a intîmplat 
deseori cu Coraș. care a avut 
mereu un om „lipit" de el. 
începuse, cu alte cuvinte, o 
veritabilă rejucare a meciului, 
ca între doi șahiști care „joa- 

fără tablă, prin interme- 
cifrelor și literelor (CI6), 
mirarea celor din jur, 

îftcearcă să descifreze to-

că" 
diul 
spre 
care 
tul cu respirația tăiată.

în subtextul acestei discuții 
era ideea că un solist își mă
rește mult valoarea cînd se 
pune și în serviciul echipei. 
(Exemplul lui Platini a apărut 
în discuție la pozitiv ; mai 
mult, Lucescu a adus și exem
plul negativ al lui Maradona 
— Mundialul spaniol — care, 
fiind flancat de un adversar 
sau chiar de doi, a sfîrșit prin 
a se rupe de echipă și de a 
nu mai conta, el rămînînd 
doar cu unele exhibiții tehnice 
aplaudate. desigur, dar inefi
ciente pentru echipă).

Discuția a continuat și pe 
pista de beton, in drum spre 
avion, în pofida ploii care pă
rea să ne aducă aminte că 
peste nici două săptămîni ur
mează Wembley-ul.

„O să trebuiască, Gigi, să nc 
mai uităm pe casetele cu Bă
lăci. Ilie ajunsese la esență în 
relațiile cu jucătorii. Și a fost 
un jucător foarte mare în pri
mul rind datorită acestui fapt. 
Avem nenumărate faze 
care se vede cum reușește 
Iaci să imbine jocul său 
solist cu cel colectiv, care 
legea cea mai importantă 
fotbal".

în avion. Hagi a și început 
să „joace" meciul de pe Wem
bley. Alte trasee, alți adver
sari, alte speranțe...

loan CHIRILA

LA II SEPTEMBRIE, 0 PARTIDA
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ÎNTRE DOUĂ ECHIPE CU AMBIȚIE, ȘANSE Șl PERSPECTIVE
inte de turneul final din Fran
ța, din vara anului 1984. Și 
mi-am luat toate măsurile pen
tru a nu scăpa prilejul de a 
studia jocul echipei române în 
„campania franceză". înainte 
de acest turneu final, eram în
gândurat de calificarea specta
culoasă a României în dauna 
unor echipe ca Italia, Ceho
slovacia, Suedia. Jocurile din 
turneul final 
altă imagine, 
nemaiavînd prospețimea cunos
cută și mai ales tactica aproa
pe perfectă dinainte. în cele 
din urmă însă, după ce am 
luat contact direct cu echipa 
României, la București, și am 
obținut un punct mare „de ca
lificare", mi-am dat seama că 
prima opinie este reală, aceea 
că jucați un fotbal tehnic, bine 
gîndit tactic, în care se remar
că o serie de jucători tineri, 
în frunte cu Hagi, după mine 
unul din cei mai talentați ju
cători europeni din ultimii 
ani".

„...în ceea ce privește califi
carea pentru Mexic, nimeni nu 
se poate 
Cred că 
avantajul 
pă și de 
meciuri 
Turcia și Irlanda 
Pentru locul doi, după victo
ria României asupra Finlandei, 
echipa lui Lucescu a luat o 
serioasă opțiune, mai ales că 
va juca acasă cu Irlanda de 
Nord și în deplasare cu Tur
cia... Știu, am auzit vorbindu-se 
despre posibilitatea unui meci 
mai puțin dîrz între Anglia și 
Irlanda de Nord, dar e bine 
să se cunoască de toți că în* 
tre Anglia și celelalte echipe 
britanice este o mare rivalitate 
fotbalistică. Ce pot să vă spun

mi-au oferit o 
echipa română

e că va fi un meci deschis, 
că mingea nu va atinge de 
prea multe ori gazonul dato
rită angajamentului total în 
care se va disputa jocul. Fiți 
siguri că dacă jucătorii englezi 
vor putea, ei vor căuta șă facă 
un scor cit mai mare"

„în ceea ce privește călăto
ria mea în Mexic — unde s-ar 
putea să fim împreună — am 
făcut o bună experiență. Mi-am 
verificat unele cunoștințe pri
vind necesitatea unei aclima
tizări de vreo două săptămîni 
la altitudine. Am clarificat și 
aspecte importante privind ali
mentația (mai ales problema 
apei). E adevărat, Beckenba
uer, antrenorul R.F.G., a avut 
o altă idee, aceea de a veni 
și de a angaja meciuri ime
diat. Nu știu 
Dacă a dorit o 
obținut-o, prin 
be înregistrate, 
puteam învinge _ __ _
fost 3—0) și de aceea mi se 
pare că acest test a fost com
plet negativ, cu efecte nefavo
rabile de ordin psihologic, mer- 
gîndu-se pînă ia „spaima de 
altitudine".

„...In legătură cu jocul de la 
11 septembrie, va fi unul di
ficil, între două echipe cu am
biție, șanse și perspective. în 
orice caz, pentru mine meciul 
e unul foarte greu și îl voi 
trata cu toată seriozitatea, mo
tiv pentru care și sînt pentru 
a patra oară aici. Dacă v-am 
spus că, în cazul în care vom 
putea, vom învinge Irlanda la 
scor, vreau să fiu clar, spu- 
nînd că vom trata la fel, dacă 
vom putea, și meciul cu Ro
mânia".

Cîteva gînduri precise, fără 
echivoc, care îl recomandă pe 

- antrenor al echipei

SERIA I : F.C. Constanța — 
C.S.M. Suceava : Gh, Constantin 
(Hm. Vîlcea), C.F.R. Pașcani — 
Dunărea C.S.U. Galați : D. Teo- 
dorcscu (București), Minerul Va
tra Dornel — A.S. Mizll : 1.
Ghergheli (Baia Mare), Aripile 
Bacău — Dunărea Călărași : T. 
Bone (Oradea), Olimpia Hm. Să
rat — Ceahlăul P. Neamț : N. 
Voinea (București), C.S. Boto
șani — Politehnica Iași : M. S«o- 
cnescu (București) — de la ora 
17 ; Metalul Plopeni — F.C.M. 
Delta Tulcea : C. Corocan (Re
șița), F.C. Progresul Brăila — 
Prahova C.S.U. Ploiești : FI.
Scoicaru (Alexandria), Oțelul 
Galați — Chimia Fălticeni : N. 
Milea (București).

SERIA A n-a : A.S. Drobeta 
Tr. Severin — I.C.I.M. Brașov : 
I. Igna (Timișoara), I.P. Alumi
niu Slatina — Chimica Tîrnăveni: 
R. Nlcoară (Tulcea), Flacăra Au- 
tom. Morenl — C.S. Tlrgoviște : 
I. Tărcan (Tg. Mureș) — se 
dispută azi, de la ora 17 ; Trac
torul Brașov — Mecanică fină 
Steaua București : D. Buciuman 
(Timișoara). Șoimii I.P.A. Sibiu
— Gaz metan Mediaș : I. Crăciu- 
nescu (Hm. Vîlcea), Electropu- 
tere Craiova — I.M.A.S.A. Sf. 
Gheorghe : D. Vătran (Arad), 
Automatica București — Carpați 
Mîrșa ; M. Nicolau (Bacău), sta
dionul Automatica. Avlntul Re
ghin — I.C.S.I.M. București : N. 
Gogoașă (Buzău), Progresul Vul
can București — Muscelul Cîm- 
pulung : C. Gheorghiță (Brăila)
— stadionul Progresul.

SERIA A III-a : Metalul Bocșa
— Gloria Bistrița : J. Grama 
(București), Minerul Cavnic — 
Unirea Alba Iulia : I. Roșu (Tg. 
Neamț), C.I.L. Mecanica Sighet
— C.S.M. Reșița : Al. Comănescu 
(Bacău), Strungul Arad — Olim
pia Satu Mare : I. Tănase (Tir- 
goviște). Aurul Brad — Minerul 
Lupeni : M. Ilieș (Odorhei), Ar
mătura Zalău — F.C.M. U.T. A- 
rad : C. Gheorghe (Suceava), 
Mureșul Deva — Jiul Petroșani : 
G. Ionescu (București), F.C. Ma
ramureș Baia Mare — înfrățirea 
Oradea : T. Ionescu (București), 
Mecanica Orăștie — C.F.R. Ti
mișoara : Ein. Oțetea (Brașov).

Meciurile, cu excepția celor de 
la Botoșani și Morenl, vor În
cepe la ora 11.

Bobby Robson a făcut din 
nou dovada profesionalismului 
său ridicat. A venit pentru a 
patra oară in tara noastră in 
ultimele 16 luni. Nu a scăpat 
ocazia de a urmări la Bucu
rești meciul Dinamo — Liver
pool, chiar dacă, aparent, n-ar 
fi putut extrage prea mult din 
această intilnire inter-cluburi.

Iată citeva din părerile Iui 
emise înainte și după meciul 
România — Finlanda.

„...Deși sînt la naționala An
gliei din 1982, interesul meu 
pentru echipa României a a- 
părut după tragerea la sorți 
pentru C.M. din Mexic. în mod 
fericit pentru mine și pentru 
ceilalți antrenori din grupa a 
treia a preliminariilor C.M., am 
știut cu cine vom juca îna-

considera calificat. 
Anglia va valorifica 
de a conduce în gru- 
a avea ultimele trei 
acasă, cu România, 

de Nord.

actualul 
Angliei.
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triplă 205. Cursa 
Soarta (C. Iorga) 
3, Trufanda. Cota
7, ord. triplă 398, 
208. Cursa a V-a :
Dumitru) 1:30,9, ______ ,
Vința. Cota : cișt. 1, ev. 5, 
triplă 103. Cursa a Vl-a : : __
mograma (Slmlon) 1:29,8. 2. Ne-, 
gruț, 3. Draga, cota : cișt. s, ev. 
" ‘ ' * Cursa a

(Toduță) 
ctșt.

a IV-a : 
1:35,2, 2. Aga, 
: cîșt. 3, ev. 
triplu 2—3—4 
1. Recrut (O.

2. Anaria, 3. 
", ord.
1. He-

1.

Campionatul speranfelor

PETROLUL Șl UNIV. CRAIOVA - EFICACITATE SPORITĂ

I
I
I

11, ord. 
VU-a : 
1:40,0. 2.
1,40. ev.

triplă 267.
1. Nuveleta 
Formosa. Cota : 
12, ord. 10.

I
A. MOSCU
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• In cadrul „Cupei României", 
competiție ce se desfășoară sub 
egida DACIADEI, în ziua de 12 
septembrie are loc o nouă eta
pă, care programează 58 de 
jocuri. Competitoare sint forma
ții din campionatele județene (in 
număr de 58) șl divizionare ,,C“ 
care au ciștigat în etapa prece
dentă.

Petrolul a fost primul lider ai 
campionatului speranțelor, între
cere care se desfășoară la aceas
tă ediție în noul sistem de 
punctaj, cel care se folosește și 
la Divizia „C“ 1 se acordă trei 
puncte pentru victorie și unul 
pentru egalitate. Petrolul a dș- 
tigat primele trei meciuri, mar- 
cind opt goluri fără să primeas
că vreunul. In etapa a patra 
insă a pierdut greu la Oradea 
(3—4) șl pe primul loc a urcat 
acum F.C. Argeș, echipa pregă
tită de mereu tinărul Leonte 
Ianovschi. Este singura forma
ție care n-a primit gol. De altfel, 
o a doua echipă neînvinsă este și 
„U“ Cluj-Napoca, „ll“-le pre
gătit de Dan Anca. Bine au por
nit din start șl campioana edi
ției trecute. Steaua, ca și Cor- 
vinul și F.C. Bihor.

In altă ordine de idei să notăm 
remarcabilul apetit de goluri al 
formațiilor Petrolul șl Universi
tatea Craiova, echipe pe care

antrenorii lor, N. Lindenberg șl 
respectiv, N. Zamfir, le-au co
nectat la bornele unul joc pur 
ofensiv, singura variantă care 
ajută efectiv la formarea unor 
atacanțl veritabili. Dar despre 
marcatorii de goluri al acestui 
campionat vom mal vorbi.

1. F.C. ARGEȘ 4 3 1 0 5- 0 10
2. Petrolul 4 3 0 1 11- 4 9
3. Steaua 4 3 0 1 7- 3 9

4— 5. F C. Bihor 4 3 0 1 7- 4 9
Corvinul 4 3 0 1 6- 3 9

6. „U« Cj.-N. 4 2 2 0 7- 3 8
7. Univ. Cv. 4 2 1 1 11- 4 7
8. Victoria 4 2 1 1 6- 4 7
9. F.C.M. Bv. 4 2 0 2 5- 5 6

10. Dinamo 4 1 1 2 3- 5 4
11—12. F.C. Olt 4 1 1 2 2- 5 4

S. C. Bacău 4 1 1 2 2- 5 4
13. Gloria 4 1 1 2 4- 9 4

14—15. A.S.A. 4 1 0 3 8-10 3
„Poli" Tim. 4 0 3 1 1- 3 3

16. Rapid 4 0 2 2 1- 6 2
17. Chimia 4 0 1 3 3- 8 1
18. Sp. stud. 4 0 1 3 4-12 1

ce a urmărit, 
reverificare, a 

rezultatele sla- 
Oricum, noi 

și cu 6—0 (a

ÎN LUNA

SEPTEMBRIE

Rep.

.. .lună în care prog
noza meteorologică a- 
nunță timp prielnic prac
ticării turismului, stațiu
nile balneoclimaterice si
tuate pe litoral și în ce
lelalte zone ale țării vă 
oferă condiții deosebit de 
bune pentru petrecerea 
vacanțelor și efectuarea 
curei balneare.

Oficiile județene de 
turism vin în întîmpina- 
rea dorințelor dv. cu o 
ofertă diversificată, ge
neroasă.

Adresați-vă agențiilor 
de turism pentru infor
mații suplimentare și 
detaliate.



Astăzi, de la ora 16, în „Parcul copilului"

FINALA „TURNEULUI PRIETENIA" 

LA RUGBY JUNIORI
Pasionantă, ca toate compe

tițiile adresate exponenților ti
nerei generații, cu multe mo
mente de suspens, care i-au 
sporit gradul de atractivitate, 
întrecerea preliminară a echi
pelor participante la „Turneul 
Prietenia" la rugby (jucători 
pînă la 18 ani) s-a încheiat cu 
rezultate scontate.

In seria I, echipa U.R.S.S. 
s-a desprins cu ușurință în Li
der, prin cele două victorii ca
tegorice obținute în fața for
mațiilor Poloniei (62—10) și 
Bulgariei (75-^6); două me- 
ciuri-test pentru rugbyștii so
vietici înaintea celei mai im
portante partide, cea pentru lo
cui I în competiție, pe care o 
vor susține în compania re
prezentativei României, câști
gătoarea seriei a II-a. Trico
lorii, și ei cu două victorii 
concludente la activ (51—3 cu 
Cehoslovacia și 66—0 cu R.D. 
Germană), și-au meritat cu 
prisosință locul în disputa 
pentru primul loc în compe
tiție.

TURNEUL DE LA MOSCOVA
Turneul Internațional de rugby 

de la Moscova s-a încheiat cu 
victoria reprezentativei Uniunii 
Sovietice, cu 12 p. Ea a fost 
urmată, în clasamentul final, de 
România-tineret 9 p, U.R.S.S. B 
9 p, Polonia 6 p, Cehoslovacia 
4 p. In ultima zi au fost în
registrate rezultatele : U.R.S.S. — 
România tineret 23—13 (9—18 1), 
U.R.S.S. B — Cehoslovacia 76—6 
(49-3).

Așadar, simbătă, de la ora 
16, pe stadionul din Parcul 
copilului, vom urmări cel mai 
important meci din cadrul 
„Turneului Prietenia" în care 
— cum foarte bine remarca 
antrenorul nostru federal, prof. 
Valeriu Irimescu — „plusul de 
tehnică, inventivitatea și spon
taneitatea jucătorilor români 
vor avea de înfruntat — in
tr-o întrecere pe care o do
rim cât mai frumoasă, cum au 
fost toate cele de pînă acum 
din actuala ediție — forța 
grămezii jucătorilor sovietici 
și rapiditatea de deplasare a 
acestora".

tn ce ne privește, împărtă
șim optimismul antrenorilor 
care s-au ocupat de pregătirea 
lotului României, C.Fugigi Și 
P. Ianusevici șl nădăjduim in
tr-un rezultat bun, adăugind 
la atuurilc semnalate mai sus 
și capacitatea de dăruire a 
majorității jucătorilor noștri in 
frunte cu Cojanu, Ținea, Puia, 
Rus, Boldor, Piti, C. Iosef 
(care joi a împlinit 17 ani), 
Gorănescu și Dinescu (cel mai 
activ înaintaș român în preli
minarii).

Pentru locurile 3—1 se vor 
intîlni formațiile Poloniei și 
Cehoslovaciei (ocupantele po
ziției a II-a în serii), iar pen
tru locurile 5—6, echipele Bul
gariei și R.D. Germane (pozi
ția a IlI-a în serii), într-un 
cuplaj care va avea loc tot 
astăzi, de la ora 8,30 pe Sta
dionul tineretului.

Tiberiu STAMA

MIHAI ȘUBĂ LAUREAT
ÎN MARELE „OPEN1 DE ȘAH

Reprezentanții șahului nos
tru au cucerit lauri prețioși in 
cadrul unui important turneu 
internațional „open" desfășurat 
în Berlinul Occidental. Intr-un 
lot de aproape 500 de concu- 
renți (dintre care 20 de mari 
maeștri și numeroși maeștri 
internaționali), marele maestru 
român Mihal Șubă a împărțit 
victoria în concurs cu fostul 
vicecampion mondial V. Kor- 
cinoi, ambii totalizînd 7,5 punc
te din 9 posibile. La jumătate 
de punct distanță s-a clasat 
Florin Gheorghiu, alături de 
Dizdar (Iugoslavia), Sax și 
Zsinka (ambii Ungaria), Hec
tor (Suedia), Campora (Argen
tina) și Baumgartner (R.F.G.) 
— toți cu cite 7 p. Dintre cei
lalți concurenți români Th. 
Ghițescu a obținut 6,5 p, iar 
cite 6 p au realizat Em. Un- 
gureanu și I. Zarcula.

Mihai Șubă

Flushing Meadows ÎN AȘTEPTAREA MARELUI DERBY...
Primele tururi ale Campionate

lor internaționale de tenis ale 
S.U.A., de la Flushing Meadows, 
se desfășoară deja sub semnul 
duelului, de la distanță, între 
cei doi „mari", McEnroe — con
sacratul și Becker — revelația 
explozivă a sezonului : publicul 
și specialiștii încep să și guste 
din virtuțile... viitorului meci, 
prevăzut, în absența unor sur
prize de marcă, pentru sferturile 
de finală. Americanul a dispus 
lejer, in ciuda unul tie-break, la 
care a ajuns din neglijență, de 
canadianul Westenholme cu 6—0,

7—6, 6—3. Becker a trecut, la fel 
de ușor, de olandezul van Boec- 
kel, cu 6—3, 6—0, 6—2.

Alte rezultate : MASCULIN : 
Wilkinson — Slozll 6—1, 6—S,
6— 1 ; Wilander — Foxworth 6—3,
7— 5, 6—3 ; Teacher — Ganzaba! 
6—1, 6—i, 7—5 ; Jarryd — Bauer 
6—4, 6—3, 6—3 ; Arias — Mans- 
dorf 8—4, 6—7, 7—6, 0—1, ab ; 
Nystrom — Green 6—3, 3—6, 6—3,
6— 2 ; Anacona — Fleming 2—6,
7— 5, 7—5, 6—1 ; FEMININ: Mand- 
likova — Croft 6—3, 6—3 ; Su- 
kova — Bowes 6—3, 6—1 ; Ha- 
nlka — Allen 6—0, 6—0 ; Gadu-

sek — Jausovec 6—0, 4—6, 6—2 ; 
Kim — Piatek 7—6, 7—6 ; Jor
dan — Jaeger 3—6, 6—2, 6—3 ; 
Evert-Lloyd — Reggi 6—0, 6—3. 
Surpriză la dublu : de Palmer, 
Donelly — Giinthard, Taroczy 
(campioni la Wimbledon) 6—3, 
3—6, 6—4 ; Meister, Wlttus — 
Năstase, Navratil 7—6, 6—7, 6—1.
• Turul 2 la Seefeld : simon- 

sson — Aberhardt 6—3, 7—5 ;
Letts — Rivas 3—6, 7—5, 7—6 ; 
Felgl — Nydahl 6—2, 6—2 ; Ar- 
melllnl — Svensson 7—6, 2—6, 6—1.

TOATE ECHIPAJELE NOASTRE FEMIMIAE,
FINALE LA C.M. DE CANOTAJ

Campionatele mondiale de ca
notaj au continuat, teri, după o 
zi de pauză, la Hazewlnkel 
(Belgia) cu întrecerile din ca
drul semifinalelor, In care au 
fost angrenate șl trei echipaje 
românești, celelalte șase ambar
cațiuni fiind deja calificate in 
finalele competiției.

In proba de SIMPLU (cat. u- 
șoară), Maria Macovfciuc a câș
tigat detașat seria a II-a 
(8:14,960, caliUdndu-se și ca In 
disputa directă pentru medalii. 
Dintre celelalte finaliste se deta
șează Heidi Attenberger (R.F.G.) 
8:19,418, Vera Sommerbauer (Aus
tria) 8:22,96, Adair Ferguson 
(Australia) 8:21,95. Rita Defauw 
(Bdgia) 8:26,24 și Anne Martin 
(S.U.A.) 8:26,73.

Un alt echipaj finalist este șl 
cel de la 2 VtSLE (Marioara Po
pescu, Elisabeta Oienluc), care a 
cîștigat prima semifinală cu 
7 ai,81, fetele noastre detașta- 
du-se net de Magdalena Geor- 
gieva, violeta Nlnova (Bul
garia) 7 36,32 și Hana Krej- 
kova, Blanka Strakova (Ceho

slovacia) 7:28,89, dar este de re
marcat că în cealaltă semifinală 
Martina Schroeter, Sylvia 
Schwambe (R.D.G.) 7:13,19, Ste
phanie Foster, Robin Clarke 
(Noua Zeelandă) 7:17,06, Chris 
Ernst Beth Holasek (S.U.A.) 
7:20.14 au terminat cu timpi 
foarte buni, ceea ce Înseamnă 
că fetele noastre trebuie să se 
mobilizeze la maximum pentru 
a face față valoroaselor lor ad
versare.

In sflrșit, ta 2 RAME F.C., 
Turna Vaier — Petru Iosub 
au avut o evoluție sub așteptări, 
ei sltuîndu-se pe locul 4 în se
mifinala I cu 7:09,78 după N. șl 
I. Pimenov (U.R.S.S.) 6:50,50, F. 
Climent, L. Lasurtegui (Spania) 
6:54,41 șl M. Romano, P. Aiese 
(Italia) 6:58,5a. In cealaltă semi
finală cei mai buni au fost : A. 
Clift, M. Cross (Anglia) 6:56,70, 
R. Fueting, S. Schulz (R.D.G.) 
6:38,51, E. Kovlts, J. Ossowski 
(Canada) 7:00,24, M. Nater, s. 
Netzle (Elveția) 7:02,09.

Astăzi șl milne sînt progra
mate finalele competiției.

CAMPIONATELE MONDIALE DE HALTERE
(Urmare im pag I)

Nicu Vlad egalează recordul 
țării.

La aruncat, deși a egalat din 
nou recordul național. 220 kg, 
Nicu Vlad n-a reușit să ocupe 
declt locul 4 (după : 1. Szanyi 
230 kg, R. Wisuba din R. D. 
Germană 225 kg și Kuznețov
222.5 kg), al 5-lea clasîndu-se 
Vasile Groapă cu 215 kg.

In acest fel, clasamentul la 
total s-a prezentat astfel : 1.
Szanyi 415 kg, 2. Kuznețov
407.5 kg, 3. NICU VLAD 405 
kg — nou record al României 
.. .7. VasiJe Groapă 380 kg.

Joi. în cea de a șasea zi a 
întrecerilor din sala „Skania- 
rinken", la categoria 90 kilo
grame s-au înregistrat o serie 
de surprize de proporții. Ast
fel, la stilul smuls, trei concu

renți — Zoltan Balazsfi, Ana
toli Hrapati și Viktor Solodov 
— au primit medalia de aur, 
avînd aceeași performanță 
(177,5 kg) și aceeași greutate 
la cîntarul oficial (89,5 kg)! La 
stilul aruncat Hrapati și Solo
dov au primit medalia de aur 
(217,5 kg), far la total, aceeași 
situație : medalie de aur — 
Hrapati și Solodov (395 kg). 
Așadar, s-au atribuit 7 meda
lii de aur și 2 medalii de 
bronz (Piotr Ktukowski — 
207,5).

Iată rezultatele categoriei : 
total — 1. Hrapati (Uniunea 
Sovietică), Solodov (Uniunea 
Sovietică) 395 kg, 3. Krukows- 
ki (Polonia) 385 kg ; smuls — 
1. Hrapati, Solodov, Bala efi 
(Ungaria) 177,5 kg ; aruncat — 
1. Hrapati, Solodov 217,5 kg, 
3. Krukowski 207,5 kg.

- - - - - - - ț La zi - - - - - - - -

UN MARE PERFORMER 
ÎN PERSPECTIVĂ

Drik Gamlin este un tînăr 
foarte talentat, din R.D. Ger
mană. pe care specialiștii at
letismului îl consideră, în 
perspectivă, un potențial as
pirant 1-a depășirea graniței 
de 18 metri la trlplusalt. 
Dirk, născut la 28 octombrie 
1963 a realizat într-un con
curs la Dresda. un rezultat 
de 17,44 m. Lasă că rezulta
tul în sine este foarte valo
ros, dar evoluția performan
țelor sale este cea care în
tărește încrederea specialiști
lor în marile sale capactiăți 
de progres. Iată despre ce 
este vorba : după ce în 1980, 
la 17 ani, Gamlin a început 
sa sară la triplu, a obținut 
14,55 m și apoi. în continuare: 
1981—15.35 m, 1982—15,40 m, 
1983—16,17 m. 1984—16,42 m.

AȘII VELODROMULUI...
Există în sport mari ve

dete care domină cu deplină 
autoritate o probă sau alta, 
ori chiar desfășurarea unei 
întregi competiții. Este și ca
zul a doi dintre cicliști, re
cent laureați ai campionate
lor mondiale de pistă desfă
șurate pe velodromul de la 
Bassano del Grappa, în su
dul Italiei. Este vorba de vl- 
tezistul japonez Koichi Na
kano, poate că cel mai va
loros specialist al probei, din 
istoria ciclismului mondial 
(dovada cea mai elocventă 
este aceea a seriei, unice, de 
nouă victorii consecutive la 
..mondiale" !> și de elveția
nul Urs Freuler. Acesta din 
urmă a obținut acum, pentru 
a cincea oară, la rind titlul 
de campion al lumii în cursa 
cu adlțlune de puncte. El a 
cîștigat opt sprinturi, ceea 
ce l-a permis să se detașeze 
cu 21 de puncte în fața com
patriotului său Hans Leder- 
mann. Dar Freuler a obținut 
acum și titlul de campion în 
proba denumită „ keirin*, 
performanță pe care o mai 
realizase șl în urmă cu doi 
ani, la C.M. de la Zilrlch.

Rubrică

O REUȘITĂ 
FĂRĂ PRECEDENT

Premieră mondială !... Zia
ristul Irlandez Enda O’Coi- 
neen, în vîrstă de 29 ani. La 
bord iii unei bărci pneumatice' 
(lungă de 5 metri) a părăsit, 
la 25 iulie, St. John din Terra 
Nova (Canada) și după o că
lătorie cu multe peripeții a 
ajuns, cu bine, la Dunmore 
East pe coasta de sud a Ir
landei. Aceasta s-a întîmplat 
la 22 august. Drumul temera
rului navigator a fost foarte 
dificil căci în urma unei 
furtuni, barca i-a fost răs
turnată, pierzînd, cu acest 
prilețj. rezervele sale de ben
zină. alimente, diferitele hărți 
maritime și strieîndu-i-se a- 

- paratul de radio. Spre noro
cul său O’Coineen a fost în- 
tîlnlt de un cargou care i-a 
dat cele necesare pentru a-și 
termina voiajul pe crestele 
înspumate ale valurilor. De 
precizat că O’Coineen a mai 
încercat de două ori traver
sarea Atlanticului, de la vest 
la est, dar fără succes, în 
1978 și 1981. Ambiția sa a 
fost însă, acum, iată, recom
pensată !
CLASAMENTUL „FUNDAȚIEI 
SPORTURILOR FEMININE" 
In urma unei anchete orga

nizate de „Fundația sporturi
lor feminine" din S.U.A., 32 
la sută dintre cele 342001 vo
turi exprimate i-au fost acor
date jucătoarei de tenis 
Chris Evert-Lloyd care a fost 
desemnată ca „cea mai bună 
sportivă americană a ultimi
lor 25 de ani*. Inoepînd din 
1970. Chris (30 de ani) a cîș- 
tigat 136 de turnee dintre 
care 17 în cadrul „marelui 
șlem".

Pe locurile următoare ale 
clasamentului stabilit în ur
ma acestui sondaj de opinie, 
figurează tentsmana Billie 
Jean King șt atletele Wilma 
Rudolph (trei medalii de aur 
la J.O. din I960, la 100 m, 
200 m șl 4 X 100 m) șl Mary 
Decker-Slaney (multiplă re
cordmană în probele de se
mi fond).

realizată de Romeo VILARA

RWORDLRILE «TIRANILOR
Atleții adevărați nu-și află 

niciodată astâmpărul, indiferent 
de numărul anilor pe care-i duc 
cu ei. Acesta este și motivul or
ganizării „Jocurilor veteranilor**, 
autentic campionat mondial, or
ganizate cu mulți ani mai îna
inte ca atletismul să-și fi avut, 
în sfîrșlt, un campionat mon
dial propriu (în 1983) și nu unul 
organizat cu prilejul Jocurilor 
Olimpice.

Anul acesta „veteranii41 și-au 
dat întâlnire în Canada, tocmai 
la Toronto și, în pofida marii 
distanțe, a cheltuielilor însem
nate și a eforturilor deosebite, 
la startul întrecerilor au fost 
prezenți numeroși competitori. 
La 800 m femei, spre exemplu, 
a cîștigat australian ca Judy 
Pollock care, la 45 de ani, a 
parcurs 800 m în 2:16,80. Ame
ricanul Ben Fox a obținut trei 
victorii : 200 m, înălțime și disc, 
la categoria concurenților octo
genari. în sfîrșit, canadianul Ar-’ 
nolds Ticmanis a înregistrat un 
„record mondial* la prăjină, cu... 
1,95, pentru săritorii de peste 75 
de ani. După o „pauză* de 50 
ani, Ticmanis a revenit pe sta
dion, cu prăjina. El a intrat în 
concurs la 1,40 m și a avut ne
voie de 12 încercări pînă a fi 
ajuns la record...

Drept se spune că cine prac
tică sportul nu îmbătrînește 
niciodată ! (r. vil.)

— juniori I 
în mai multe 
Iată ultimele 
„A" : Unga- 

_ _ ; Columbia —
clasament : 1. Bul- 

Columbia 4 p, 3.
_. 4. Tunisia 0 p. O 

situație mai rar întîlnltă : dacă 
Bulgaria s-a calificat cîșt.igînd 
grupa grație golaverajului, în 
schimb, Columbia și Ungaria (a- 
celașl punctaj, același golaveraj), 
au trebuit să apeleze la decizia... 
sorților, care au surîs tinerilor 
fotbaliști sud-americani ; GRUPA 
,,B“ : Brazilia — Arabia Saudltă 
1—0 ; Spania — Irlanda 4—2. Cla
sament : 1. Brazilia 6 p, 2. Spa
nia 3 p, 3. Arabia Saudită 3 P, 
4. Irlanda 0 p. Brazilia — punctaj 
maxim șl Spania — la golave
raj, au urcat în etapa supe
rioară. GRUPA „C“: 
Canada 5—0 ; Nigeria 
lia 3—2 (0—2 !).
1. U.R.S.S. 5 p, 2. 
3. Australia 2 p, 4. 
Dacă gazdele s-au 
probleme, revelația 
pa Nigeriei, a străbătut în sfer
turi în urma unui meci senza
țional — în compania Australiei 
— fiind condusă la pauză cu 
două goluri, mareînd primul său ■ 
gol în min. 63, egalînd în ante- 
penultimul minut șl înscriind go
lul victoriei 
GRUPA „D“: 
1—0 ; R. P.
guay 2—1. Clasament 
6 p, 2. R. P. Chineză 4 
Paraguay 1 p, 4. Anglia

mondial de fotbal 
care se desfășoară 
orașe din U.R.S.S. 
rezultate : GRUPA 
ria — Bulgaria 1—1 
Tunisia 2—1 ; 
garia 4 p, 2.
Ungaria 4 p,

U.R.S.S. — 
— Austra- 

Clasament : 
Nigeria 4 p, 
Canada 1 p. 

calificat fără 
ediției, echi-

în 
Mexic 

Chineză

penultlmul !! 
Anglia 
Para- 
Mexic 
p, 3.

1 P-

1.

finală, pro-mul sferturilor de ____  .
gramate pentru 1 septembrie 
Bulgaria — Spania, ~ 
Columbia, U.R.S.S. — R. 
neză, Mexic — Nigeria.
• Campionatul R. D. Germane 

(et. 2) : Dynamo Dresda — F. C. 
Magdeburg 3—2 ; Dynamo Ber
lin — Wlsmut Aue 1—1 ; Stahl- 
Rlesa — Rotweiss Erfurt 2—2 ; 
Carl Zeiss Jena — Sachsenring 
Zwickau 2—0 ; F. C. Karl Marx- 
Stadt — Vorwărts Frankfurt'Oder 
1—1 ; Hansa Rostock — Lokomo
tive Leipzig 1—1.
• Flumlnense — Ferrocarril Oos- 

te 0—0, in grupa 1, preliminară, 
a „Cupel Libertadores", argenti
nienii pierzînd o bună parte din 
șansele de calificare în etapa 
superioară.
• Meci de verificare la Var

șovia : Polonia — Ferencvaros 
Budapesta 2—0, prin golurile 
marcate de Komarnicki (min. 17) 
și Dzekanowski (min.
• Turul 

Juventus 
logna — 
Pisa 1—0, 
na 1—0,

Roma — Ascoli 3—0, Pa- 
— Fiorentina 1—3, Pado- 
Napoli 0—0, Empoll — 

1—1, Avelllno — Cese-

Brazilia — 
P. Chl-

59).
trei al „Cupei Italiei": 

— Monza 1—1 (!), Bo- 
Verona 1—0, Parma — 
A. C. Milan — Reggia- 
Rlminl — Como 1—2,

A. S. 
lermo 
va — 
Inter
na 0—0.
• Amicale intercluburi : la Zu

rich : F. C. Zilrlch — Bayern 
Milnchen 0—4 (Mathy, Schwabel 
— 11 m, Wlnklhofer șl Wol- 
farth) ; la Madrid : Atletico — 
Gremio (Brazilia) 2—0.

m,

AUTOMOBILISM • „Raliul Hal- 
kidikis*, contînd pentru campio
natul european, s-a încheiat, la 
Salonic, cu victoria italianului 
Massimo Biasion („Lancia"), ur
mat de compatriotul său Andrea 
Zanussi („Landa"). Liderul com
petiției este tot un italian, Dino 
Cerrato cu 409 p, pe locul doi 
aflîndu-se Biasion cu 245 p • 
în „Raliul Australiei* britanicul 
Andrew Cowan („Mitsubishi Pa
jero*) se apropie de final cu un 
avans de 30 de minute față de 
belgianul Gaston Rahier („BMW").

BASCHET • Turneul feminin 
de la Pelhrimov (Cehoslovacia) 
Ungaria — Italia 87—69, U.R.S.S. 
— Cehoslovacia 96—85, Bulgaria — 
România 100—67.

CĂLĂRIE • Proba de deschi
dere (barem „A“ la cronome-

TELEX • TELEX
tru) a concursului Internațional de 
la Saint Gall (Elveția) a fost 
cîștigată de englezul Robert 
Smith.

CICLISM • Italianul Silvano 
Continl a obținut primul loc în 
clasamentul final al competiție! 
„Roata de aur" care a avv.t loc 
In Italia. El a fost înregistrat 
în 20.26:12. Pe locurile următoa
re s-au aflat : Pierlno Gavazzi 
(Italia) la 15 s, Inakl Gaston 
(Spania) la 17 s. Saronni a fost 
al 11-lea Ia 2:24 Iar Moser al 
16-lea la 3:38.

HANDBAL • Turneul mascu
lin de la Gy6r a fost cîștigat de 
formația locală Raba Eto cu 5

p, urmată de Tatran Preșov 4 p, 
Lokomotiv Trnava 3 p șl H. C. 
Krems (Austria) 0 p. In ultima 
zl : Trnava — Krems 20—16, Raba 
Eto — Presov 40—24.

HOCHEI PE GHEAȚA - • La 
Vaesteras : Suedia — Cehoslova
cia 2—3 (0—1, 1—2, 1—0) O La 
Kuoplo : Finlanda — Canada (se
lecționata olimpică) 3—5 (2—1, 
0—1, 1—3).

ȘAH • Turneul de la Tilburg : 
Ljubojevicl — Htibner 1—0. Kor- 
clnol — Dzlndzlhașvili i—0, Ro- 
manișin — Polugaevskl remiză.

VOLEI • La Providence (Rhode 
Island) echipa S.U.A. a învins 
R. P. Chineză cu 3—1 (13, —13. 
9, 8) iar U.R.S.S. a dispus de 
Cuba cu 3—1 (9. —14. 5. 10).
învingătoarele s-au calificat pen
tru finala „Cupei Statelor Unite".
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