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Jocurile Mondiale Universitare de varâ

DUMITRU NEGOIȚĂ-MEDALIE DE AUR 
LA ARUNCAREA SULIȚEI

®î><inida costian, „bronz" la disc 9 Alte prezențe românești în îinalc, alte speranțe...
KOBE (prin telefon). Marea 

Întrecere polisportivă a tinere
tului studios din întreaga lume 
se 'apropie de sfîrșit. Marți și 
miercuri vor fi desemnați ul
timii campioni ai Universiadei 
de vară, ‘ ediția 1985, laurii 
fiind decernați, în aceste zile, 
la atletism și în disputele pe

echipe. Sportul-sporturilor a prilejuit luni dele
gației noastre- satisfacția cuceririi unei noi me

dalii de aur, cea de a cincea de pînă acum, prin 
Dumitru Negoiță, la aruncarea suliței. Și tot 
atletismul sporește numărul medaliilor cîștigate 
după nouă zile de întreceri la 19, Daniela 
Costian intrînd în posesia „bronzului" la arun
carea discului.

• Prin comportări meritorii in preliminariile de 
luni, cinci atleți și echipa de spadă și-au asi
gurat prezența în disputele decisive pentru în- 
tîietate din ultimele zile de concurs, în care vor 
mai evolua, de asemenea, alți reprezentanți ai 
sportului universitar din țara noastră.

0 M. Popa și M. Tudoriu — succese de prestigiu în fața 
sportivilor americani @ M. Gavrilă — un „puncheur* de 

temut.,. O Azi, din nou două gale maraton

M. Tudoriu (stingă) a avut o evoluție excelentă in meciul cu 
Carlos Valdez (S.U.A.) Foto: Aurel D. NEAGU

MAREA REVELAȚIE 
A SEZONULUI CONFIRMA

Două dintre finalele atletice 
ale zilei a noua de întreceri 
ne-au interesat în mod deose
bit. printre participant aflîn- 
du-se și sportivi români, can

Dumitru Negoiță

FinaleIe „Daciadei“și campionatului 

național de caiac-canoe (seniori)

VIGUROS ASALT
AL TINERETULUI SPRE PODIUM

La sfîrșitul săptămînii tre
cute s-au desfășurat, la Pi
tești. finalele „Daciadei" și 
campionatului national de ca
iac-canoe pentru seniori, e- 
diția 1985. Caracteristicile a- 
cestei competiții le-au con
stituit o foarte bună orga
nizare. extinderea practicii de 
alcătuire a unor echipaje com
puse din sportivi ai mai mul
tor cluburi — excepție de la 
această regulă fiind. acum, 
clubul Dinamo, care prezintă la 
starturi numai proprii spor
tivi — șl, nu in ultimul rînd 
ca importantă, asaltul tine
retului spre locurile de oe 
podium. După campionate
le mondiale de lâ Haze- 
winkel. unde canoiștii și caia- 
cistii noștri nu au onorat, 
prin rezultate. așteptările 
specialiștilor și suporterilor, 
se cuvine să menționăm emu
lația dorința de afirmare a 
unor sportivi tineri. care, 
alături de unii dintre ..deca
nii de vîrstă". au animat în
trecerile. au creat acea at
mosferă de competiție a- 
cerbă care place si pro
mite bune rezultate viitoare.

Finalele de duminică la 
1090 m, au fost deschise de 
caiacistii din proba de simplu, 
în care se anunțau ca favoriti 
stelistii A. Scoică si I. BîrlS- 
deanu. reprezentanți a două 
generații de sportivi. A cîsti- 
gat A. SCOICA cu 4:05.2. ur
mat de I. Bîrlădeanu cu
4:05.5 — sosire extrem de
strînsă. ..bronzul" revenind lw 
D. Soroceam: (Dinamo) cu
4:07.4

Canoiștii de la simplu 
au luat startul in trombă cu 

didați potențiali la locuri pe 
podium. Și la finele ambelor 
dispute am avut satisfacția cu
ceririi unor medalii..'.

Aur la suliță I Dumitru Ne- 
goiță, unul dintre cei mai buni 
aruncători ai sezonului, și-a 
confirmat valoarea, într-o în
trecere desfășurată la mare 

tensiune nervoasă. Așa 
se și explică rezultatele 
poate mai puțin specta
culoase. dar lupta apri
gă pentru întîietate a 
compensat în primul 
rînd pentru zecile de 
mii de spectatori. Ne- 
goiță (născut la 8 fe
bruarie 1960 la Boldești, 
antrenat de Nicolae Vă- 
limăreanu), deși ușor 
accidentat, a dominat 
competiția, constant pes
te 80 m, cîștigînd in fi
nal medalia de aur, 
gratie unei aruncări — 
ultima — de 84,62 m. 
Marea revelație a sezo
nului competițional ’85 
obține, astfel, cel mai 
important succes al ca
rierei sale, respcctin- 

stroc 
turi. 
trat. 
lui
gătorul 
bronz 
winkel.

s-au concen- 
asupra actualu- 

al probei, cîști- 
două medalii de 
C.M. de la Haze- 

Macarencu, și

ridicat și forță in lovi- 
Pri virile 
firesc, 

lider
a 

la 
A.

a lui C. Olaru, reprezentant al 
mai vechii generații. care, 
insă, nu a rezistat ritmului 
cursei, sosind ne locul 8. 
Clasament : 1. A. MACA-
RENCU (Steaua) 4:24.8. 2.
P. Zgurschi (Dinamo) 4:27.4. 3. 
M. Timofte (Steaua) 4:28.3. 
Este evident că Macarencu 
domină această probă cu 
autoritate, ceea ce este pozi
tiv. dintr-un anume punct 
de vedere, dar nu-i chiar bine 
dacă ne gîndim că absenta u-

Alexondru SOLOMONESCU

(Continuare in pag. 2-3)

O COMPETIȚIE REUȘITA: CAMPIONATELE DE MARȘ
Un traseu foarte bine ales 

(în pădurea Băneasa din Capi
tală) si o organizare fără cu
sur au contribuit, sîmbătă di
mineața. la succesul întrece
rilor campionatelor naționale 
de marș.

Proba de 10 km femei s-a 
încheiat cu vic*oria neașteptată 
a Victoriei Oprea (Voința Tg. 
Jiu. antrenor J. Bura) al că
rei rezultat (49:21,0) constituie 
un nou record national. Pe 
locurile următoare : 2. Lenuta 
Ignat (Viitorul Vaslui) 49:39 0 
— campioană de îunioare 3. 
Agneta Nemes (Tricolorul O- 
radea) 49:54.0. 4. Nicoleta Dinu 

du-și astfel promisiunea fă
cută înaintea plecării — ace
ea de a se întoarce de la Ko
be în 'postură de campion 
mondial universitar !

Medalie de bronz la disc, prin 
Daniela Costian, deși, sinceri 
să fim, așteptam mai mult atît 
de la ea, cit mai ales de la Si
mona Andrușca (doar 60,94 m
— locul 7). departe- de presta
țiile ei anterioare. Oricum, me
dalia cucerită, într-o companie 
valoroasă, de foarte tînăra Da
niela Costian — debutantă în
tr-o competiție de asemenea 
amploare — constituie o pro
misiune pentru viitoarele ei e- 
voluțil în proba în care atle
tismul românesc, prin Florența 
Crăciunescu, a deținut întîieta- 
tea la precedentele ediții ale 
J.M.U. Ea a aruncat 63,20 m, 
clasîndu-se după cubaneza Ma
ria Marten (aruncătoare în a- 
cest sezon de peste 70 metri)
— 65,66 m și bulgăroaica 
Svetana Hristova — 65,30.

în preliminariile cursei de 
800 de metri, la bărbați, Petru 
Drăgoescu a cîștigat seria a 
treia cu 1:47,75 (cel mai bun 
timp al zilei), calificîndu-se 
pentru semifinală, iar la fete 
Cristieana Cojocaru a obtinut 
Si ea cel mai bun timp — 
2:01,81 în seria I —. intrînd. 
firește, în finala de opt, din 
care va mai face parte și Ella 
Kovacs, cîștigătoare în seria a 
treia cu 2:03,57. Pentru cursele 
decisive s-au calificat, la rîn- 
du-le, alergătorii de la 100 m 
garduri, Mihaela Pogăceanu — 
13,08 (Liliana Năstase a ratat

(Continuare in pag. 2-3)

IERI, 0 FOARTE SPECTACULOASĂ ETAPĂ 
ÎN TURUL CICLIST AL ROMÂNIEI

ALBA IULIA, 2 (prin tele
fon). între multele etape pe 
care le-am urmărit de-a lun
gul anilor în înconjurul tării 
pe biciclete, această a doua 
secvență a celei de a 23-a edi
ții a Turului României se si
tuează printre cele mai fru
moase. printre cele mai spec

(PTT Buc.) 50:17,0. 5. Lucia
Cioancă (CSM Unirea Alba 
Iulia) 50:25,0. 6. Paraschiva
Barna (CSM Unirea Alba Iu
lia). La tineret, pe primele 
locuri s-au clasat : Oprea,
Ignat și Dinu, iar la junioa
re : Ignat. Gabriela Atodiresei 
(CSS Bacău) 52:26.0. Vienușa 
Coșeru (CSS Vaslui) 52:47.0.

Proba masculină pe 50 
km. cea mai lungă cursă în 
atletismul nostru. a prile- 
iuit o victorie categorică lui 
Teodor Grigore (Metalul Plo- 
oeni. antrenor C-tin Far- 
cas) cronometrat în 4.15:04 
(de precizat că el este în

întrecerile din cadrul celei 
de a IlI-a ediții a Campiona
telor mondiale de box pentru 
tineret au continuat ieri cu două 
gale maraton care au însumat 
nu mai puțin de 36 de me
ciuri I Am avut astfel prilejul 
să vedem pe ring 72 de pugi- 
liști, reprezentanți ai tuturor 
școlilor de box prezente la 
competiție. Cele peste... opt ore 
de box au trecut însă repede, 
pe ring avînd loc un spectacol 
pugilistic de calitate, jucat de 
actori nu numai ambițioși, ci 
și bine pregătiți tehnic.

întrecerile de ieri au debutat 
cu disputele sportivilor de la 
categoria muscă. Am remarcat 
tehnica bună a sovieticului

------------------- DIN PROGRAMUL DE AZI ---------------------
GALA I. ora U

Cocoș : Rutael Valle (Porto Rico) — Ricardo Diaz (Cuba) 
Simeon Sasev (Bulgaria) — Janus Torz (rolonla) 
Daniel Dumitrescu (România) — Hae Myung Chung 
(Coreea de Sud)

Ușoară : Ion Pal (România) — All Cltak (Turcia)
Mario Munoz (S.U.A.) — Castilo Radames (Cuba) 

Mijlocie : Erik Noi (Anglia) — Mano Atanasov (Bulgaria) 
Grea : Felix Savon (Cuba) — Iile Corbu (România)

GALA A n-a, ora U

Pană : Rafael Perez (Cuba) — Daniel Măeran (România)
Son Mun Jim (R.P.D. Coreeană) — Kaunlsto 
Keijo (Finlanda)

Scmimljlocle : Ștefan Drlșcu (România) — Krause Dirk (R.D.G.) 
Serghel Brajnlkov (U.R.S.S.) — Kennet Gould 
(S.U.A.)

Semigrea : Jorge Camejo (Cuba) — Vaslle Damian (Ro
mânia)
Rene Ryl (R.D.G.) — Nicolai Lapkov (Bulgaria)

Serghei Iusunov și a lui Wolf 
Dieter Schmidt (R.D.G.), puterea 
de luptă a lui Istvan Akos 
(Ungaria), dar și calitățile de 
puncheur ale lui Bum Su Kim 
(Coreea de Sud). Deși în pri
ma gală au boxat, după ..muș
te", pugiliști de la categoriile 
pană și semimijlocie, „capul 
de afiș", meciul așteptat cu 

Mircea Romașcanu, purtătorul tricoului galben
taculoase. De la Căciulata. prin 
Sibiu, la Alba Iulia. cale de 
147 de kilometri, am notat pe 
carnet nenumărate tentative 
de detașare, acțiuni spectacu
loase. organizate și susținute

acest an și campionul tării la 
20 km). A fost urmat de : 2 
Mihai Darabană (Politehnica. 
Iași) 4.18:25.0. 3. Gh. Rada
(Metalul Plopeni) 4.19:43,0, 4. 
Iulică Alexe (Farul C-ta) 
4.23:35,0. 5. Vasile Ciobanu
(Metalul Plopeni) 4.27:13.0. 
6. C-tin Ispas (Metalul Plo
peni) 4.28:35.0. La tineret : Io
nel Măcinlc (Steaua) 4.55:32. 
FI. Crețu (CSM Craiova) 
5.01:45.0. Laurențiu Simion 
(Steaua) 5.05:53. Pe echipe : 1. 
Metalul Plopeni 13.02:00.0 2.
P.T.T. Buc. 13.46:12.0. 3. Poli
tehnica Timiș. 14.02:13. (R. VI- 
LARA). 

cel mai mare interes s-a con
sumat tot la categoria muscă : 
reprezentantul nostru Marceli- 
că Tudoriu contra americanu
lui Carlos Valdez. Partida loc 
a debutat cu acțiuni rapide, 
Valdez, boxer cu gardă inversă, 
atacînd cel dinții. A fost tn- 
tîmpinat însă de o ripostă 
fermă și eficace — o serie 
prelungită de lovituri -la față 
și corp — care l-a făcut să 
fie... prudent de-a lungul în
tregului meci. Tudoriu a în
ceput destul de timid, poate 
pripit în atacurile declanșate 
cu directe de dreapta, care se 
voiau decisive. A intrat. însă, 
repede în... normal, smulgînd 
asistenței ropote de aplauze 

pentru boxul tehnic prestat. 
Mai bun în lupta de la distanță 
și în încleștările corp la corp, 
Tudoriu agonisește puncte pre
țioase de-a lungul fiecărui

Petre HEN] 
Paul IOVAN

(Continuare în oao 1

cu toată forța de tineri rutieri, 
dornici de afirmare ca si de 
alergători fruntași permanent 
atenți să-și păstreze locui în 
ierarhia acestei competiții in
ternaționale a cărei tradiție 
depășește o jumătate de secoL 

.Nu trecuseră decît citeva mi
nute de la despărțirea de a- 
mabilele gazde din Căciulata 
și din grupul masiv se desprin
de tînărul rutier Alexan
dru Moisescu (I.M.G.B.) care 
— solitar — îsi încearcă 
șansa pe șoseaua ce șer
puiește prin defileul Oltu
lui. După vreo patru kilo
metri de eforturi grele el are 
o jumătate de minut avans, 
pentru ca după alti șapte să-și 
mărească zestrea la 1:20. Este 
însă greu să ții Piept de unul 
singur unui grup de 70 de ru
tieri așa că. văzînd cu ochii, 
distanta scade șl. după alti 
cincl-șase kilometri temerarul

Hristache NAUM

(Continuare fa pag. 2-3)



masculin de volei

„CUPA BlRSA“

A REVENIT

ECHIPEI

CEHOSLOVACIEI
In „.tuna zl a Turneului in

ternațional masculin de volei — 
dotat cu .Cupa Birsa» —, între
cere găz uită de Sala sporturilor 
din Brașov, partida dintre repre
zentativele R. D. Germane șl un
gariei a tost plăcută și s-a sol
dat cu victoria primei echipe la 
SCO-U de J—1 (12, 6, —U, 8). 
Au arbitrat foarte bine brașo
venii Gh Ferarlu — O. Manl- 
țlu șl s-au remarcat Hecht, 
Schultz, 
tori) 
vinși) Derbyul turneului, care a 
Închis ‘ _ . .
a adus țață In țață cele două 
echipe neînvinse : România și 
Cehoslovacia. Partida, deosebit 
de viu disputată încă de la În
ceput. avea să tină trează aten
ția celor prezențl prin lupta e- 
puizantă și răsturnările de scor 
survenite pe parcursul a circa 
150 minute de joci A învins re
prezentativa Cehoslovaciei cu 
scorni de 3—1 (—15, 11, 10, 15), 
fiindcă a evoluat mai ordonat, 
a fost mai decisă și mal efi
cientă In atao mal Încrezătoare 
In tortele sale. Oaspeții au bene
ficiat de contribuția remarcabilă 
a doi trăgători de elită — Kalab 
șl Mikyska (de 2,00, respectiv 
2,05 m) — dar au etalat șl o pre
gătire mal avansată față de cea 
a echipei noastre.

Reprezentativa noastră a avut 
in multe momente ale întîlnirii 
Inițiativa, a și condus de citeva 
ori. dovedind că avea resurse să 
câștige această partidă. N-a reu
șit să o tacă pentru că au In
tervenit momente de inexplica
bilă cădere, ‘ ‘ 
blocaj ului șl

Arbitrii L. 
— C. Gllnter 
condus bine 
NIA — Ionescu, Dascălu, 
eu stoian ~ ' ------
mal tucat : c-iaic», 
Mina. Gheorghe. Pascu, Teleagă); 
CEHOSLOVACIA — Kalab, Mi
kyska. Cemoușck, Chrtiansky, 
Barborka Rlbnicek (au mal fost 
Introduși Novotny — ajuns la a 
237-a selecționare In reprezenta
tiva țării sale, Smid, Rajsky, 
Jamka) Clasament final : 1.
Cehoslovacia e p, 2. România 5 
p, 3. R. D Germană 4 p, 4. Un- 
gărla 3 p.

Modesto FERRARINI 
C. Gruia, coresp.

Ferarlu — O. 
s-au remarcat 
Uebel (de la Invingă- 

Soman șl Pali (de la In-

competiția de la Brașov,

erorl In efectuarea 
servicii greșite.
Mezaros (Ungaria) 

(R. D. Germană) «u 
formațiile : ROMA- 

. - - i, Enes-
Solca, Vrlncuț (au 
Pralea, Constantin,

RAPID BUCUREȘTI
(prin telefon). A 
a campionatului 

handbal. Divi- 
a debutat sîm- 
sporturilor ..Da- 

a progra-

28-a 
feminin 
zia ..A“. 
bătă în 
cia“ din 
mat

I

VIGUROS ASALT
(Urmare din pag. 1)

nel dispute poate reduce tonu
sul campionului.

Dublul caiaciștilor 
STANTIN — N. 
(Steaua) a cîștigat. 
de apel, cu 3:34,5. surclasînd e- 
chipajele dinamoviste N. Țicu
— I. Miloșoiu (3:36,2) și M. 
Luică — M. Năstase (3:39,3).

O luptă cu adevărat palpi
tantă s-a dat la canoe dubiu 
între D. BEȚIU — P. DANIE- 
LOV (Dinamo) si V. Lehaci — 
V. Afanase (Constructorul Ti
mișoara — Steaua). Au 
tigat dinamoviștii, cu 
urmați de reprezentanții 
binatei. cu 3:55,8. și de 
pajul secund al clubului 
mo. L. Anane — I. Feodorov, 
cu 3:57,3. S-a văzut, deci, că 
dispunem de echipaje mai va
loroase decît L. Anane 
Feodorov. ocupanți ai 
locuri nesatisfăcătoare 
ierarhia probei la C.M.

Clasamentul caiacelor 
nu implică nici 
tariu. decalajul 
fiind elocvent : 
(I. Constantin, 
Fcdosei. A. Dulău) 
2. Dinamo — 3:13.5. 
oata Tehnometal
— Portul Brăila

Cursele au continuat 
finalele pe 500 m. La 
simplu.
— deși după C.M. 
an își anunțase 
..reduceri de 
cîștigat titlul 
caracteristică, 
nă forță, cu 1:47,7. 
mat pe linia de sosire D. Sto- 
ian (Steaua), cu 1:49.0. și M. 
Firfirică (Steaua), cu 1:49,2.

La canoe 
CARENCU și-a 
nou. valoarea 
pion national 
locul secund. P. 
namo) cu 2:02,3 
C. Olarii (Steaua) cu 2:02,5. C. 
Olaru a dovedit că rămîne 
încă unul din .specialiștii pro-

I. CON- 
FEDOSEI 

fără drept

CÎS- 
3:55.0, 
com- 
echi- 

Dina-

— I. 
unor 

în
de 4 

un comen- 
dintre timpi 

STEAUA 
Velea, A. 

— 3:10.6,
3. Combi- 

— Steaua 
— 3:16.2.

cu 
caiac

dinamovistul V. DÎBA 
din acest 

intenția unei 
presiune' 

in 
adică

1. 
A.

s“ — a 
maniera 
în pli- 

L-au ur-

simpju, A. MA- 
i afirmat, din 
devenind cam- 
cu ‘*1:59,8. Pe 
Zgurschi (Di- 
și pe locul 3.

-REVELAȚIA PRIMELOR TREI ETAPE
C S.M. Independenta Sibiu-reintrare spectaculoasă in primul eșalonBUZĂU, 2 

ediție 
de 

care 
Sala

localitate, 
partide.

Revelația 
turneu i 
Evoluînd 
formații 
tentii 
stanța, TEROM Iași, 
tul Brașov), 
arătat chiar de la începutul 
campionatului 
valorifice din 
lenta pregătire 
tică și fizică 
perioada

18

foarte tînără) fine 
bune luptătoare. 
Instruirea care 

asigurată de re- 
tehnician Lucian

acestui prim 
Rapid București.

compania
iustificate

este
I in

cu
(Hidrotehnica

unor 
pre- 

Con- 
Rulmen- 

feroviarele s-au

echipa este 
tehniciene. 
ambițioase, 
le-a fost 
marcabilul
Albu. secondat de colegul Ni- 
eoiae Mateas. Si-a spus ho
tărî tor cuvîntul mai ales în
partidele cu Mureșul Tg. 
Mures si Chimistul Rm. Vîl
cea, ambele cîștigate de sibience.

Cele trei etape ale 
turneu au reliefat din 
liditatea 
tul Brașov, 
perspective, 
handbaliste 
lentate. precum
TEHNICE------------

formației 
o echipă 

aici 
deosebit 

si

primului 
nou so- 

Rulmen- 
cu reale 
activînd 

de tă
un an-

hotărîte să-si 
plin exce- 
tehnică. tac- 

acumulată in
precompetitională.
-------------  REZULTATE

Simbătă — C.S.M. Independența Sibiu — Mureșul Tg. Mureș 
25—16 (10—6) ; TEROM Iași — Relon Săvineștl 27—22 (12—10) ; 
Rapid București — Hidrotehnica Constanța 15—14 (8—6) ; Rul
mentul Brașov — Confecția București 26—16 (12—8) ; Chimistul 
Rm. Vîlcea — Textila I.A.S. Zalău 27—24 (9—10) ; Știința Bacău
— Dorobanțul Ploiești 29—15 (13—9) : duminică — Hidrotehnica
— Relon 24—18 (11—8) ; Rapid — TEROM 20—18 (9^5) ; Chi
mistul — C.S.M. Independența 18—20 (11—12) ; Știința — Con
fecția 24—24 (10—12) ; Dorobanțul — Rulmentul 7—17 (5—7) ;
Textila — Mureșul 18—22 (11—11) ; luni — TEROM — C.S.M. 
Independența 36—20 (18—»10) ; Rapid — Rulmentul 19—19 (8—10) ; 
Hidrotehnica — Textila 28—12 (14—3) ; Chimistul — Doraban- 
țul 29—19 (13—13) ; Confecția — Mureșul 22-15 (11-7) ; Știința
— Relon 35—17 (18—10).

bitrii buzoieni Romeo lamandi 
Si 
dus 
nind 
marcat : 
cin 4. 
sile 1 
Tache 
meter 
Intr-o 
cele de la TEROM, 
mai ' crispat în primele 
etape, dar cu nerv și ambiție 
în cea de-a treia, au dispus cu 
36—20 (18—10) de C.S.M. In
dependenta Sibiu. Au înscris-: 
Covaliuc 9. Anton 7. Haidău 7, 
Nisipeanu 5. State 4. Horga 3. 
Vișan 1. pentru TEROM. Olte- 
teanu 5. Căpătînă 5. Coșulschi 
4. Rău 
Mohanu 
arbitrat 
și

Traian Ene, care au con- 
excelent). scorul deve- 
astfel egal : 19—19. Au 

Grigore 11. Stan- 
Oprea 2. Florea 1. Va- 
pentru Rapid. Călin 6, 

5. Vasu 4. Neică 2. De- 
2 pentru Rulmentul, 
altă dispută. ieșen- 

evoluînd 
două

GAZDELE ȘI-AU VALORIFl
Cea de a Vl-a etapă a Diviziei 

„A- de lupte greco-romane a fost 
dominată de echipele gazde, care 
— pe lingă victoriile realizate — 
au furnizat șl unele surprize. 
Iată rezultatele șl cîteva amă
nunte.

St

3. Laszlo 1. Hamza 1.
1. pentru sibience. Au 

bine Tr. Popescu 
Marghescu (București).

Ion GAVRILESCU ■

BUCUREȘTI. Cum era de aș
teptat. valoroasa formație a clu
bului Steaua, concurfnd în pro
pria-! sală și în compania unor 
adversare modeste, C.F.R. Timi
șoara și CESAROM București, 
s-a impus fără dificultate. An
trenorii Gheorghe Șuteu șl Ma
rin Cristea au prezentat, de astă 
dată, o echipă mult întinerită, 
din care n-au lipsit însă cam
pionul olimpic Vasile Andrei și 
Mihai Cișmaș, medaliat cu bronz 
la recentele campionate mon
diale. steaua a luptat mai intîi 
cu C.F.R., de care a dispus cu 
7—2. iar în continuare a între
cut cu 7—1 pe CESAROM. Rezul
tatele categorice ne îndreptățesc 
să nu mai intrăm în amănunte. 
Totuși, 
că unii 
reni ș- 
încercat 
ambiție.

am vrea să subliniem 
dintre luptătorii timișo- 
de la CESAR OM și-au 
șansele cu deosebită 

De pildă. Dan Pialoga

De mîine, la Arad

Tiberiu 
la 

și Gri- 
tncît o 

îi. re- 
printr-o 

bună (în 
Moldovan a fa

in 
o- 
în 

O- 
creier 

apoi Sevastita 
Adriana Stanciu și 
Dobre. Revenirea a- 

din urmă este 
pentru 

Prin 
demonstrată, ca 

modul în care si-a 
colegele prin pasele 

Vasilica Dobre a 
că si-a păstrat 

pasiunea si pros- 
pentru handbal.

handbalistele 
Independenta 

știau numai 
retrogradarea

Elevele antrenorului
Milea (pînă la 1 august 
pregătire a contribuit 
gore 
parte 
vin) 
apărare 
poartă.
cut adevărate minuni 
toate cele trei partide) și o 
fensivă în care au excelat, 
primul rind, Gheorghita 
prea (lucidă, adevărat 
al echipei).
Grigore, 
Vasilica 
cesteia 
bun recîștigat 
matia din Giulești. 
caritatea 
prin 
in valoare 
transmise, 
demonstrat 
neștirbite 
petimea

Despre 
C.-S.M. 
se 
bune, 
doi ani în urmă din prima Di
vizie fiind un accident. Acum, 
după 
valoric 
lului 
biencele

Niță, 
dintre 

s-au

astfel 
merite 

detașat 
foarte 

Ana 1 
adevărate

Rcmus Drăgănescu — 
supe- 

de co- 
asigu- 
foarte

trenor 
profesionist de clasă 
rioară. care alături 
legul său Mircea Bucă 
ră brașovencelor o 
bună pregătire.

TEROM Iași a evoluat de 
la modest spre bine, iar Știin
ța Bacău — cînd modest, cînd 
bine.
Știința 
rești, 
24—24.
flectă
ren.

revenirea 
superior 

nostru 
s-au

un 
for- 
efi- 

Și 
pus

de la 
Sibiu 

lucruri 
lor cu

în eșalonul 
al handba- 

feminin. si- 
arătat (deși

AL TINERETULUI
m.
frumoasă au făcut 

de la 
caiac

Construc- 
dublu : cu 
forță, ei au 
in plutonul 

locul se- 
probă. Cla-

VELEA — A.

bei. pe 500
O cursă 

timișorenii 
torul, la
un finiș în mare 
reușit să ajungă 
fruntaș, 
cund în 
sament : 
SCOICA 
Csonti — 
mișoara) 
I. Neagu 
1:39,5.

Probele 
cheiat prin 
dublu și caiacelor de 
sament la canoe : 1. 
HACI —V. AFANASE 
Timișoara — Steaua) 
L. Anane — I. Feodorov 
namo) 1:47,9. 3. D. Betiu 
Danielov 
Clasament 
LUCA — P. 
POLOCOSER. 
namo) 1:28,9. 2. Steaua 1:30,4, 
3. Combinata Tehnometal — 
Locomotiva — Ancora — Por
tul Brăila 1:31,5.

In competiția fetelor, pri
ma campioană. TECLA MA
RINESCU (Steaua), cu 2:03,7.

ocupînd 
această
1. A.
(Steaua) 1:37,6, 2. I. 
P. Erodi (Constr. Ti- 

1:39,0. 3. B. Petro —
(Danubiu — Ancora)

s-au în- 
canoelor
4. Cla- 
V. LE- 
(Constr. 

1:46,3, 2. 
(Di- 

— P.
1:49,0. 

caiac 4 : 1. I. 
DIMOFTE, V. 
V. DIBA (Di-

băieților 
cursele

(Dinâmo) 
la

Despre z meciul 
si 

încheiat cu 
trebuie spus 
realitatea 

băcăuancelor 
Ie înscris 
electronică 
arbitrai 1) 
ficialilor.

Luni dimineață s-a 
in sala ..Dacia" imul 
cele mai frumoase 
ale turneului : Rapid 
mentul, încheiat cu 
tatul de 19—19 (8—10). ] 

cînd Rulmentul con- 
brasoven- 

permanent. 
au refăcut

dintre 
Bucu-Confecția

scorul de 
că nu re
de pe te- 

nefiindu- 
(pe tabela 
foaia de

De miercuri șl pînă duminică, 
la Arad are loc turneul final al 
campionatului național de ju
niori I la polo. La Întrecere iau 
parte opt echipe. Patru sînt din 
Capitală — C.S.Ș. 1 (ctștigătoa- 
rea titlului la ediția precedentă), 
Steaua, Rapid și Dinamo. Cele
lalte participante : Rapid Arad,

Crișul Oradea, I. L. Timișoara șl 
Voința Cluj-Napoca. Intre com- 
ponențli acestor formații se află 
mulțl jucători care au evoluat 
deja in echipele divizionare de 
seniori șl titularii selecționatei 
cîștlgătoare a Turneului Prlete- 
nlg, ceea ce sporește, desigur, 
atractivitatea acestei Întreceri.

un
Si 

din

Mol 
pe 
neatenția

^cu 18—13. 
au dominat 

raoidistele

o-
i îucat 

dintre 
meciuri 
— Rul- 

rezul- 
Pînă Sn

min. 
ducea 
cele 
Apoi, 
pas cu pas din handicap (din

Sevastita Grigore a 
încă patru goluri).

min. 50 
înscris
Cu 10—15 secunde înainte de 
final. aceeași Grigore 
executat o aruncare de
7 m (pe drept, acordată de ar-

SPRE PODIUM

a 
la

Pe locul secund, tînăra spe
ranță a caiacului nostru, Ge- 
noveva Marinache (C.S.Ș. 2 
Buc.), 
Maria
2:08.3.

La

Marinache
cu 2:08,4. iar pe locul 3 

Com an (Steaua). cu

a 
a _ ___

CONSTANTIN) 
(LUMINIȚA

Acest
sub culorile

cîstigat o 
experienței 

cu 
MUN- 

echipai. 
Stea-

dublu
combinată 
(AGAFIA 
tinerețea 
TEANU). 
concurînd
ua și C.S.S. Constanta, a cîș- 
tigat cu 1:53,0. Pe locul doi. 
tot o tînără speranță a caiacu
lui. M. Ciucur, a concurat a- 
lături de A. Larie (Dinamo), 
sosind cu 1:54,0. Pe 
3, C. Popov — N. Buri 
n,amo) —

In fine, 
cistelor 
RINESCU, 
SEANU. 
TEANU I 
STANTIN 
Constanta) 
tul" l-au 
tantele 
1:41,6, iar 
decernat 
C.S.S. 2 București 
Brăila

locul 
(Di-

1:55.6.
campioanele 

Ia 4 sînt TECLA 
, CONSTANTA

LUMINIȚA 
SI AGAFIA 

(Steaua — 
cu 1:40,1. „Argin- 
obtinut reprezen- 

clubului Dinamo, cu 
„bronzul" a fost 

unei combinate 
C.

Steaua — 1:45.6.

caia- 
MA- 

E- 
MUN- 
CON- 
c.s.s.

s.

TURUL CICLIST AL ROMÂNIEI
(Urmare din pag. 1)

Moisescu este incorporat de plu
ton. Se scurge prea puțin timp 
de la încheierea acțiunii de de
but și. din frămîntarea per
manentă. din convulsiile plu
tonului. se naște o nouă deta
șare. Ionel Gancea, Costel Po
pa, Vasile Apostol. Jurgen 
Trawny și Cornel Nicolae se 
desprind, conlucrează bine o 
vreme și se părea că această 
nouă acțiune ofensivă are șan
se de reușită. Nu va fi așa 
însă, pentru că plutonul acce
lerează permanet ritmul _ și 
joncțiunea se petrece încă î- 
nainte de intrarea în Sibiu. 
Aici. în centrul orașului, pri
mul trece Vasile Apostol, ur
mat de Cornel Popa si Nicolae 
Cornel. La ieșirea din Sibiu, 
cam prin dreptul aeroportului, 
se profilează o nouă evadare. 
Vasile Apostol, însoțit de Con
stantin Dumitrescu, Florin San
du și Gabriel Florea păcălesc 
plutonul detașîndu-se. Ei lu
crează cot la cot, dar vin dea
lurile. cu urcușurile lor grele, 
și la Săcel (km. 89) cînd Va
sile Apostol trece primiil la că- 
tărare, urmat de Gabriel Flo
rea. ceilalți doi componenti ai 
cvartetului, s-au pierdut pe 
serpentine si vor fi repede a- 
junși de pluton. Mai încearcă 
Vasile Apostol și colegul 
să se mențină cu avans, 
în spatele lor un grup de 
cicliști, condus de Mircea 
mașcanu, îi ajunge la rindul 
lui și noul grup fiind înghițit 
de pluton.

Ne apropiem de Sebeș, de 
fapt de finele etapei, fiindcă 
Alba Iulia nu este nici ea prea 
departe. Țîșnește din pluton, cu 
incredibilă vigoare. Valentin 
Constantinescu, lingă roata lui 
aflîndu-se Mircea Romașcanu, 
apoi Jurgen Trawny, Cristian 
Neagoe și Cornel Popa. Acesta 
din urmă cîștigă de altfel sprin
tul de la Sebeș (km. 129). Cvin
tetul luptă cu ardoare pentru

Sibiu.

său 
dar 
opt 
Ro-

FORMAȚIA G. TĂNASE CONTINUĂ SERIA VICTORIILOR
Realizînd trei noi victorii, forma

ția antrenată de G. Tănase,unul din 
cei mai buni driveri ai turfului 
românesc, a luat o serioasă opți
une pentru titlul de campioană pe 
anul 1985. Astfel, Surîs, după o 
suită de performanțe de valoare, 
a realizat o frumoasă victorie 
în1r-o companie selectă, devenind 
una din vedetele cailor de trap. 
Janeta, lansată într-o cursă de 
urmărire, a realizat o nouă vic
torie iai Turnir, înregistrînd un 
nou și valoros record, a obținut 
cel de al doilea succes consecu
tiv. Cui sa rezervată vedetelor a 
revenit lui Răsad, condus fără 
greșeală de N. Sandu. G. Grigo- 
re atacînd cu Halogen pe a do
ua parte a cursei a învins la 
luptă într-o sosire cu cinci cai, 
producînd surpriza zilei. V. Moi
se, conducînd în maniera sa

proprie, a cîștigat cu Samba 
într-un nou și frumos record 
carierei. întrecerea rezervată _ 
matorilor a revenit lui N. Niță, 
care a realizat o frumoasă cursă 
de așteptare cu Arsena. Lista în
vingătorilor a fost completată de 
Atena (eleva lui I. Oană arătînd 
Ia reintrare a bună formă) și 
Sutanca (N. Nicolae conducînd-o 
cu mult aplomb).

ii. 
al 
a-

HIPiSM

REZULTATE TEHNICE : Cursa 
I : Sutanca (N. Nicolae) 1:36,9, 2. 
Brădlșor. Cota : J?ișl. 1,40. Cursa 
a Il-a : 1. Janeta (Tănase) 1:31,3, 
2. Zela. Cota : cîșt. 1, ev. 6. 
Cursa a Tll-a : 1. Arsena (Niță) 
1:27,4, 2. Secărica, 3. Satlm. Co
ta : cîșt. 6, ev. 18, ord, triplă 245, 
triplu I-II-III 54. Cursa a IV-a : 
t. Samba II (Moise) 1:27,6, 2.
Felcer, 3. Oranița. Cota : cîșt. 3,

. ev. 26, ord. triplă 223. Cursa a 
V-a : 1. Răsad (Sandu) 1:24,2, 2. 
lîobust. Cota : cîșt. 3, ev.
Cursa a Vl-a : 1. Atena (Oană) 
1:32,2, 2. Vandalic 3. Deda. Cota : 
cîșt. 120, ev. 15, ord. triplă 85. 
Cursa a Vil-a : 1. Surîs (Tănase) 
1:26,2, 2 Rașca 3. Hipolit. Cota : 
cișt. 4, ev. 29, ord. triplă închi
să, triplu V-VI-VH 312. Cursa a 
vin-a : 1. Halogen (Grigore) 
1:26,1, 2. Sudltu, 3. Sullțaș. Cota : 
cișt. 12, ev. 260, ord. triplă în
chisă. Cursa a IX-a : 1. Turnir 
(Tănase) 1:35,1, 2. Turba. Cota : 
cîșt. 3. ev. 30. ord. 35. Pariul a- 
ustriac s-a ridicat la suma de 
22.063 lei și s-a închis.

A. MOSCU

ev.

33.

a-și încununa cu succes acțiu
nea, in timp ce grupul masiv 
se angajează într-o pasionantă 
urmărire Asităm la această 
luptă spectaculoasă și ne este 
multă vreme greu să spunem 
cui ii va surîde șansa. Abia 
cînd observăm că urmăritorii îi 
au în frunte pe dinamoviști și 
pe rutierii din R.D. Germană 
ne dăm seama că fugarii nu vor 
putea sosi cu avans. Așa și 
este, pentru că la intrarea în 
Alba • Iulia 
joncțiune.
continuă... . _ _ .
agitat Frank Jesse scapă de sub 
supraveghere, cucerind o vic
torie de etapă, care și ea spu
ne mult despre valoarea oas
peților noștri.

se face o nouă 
Dar frămîntările 

Și din acest grup

Clasamentul etapei a doua : 1. 
Frank Jesse (R.D.G.) 3h 37:08 ; 
2. Jurgen Trawny (R.D.G.) 3h 
37:12 ; 3. Valentin Constantinescu 
(România) 4. Nicolae Aldulea 
(România) 5. Marius Nicolescu 
(Muscelul Cimpulung), 6. Slavo- 
mir Kowalewski (Start — Polo
nia). 7. Stelian Bulăreanu (Ro
mânia) 8. Nicolae Cornel (Di
namo) 9. Andrei Nagy (Voința 
Cluj-Napoca). 10. Metin Godiksiz 
(Tvrcia) — același timp. t

Clasament general Individual 
după două etape : 1. MIRCEA
rtomașcanu (România) 6h 
59:59 ; 2. Frank Bauta (R.D.G.)
7h 00:04 ; 3. Gheorghe Kleinpeter 
(Dinamo București) 7h 00:08 ; 4. 
Ionel Gancea (Dtaamo) 7h 00:09 ; 
5. Frank Jesse 7h 03:00 ; 6. Jur
gen Trawny 7h 03:00.

Clasamentul peechlpeal eta
pei a doua : 
10:1 51:18 ; 2.
3. Muscelul
1011 51:3«

1. R.D. Germană 
România 10h 51:35 ; 

Cimpulung Muscel

Clasament
1. Dinamo
2. R.D.G ,21h 05:06 ; 
2Ih 06:03.

general 
București

pe echipe :
21h 03:22 ;

3. România

Clasament general 
1. Frank Banta 17 p, 
ghe Kleinpeter 15 p, 
Romașcanu 13 p.

cățărători :
2. Gheor-
3. Mircea

sprinterl :
2. Jurgen

Clasament general 
1. Frank Jesse 22 p, 
Trawny 16 p, 3. Mircea Romaș
canu 16 p, 4. Frank Bauta 16 p, 
5. Gheorghe Kleinpeter 16 p.

Marți, caravana celei de a 
23-a ediții a Turului ciclist al 
României va parcurge etapa a 
treia : Alba Iulia (start la ora 
13,30) — Aiud — Turda — Cîm- 
pia Turzii — 
ta — Iernut 
143 kg.

în încheierea 
simțim obligați 
pe organizatori 
le de pînă acum, pentru 
ționantele primiri de la Cim
pulung, Căciulata și Albă Iu
lia, pentru entuziasmul cu care 
a fost primită caravana în toa
te localitățile de pe traseu. Sîn- 
tem convinși Că așa se vor 
petrece lucrurile șl în conti
nuare. că temerarilor rutieri le 
vor fi asigurate cele mai bune 
condiții' pentru evoluția în a- 
ceastă frumoasă întrecere a 
sportului nostru.

’Luduș — Boga-
— Tîrgu Mureș,

cronicii, ne 
să-i felicităm 
pentru reușite- 

emo-

(C.F.R.) s 
punct» în 
can (Steac 
victoria re 
13—8 : la 
Marinescu 
Urnită (3— 
ghe Gălbl 
CESAROM 
a avu. M 
vingător îr 
lui Gălbin 

Punctul 
ghiularulul 
ținea întîli 
și C.F.R. 
echipa tlm 
la Bucure 
dată, pînă 
pa bucur 
Dar, spre 
rului Ang 
de concur 
concurent! 
Vasile Piei 
cu mult 1 
iar Dumic 
venit la s- 
două pun 
zece lupte 
nu mai 
pună spei 
favorabil 
au cîștigat 

Ca de f: 
de lupte <3 
rat de o 
cei trei ai 
(București) 
(Craiova) 
șoara) — 
săbii de n

în sala 
nu mai pu 
echilibrate 
tehnică. O 
au avut li 
mecanica 1 
șit să se r 
cesul din 
tarea cu c 
Jiu, cîștigî 
canica 
mai 'Ci 
Metalur^. 
echi^ buc 
concurs, P 
nat meciui 
goril avîn 
un turneu 
cu 5—3 pe 
oelași scor 
ția din Tg 
o victorie 
cu Metalur 
Vasile Bul; 
(ambi’ din 
Balaș 
FAN

MEDG1DI 
în reunii?” 
noscuta 
Metalul, pi 
ori printre 
divizionare,

(Br. 
■ cc

TURNEUL

CONSTA?
Pe eleg' 
ma co 
din Ma .1 
minică la 
cadrul turr 
tenis rezer 
niori și ji 
nunțam ir 
reprezentau 
impus cu 
probele, ni< 
nereușind 
finalelor. i 
chiar o no 
disputelor 
cîștigâtori.

Astfel, în 
minin, ju 
Teodora Ti 
o frumoasi 
legei sale 
mungi, car 
mul meci 
acum două 
seturi atra

' j

JO
(Urm

finala pen 
m garduri 
— 13,91.

ECHÎr. 
„ASALT"

Dintre s 
mas pe p 
chipelor di 
semnează 
grupele pr 
s-a remarc 
mafiile U. 
grupa A), 
și Franței 
chipa Ron: 
toate întîl: 
cu R.P. C 
ția, 8—6 c 
du-se cu 
D. In sfer 
versară îi 
clasată a 
o victorie, 
pierdut la 
iată tabloi 
U.R.S.S. - 
Franța, R< 
reea de Si
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or 
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-și 
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ta

lă 
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•il
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Carpați Sinaia cu 6—4. N-a lipsit 
decit foarte puțin ca Metalul să 
piardă și întllnirea cu forma
ția gazdă I.M.U.M., cu care a 
terminat in cele din urmă la 
egalita- : 5—5. In celelalte par
tide. rezultate scontate ; I.M.U.M. 
— Carpați 6—2 Metalul — Oțe
lul Călărași 8—2 șl Carpați — O- 

■ țelul 7—3 (N. CARABAȘ ’ —
coresp.’

TG mureș, spre deosebire de 
rezultatele din tur, etnd Bihorea
na Marghita a fost surclasata cu
9— 1 de A.S.A. Cluj-Napoca șl cu
10— 0 de Electromureș, la Cluj-
Napoca. acest triunghiular a fost 
foarte disputat. Mal mult, forma
ția din Marghita a reușit să iasă 
victorioasă în confruntarea cu 
A.S.A., de care a dispus cu 6—41 
Electromureș și-a valorificat a- 
vantajul ‘ .................................
pe A.S.A.
reana cu 
coresp.).

IAȘI. Dornici să se_______
după usturătoarea lnfrîngere de .. -- - — cu
9—1 în fața rădăuțeniior de la 
Metalul, luptătorii de la Nlcollna 
au avut o comportare remarca
bilă, obținînd victoria cu 6—4 și 
terminind la egalitate. 5—5. cu 
Dunărea Galați. In cel de al 
treilea meci. Metalul — Dunărea 
7—3. (Al. NOUR — coresp.)

tulcea. Multipla campioană 
a țării- Dinamo București, a ob
ținut victorii categorice : 9—1 cu 
Delta Tulcea șl 8—2 cu A.S.A. 
Buzău. Echipa locală a întrecut, 
nu tară dificultate, pe A.S.A. cu 
6—4. (Ion DIACONU — coresp.)

CONSTANȚA. Farul și-a con
solidat locul 2 în seria sa (după 
Dinamo), învlngînd pe Muscelul 
Cîmpulung cu 6—4 și pe Progre
sul Brăila cu 9—1. Formația 
musceleană a repetat scorul de 
la Brăila (din tur), în partida 
cu Progresul : 7—3. (Ch. GOL
DENBERG — coresp.)

BACĂU. Avînd o comportare 
peste așteptări, formația locală 
Sport club a răsturnat rezultatele 
din tur clnd a pierdut net (2—8) 
atit partida cu Rapid București, 
cît și pe aceea cu C. S. Boto
șani. Duminică, echipa băcăuană 
a terminat la egalitate (5—5) cu 
Rapid șl a învins pe C. S. Boto
șani cu 8—2. Rapid — C. S. Bo
toșani 7—3. (Hie IANCU — 
coresp.)

REȘIȚA. Nici una dintre cele 
5 echipe n-a reușit să-și păstre
ze poziția din tur, clnd s-au în- 
tilnit la Arad. De asta data, for
mația reșițeană a dispus de 
SIMARED Baia Mare și de C. S. 
Arad eu 6—4 : I.U.R.T. Lugoj a 
întrecut pe SIMARED cu 5—4 șl 
a pierdut cu 4—5 la C. S. Arad, 
după care echipa arădeană a în
vins pe SIMARED CU 6—4. (P.
FUCHS — coresp.)

: 5—5.

.terenului** 
CU 6—4 șl 
7-3. (C.

învingînd 
pe Biho- 

ALBU —

reabiliteze
la Galați, cînd au pierdut

IL DE TENIS AL JUNIORILOR
INAT LAUREATII»

dora Tache a încheiat victorioa
să la scorul Je 6—2, 6—1, 6—4. 
Fără surprize au decurs cele
lalte finale. La simplu băieți. A. 
Popovici s-a impus in două se
turi în fața lui E. Dascălu : 
7—6. 6—4. Steiistul cucerește un 
al doilea titlu în finala mascu
lină de dublu : A. Popovici, M.

’ Itu 4—o,
feminin, 
impus : 

Samuingi 
Daniela

). 
J- 
5“ 
I- 
n 
le
1- 
1- 
ă, 
u 
te 
ti
e, 
îs 
>e

:ă 
la 
>-
i-
1-
le 
el
)-

Nicolae — D. Dobre, R. 
6—2, 6—4 Iar la dublu 
din nou favoritele s-au 
Teodora Tache. Diane 
— Florentina Curpene, 
Ivana 7—5 6—2.

La încheierea competiției, lau- 
reaților le-au fost oferite fru
moase diplome și premii în obi
ecte De remarcat șl arbitrajul 
bun prestat de R. Alboteanu, M. 
Algiu. șt. Răgălie și I. Cavarnali, 
ca și secretariatul asigurat cu 
promptitudine și competență de 
I. Turcu.

Cornel POPA — co reap.

I
I
I

AU FOST CONVOCATE
LOTURILE „A" Șl DE TINERET

I PENTRU MECIURILE CU ANGLIA
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

Astăzi se reunesc loturile 
„A“ si de tineret care incep 
pregătirile pentru meciurile 
cu echipele Angliei.

Antrenorul Mircea Lueescu 
ne-a comunicat următorul 
lot pentru partida cu Anglia, 
din cadrul preliminariilor C.M.. 
de Ia 11 septembrie :

Portari :
Fundași :

Iorgulescu. 
ne. Iovan.

Mijlocași
KIein, Irimescu, 

înaintași : 
raș. Gabor. Lăcătuș.

Iorgulescu $i Boloni 
nuă tratamentele medicale în 
urma traumatismelor suferi
te in meciul cu Finlanda. Este 
posibil ca Belodedici. com
ponent al lotului de tine
ret. să figureze în lotul „A".

Barba, 
Pascu, 

Cîrstea,

de la 
de 12 

Cor- 
convocat

Iasko. 
Belodedici, 

Meszaros.

Mor ara. Lung. 
Rednic. 

Ștefan eseu.
Ungureanu.

Mateuf. 
Zare.

lămătaru,

Ne grilă, 
Ando*

Boloni, 
Bagi.

Co-

conti-

în vederea meciului 
Ipswich, din ziua 
septembrie. antrenorul 
nel Drăgușin a 
următorul lot ;

Portari : 
Fundași : 

Cireașă.
Topolinschi.

Mijlocași : Bălan, Cristea, 
Botezan. Mujnai.

înaintași : Văidean, Soare, 
Muntean. Burchel.

★
și de tineret iși 
astăzi pregăti- 

i o săptămină de 
pentru ca me- 

cu reprezenta- 
să fie angajate 

de randament.
acestei săptă-

„A“ 
deci. 

Urmează 
intens.

Intre toate cele petrecute în 
timpul meciului F.C. Argeș — 
Chimia 
pect se 
nat și 
față de 
oaspete 
lași med. A fost, într-adevăr, 
surprinzător pentru toți, o 
dată cu revenirea echipelor 
de la cabine, s-o vedem pe 
Chimia declanșînd o ofensi
vă puternică. Ea, care, în pri
mele 45 de minute, 
se complăcuse In- 
tr-o atitudine de 
espectativă — ofe- 
rindu-ne, astfel, o 
falsă imagine despre 
realul potențial al 
tor —, ataca ____ , ________ ,
sub Impulsul lui Basno, tre
cut (inspirat) de Marcel Pi- 
gulea într-o linie (mediană) 
pînă atunci mediocră, ca tra
valiu și orientare. Și această 
lăudabilă modificare de opti- 

formația oaspete 
roadele relativ 
altele la faza

careu, comis

Rm. Vîlcea un as- 
impune a fi consem- 

anume schimbarea la 
cîteva ori a formației 
pe parcursul acelu-

ciudat, la reluarea parti- 
Dar ofensiva ei, preci-

ACCENTE

acum
localnici- 
furibund,

mod 
del. ______ ,___
pltată, haotică, n-avea să ex
plice în întregime „revenirea 
pe baricade" a vîlcenilor în 
scopul de a „trage cu dinții" 
de remiza care se profila la 
orizontul dintre cele două 
județe vecine ; minute în șir 
din sfertul de oră care mai 
rămăsese pînă la fluierul fi
nal. poarta curajosului Pavel 
semăna cu o cetate asediată, 

singurul moment de 
resplro 
eu rsa
■0 m, 
Basno, ______
extremis de Cristian 

centrării de gol.

aducîndu-1 
solitară, de 
a tenacelui 
stopată in

DIVIZIA
SERIA I

Constructorul Iași — Explorări 
Cîmpulung Moldovenesc J—1 
(1—1), Danubiana Roman — Cris
talul Doroț^ol »—2 (0—1), Celu-
lo-za-Bradul Roznov — Metalul 
Rădăuți 2—0 (1—0). Zimbrul Și
ret — ' ‘ " *
șam 1 
neștl 
(0-0), 
Gura 
C.S.M. 
nețti 
Neamț 
(0-1).

Pe primele tocuri 
după etapa a 3-a : 
PAȘCANI 7 p (6-4), 2. Minerul 
Gura Humorului 8 p (3—1), 1—4. 
Constructorul Iași 6 p (5—5), Da
nubiana 
ultimele

P
1

- Eleetro-Luceafărul Boto- 
1—0 (1—0), Carpați Gălă-
— Laminorul Roman 1—0 
Avîntul Frasin 
Humorului

. Bucecea — 
1-1 (0-1), 

t — Șiretul

Minerul 
0-1 (0-0), 

Relonul Savi- 
Cetatea Tg. 
Pașcani 1—1

fai clasament,
1. ȘIRETUL

sin 1 
rohoi

Roman 8 p (6—6).. 
tocuri : 15. Avîntul
(2—4), 16. Cristalul 

p (3-6).

SERIA A H-a

. P« 
Fra-
Do-

Vas-

Loturile 
încep, 
rile, 
lucru
ciurile-cheie 
tivele Angliei 
cu maximum 

în decursul 
mini vor fi susținute și jocuri 
de pregătire. pentru omogeni
zarea celor două echipe.

că pentru 
și-a arătat 
pede., între 
uliului în 
Pîrvu asupra lui Verigeanu, 
din care s-a obținut golul e- 
gallzator.

Sigur, perspectiva pierderii 
unul nou (mare) punct, du
pă acela cedat recent Iul 
F.C. Bihor, a avut darul s-o 
retrezească pe F.C. Argeș din 
letargia care o cuprinsese, in

re- 
fa- 
de

în clipa
A lipsit, ce-1 drept, extrem 

de puțin din cele 3 minute 
de prelungire justificată, ară
tate de Dan Petrescu, pentru 
ca „betonul" vîlcean să re
ziste asediului. A căzut însă 
ca o lovitură de trăsnet go
lul Iul Jurcă șl atunci, după 
ultima fază a jocului, l-am 
văzut pe vîlceni prăbușlndu- 
se pe gazon, Sngenunchlați 
fiind șl de „joaca" lor, In 
materie de concepție tactică, 
ceva în genul „uite ofensiva, 
nu e... ofensiva". O joacă ca
re se plătSște cînd ți-e lumea 
maî dragă.

Ghcorghe NICOLAESCU

REZULTATELE ETAPEI
1—0 (1—0), Ș.N.-C.S.Ș. Tulcea — 
Chimia Buzău 2—0 (1—0).

Pe primele locuri : 1. CHIMIA 
BRAIL A 7 p (4—0), 2. Petrolul 
Berea 6 p (9—3), 3. Ș.N.-C.S.Ș. 
Tulcea 6 p (7—4)... pe 
locuri : 14. F.E.P.A. *74 
p (3—6), 15. Arrublum
p (2—6), 16. Progresul
3 p (2—9).

SERIA A IV-a

7
7

A III-a

ultimele 
Birlad 3 
Măcin 3 
Isaccea

Olimpia 
,30 De-

Scornioeștl 
Alexandria 
mele locuri 
neștl 1 p (3—6), 
Băllești 1 p (1—5).

p (6—2), 3. Metalul 
d (4—1)... pe ulti- 
15. Recolta Sțoică-

16. Progresul

SERIA A VH-a

SERIA A X-a

Proletarul Bacău — Inter__
lui 4—1 (2—0), Voința-Petrolistul
Rm. Sărat • — Constructorul-Fla- 
căra Odobeștl 1—0 (0—0), Steaua- 
Meeanlca Huși — Unirea-Dlnamo 
Focșani 1—0 (1—0) Textila Bu- 
hușl
(1—3), C.S.M. Borzeștl 
Negrești 4—0 (0—0), Victoria 
gești — Luceafărul Adjud 
(0—0), Chimia Mărășești — 
nerul Comăneștl 2—2 (2—2), 
canica Vaslui — Partizanul 
cău 2—0 (1—0).

Pe primele locuri : 1. PROLE
TARUL BACAU 6 p (8—6), 1. 
Mecanica Huși 6 p (5—5), 3. Me
canica Vaslui 6 p (5—8)... pe 
ultimele locuri : 15. Minerul Co
măneștl 2 p (3—5), 16. Luceafă
rul Adjud 1 p (0—3).

Electrica Constanța -
Slobozia 0—0, Sportul ... 
eembrle" — Cimentul Medgidia 
5—0 (0—0). I.M.U.-C.S.Ș. Medgi
dia — Metalul Mangalia 3—0 
(1—0), Unirea Urziceni — Portul 
Constanța 1—1 • (1—1), Marina 
Mangalia — Voința Constanța 
2—2 (1—1), Unirea Slobozia —
F.C.M. Dunăreană Giurgiu 2—0 
(0—0), Ș. N. Oltenița — I.S.CJ.P. 
Ulmenl 1—1 (0—0), Victoria Țăn- 
dărel — Viitorul Chirnogi 0—0.

Pe primele locuri : 1. PORTUL 
CONSTANTA 7 p (7—1), 2. IJd.U. 
Medgidia 6 p (8—2), 3. Sportul 
„30 Decembrie" 6 p (5—1), 4.
Unirea Slobozia 6 p (5—3)... pe 
ultimele locuri : 15—16. F.C.M.
Dunăreană Giurgiu 1 p (3—6), 
Electrica Constanța 1 p (1—4).

Metalurgistul Sadu — Petrolul 
Ttolenl 1—0 (0—0), Forestierul
Băbeni — Mlnerul-Mecanizatorul 
Șimian 3—2 (1—0), Minerul Anina
— Minerul Ora vița 3—0 (2—0),
Gloria Reșița — Armătura Stre- 
haia 9—0 (4—0) Diema Orșova
— Jiul Rovinari 2—0 (1—0), Chi
mistul Rm, Vîlcea — Minerul 
Motru 1—0 (1—0) Metalul Oțelu 
Roșu — Minerul Mătăsarl 2—1 
(I—0), Gloria-Panduril Tg. Jiu — 
Minerul Moldova Nouă 2—0 (1—0).

Pe primele locuri : 1. GLORIA 
REȘIȚA 9 p (12—0), 2. Pandurii 
Tg. Jiu 9 p (11—0), 3. Minerul 
Anina 7 p (0—3)... pe ultimele 
tocuri : 14—15. Jiul Rovinari 1 p 
(3—7). Petrolul Tldenl 1 p (1—5), 
16. Minerul Mătăsarl Op""'

3.

(1—7).

Petrolul Moinești 3—3 
Unirea 

Gu-

SERIA A III-a

SERIA A V-a

Ml- 
Me- 
Ba-

Metalul Buzău — A.S.A. Buzău 
2—1 (1—1) Ancora Galați —
D.V.A. Portul Galați — Întrerupt 
in mln. 83, la 1—0, Victoria- 
I.R.A. Tecuci — Carpați Nehoiu 
2—1 (1—1), Petrolul Berea — Pro
gresul Isaccea 6—0 (2—0). Lami
norul Viziru — Petrolul lanca 
0—2 (0—1). Granitul Babadag —
Arrublum Măcin 3—0 (2—0), Chi
mia Brăila — F.E.P.A. *74 Bîrlad

Danubiana București — Meta
lul București 2—1 (1—0), Metalul 
Mija — Cimentul Fienl 0—0, Teh- 
nometal București — Flacăra ro
șie București 8—1 (3—0). Avicola 
Crevedia — I.U.P.S. Chitila 2—2 
(1—1). Voința București — Aba
torul București 2—1 (1—1), Chi
mia Gâeștl — Constructorul — 
I.A.C.P.B. Giurgiu 1—0 (1—0),
Viscolii București — Autobuzul 
București 0—1 (0—0), MECON
București — Electrica Tltu 2—1 
(1—0).

Pe primele locuri : 1. MECON 
BUCUREȘTI 7 p (5—2), 2. Danu
biana București 7 p (5—3), 3. 
Chimia Găeștl 6 p (6—3), 4. Vo
luta București 6 p (4—3)... pe 
ultimele tocuri : 15. Constructo
rul Giurgiu 2 p (2—3), 16. Elec
trica Titu 1 p (3—6).

Obllici 
(0-0), 

Orăștie 
_____  Caran

sebeș — Șoimii Llpova 2—1 (1—0), 
Victoria Călan — Unirea Tom
natic 0—0 U. M. Timișoara — 
Rapid Arad 2—0 (2—0), Strungul 
Chișlneu Crlș — C.S.M. Caran
sebeș 2—0 (1—0). C.F.R. Simeria 
— C.S.M. Lugoj 1—0 (0—0), Mine- 
rul-Știința Vulcan — Unirea Sîn- 
nlcolau 3—0 (1—0) -

Pe primele locuri : 1. VICTO
RIA CAL AN 7 p (4—2), 2—3. Da
cia Orăștie 6 p (4—1), C.F.R. Ca
ransebeș 6 p (5—2)... pe ultimele . . .. „ . ----------- ■ p

P

Minerul Paroșeni — 
Sînmartinu Sîrbesc 1—1 
Minerul Certei — Dacia 
1—0 (1—0), C.F.R.-Victoria

locuri ; 15 Unirea Tomnatic
(0—4), 16. C.S.M. Caransebeș 
(0-2).

SERIA A IX-a

16.

SERIA A VI-a

1 
0
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FIȘIER
ATLETISM. Masculin, 

1. DUMITRU NEGOIȚA 
nia) 84,62 m ; *
(RF.G.) 84,46 ; 
(Franța) 82,96 ; .... _ 
nalvar (Cuba) 20,57 ; 
horn (Canada) '0,65 ; 3. J. Keun 
(Coreea de Sud) 20,78 ; triplu- 
salt : 1. c. Simpkins (S.U.A.) 
17,36 m ; 2. A. Iakovev (U.R.S.S.) 
17,43 ; 3. J. Herbert (Marea Brî- 
tanie) 17 41 ; 3 000 m obst. : 1.
F. Boffi (Italia) 8:28,75 ; 2. E. 
Wedderburn (Marea Britanie) 
8:28,90 : 3 H. Koeleman (Olan
da) 1:32,19 ; prăjină : 1. R. 
taulin (U.R.S.S.) 5,75 m ; :
Colleț (Franța) 5,70 ; 3. D. 
(S.U.A.) 5,60 m. Feminin, 
1. M. Marten (Cuba) 66,66 m 
T. Hristova (Bulgaria) 65,30 
DANIELA
63,20 .
200 m 
maica: 
lonia) 
(U.R.S.S.)

suliță : 
(Româ- 

Gambke 
Lakafia 

200 m : 1. L. Pe- 
2. A. Ma-

2. W.
3. J. P.

Iugoslavia — Canada 66—59
(37—22) ; locul 5 : R. P. Chineză 
—_ Japonia 102—60 ; locul 7 : 

Coreeană — Australia 
locul 9 : Marea Brltanie 
Kong 141—35.

R.PJ). 
114—61 ; 
— Hong

Scmiflnale : UJR.S.S.

)-

3.

Ga-
2. p.
Volz 

disc. :
2. 
3.

COSTIAN (România) 
7. Simona Andrușcă 60,94; 
: 1 Grace Jackson (Ja- 
22,59; 2. E. Tomczak (Po- 

22.76 ; 3. I. Sllusar
22.86

BASCHET. Masculin, semifina
le : U R.S.S. — Canada 104—94, 
S.U.A. — Bulgaria 94—06. Femi
nin. finala : U.R.S.S. — S.U.A. 
87—81 (40—30) ; pentru locul 3 :

POLO.
Cuba 17—11, Iugoslavia — S.U.A. 
11—8 ; locurile 5—8 : Japonia — 
R. P. Chineză 8—4, Italia — Un
garia 14—9 ; locurile 9—U : Co
reea de Sud — Guatemala 27—4.

VOLEI. Feminin, finală : Japo
nia — R.P.D. Coreeană 3—1 (—13, 
12. 12 locul 5 : R.F.G. —
S.U.A. (6. —11, L 13) ;
locul 5 : R. P. Chineză — Cana
da 3—0 ; locul 7 : Italia — Bra
zilia 3—0 ; locul 9 : 
Marea Britanie 3—0. 
locurile 1—8, grupa A 
Grecia 3—0. Japonia 
3—0 (Italia șl Japonia 
grupa B : Coreea de 
Canada 3—L U.R.S.S. — 
via 
U.R.S.S. 5 p). ; ! 
ponla — Coreea 
U.R.S.S. — Italia 3—2
9—16 : grupa C
— R.F.G. 3—6, Egipt 
Kong 3—0 ; grupa D : 
Belgia 3—1, Iordania 
tele Arabe Unite 3—0.

R. P.

Elveția — 
Masculin, 

: Italia — 
— Suedia 
cite 9 p) ; 

Sud — 
Iugosla- 

3—0 (Coreea de Sud ( p, 
semifinale : Ja- 

i de Sud 3—2, 
locurile 

R. P. Chineză
— Hong 
S.U.A. — 
- Emlra-

Viitorul Scorr.lceștl — Armata 
Craiova 3—1 (1—0), Metalul Ale
xandria — Chimia Tr. MăgureOe 
5—6 (2—0), Viitorul Drăgășani — 
Recolta Stoicăneștl 3—2 (3—1),
ROVA Roșiori — Progresul Co
rabia 5—1 (3—1). CJ.R. Craiova 
— Automatica Alexandria 0—2 
(0—1). Constructorul-T.C J. Cra
iova — Textila Roșiori 2—0 (0—0), 
Electronistul Curtea de Argeș — 
Progresul Băilești 3—0 (1—0),
Dacia Pitești — Sportul munci
toresc Caracal 2—2 (1—2). •

Pe primele locuri : 1. ROVA
ROȘIORI 9 P (9—2). 2. Viitorul

Electrometal Cluj-Napoca — 
Minerul Or. dr. Petru Groza 
1—6 (0—0) Gloria Beiuș — Me
canica Alba Iulia 2—1 (0—1), Vo
ința Oradea — Recolta Salonta 
1-1-0 (0—0). Olimpia Gherla —
Viitorul-I.R.A. Cluj-Napoca 2—3 
(5—1), Sticla-Arieșul Turda — U- 
nlrea Valea lui Mihai 2—1 (2—1), 
Metalul Alud — Metalurgistul 
Cugir 1—0 (0—0),_ Minerul 4Șmi- 
euiuș —
poca 
Petru 
C. Turzli 2—0 (1—0).

Pe primele locuri : 1. META
LUL AIUD 9 p (4—0), 2. ciorii 
Beiuș 7 p (6—3),

— Steaua-C.F.R. Cluj-Na- 
1—4 (0—2) Oțelul
Groza — Industria

Or. dr.
sirmei

1.
2.

ADMINISTRAȚIA DE
REZULTATELE CONCURSULUI 

PRONOSPORT DIN 1 SEPTEM
BRIE : 1. Univ. Craiova — S.C. 
Bacău 1 : 2. „U“ Cluj-Napoca — 
Sportul stud. X : 3. Corvinul — 
F.C.M. Brașov 1 ; 4. Dinamo — 
F.C. Olt 1 ; 5. A.S.A. Tg. Mureș
— Steaua 2 ; 6. Gloria Buzău — 
„Poli" Timișoara 1 ; 7. Rapid 
București — F.C. Bihor 1 ; 8. Pe
trolul — Victoria București X ; 
9. F.C. Argeș — Chimia Rm. Vîl- 
cea 1 ; 10. C.S. Botoșani — Po
litehnica Iași 2 ; 11. Flacăra Mo
roni — C.S.
LAT ; 12. 
Petroșani
— F.C.M. 
TAL DE 
LEI.

Tîrgovlște ANU- 
Mureșul Deva — Jiul 

2 ; 13/ Armătura Zalău 
UT Arad 1. FOND TO- 

CfȘTIGURI : 652.545

• V-ați _ 
gerea obișnuita 
de mîine,

procurat bilete la tra- 
PRONOEXPRES 

miercuri 4 septem-

____ ______ __ Gloria 
—3. Sticla Turda 
6 p (li—5), 4. C.F.R. Cluj-Napo- 
ca 6 p (7—2)... pe ultimele locuri:
15. Olimpia Gherla 1 p (4—8),
16. Recolta Salonta 1 p (0—9).

STAT

Minerul Rodna — Victoria Că
rei 3—1 (2—1) Minerul Băița — 
Minerul Baia Sprle 0—0, Chlm- 
forest Năsăud — Energia Bo
olean 3—0 (0—0'1 CUPROM Bala 
Mare — Someșul Satu Mare 1—1 
(0—0). Chimia Tășnad — Minerul 
Sărmășag 2—0 (2—0), Chimia-
Victorla Zalău — Bradul Vișeu 
3—1 (1—1), Lăpușul Tg. Lăpuș — 
Oașul Negrești 1—0 (1—0), Mine
rul Băluț — Unio Satu Mare 
1-0 (0—0).

Pe primele tocuri : 1. CmM-
FOREST NASAUD 6 p (5—0) — 
din două jocuri, 2. Chimia Tăș
nad 6 p (6—4) 3. Minerul Băluț
6 p (2—2)... pe ultimele locuri : 
14. Oașul Negrești 3 p (2—2), 15. 
Minerul Sărmășag " ............... *
Victoria Cărei 0 o 
două jocuri.

3 p (1—4) 
(1-4) -

, 16. 
din

SERIA A xi-a

Mureș — u- 
(1-0), 

Mureșul To-

ElQCtromureș Tg.
nirea Ocna sibiului 2—0 
Minerul Baraolt 
plița 1—0 (1—0). C.S.U.-Mecanica 
Sibiu — Unirea 
lese 3—.' (1—0)
șoara — Oțelul Reghin 1—0 (0—0), 
Lacul Ursu So.’a ta — Carpați 
Agnita 4—1 (1—1). Viitorul
Gheorghenl — Minerul Bălan 
0—0, Progresul Odorheiu Secu
iesc — Mureșul Luduș 1—0 (1—0), 
Inter Sibiu — Metalotehnica Tg. 
Mureș 4—0 (0—0).

Pe primele locuri : 1. INTER
SIBIU 9 p (8—)). 2. Electromureș 
Tg. Mureș 7 p (11—4). 3. Progre
sul odorhei 7 p (6—1)... pe ulti
mele locuri : 15. Unirea Ocna
Sibiului 2 p (1—3). 16. Mureșul 
Luduș 1 p (2—5)

Cristuru Secu« 
Metalul Sighi-

SERIA 4 XII-a

Victoria Fio; ești — Cimentul 
Hoghiz 1—0 (0—0), Mobila-Măgu- 
ra Codlea — Metalul Tg. secu
iesc 2—1 (1—1). Metrom Brașov
— Utilajul Făgăraș 4—0 (2—0),
Carpați Sinaia — Poiana Cîmpi- 
na 0—2 (0—0) Minerul Filipeștl
— Precizia Săcele 1—0 (0—0),
I.P.T. Intorsura Buzăului — E- 
lectro Sf. Gheorghe 2—0_ (1—0)_, 
Torpedo Zărneștl 
F.S.H Bălcoi 2—1 
monia Făgăraș — 
Ploiești 1—0 (0—0)

Pe primele locuri 
MONIA----------------
Victoria 
Metrom 
ultimele 
Brazi 1 
Făgăraș

(Reamintim că pentru 
se acordă trei puncte)

Rezultatele ne-au fost 
se de corespondenții noștri 
luntari din localitățile respective.

LOTO-PRONOSPORT
bile 7 Dacă încă nu ați jucat 
numerele dv. preferate, infor
măm că ASTAZI este ULTIMA 
ZI DE PARTICIPARE.

se• Duminică 8 septembrie 
va desfășura tragerea EXCEP
ȚIONALA PRONOEXPRES — 
BOX, organizată cu prilejul Cam
pionatelor Mondiale de Box — 
Tineret care 
ceste zile 
cadrul a 
uă faze, 
42 numere extrase, participanțl- 
lor 11 se oferă noi șanse de 
obține Importante cîștiguri 
bani, autoturisme ’
(la ambele faze

6

se desfășoară în a* 
la București.
extrageri, în 

cu un total

în 
do- 
de

a 
_ în 

„DACIA 1300“ 
ale tragerii), 

precum și excursii în R.S. Ce
hoslovacă. Se acordă 
pe 13 categorii. Se cîștigă și cu 
3 numere din 6 sau 8 extrase.
Variantele de 25 lei au drept

cîștiguri

— Petrolul 
(0—0), Nitra- 
Chimia Brazi

1. MITRA- 
FĂGĂRAȘ 9 p (6—0).
Florești 7 p (6—2). 
Brașov 6 p (8—4)... pe 

locuri : * *
P

0 p (1—10).

15. 
(2—4), 16.

2. 
3.

Chimia 
Utilajul

victorie

transml-
vo-

INFORMEAZĂ
de participare la ambele faze a- 
le tragerii, implicit la toate cele 
• extrageri. Consultați prospectul 
tragerii și jucați din timp nume
le! e dv. preferate 1

ClȘTlGURILE TRAGERII PRO- 
NOEXPRES DIN 28 AUGUST 
1985. Cat. X : 1 variantă 100% — 
autoturism „Dacia 1300'' 
lei) șl 4 variante 
lei ; cat. 2:3 — 
iei șl 5 — 25% a 2.987 lei 
» : 71 — i::‘.'. - "*
26% a 139 lei ; cat. 4 : 
394 lei ; cat. 5 : _
cat. C : 7.857,50 a 40 lei 
237JX a 200 lei ; cat. 8 
a 4* iei. 1.1//"./ Z__
Ria 1 
„Dacia 1300“ (70.000 lei) și o
suită in valoare de 34.793 lei a 
obținut participantul TEODOR 
PUTTNICA din București, judnd 
pe un bilet multiplu.

—"3“ (70.000
25% a 17.500 

100% a 11.948 
_ : — ' 1; cat.

100% a ”555 iei și 82 —
- - ■ - - - 12g 75 a 

254,25 a 200 lei ;
- - • cat 7 : 

jw , v.».. . ■ 3.354,75 
REPORT LA CATEGO- 

35.718 lei. Autoturismul 
(70.000 lei) șl o



In „Turul României41 la molociclism

ALERGĂTORII DE LI POIANA CIMPINA

In etapa a doua a „Turului 
României" la motociclism, des
fășurată pe ruta Municipiul Gh. 
Gheorghiu-Dej * 
— Topllța — 
(319 km). 
supuși la __ _____ __  _
puncte de control orar și două 
de trecere, o pretențioasă probă 
de îndeminare și peste 50 km de 
drum 
treia. 
Văii 
Ciuc. 
după 
efectuate în 
lui țării pe motorete 
In această confruntare dificilă a 
Învins echipa Poiana Cimpîna — 
formată din C. Goran, L. Dan, 

Oproiu șl D. Marianov —, 
. maestrului emerit al spor- 

Șt. Chițu, de forțe sensibil 
, reușind, la capătul celor 

300 km, să preia condu- 
. în clasamentul general. La 

etapa a doua a re- 
Otiliei Panca (C.S.T.A.

Miercurea Ciuo
Reghin — Bistrița 

particlpanțll au fost 
un sever test, patru

o pretențioasă probă

neasfaltat, de categoria a 
de la intrarea 

Uzului pînă la 
i-au triat pe 
valoarea tor și 

vederea

in Defileul 
Miercurea 
concurenți 
pregătirile 
înconjuru- 

„Mobra“.

Cil. < 
elevii 
tului 
egale, 
peste 
cerea 
individual 
venit Otiliei Panca 
București) șl .ui Daniel Tudor 
(Calculatorul București), cu 16 
puncte penalizare și. respectiv, 
0 p.p.

Caravana motocicllșllfor a por
nit apoi în etapa a treia, de la 
Bistrița către Zalău, prin loca
litățile Dej, Tg. Lăpuș, Bala Ma
re șl Cehu-Silvaniei, străbătînd 
244 km ne o șosea cu profil 
muntos Principalele puncte care 
au animat întrecerile au fost 
două probe speciale pentru de
partajare In clasament, tn prima.

cursa de viteză de 300 m, start 
de pe loc (la Bistrița), ordinea 
a fost : S. Iancu (I.M.G. Buc.) 
24,1, Otilia Panca 24,5, Șt. Sandu 
(I.M.G. Buc.) 25,2, Gh. Oproiu 
(Poiana Cîmplna) 25,2 (flecare 
zecime de secundă se penaliza 
cu un punct). Proba de moto- 
cros, susținută la intrarea ta 
punctul de control orar din Vă
leni (jud. Maramureș), la 104 km 
de la plecarea ta etapă, a fost 
dominată de specialiștii genului 
de la Poiana Cîmpina. Cîștigător 
a fost C. Goran, cu 1:10,6. învin
gător al etapei cu 27 p.p.. L. 
Dan a trecut in fruntea clasa
mentului general, ta locul lui D. 
Ciuraru (I.M.G .B.) Tot la pro
ba de motocros a pierdut eșarfa 
roșie (semnul liderului) și Otilia 
Panca. ea fiind depășită pe 
teren accidentat, cu peste 40 se
cunde, de principala ei adversară. 
Emilia Dinu (I.M.G. Buc.), care 
a cîștigat. de altfel, etapa a 
treia, cu 400 p.p.

Clasamentele generale la jumă
tatea turului (trei etape — 893 
km) — FETE : 1. Emilia Dinu
574 p.p, 2. OtUia Panca 772 p.p„ 
3. Carmen Dumitraș (Calculato- 
rul Buc.) 
L. Dan 
Oproiu 
P-P„ 4. 
de la 
Sandu 
echipe :
p.p„ 2. I.M.G. București 1 146 p.p,. 
3. Calculatorul I Buc. 1 348 p.p.

Traian IOANIȚESCU

... 993 p.p. ; BĂIEȚI : 1.
(Poiana) 111 p.p., 2. Gh. 

143 p.p., 3. C. Goran 184 
D. Marianov 233 p.p. (toți 
Poiană Cimptaa), 5. Șt. 
(I.M.G. Buc.) 249 p.p. :

1. Poiana Cimptaa 341 Maria Pintea (224), noua campioană europeană de junioare la
800 m, a controlat tactic finala de la Cottbus

Foto : Klaus SCHLAGE (R.D.G.)

CAMPIONATELE MONDIALE DE BOX TINERET
(Urmare din pao D REZULTATE

rund. Valdez forjează, mai ales 
în finalul reprizei a doua, dar 
pentru a scăpa de directele de 
întîmpinars ale românului a- 
mericanul atacă periculos cu 
capul în mod repetat și pri
mește un avertisment. Chiar și 
fără această penalizare, Val
dez pierduse... trenul victoriei. 
Marcelică Tudoriu termină 
partida dominînd cu autoritate 
un adversar ale cărui încercări 
de a răsturna soarta meciului 
au fost stopate cu fermitate. 
Tudoriu primește verdictul cu 
5—0. în turul următor, el 11 va 
avea ca adversar pe Wolf 
Dieter Schmidt (R.D.G.), auto
rul unei surprinzătoare victorii 
prin K.O. în fața cubanezului 
Raul Gonzales !

Duelul „penelor" a început 
de-a dreptul... incendiar. Ale
xei Rîșkov (U.R.S.S. și William 
Bradiy (S.U.A.) s-au înfrun
tat ca în perioada eroică a 
boxului, perioadă în care era— 
jenant să te aperi. Așa se face 
că cei doi s-au servit reciproc 
cu serii de lovituri, mai ales 
la figură, finalurile de repriză 
găsindu-i de-a dreptul exte
nuați. Forțele recăpătate în 
minutul de pauză erau risipite 
apoi în atacuri prelungite, pînă 
la o nouă 
știm cum 
să aleagă 
drept, cu o decizie de 3—2) : 
Alexei Rîșkov.

Deznodămînt rapid la meciu
rile „semimijlociilor". Dintre 
cele patru partide ale catego
riei. primele trei s-au încheiat 
prin abandon în prima repriză, 
victoriile 
Raimond
Aydin
Lemus (Cuba), care, cu toții. aU 
stat în ring doar... două minu
te ! In ultimul meci al primei 
reuniuni, la aceeași categorie, 
Marjus Kujawa (Polonia) l-a 
învins la puncte pe australia
nul Philips Graig.

Și „semimuștele" pot electri
za tribunele ! Condiția — să

Muscă : VI. Veregy (Ceho
slovacia) b.p. M. Dteriov (Al
geria), U. Besken (R. F. Ger
mania) b.p. R. Polat (Turcia), 
L . Akos (Ungaria) b.p. J. 
Enkhtor (R. P. Mongolă), S. 
lusunov (U.R.S.S.) b.p. I. Takao 
(Japonia), LI Gyong Nam 
(B.P.D. Coreeană) b.p. B. 
Glllet (Canada). Bum Su Klm 
(Coreea de Sud) b.ab. 1 Y. 
Elsald (Egipt), Marcelică Tu
doriu (România) b.p. C. Val
dez (S.U.A.). W. Schmidt 

M. Koza (Polo- 
Rișkov 
Bradiy 

______ ,_ _ Kanache (Fran
ță) b.p, I. Konkoly (Ungaria), 
H, J. Heidenrelch (R.D.G.) 
b.p. A. Ianev (Bulgaria), G. 
Pahlsl (Italia) b.p. B. Namjl- 
lln (R. P. Mongolă) ; semimlj- 
locle : R. Donnei (Canada) 
bab. 1 M. Hlromasa (Japo
nia). K. Aydin (Turcia) b.ab. 
1 A. Elsald (Egipt). J. Le- 
mus (Cuba) b.ab. 1 R. Jukka 
(Finlanda), M. Kujawa (Po
lonia) b.p. P. Graig (Austra
lia) ; Semlmuscă : J. Todd 
(Canada) b.p. T. Terenlom 
(R. P. Mongolă), Ryung Sup 
Hxlan (Coreea de Sud) b.ab.

(S.U.A.), 
(R.D.G.) b.p. 
nla) ; pană : 
(U.R.S.S.) b.p. 
(S.U.A.). J. “

A. 
W.

extenuare... Nici nu 
au reușit judecătorii 

învingătorul (ce-i

fiind realizate de 
Donnei (Canada). 

Kadir (Turcia) și Juan

ofere un meci ca cel de aseară 
dintre reprezentantul nostru 
Marian Popa și americanul 
Gary Harvey. Mai rapid decît 
Popa, dar și boxînd periculos 
cu capul, Harvey a impus lup
tei un ritm infernal, 
românului a fost acela că 
adaptat rapid tacticii 
de adversar și, prin mijloace 
tehnice superioare, i-a pus el 
probleme lui Harvey. Asistăm 
la schimburi rapide șl prelun
gite în care Popa se dovedește 
mai precis, îndeosebi în lupta 
de la semidistanță și distanță, 
și primește decizie de învingă
tor in unanimitate: 5—0 !

Lovitură de teatru la „mij
locie mică" I După ce reprezen
tantul nostru Marian Gavrilă 
a suportat greu timp de o re
priză atacurile adversarului 
său, Ralf Schaminski (R. D. 
Germană), in cea de a doua.

Meritul 
s-a 

impuse

LA FLUSHING MEADOW
H.VSH1NG meadow, cu re

zultatele din ziua a șasea a com
petiției au devenit cunoscuțl pri
mii calificați pentru optimile de 
finală : Connors — Tulasne 7—5, 
6—2. s—4 - - - - _ .
6-1. 6—1 
tis 6—3. 
Teacher 
Edberg — 
6—4 ‘
6—2, _________ _ _
6—7. 3—6 7—6. 6—4, 6—1, Yzaga
— Pate 6—3 6—3 7—6 : FEMEI :
Manuela Maleeva — Elise Burgin 
6—4. 7—5. Zina Garrison — Be
linda Cordwal 6—4. 6—4. Pam
Shriver — Anne Hobbs 6—2. 6—2. 
Stefii Graf — Anee White 6—4.
6— 2 Alycia Moulton — Caroline
Kuhlman 6—4 1—6 7—6 Kate
Gompert — Anlrea Holikova 6—I.
7— 6 Caterina Lindqvist — Leigh
Ann Thompson 7—5. 6—0. Mar
tina Navratilova — Sandra Cec- 
Chini 6—0 6—1.

Lend! — De la Pena
6—3,’ Noah — Gerulal-
6—4 6—3. Berger —

4—6. 7—6. 6—4. - ?.
Gilbert 4-—6 6—-4. 6—1, 

Leconte — Sehwaier 
6—1 Gunthardt —

7—6,

6—2. 
Jalte

1 A. Gamei (Egipt), L. Gas- 
tiglione (Italia) b.p. P. Sury 
(Finlanda), Kim Chang Llm 
(R-PJ5. Coreeană) b.p. 
Cecko (Cehoslovacia), R. Gul 
(Turcia) b.p. P. Desavoye 
(Franța), M. Krastel (Bulga
ria) b.p. A. Kalmursaev 
(U.R.S.S.), Marian Popa (Ro
mânia) G. Harvey

(Porto 
Dlrk

P. 
A.

p.

G. 
(S.U.A.), Roman 
Rico) b.ab. 3 S. 
(R.D.G.) : semiușoară :
Lorcy (Franța) b.k.o. 1 
Naser (Egipt), Min Nam Hyon 
(R.P.D. Coreeană) b.ab. 2 L. 
Murguly (Ungaria), L. Man
dea (Cuba) b.ab. 1 P. Shelegy 
(Uganda). F. Gul (Turda) 
b.p. G. Rymde (Irlanda) ; 
mijlocie mică : V. Denisenko 
(UJI.S.S.) b.p. A. Nelson 
(Porto Rico), Marian Gavrilă 
(România) b.p. R. Schaminski 
(R.D.G.), Z. Szalma (Ungaria), 
b.p. K. Zmijan (Polonia), 
B. Sokolov (Bulgaria) b ab. 
2 C. Peterson (Suedia), 
S. Unglaub (R.F. Germania) 
b.ab. 1 A. Townei (Austra
lia), R. Hrian (Anglia) b.p. 
J. Paul (S.U.A.), M. Franek 
(Cehoslovacia) b.ab. 2 Io Da 
Ko (Coreea de Sud).

Gavrilă răstoarnă complet si
tuația in favoarea sa, printr-un 
năpraznic croșeu de dreapta, 
care a fulgerat bărbia lui Scha- 
Jninski. Acesta cade specta
culos la podea și reia cu greu 
lupta la „8". In continuare, ro
mânul atacă dezlănțuit adueîn- 
du-și adversarul la un pas de 
K.O. Spre surprinderea și in
dignarea generală, arbitrul Ser- 
ghei Gordienko (U.R.S.S.) îi per
mite lui Schaminski să continue 
lupta, deși acesta era groggy în 
picioare, mereu in pericol de 
K.O. ! Gavrilă plasează în a- 
cest. timp numeroase lovituri cu 
ambele brațe și este de mira
re cum de a reușit boxerul 
german să termine meciul în 
picioare ! Marian Gavrilă ob
ține decizia la puncte 
intr-un meci în care 
a plutit timp de doua 
deasupra ringului.

(5-0), 
K.O.-ul 
runduri

Campionatele mondiale de ciclism

SUCCESUL „BĂTRÎNULUI"
Cu desfășurarea curselor 

de fond, la Giavera del Mon
tello. in Italia, au luat sfîrșit 
..mondialele" de ciclism ’85. Cu 
o excepție, cea a. profesio
niștilor celelalte două curse 
au prilejuit sosiri la.„ fotogra- 

femei 
Longo 
orară 

același
italianca Maria Ca

la 47 s de un oluton 
alergătoare : amatori 

Leeb Piasecki 
'medie orară

km) 2. Jonnv Weltz 
Van 
ace- 

oe
in vin-

fie. Iată rezultatele : 
(73,750 km) : 1. Jeannie 
(Franța) 1.53:10 (medie 
39,101 km), urmată în 
timp de 
nnins si. 
de 15 
(177 km) 
(Polonia) 
de 41.059 
(Danemarca) 3. Frank 
De Viiver (Belsia) etc.. 
Iasi timn. La profesioniști 
un traseu de 265 5 km

1.
4.18139

JOOP

oină la sfirsit tn

gător a "fost olandezul Joop 
Zoetemelk, unul dintre ve
teranii ciclismului. cronome
trat în 6.26:38 (medie orară de 
41.501 km). Cu mai outin de 
doi kilometri înaintea sosirii. 
Joop a „evadat", asigurindu-si 
un avans de 50 m. pe care l-a 
menținut
urma lui. plutonul, eu ameri
canul Greg Lemond si italia
nul Moreno Argentin în frunte, 
a fost cronometrat in 
6.26:41.

Zoetemelk (născut la 3 de
cembrie 1946. la Haea) este la 
primul lui succes de anvergu
ră în 16 sezoane de competiții 
ca profesionist al pedalei 
el fiind mereu în umbra ma
rilor campioni... (R. VIL.).

La recenta ediție a Campiona
telor europene de atletism pen-' 
tra juniori au fost doborîte trei 
recorduri continentale (la 100 mg.
— 13,10 s, Monique Evanje-Epee
— Franța, la 110 mg — 13,46 s, 
Jonathan Rldgeon — Marea Bri- 
tanle șl la 5 km marș — 22:56,84 
Cruz Dlaz și Reyes Sobrlno — 
ambele Spania) și au fost sta
bilite cele mat bune performanțe 
ale competiției in alte șapte probe 
(100 m — 11,21 Kerstin Behrend
— RJO.G. ; greutate — 18.76 m 
Bethlna Libera — R.D.G. ; înăl
țime — 1,96 m Natalia Golodnova
— U.R.S.S.. la fete ; disc — 60,02 
m AtUa Horvațh — Ungaria ; 
lungime — 1,99 m Volker Mal — 
R.D.G. gl triplusalt — 16,93 m 
Mai, la băieți). Dar nu numai 
aceste cifre i-au determinat pe 
specialiștii prezenți la Cottbus 
să aprecieze că ediția 1983 a fost 
cea mal puternică din Istoria de 
peste două decenii a „europene
lor" de juniori, ci șl standardul 
valoric ridicat al marii majo
rități a finalelor, cei mal mulțl 
dintre tinerii atleți deținători ai 
titlurilor continentale șl dintre 
cel care au urcat pe podium fi- 
gurtnd pe listele celor mai bune 
10 performanțe obținute de ju
niori înaintea actualelor campio
nate, cu cifre de 
tive pentru acest 
Șl credem că nu 
vreme se va auzi 
treceri atletice 
sprinterii englezi 
Mafe, ca șl de 
geon, de săritorul Mal — singu
rul atlet care a cîștigat, la Cot-

mati perspec- 
clclu olimpie, 
peste multă 
tn marile ta- 
mondlale de 

Bunney și 
hurdlerul Bid-

tbus. două titluri, de sovieticul 
Matiușenko în proba de obsta
cole, de discobolul ungur Hor
vath (carb a evoluat cu succes 
înainte de Cottbus și la „Con
cursul Prietenia", de la Pitești), 
de franțuzoaica Monique Evar.je- 
Epee (100 mg), 
rend — care a 
dalii de aur Ia 
și 4 X 100 m), 
pențeva (la 400
Sedlakova (800 ...
Ies de alergătoarele române pe 
distanțe medii Maria Pîntea, Ana 
Pădurean șl Cleopatra Pălăcian, 
care și-au confirmat acum re
zultatele anterioare din acest ăn 
(ele figurau pe primul loc în cla
samentele celor mai bune per
formanțe la respectivele probe), 
dar. mal ales, marile resurse și 
perspective.

Ceea ce nu s-a întâmplat, însă, 
cu maj oritatea reprezentanților 
noștri la Cottbus. Dacă tn ceea 
ce o privește pe sprintera Co
rina Roșloru, de pildă, plafonul 
ei actual n-o recomanda, chiar șl 
pe baza celor mal bune rezul
tate ale sale fa 1985 — 11,64 la 
100 tn șl 23,61 la 200 m —, la un 
loc pe podium decît, eventual, 
la cea de-a doua probă, rezulta
tele din finalele ambelor alergări 
fiind însă inferioare acestora, dar 
fa limite oarecum normale, ma
rea diferență care a despărțit-o 
la Cottbus pe săritoarea în lun
gime Carmen Sîrbu de cea mai 
bună performanță a sa în acest 
an (6,23 față de 6,79 m !) a 
transformat-o dintr-o mare fa
vorită într-o anonimă, în 
timp ce bulgăroalca Boza- 
nova, cane o talona (eu 6,55 m), 
de pe locul secund. în clasamen
tul celor mai bune 10 rezultate, 
a cîștigat titlul european, adău- 
gîndu-șl performanței anterioare 
13 cm. Departe de forma de la 
„Concursul Prietenia", de la Pi- 
teștL, a fost și hurdlera Ana-Ma- 
ria Drăghia la 400 mg„ ea în
cheind plutonul celor opt fina
liste cu o ■ cifră lipsită de va
loare — 80,54, ca șl Adriana Du
mitra (1500 m) sau Dorina Ca- 
lenie (3 000 m — aceasta a aler
gat la Cottbus în 9:37,43, venind 
pe locul 10, iar dacă ar fi rea
lizat un timp ta jurul a 9:08.00, 
așa cum a făcut anterior, urca 
pe podium). Sigur, nu omitem 
faptul că Dorina Calenlc sau 
Cristina Mesaroș au doar 16 ani, 
dar să nu uităm că și meda
liata noastră cu aur Ana Pădu
rean, Învingătoare la 1500 m. are 
aceeași vârstă ! Șl nu talentul le 
departajează...

Despre băieți (numai alergători 
pe distanțe medii și lungi, fatru- 
cit sprinterii, săritorii șl arun
cătorii nici n-au intrat in discu
ția selecționerilor 1) o singură 
caracteristică — anonimatul, ci
frele lor fiind departe de stan
dardul Internațional. '

Paul SLAVES CU

sprintera Beh- 
obținut trei me- 
Cottbus (100, 200 
sovietica Pezno- 
m), cehoslovaca 

m) și, bineînțe-

• fci preliminariile C.M. (zona 
Amerlcil de Nord, Centrale șl Ca- 
ralbe), la San Jose, Costa Ri
ca — Canada 0—0. In clasament 
conduce Canada cu 4 p, urmată 
de Costa Rica 3 
cite 3 jocuri) șl 
(2 3).
• tn sferturile 

C.M. de juniori 
tn U.R.S.S. : “ 
2—1, Brazilia

p (ambele cu 
Honduras 1 P

ale 
loo 

Spania — Bulgaria 
— Columbia 6—0, 

U.R.S.S. — R.P. Chineză 1—0. 
în semifinale, la 4 septembrie, 
se vor intimi U.R.S.Ș. cu Spania 
și Brazilia cu Nigeria.

de finală 
I, care au

CAMPIONATE
IUGOSLAVIA (et. 5) Adversa

ra echipei Dinamo București tn 
„Cupa U E.F.A.". Vardar Skoplje, 
a fost întrecută, la Novl Sad, de 
Vojvodlna cu 2—1. Celelalte re
zultate : Partizan — Buducnost 
2—1, Rijeka — Sloboda 3—0, Di
namo Zagreb — Zeleznicear 3—2, 
F.C. Sarajevo — Split 2—0, Ve
lez — Pristina 3—0, Osljek —

4

O.F.K, 2—1. Pe primele locuri : 
Partizan și Vinkovici cu cite 7 
p ; pe ultimele : 17. Vojvodina 2 
p, 18 Vardar Skoplje 1 p.

ANGLIA (et. 5). Arsenal — Lei
cester 1—0, Aston Villa — Luton 
3—1, Chelsea — w.B. Albion 
3—0, Everton — Birmingham 4—1, 
Ipswich — Southampton 1—1, 
Manchester City — Totenham 
2—1, Newcastle — Q.P. Rangers 

■3—1, Nottingham — Manchester 
Utd. 1—3, Oxford — Sheffield 
Wednesday 0—1, Watford — Co
ventry 3—0, West Ham — Liver
pool 2—2. Pe primele locuri : 
Manchester Utd. 15 p, Sheffield 
13 p, Chelsea șl Newcastle cu ci
te 11 p ; pe ultimele : 21. Coven
try 2 p. 22. W.B. Albion 1 p.

SPANIA (et. 1). Santander — 
Barcelona 0—0, Betis Sevilla — 
Real Madrid 2—2, Valencia —Va
lladolid 2—1, Espanol — Cadlx 
5—0, Real Socledad — Vigo 1—1, 
Las Palmas — Gijon 1—3, Osa- 
suna — Athletic Bilbao 0—1, At
letico Madrid — Sevilla 3—0. Za
ragoza — Alicante 1—0.

TELEX • TELEX • TELEX •
ATLETISM • La 

Banska Blstrica, . Jo
sef Prlblinec a reali
zat un record mon
dial (neoficial) La 10 
km marș pe pistă cu 
38102,60 (v.r. 38:54,3 
Roland Wieser — 
R.D.G. din anul
1980)

BASCHET • Echi
pa feminină a 
U.R.S.S. a câștigat 
turneul de La Pelhri- 
mov dotat cu „Ma
rele premiu al Ceho
slovaciei" cu 9 p 
(447—397) Ea a fost 
urmată de : 2. Un
garia 9 O (427—374)

3. Bulgaria 9 p (433— 
399) 4. Cehoslovacia
7 p. 5. Italia t p. 6. 
România 5 p. în ul
tima zi : U.R.S.S. — 
România 83—76
(49—36). Ungaria — 
Cehoslovacia 79—66 
Bulgaria — Italia 
84—70.

ȘAH • 
va va tai 
meciul 
mondial 
dintre marii 
trl sovietici 
Karpov și Gări Kas
parov. Conform tra
gerii la sorți, ta pri
ma partidă Kasparov

La Mosco- 
icepe astăzi 

pentru titlul 
masculin 

maeș- 
Anatoli

TELEX • TELEX
va juca cu piesele 
albe. După cum se 
cunoaște. primul
maci dintre cei doi 
mari maeștri a fost 
sistat, la 15 februa
rie, tn urma unei 
decizii a președinte
lui federației Interna
ționale de șah. Flo
rencio Campomanes, 
ia scorul de 
favoarea iui

5—3 In 
Karpov.

II • La Spring- 
(Massachus- 

tn finala ..Cu-
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