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CM. de box tineret

MECIURI DE MARE ATRACȚIE
PE RINGUL „MONDIALELOR"

• Dumitrescu, Pal, Măeran, Driș- 
cu și Damian continuă cursa...
• R. Castillo (Cuba) — M. Mu
nos (S.U.A.) un meci de neuitat
• Azi, din nou două gale (ora 
14 și 18), cu 6 pugiliști români în

program

JOCURILE MONDIALE UNIVERSITARE DE VARĂ
• Cristieana Cojocaru, medalie de argint la 800 m
• Marea competiție polisportivă se încheie astăzi

KOBE (prin telefon). Penultima zi a marii competiții sportive a tineretului 
studios a programat dispute urmărite cu un deosebit interes, date fiind valoarea 
ridicată a concurenților rămași în cursa pentru medalii la atletism și în întrece
rile pe echipe, ardoarea cu care ei și-au apărat șansele. în acest cadru, repre
zentanții sportului nostru universitar au continuat să se numere printre prota
goniști, in ziua a zecea a J.M.U. consemnîndu-se, între altele, șase prezențe româ

nești în finale. Cea mai frumoasă comportare dintre membrii delegației noastre a avut-o marți 
atleta Cristieana Cojocaru, care a cucerit medalia de argint la 800 m. In acest fel, numărul total 
al medaliilor câștigate, de studenții sportivi români a ajuns la 20 — 5 de aur, 10 de argint, 
5 de bronz —, în ultima zi a Universiadei ’85 fiind calificați în finale doi atleți (Petre Dră- 
goescu și Marieta Ucu), alături de ștafeta feminină de 4X400 m (Nicoleta Vomicu, Margareta 
Keszeg, Ella Kovacs, Cristieana Cojocaru).

A DOUA MEDALIE...

...și tot de argint pentru 
Cristieana Cojocaru. De aceas
tă dată, în proba de 800 m (pri
ma fusese cucerită de eleva lui 
Nicolae Mărășescu la 400 m 
garduri), în care craioveanca a 
alergat la nivelul său optim. 
Ea s-a aflat permanent în 
prim-planui disputei, decizia 
în cursă venind la finiș, Cris
tieana trecînd linia de sosire a 
doua, cu 1:59,09, după sovieti
ca Zviagintse — 1:58,59 și îna
intea cubanezei Quirot More — 
1:59,77, sovieticei Kitova — 
2.00,31, a celeilalte atlete ro
mâne calificată în finală, Ella 
Kovacs, care, cu 2:02,01, a evo
luat mult sub posibilități.

în probele de ,,garduri" ale 
zilei, reprezentanții noștri s-au 
situat pe aceeași poziție, a cin- 
cea : Mihacla Pogăceanu cu

„TEMEIUL IZBlNZII NOASTRE?
MUNCA Șl SPIRITUL DE ECHIPĂ!"

Dc vorbâ (u Elena Elorca și Rodica Arba, cclc mai proaspete 
campioane mondiale ale canotajului românesc

REP. — Așadar, Elena Flo- 
rea și Rodica Arba, iată-vă din 
nou acasă, după o săptămînă 
de agitate întreceri la C.M. de 
la Hazewinkel, din Belgia, un
de în proba de 2 rame ați cu
cerit medalia de aur. Cum a 
fost cursa finală, văzută de 
voi. din barcă ?

ELENA FLORE A. — Ca la 
orice mare regată, s-a plecat 
tare din start. Se pare, insă, 
că noi am plecat cel mai tare, 
fiindcă după primul rind de 
balize barca noastră avea un 
mic avans. L-am menținut, (Continuare jn pag 2-3)

Rodica Arba (stingă) și Elena Florea cu medaliile de aur cuce
rite la ultimele campionate mondiale... Foto : Aurel D. NEAGU

„NICU VLAD ȘI-A CONFIRMAT
afirmă președintele Federației internaționale
După terminarea Campiona

telor mondiale de haltere de 
la Soderdălje (Suedia), vom 
face unele aprecieri referitoare 
la ultimii doi sportivi români 
prezenți în concurs, care au 
evoluat la categoria grea- 
ușoară (100 kg). Ne vom referi, 
în primul rind, la Nicu Vlad

Cristieana Cojocaru
13,07 la 100 mg, Liviu Giurgian 
cu 13,90 la 110' mg. Am aș
teptat cu justificat interes 
cursa feminină de 3 000 m, cu- 

l-am mărit, la un moment dat 
s-a mai redus — forțele prin
cipalelor noastre adversare e- 
rau incă proaspete. Trebuia ne
apărat să ne desprindem de 
pluton, dar nu știam cind să 
declanșez acel atac de început 
care, prin șocul, prin surpriza 
lui, poate fi hotărîtor. O clipă 
am privit apa : Rodica trimi
tea in fața bărcii mușuroaie de 
valuri mărunte, uniforme, semn

Vasile TOFAN

Ecouri după C. M. de haltere-seniori 1-4
VALOAREA

și, apoi, la Vasile Groapă, care 
au adus puncte prețioase pen
tru reprezentativa țării noastre, 
situată în clasamentul general 
pe locul 6 (la punctaj) și pe 
poziția 4—5 în ierarhia alcătui
tă după numărul medaliilor ob
ținute (de notat că la start au 
fost doar 6 sportivi români. 

noscînd posibilitățile, perfor
manțele anterioare ale Marga
retei Keszeg și Iuliei Beșliu. 
Dar, prima a acuzat o lovitură 
primită în timpul alergării și 
a abandonat după 2000 m, iar 
cealaltă s-a clasat a opta, cu 
9:16,92 departe de realizarea sa 
de vîrf.

Alți patru sportivi români 
și-au disputat șansa intrării în 
finalele de miercuri, obiectiv 
îndeplinit de Petre Drăgoescu 
— 1:47,68 în prima semifinală 
la 800 m (cel mai bun timp al 
zilei l-a avut sovieticul Kalin- 
kin, 1:46,93) și de săritoarea în 
lungime Marieta Ilcu, califi
cată cu 6,36 m. Dacă aceasta 
din urmă a depășit, deci, ba
remul — 6,20 m —, în mod 
inexplicabil, cunoscuta Vali Io- 
nescu a avut o serie de (nu
mai) 6,15 — 6,16 — 6,12, pier- 
zînd dreptul de a fi prezentă 
în finală ! Ca de altfel și Con
stantin Militaru la înălțime, 
care a adoptat o tactică erona
tă, încercînd, după 2,10 m di
rect La 2,20, cît era necesar 
pentru calificare, ratînd și ie
șind din concurs...

ECHIPA DE SPADĂ 
PE LOCUL 5

în întilnirea decisivă pentru 
intrarea în primele patru, echi
pa noastră de spadă a avut ca 
adversară formația Cubei. La 
scorul de 6—6, Felix Nicolae 
s-a accidentat. Cuba a cîștigat 
cu 9—7 — ureînd apoi, după 
8—7 cu Italia pînă în finală 
(a cîștigat U.R.S.S.) — , scri- 
merii noștri rămînind să se în
treacă doar pentru locul 5. Pe 
care l-au și ocupat în cele din 
urmă, «prin victoriile cu 8—3 la 
Coreea de Sud și cu 7—6 la 
S.U.A. Se putea însă mai mult 
(edificator este faptul că cel 
mal bine din echipă a evoluat

(Continuare in pag. 2-3)

TURUL CICLIST AL ROMÂNIEI
• Cristian Neagoe ciștigă etapa a treia • Mircea Romașcanu 

continuă să poarte trienal galben
TÎRGU MUREȘ, 3 (prin tele

fon). Și cea de a treia etapă a 
Turului ciclist al României, edi
ția ’85, le-a adus rutierilor noș
tri și antrenorilor lor satisfacții. 
In primul rind. secvența desfă
șurată pe ruta Alba Iulia — 
Tîrgu Mureș. 143 kilometri, a 
revenit la sprint tinărului aler
gător Cristian Neagoe, din re
prezentativa României. Apoi, in 
clasamentul general, Mircea Ko- 
mașcanu continuă să poarte tri
coul galben, strîngînd la piept 

față de alte selecționate situa
te înainte și după sportivii noș
tri, cu cîte 10 participanți).

Nicu Vlad și 
s-au comportat 
ca adversari un 
de participant 
mare dintre toate

Ion OCHSENFELD

Vasile Groapă 
onorabil, avînd 
număr record 
(27), cel mai 

categoriile.

(Continuare in pag. 2-3)

Pe ringul de la Patinoarul 
.,23 August" din Capitală 
continuă întrecerile din ca
drul celei de a IlI-a ediții a 
Campionatelor mondiale de 
box pentru tineret. Pe mă
sură ce competiția avansează

ion Pal (dreapta), a plasat lovitura care-i va aduce victoria îna
inte de limită in fața lui Aii Citak (Turcia). Foto : A.D. NEAGU
spre fazele ei superioare, creș
te interesul spectatorilor, 
crește ambiția sportivilor,
cărora ..imaginea podiumu
lui" le apare tot mai clară.

„Cocoșii" «-au dovedit ieri

Semlmuscă :

Cocoș :

Semiușoară :

Muscă :

Ușoară :

Mijlocie :

Supcrgrea : 

DIN PROGRAMUL DE AZI --------------------
GALA I, ORA 14

Marian Popa (România) — Luis Roman (Porto 
Rico) ; Luigl Gastlgllone (Italia) — kim Lim 
Chang (R.P.D. Coreeană) .
Simeon Șașev (Bulgaria) — Adrian Hvicea 
(U.R.S.S.) ; Daniel Dumitrescu (România) — Steve 
Young (S.U.A.)
Giani Gogol (România) — Aki Sipila (Finlanda) ; 
Andrei Belov (U.R.S.S.) — Jurgen Schroder
(RJ9.G.)

GALA A n-a, OBA U
Marcelică Tudoriu (România) — Rolf Schmidt 
(R.D.G.) ; LI Gyang Nam (R.P.D. Coreeană) — 
Bum Su Kim (Coreea de Sud)
Ion Pal (România) — Sin Yong Gwon (R.P.D. Co- 
reeanâ) ; Steve Foran (Anglia) — Radames Cas
tillo (Cuba)
Dumitru Beșliu (România) — White Parker 
(S.U.A.) ; .Ramirez Lind (Cuba) — Manjo Ata
nasov (Bulgaria)
Alexei Prianiknlmov (U.R.S.S.) — Andrew Schlan- 
dra (S.U.A.)

foarte expeditivi. ■ 4 dintre 
cele sase partide ale lor ter- 
minîndu-se înainte de limită. 
Printre acestea și o mare 
surpriză : victoria prin a- 
bandon în primul rund a 
egipteanului M. Galal in 
fata iugoslavului T. Horvat 1 

ardoare „zestrea" de dndcu
secunde pe care o are avans 
față de Frank Bauta. Și, in fine, 
in ierarhia echipelor, Dinamo 
București iși adaugă noi se
cunde prețioase 1a timpul cu 
care conduce în această cursă.

Cicliștii acceptă de la începu
tul carierei lor sportive riscu
rile dificultăților din lungile 
curse pe etape. De aceea, nici (Continuare in pag. 2-3)

Plutonul rulează deocamdată compact, in așteptarea sprinturilor 
din etapă... Foto : Victor RĂDULESCU

Așa cum ne așteptam. Da
niel Dumitrescu a avut un 
mecî greu cu Hae Myung 
Chung (Coreea de Sud). După 
un început excelent. în care 
directele și ..un-doi“-urile 
i-au mers ..la fix". Durat

trescu reușind chiar să-si 
expedieze adversarul la po
dea atît în primul rund cît și
în cel de-al doilea, lupta s-a
echilibrat în 
reeanul, un

final. Sud-co- 
boxer. excelent.

cu resurse fizice nebănuite, a 
imprimat un ritfn deosebit de 
viu în ultima repriză ritm că-

Petre HENT 
Paul IOVAN

(Continuare In oao !)

astăzi nu. s-au plins de soarele 
nemilos care i-a urmărit pe în
treg traseul, de canicula pe ca
re au trebuit să-și dispute nu 
numai sprinturi volante și câța- 
rări, ci și șansele de a urca 
sau de a se menține pe poziții 
fruntașe. Șoseaua care duce de 
la Alba Iulia spre Aiud este 
vălurită. tocmai bună pentru 
acțiuni temerare. sinuozitățile 
permițîndu-le celor ce realizează

Hristoche NAUM



La Ttf. Mureș, sun însemnele „Daclaflcl"

UN FRUMOS SUCCES 
AL SPORTULUI DE MASĂ

LIDERII ÎȘI MENȚIN POZIȚIILE 
ÎN „TURUL ROMÂNIEI" LA MOTOCICLISM

HOCHEiSTIi FRUNTAȘI PREGi
I 5

NOUL SEZON COMPE

Tg. Mures a fostMunicipiul __  _____  _ ___
gazda a două finale pe tară In 
competițiile sportive de masă din 
cadrul „Daciadei".

în cea rezervată copiilor, 
tată cu „Cupa 
aflată la prima 
start s-au prezentat ________
și concurente din 25 de iudețe 
care au îndrăgit BADMINTONUL. 
A fost o întrecere reușită atlt 
ca organizare, cit șl ca partici
pare (copii bine pregătiți Si dis
ciplinați arbitrate competente), 
care a scos in relief ta primul 
rtnd valoarea reprezentanților 
județului Bacău. dstigătorl la 
trei categorii (din 4 I). fapt care 
l-a situat pe locul I ta clasa
mentul general.

Iată șl copiii care au urcat pe 
podiumul competiției :

Fete. " "* ' ' — '
Mereuță 
Borbely 
nescu 
tal î l.
9. Simona Bucur (Mures). 3. Ana 
Maria Maior (Sălaj).

____ _ do- Plonierui", 
ediție. la 
concurențl

11—12 ani : 1. Melania
(Bacău). 9. Bartiseva 

(Mureș). 3. Lorena Stâ- 
(Caraș-Severta) ; 13—11
LIdia Gavrllă (Bacău).

Băieți 11—12 ani : 1. Doru
Giurgiu (Bacău). 2. Felix Dtrjan 
(Mureș) 3. Mircea Coetache 
(Constanta) ; 13—14 ani : 1. Zsolt 
Szilagy (Mures). 2. Ștefănită 
Păuna (Bacău) 3. Zsolt Major 
(Sălaj).

Clasamentul pe județe : 1. Ba
cău 25 p. 2. Mureș 24 p, S. Sălaj 
17 p, 4. Caras-Severin 14 p, 5—8. 
București și Sibiu cite 12 p, 7. 
Timiș 11 p 8. Prahova 10 p.

De notat faptul că județul si
tuat pe locul I a fost reprezen

tat de copiii de la Casa pionie
rilor și șoimilor patriei din mu
nicipiul Gb. Gheorghlu-Dej (an
trenor, Mireea Agapie).

Competiția se înscrie ca un nou 
și frumos succes al acțiunilor 
initiate de Consiliul Național al 
Organizației Pionierilor. prin 
comisia de specialitate, ta cola
borare cu' C.N.E.F.S.. Ministerul 
Educației si Invățămlntuluil șl or
ganele de pionieri și sportive 
locale.

A doua finală pe țară progra
mată. de asemenea, la Tg. Mu
reș a reunit 80 de tineri, băieți 
și fete reprezentând 39 de județe 
și municipiul București, care s-au 
Întrecut ta cadrul „Cupei 
U.G.S.R.- la POPICE. Competiția, 
organizată de Comisia Sport-Tu- 
rism din cadrul Consiliului Cen
trai al U.G.S.R., împreună cu 
C.N.E.F.S. și federația de spe
cialitate. cu sprijinul organelor 
locale, a ajuns anul acesta la a 
15-a ediție. Ea s-a desfășurat — 
ca și cele precedente — sub cele 
mai frumoase auspicii : o are
nă excelentă, cea a întreprinde
rii „Electromures". concurent! 
cu o pregătire superioară și un 
public cunoscător, care l-a a- 
plaudat pe cel mai buni : 1. Mu
reș (Maria Soperean 405 p si 
Istvan Bflr 769 p) — 1 174 p ;
1. Bihor 1.104 p ; J. Constanta 
1159 p : 4. Giurgiu 1162 p ; 5.
Bistrița-Năsăud 1144 p. ; 0. Ti
miș 1141 p.

Text și foto : Gabriel MIRON

DEVA (prin telefon), partici- 
panții la Înconjurul țării pe mo
torete ,MOBRA“ au părăsit mu
nicipiul Zalău pornind, din mi
nut ta minut, oătre Deva, prin 
Ciucea, Sttaa di.’ Vale, Orașul 
dr. Petru Groza și Brad. Un tra
seu de 259 km. lntr-o regiune 
deosebit de pitorească dta Mun
ții Apuseni pe Valea Iadului. 
Etapa a patra n-a avut momente 
deosebite protagoniștii fiind de
partajați doar de proba specială 
de viteză pe 500 m. cu start de 
pe loc. Deși a obținut al doi
lea timp 30,6 (primul loc l-a 
cucerit cu 30,0, bucureșteanul 
Steljan Sandu), clmpineanul Ll- 
viu Dan se menține lider, pur- 
tînd deci eșarfa roșie. In jurul 
lut grupindu-se Insă mai mulțl 
adversari.

Le fete, „duelul" pentru șefia 
clasamentului general se dă În
tre bucui eștencele Emilia Dinu șl 
Otilia Panca, ultima reușind să 
mai reducă 7 p din handicap.

Clasamentul etapei a IV-a — 
fete : 1. Otilia Panca (C.S.T.a. 
Buc.) 12 puncte penalizare, 2.

Emilia Dinu (I.M.G. Buc.) 19 p.p., 
3. Carmen Dumitrașcu (Calcula
torul n BUC.) 53 p.p. Băieți : 1. 
SteUan Sandu (I.M.G. Buc.) 0 
p.p., 2 Livlu Dan (Poiana cîm- 
pina) 6 p.p., 3—4. Istvan Szekely 
(I.R.A Tg. Mureș) 8 p.p.. Ion 
Coman (Calculatorul I Buc.) 8 
p.p. Pe echipe : 1. I.M.G. Buc. 
48 p.p.. 2 Poiana Cîmplna 64 p.p,. 
3. Calculatorul I Buc. 99 p.p. In 
clasamentele generale : 1. Emi
lia Dinu 593 p.p., 2. Otilia Panca 
784 p.p., 3. Carmen Dumitrașcu 
976 p.p,. respectiv : 1. Livlu Dan 
107 p.p.. 2. Gheorghe Oprolu
(Poiana Cîmplna) 159 p.p., 3.
Constantin Goran (Poiana Clm- 
plna' 206 p.p. Pe echipe con
tinuă' să conducă Poiana Clm- 
pina 735 p.p., urmată de I.M.G. 
București 1 661 p.p. și Calcula
torul I București 1 823 p.p.

„Turul României" se Încheie 
miercuri, motocicliștil urmind să 
sosească în jurul orei 13, la 
stadionul „23 August" din Capi
tală

Troian IOANIȚESCU

Cu toate că mercurul termo
metrelor Încă mai urcă dincolo 
de 30 grade. hocheiștii noștri 
și-au început pregătirile pentru 
viitorul sezon, al cărui început 
nu mai este atit de departe, și 
care va aduce unele noutăți in 
campionat față de edițiile tre
cute. Pînă când va fi definitivat
programul ,să ne ocupăm azi de 
cîteva acțiuni, mai ales inter
naționale.
• „CUPA ZIARULUI SO- 

VIETSKI SPORT", tradiționala 
competiție internațională care an 
de an deschide sezonul de toam
nă, se va disputa anul acesta la 
Riga, ultima etapă fiind prevă
zută pentru 8 septembrie. La 
turneu participă și Selecționata 
divizionară a României, alături 
de reprezentativa Poloniei, de 
puternica formație Dukla Jihla- 
va, campioana Cehoslovaciei, și 
de echipele sovietice ’ Dinamo 
Kiev. Dinamo Riga șl Traktor 
Celiabinsk. Formația noastră cu
prinde. printre alții, o serie de 
vechi internaționali, ca de pildă

Tureanu. 
Gh. Huța; 
Daia, Gh 
Gliga.
Alexandru
• DOU 

se află c 
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nee de p 
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ATLETISMUL NOSTRU ARI REHRVf Dl CALITATE
Pe terenul doi al complexului 

sportiv din parcul bucureștean 
„23 August" s-au desfășurat în
trecerile concursului republican 
pentru juniorii n, competiție 
care s-a bucurat de o largă par
ticipare și, ceea oe este cel pu
țin la fel de important, a scos 
în evidență multe elemente foar
te talentate. Unele dintre aceste 
talente, de certă perspectivă, au 
obținut rezultate care se cer a 
fi reținute.

înaintea tuturor se impune a fi 
e viden ția tă tin ăra alergătoare 
din Baia Mare, Cristina Misaroș 
(antrenată de Constantin Petri- 
șor) care, după „insuccesul" de 
la C.E. de la Cottbus, c±nd a 
căzut la o busculadă, a obținut 
acum două rezultate realmente 
valoroase : 4:1<2,3 la 1500 m și
2;03,4 la 800 m, ambele cifre 
competitive pe plan internațional.

Remarcabilă, de asemenea, e- 
voluția vi tezistei bucureștene 
Florina Neder, a sulițașului tul- 
cean Sorin Botezatu, a mărșălui
toarei ditn Alba Iulia, Mihaela 
DogărOiu, a hurdlerului vîlcean 
Constantin Popescu, a semifon- 
distei Simona Staicu din Deva, 
aruncătorului Gheorghe Gușeț 
din Zalău etc.

Un fapt foarte îmbucurător 
este și acela că printre fruntașii

diferitelor probe s-au aflat at- 
lețl și atlete din foarte multe 
orașe, de pe întreg cuprinsul 
țării, „partea leului6 avlnd-o însă 
reprezentanții clubului bucureș
tean Viitorul, cu cele mai multe 
victorii;

Rezultate tehnice : JUNIORI :
100 m : C. Nițu (Viitorul) 11,0, 
M. Vutcavicl (Farul C-ța) 11,1 ; 
200 m: V. Chiriac (CSȘ4 ) 21,8, Al. 
Daniel (CSȘ Arad) 22,6 ; 400 m : 
Cr. Oberschi (CSȘ Suceava) 49,8, 
M. Ursachi (CSȘ 5) 50,1 ; 800 m:
L. Mocanu (CSȘ Lie. M. Emines - 
cu Iași) 1:54,8, L. Terlea (CSM 
Craiova) 1:55.1 ; 1500 m; I. Olaru 
(CSȘ 1 Galați) "3:57.4, G. Popa 
(St roșu Brașov) 3:57,7 ; 3000 m:
M. Miron 3:37,3, ,N. Daraban
(ambii Gloria Bistrița) 8:38,9 ; 
5000 m : I. Usca tu (CSȘ Rm. Vîl- 
cea) 15:16,7, Gr. Mandia (CSȘ Tg. 
Jiu) 15:21 4 : 10 km marș : S.
Urioc (CAM Reșița) 49:21,0, I. A- 
sandei (CSȘ Arad) 49:54,8; 
1500 m obst. : S. Mocanu (CSM 
Cluj-Napoca) 4:15,3, FI. Baltaru 
(CSȘ Lie. M. Eminescu Ia$i) 
4:16,5 : 110 mg : C. Popescu (CSȘ 
Rm. Vîlcea) 14,8, S. Georgescu 
(CSȘ Tecuci) 15,1 ; 400 mg : C. 
Popescu 54,5, FI. Olaru (Dunărea 
Galați) 56.2 ; lungime : Cr. An- 
ghel (Rapid) 6,87 m, T. Pută 
(CSȘ Politehnica Timiș.) 6,85 m:

triplu : C. Boroș (CSȘ 1 Oradea) 
14.88 m. M. Slrbu (CSȘ 4) 14,86 m ; 
înălțime : Cr. Popa (CSȘ Reșița) 
2,03 m. B. Bohiltea (C.S.Ș. 4) 
2,00 m ; prăjină : N. Răduca 
(CSȘ 4) 4,20 m, B. Tudor (CSȘ
5) 4,00 m ; greutate (6 kg) : Gh. 
Gușeț (CSȘ Zalău) 17,06 m, E. 
Mihuțeseu (CSȘ D robe ta Tr. Se
verin) 14.36 m ; disc : (1,5 kg) : 
Gh. Gușeț 54,68 m, M. Halmaghi 
(CSȘ Șoimii Sibiu) 50,00 m ; su
liță (0,800 gr) : S. Botezatu ?CSȘ 
Tulcea) 67.30 m, Fl. Schuster 
(CSȘ 1 B. Mare) 65.40 m ; ciocan 
(« kg) : 1. L. Gabriel (Viitorul) 
62,08 m. E. Roșea (CSȘ A Cra
iova) 56.28 m ; 4X100 m : Farul 
C-ța 44.0, CSȘ 7 Dinamo 44,1 ; 
4X400 m : c.S. Brăila 3:25,8,
CSȘ 4 3:27.1.

JUNIOARE : 100 m Î Florina
Neder (Viitorul) 11,6, Laurenția 
Harmuz (CSU Galați) 11,7: 200 m: 
Neder 23,8, Hurmuz 24,0 ; 400 m: 
Demisa Zăvelcă (CSȘ Voința Sla
tina) 54,7, Elena SoTcan (CSȘ 
Suceava) 55.6 ; 800 m : Cristina 
Misaroș (CSȘ 1 B. Mare) 2:03,4, 
Zăvelcă 2:07,5 ; 1500 m : Misaroș 
4:12,3, Doina Homneac (Știința 
Fălticeni) 4:20;2 ; 3000 m : Simona 
Staicu (CSȘ Cetate Deva) 9:26,0, 
Do-rina Calenic (CSȘ Ti’fcea) 
9:29,2 ; 3 km marș : Mihaela Dăo- 
găroiu (Unirea Ăl. Iulia) 13:54,1, 
Mirela Zidaru (CSȘ A Craiova) 
15:02,5 ; 100 mg : Daniela Neagă 
(Viitorul) 13,6, Lenuța Bîrzu 
(CSȘ 2 c-ța) 13,9 ; 400 mg : An

gela Sîrb 
briela Stă 
62,7 : lui 
(CSȘ 1 <
Belu (CS 
înălțime : 
(CSȘ Luc 
Manuela 
m : greut 
13,11 m, 1 
CSȘ C-lu 
m : disc : 
7 Dinamo 
suliță : E 
tul Marir 
Szongoth 
m ; 4X100 
Politehnic 
C.S. Brăi 
3:51,9.

JOCI
UNIVERS

(Um

R. Szabo 
în întîlnii 
grupă, cu

Festivitatea de premiere in „Cupa Pionierul" la badminton, ca
tegoria 13—14 ani fete.

AU FOST DESEMNAȚI CAMPIONII LA PATINAJ PE ROTILE
Cei mai buni patinatori de vi

teză din întreaga tară 6-au reu
nit, zilele trecute, la Suceava. 
Aici, timp de 3 zUe, ei s-au În
trecut în cadrul „Daciadei" de 
performantă, în campionatul na
țional de patinaj pe rotile. Pe 
pista de asfalt de 250 metri de 
La Complexul sportiv sucevean 
„Ștrand", care a găzduit în foar
te bune condiții competiția, s-au 
Întrecut patinatori de toate ca
tegoriile de virstă. întrecerile au 
fost dominate de sportivii de la 
Petrolul Ploiești, CSȘ Sibiu și, 
firește, de cei de la Centrul Ci
li mp ic Mecanica fină («sportivi
cu dublă legitimare). în cele trei 
zile de concurs s-au obținut 13 

-recorduri republicane, dintre ca
re le amintim pe cele mai va
loroase : Cerasela Hordobețiu
(CSȘ Sibiu — C.O.) 57,6 pe 500 m 
șl 2:05,1 pe 1000 m la junioare I; 
Liliana Coman (Petrolul Ploiești) 
57,5 pe 500 m și 3:14,2 pe 1500 m 
la senioare ; Edmond Cseh (Mu- 
re^ufl Tg. Mureș — C.O.), 51*0 pe 
500 m. 1:52,8 pe 1000 m la ju
niori I ; Vicențiu Veres (CSȘ Si
biu) 6:16,4 pe 3000 m la juniori I.

Clasamentul competiției (aflată 
la ediția a IV-a) — Senioare î 
L Liliana Coman (Petrolul Plo
iești) 185,533 p — record ; 2.
Ibolya Szatmari (Electronul reș 
Tg. Mureș) 193,750 p ; 3. Aurelia 
Velțian (Voința Sibiu) ; seniori : 
L Ion Ojdncariu (Petrolul Plo
iești) 230,166 p, 2. Szilard Varga 
(Mureșul Tg. Mureș) 342,582 p, 
3. Attila Bakos (Mureșul Tg. 
Mureș) 244,249 p ; junioare I : 
L Cerasela Hordobețiu (CSȘ Si
biu — C.O.) 1)88,050 p — record, 
2. Angela Șeulean 203,400 p, 3. 
Ingrid Galik 208,116 p (ambele de 
la CSȘ Viitorul Cluj-Napoca); 
juniori I î 1. Vicențiu Vereș 
(CSȘ Sibiu) 234,583 p, 2. Nicolae 
Sandu (Petrolul Ploiești — C.O.) 
235,633 p, 3. Adrian Smochină 
(CSM Suceava) 242,433 p ; junioa
re n î 1. Irina Engelleiter (Vo
ința Sibiu) 101,033 p, 2. Mihaela 
Dascălu (Tractorul Brașov — C.O.) 
100,366 p, 3. Emeșe Antal (Mure
șul Tg. Mureș) 185.700 p ; juniori 
II : 1. Nicolae Dicu 179,183 p, 
2. Daniel S-chwemm (ambii de la 
CSȘ Sibiu) 180,133 p, 3. Nicolae 
Cheul (CSȘ Viit. Cluj-Napoca) 
131,150 p.

-- --------------------------------- ■■>LAw>n...iaL. 17—T

„MUNCA Șl SPIRITUL DE ECHIPĂ!"
(Urmare din pag. 1)

că vîslea adine, cu spor. In
stinctiv am aplecat capul spre 
a asculta — așa cum asculți 
șoaptele unei scoici de mare : 
Rodica respira profund, liniști
tă. Puteam, ca stroc, să încep 
atacul !...

RODICA ARBA. — Lili, bu
na mea colegă ți prietenă, are 
un dar înnăscut de a povesti 
frumos orice intimplare. Vara 
trecută, la Los Angeles, după 
ce primisem titlul de campioa
ne olimpice, cind eram — vreau 
si spun — foarte veseli și fe
ricită, mi-a povestit cum îna
inte de cursă a văzut, pe malul 
lacului Casitas, o luptă între o 
rădașcă și un fel de păianjen 
uriaș. A povestit atit de frumos, 
atlt de dramatic. Incit m-au 
podidit lacrimile. Cred ci la 
„română" a terminat cu me
dia zece.

E.F. — 9,75...
R-A. — Mă rog, cert este că 

eu, in spatele bărcii, nu respi
ram chiar liniștită. Priveam cu 
emoție cum echipajele celelalte 
încercau să ne depășească, să 
preia conducerea cursei.

REP. — Sîntem, deci, la a- 
proximativ o sută de metri din
colo de linia startului. Eu zic 
să trecem la o mie de metri, 
la jumătatea cursei, jumătate 
din interviu fiind... incheiat.

E.F. — La mijlocul cursei a- 
veam mai mult de o barcă a- 
vans. Ne reușise atacul de care 
vorbeam și acum conduceam co
pios. Dinspre mal, tufele de 
soc Iji înălțau parfumul peste 
ape, soarele strălucea puternic...

R.A. — îmi dați voie si con
tinui eu ?

REP. Te rog...
R.A. — Vîsleam din răspu

teri, tricourile de pe noi erau

TURUL CICLIST AL ROMÂNIEI
(Urmare din pag. 1)

tentative să se „ascundă" de 
privirile urmăritorilor. Etapa a 
început sub auspicii bune, aler
gătorii din echipa României In- 
cercînd să se detașeze, să recu
pereze handicapul pe care-1 
au in clasamentul general pe 
echipe față de formația Dina
mo București și reprezentativa 
R.D. Germane. N-a fost chip însă 
ca în vreuna din tentative să 
nu se afle unul, doi sau chiar 
trei cicliști din R.D.G. adică a- 
tîția cîți trebuiau pentru a nu 
da șanse acțiunii. Nici dinamo- 
viștii n-au fost mai norocoși, 
iar încercările comune cu ruti
erii din națională au eșuat și 
ele. Sprintul de la Aiud (ki
lometrul 30) a fost cîștigat de 
Andrei Nagy, iar cățărarea de 
la Unirea (km. 57) de Nicolae 
Alduica. S-a încercat pe cobo- 
rîre o acțiune de desprindere. 
12 cicliști, cite trei din echi
pele României, R.D. Germane 
și Dinamo, precum și alți cîți- 
va, devansează plutonul dar 
marcajul strîns nu dă ghes ni
mănui să ducă trena. La km. 
68. sprintul de la Turda revi
ne lui Frank Jesse, urmat de 
Jurgen Trawny și Mireea Ro- 
mașcanu. Lingă cei 12 au mai 
sosit alți patru alergători,

ude de sus pină jos, iar cind 
am incheiat cursa nu știam cum 
să ajung mai repede la podiu
mul de premiere. Bineînțeles, 
Lili a mai zăbovit puțin la 
ponton : văzuse în apă niște 
alge de o culoare aparte...

— REP. — Care a fost su
portul, temeiul acestei noi și 
frumoase izbînzi ?

E. F. — Munca, desigur. Din 
primăvară, pînă acum, către 
toamnă. Am ieșit pe apă cind 
ghețurile iernii tncă mai plu
teau pe unda Snagovului, cind 
vintul și ninsorile iernii încă 
mai stăteau la pîndă prin pă
durile Siliștei. Da. munca și 
spiritul de echipă, iar mai 
presus de toate — FIERBIN
TEA DRAGOSTE FAȚA DE 
CULORILE SCUMPEI NOAS
TRE PATRII.

REP. — G înduri de viitor ?
R.A. — Medalie de aur și la 

campionatele mondiale de anul 
viitor, de la Nottingham !

grupul fruntaș devenind acum 
un pluton. Este, evident, prea 
multă lume, nu există șanse 
certe de cîștig, astfel că rit
mul rulajului scade. Punctul 
de cățărare de Ia Bogata (km 
103) îl atinge primul Vasile 
Apostol. Dar momentul este 
mai bine folosit de Gheorghe 
Vasiliu, care pornește de unul 
singur in timp ce plutonul 
pare să închidă ochii și să-i 
ofere o șansă. El ar fi dorit 
insă să aibă cițiva parteneri 
și, cum nimeni nu vine, re
nunță de bunăvoie. La Iernut 
(km 113) alți trei alergători 
trec în avangardă: Cornel Ni
colae. Steiian Buiăreanu si Jur
gen Trawny. Ne întrebăm ce 
șanse poate avea o detașare în 
care, din nou. sînt reprezen
tate egal toate cele trei echipe 
din fruntea clasamentului ge
neral. Cîteva minute pare ca 
răspunsul să fie afirmativ, pen
tru că Trawny muncește cu 
disperare pentru jeușita acțiu
nii care i-ar aduce tricoul gal
ben. Plutonul este insă prea 
înfierbântat și grupul ma
siv face joncțiunea în doar 
șapte kilometri. O singură ac
țiune ne-a dat de la început 
certitudinea reușitei. Este cea 
inițiată, pe ultimii 20 de ki
lometri. de dinamoviștii Cor
nel Nicolae și Constantin Că
ruțașii si realizată împreună 
cu Cristian Neagoe, Axei 
Viertler și Dumitrache Ologu.

Acest cvintet, Ia cîrma căruia 
s-au . aflat dinamoviștii.» și-a 
cucerit kilometru cu kilometru 
avans față de pluton și a so
sit în centrul orașului Tirgu 
Mureș cu un avans de 41 de 
seeuride. Pe lungul Bulevard 
al trandafirilor, s-a dat o bă- 

- talie a,cerbă. Cristian Neagoe 
reușind să ciștige de justețe.
- Clasamentul etapei a treia : 1. 
CRISTIAN NEAGOE (România) 
3h 40:53: 2. Axei Viertler (R.D.G.), 
3. Cornel Nicolae (Dinamo), 4. 
Constantin Căruțașii (Dinamo), 
5. Dumitrache Ologu (Metalul 
Plopeni) — același timp ; 6.
Frank Jesse (R.D.G.) 3h 41:39, 7. 
Jurgen Trawny (R.D.G.), 8. Cor
nel Popa (Metalul Plopeni). 9. 
Salih Korkmaz (Turcia), 10. 
Frank Bauta (R.D.G.) — același 
timp. In acest pluton s-a aflat 
și Mireea Romașcanu.

Clasamente generale : indivi
dual : 1. MIRCEA ROMAȘCANU 
10b 41:38 ; 2. Frank Bauta
lOh 41:43; 3. Gheorghe Kleinpeter 
(Dinamo) 10b 41:47; 4. Ionel Gan- 
cea (Dinamo) lOh 41:48; 5. Frank 
Jesse 10h 43:40 ; 6. Cristian Nea
goe lOh 43:53; 7. Constantin Că- 
ruțașu (Dinamo) 10b 44:03; 8.
Jurgen Trawny lOh 44:39 ; 9. Va
lentin Constantinescu (România) 
iah 44:43; 10. Cornel Nicolae
(Dinamo' lOh 44:44; echipe: 1. 
Dinamo București 32b 06:36 ; 3.
R.D. Germană 32h 09:16; 3. Ro
mânia 32b 10:14; 4. Metalul Plo- 
peni 3ăh 15:05; 5. Steaua 32hl7:M; 
«. Voința Cluj-Napoca S2h 20:00.

Etapa a patra se dispută 
miercuri pe ruta Sovata — 
Gheorghenl — Lacul Roșu — Bi- 
caz — Piatra Neamț, 144 km.
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„NICU VLAD ȘI-A
(Urmare din pag. I)

CONFIRMAT VALOAREA !“

Vlad s-a reîntors cu două me
dalii: una de argint la smuls 
(185 kg, rec. național egalat) 
și cu una de bronz (405 kg) 
(rec. național), cu 5 kg mai 
mult decît obținuse la Kato
wice, unde a devenit campion 
european. Dacă n-ar fi ratat 
227,5 kg la aruncat el ar fi cu
cerit medalie de argint la total 
și la aruncat ! In privința a- 
cestui sportiv foarte talentat, 
cîteva declarații și comentarii 
sînt edificatoare.

Președintele Federației Inter
naționale de Haltere. Gottfried

Schodl (Austria), spunea : „Ni- 
cu Vlad și-a confirmat valoa
rea arătată Ia Katowice, pro- 
gresind efectiv de atunci și 
pină acum". Secretarul general 
al acestui for, Tamas Ajan 
(Ungaria), a declarat : „Sînt 
ferieit că generația tinără se 
afirmă pe pian mondial. Mă 
refer Ia compatriotul meu Sza- 
nyi șî la românul Nicu Vlad. 
Ei sînt sportivii viitorului, cu 
mari perspective Ia această ca
tegorie. La C.E. a cîștigat Vlad, 
acum Szanyi ! Dudul dintre ei 
va continua și ci va fi în in
teresul ridicării necontenite a 
performanțelor. Trebuie să re
cunosc că Vlad a fost un veri-

tabil știm 
ungur".
Ziarul d< 

bîadet" c< 
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a pierdut 
dalii de 
are persp 
eeva mai 
campion 
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ÎNTRE VESTIAR...
O Marcu a fost irezistibil, 

duminică. A trecut cînd și 
cum a vrut de apărătorii tl- 
tișoreni. Șl, mai ales, de 
adversarul lui direct, Pascu. 
mai tînăr cu... 13 anii Drept 
pentru care unii mucaliți 
l-au propus pe Marcu pen
tru... lotul de tineret, ca al 
doilea jucător 1 depășit de 
virată! E ceva să fii atît de 
tînăr la 35 de ani! 0 Dumi
nică, doi jucători al Gloriei 
Buzău și-au aniversat ziua' de 
naștere Dudu Georgescu, de 
două ori cîștigător al „Ghetei 
de aur*, a împlinit 35 de ani, 
iar Gbizdeanu — 29. Mulți 
ani șl multe succese pentru 
amîndoll • Excelentă atmos
feră de fotbal la Buzău. Mi
nunatul public buzoian vine 
la stadion și pentru meciul 
de „speranțe*. Duminică, 
„deschiderea* a fost urmărită 
de circa 13—14 000 de specta
tori. număr pe care nu-1 în
registrăm pe unele stadioane 
de Divizia „A- nici la me
ciurile echipelor mari. E un 
frumos exemplu de fidelitate 
față de fotbal. • Splendid a- 
rată stadionul cel mal mare 
din Cluj-Napoca! Prin munca 
Iubitorilor de fotbal din ora
șul de pe Someș, muncă en
tuziastă, prin preocuparea In
tensă a organelor locale, fru
moasa arenă se prezintă ex
celent sub toate aspectele !

ferit în prima etapă, la ten- 
donu lui Achlle, s-a văzut 
nevoit să părăsească terenul, 
în min »8 după un contact 
mal dur cu vilceanul Cireașă. 
De astă-dată. se pare, lui 
Molceanu b va fl necesară, 
pentru o recuperare comple
tă o perioadă mal lungă. 0 
.Nu mă vezi, nea Dane, m 
ofsaid ?*, i s-a adresat arbi
trului la m moment dat. 
Aurică Beldeanu, în intenția 
de a muta jocul, fie șl pen
tru o clipă, in terenul advers. 
„Nu te văd!, l-a replicat Dan 
Petrescu. Intruclt balonul se 
află In „lS“-le vostru!*. A- 
colo unde, adăugăm noi, era 
mai multă nevoie de el. O 
manevră de diversiune a ex- 
craioveanulul care, cum se 
vede nu l-a reușit. Căci, nu 
ne închipuim ca Beldeanu să 
nu cunoască ehlar deloc ar
ticolul 11 al regulamentului. 
0 „De arbitri ca Dan Petrescu 
avem nevoie ta deplasare, nu 
aici, acasă, la noi*, spunea, 
după meci cineva din antu
rajul formației gazdă. Ciu
dată optică ascunzînd șl des
tul adevăr, nu toți „cavalerii 
fluierului" conducted cum 
scrie la regulament Indife
rent de locul de desfășurare 
a meciului. 0 Antrenorul .Ion 
Oblemenco ne mărturisea ur
mătoarele. înaintea Intîlnirii cu 
Dinamo : „Am vrea să lăsăm, 
aici, o bună impresie și... să 
nu primim prea multe goluri. 
Fiindcă Dinamo este, totuși, 
Dinamo*. Dorințe împlinite

menajările făcute, arată bine 
și meci de meci se dovedește 
neîncăpător pentru miile de 
spectatori care-i umplu tri
bunele. Terenul de joc ar 
trebui Insă mai bine Îngrijit, 
în special in fața celor două 
porți, Șl te orice caz mult 
mal vizibil marcat. 0 Ce 
bucurie poate fi mai mare 
pentru un antrenor decît 
să-șl vadă roadele muncii ? 
Ca de pildă C. Frățilă, de la 
Victoria. Cîțlva dintre jucă
torii allniațl la Ploiești sînt 
crescuți de el de la juniori: 
Mirea, Brumaru, Mânu, ur
su. In special de jocul lui 
Ursu (21 ani) era bucuros C. 
Frățilă : „Nu numai că a Ju
cat bine, dar a și marcat go
lul nostru, pentru el un gol- 
jalon. fiind primul din Di
vizia «A», ta «B» a marcat 
de multe ori, dar în «A» 
golul 11 tot așteptam*. 0 Flo
rae Ispir, căpitanul echipei 
A.S.A. Tg. Mureș, a ajuns la 
un pas de recordul prezențe
lor In Divizia „A“, deținut 
de Cornel Dinu. Dacă ar fl 
jucat șl ta etapa a 5-a el 
ar fl egalat performanța fos
tului jucător dinamovlst. dar. 
accidentat, a fost nevoit să 
privească meciul cu Steaua 
din tribună. Pregătite să o- 
noreze evenimentul. cele 
două echipe nu au scăpat 
prilejul cu atît mal mult cu 
alt Ispir a făcut primii pași 
în fotbal sub culorile Stelei. 
Așa se face că înaintea fluie
rului de început al partidei, 
Ion Alexandrescu, vicepreșe
dintele clubului Steaua, l-a 
oferit o frumoasă cupă, iar 
Cornel Cacovean. președintele 
A.S A. l-a înmînat un buchet 
de flori. 0 ta meciul de la 
Tg. Mureș, echipa Steaua a 
fost condusă de pe margine 
de „secundul* Anghel Iordă- 
nescu. Antrenorul principal. 
Emerlch jenei nu se afla la 
fața locului, el fiind la a- 
cea oră tn Danemarca, pen
tru a urmări la lucru pe 
Vejle B. K.. adversara Stelei 
din primul tur al Cupe! cam
pionilor europeni, s Hune- 
doreanul Mateuț a marcat 
golul al treilea în meciul cu 
F.C.M. Brașov cu un superb 
șut de la 30 m, mingea oprin- 
du-se în vinciul din dreapta 
porții brașovene. Un gol 1- 
dentic — și tot al treilea — 
a înscris Mateuț și în meciul 
cu Rapid (9—0), cu singura 
deosebire că atunci mingea 
poposise în colțul din dreap
ta porții. Șl Încă ceva. Am
bele goluri au fost marcate 
în aceeași poartă, dinspre pe
luza I a stadionului Corvl- 
nul. Să se fi antrenat Mate
uț mal mult la această poar
tă 7 0 Președintele lui F.C.M. 
Brașov, Dumitru Dragomir. 
punea înfrîng-erea de la Hu- 
nedoare și pe seama lipsei 
de efectiv. „Jucăm fără St. 
Vasile. Manciu, Batacliu — 
și Cristea. dispărut fără ur
mă*. Oare numai acestea să 
fie cauzele tnfrîngerii la scor 
de la Hunedoara? 0 Portarul 
brașovean Barba a fost în
locuit ta minutul 32 cu Pol- 
gar, pentru că primise patru 
goluri Trebuie să recunoaș
tem însă că Barba n-a avut 
nici o vină, toate cele patru 
goluri primite fiind impară- 
bile 0 Cămătaru a făcut o 
primă repriză foarte bună, a 
șl Înscris un gol splendid cu 
capul, după care, în cea de 
a doua, a redus simțitor mo
toarele (la 3 zile după me
ciul cu Finlanda, firesc) 0 
Foarte bună prestația tînăru- 
lul Badea (18 ani)-. Coautor 
Inteligent la două goluri, ac
tiv, suturi puternice la poar
tă. Publicul craiovean a în
ceput să-l prețuiască, dovadă 
că în min. 60. cînd a fost 
Înlocuit cu Cîrțu, „tribunele* 
și-au manifestat regretul 0 
Bleu a înscris un gol frumos. 
„Are cap. spunea un susți
nător. E un bun șahist* 0 
Șolman a făcut o partidă 
bună, învingîndu-1 clar de 
vreo două ori pe Ungureanu. 
Păcat că el a fost accidentat 
(entorsă gravă a gleznei) la 
un atao al Iul Ad. Popescu 
care n-a intenționat așa ceva, 
firește, dar care putea mani
festa mai multă grijă tn mo
mentul căderii peste bă
căuan.

...Șl GAZON

Făcind o comparație cu 
observațiile privind celelalte 
jocuri ale .rundei* cu nr. 5. 
se pare că la Cluj-Napoca s-a 
disputat una dintre parti
dele reușite ale acestui mo
ment al campionatului. Pri
mul și marele avantaj l-a re
prezentat faptul că ambele 
echipe 
cutai”, 
pentru 
urmărit. - prin 
fensive. aceste 
ce ale spectacolului 
tic. doar închiderea 
rilor spre propria 
A rezultat o partidă 
acțiuni ofensive, cu 
suturi, cu faze dramatice 
ambele

La 
revăzut 
preconcepute, 
tactice 
Remus 
făleanu 
canism 
tă să alunge elementul 
tîmplare din jocul lor. 
tre oamenii mai puțin cunos- 

..A“, 
lfi- 
se- 
al 
a 

despre va-

t faptul că 
au jucat „cartea 
O subliniere, 

antrenori, care 
tacticile 
mari

ata- 
deci. 
n-au 

de- 
i inami- 

fotbalis- 
drumu- 
poartă. 

cu multe 
destule 

la
buturi.

formația 
partitura 

a 
prelucrate.

Vlad și Alexandru Ui- 
alcătuiesc 
echilibrat.

clujeană am 
traseelor 

schemelor 
Elevii lui

un
care

me- 
cau- 

în- 
Din-

lorosul . international bucu- 
reștean. Si duminică, la 
Cluj-Napoca, el a cules multe 
și meritate aplauze pentru o 
serie de acțiuni în care și-a 
arătat din plin virtuozitatea și, 
mai cu seamă, specialitatea de 
a suta fără pregătire, surprin
zător și derutant pentru 
tar. Toate foarte bune 
aici. Credem insă. că. 
marea lui dorință de_a fi 
mai 
mite 
turi 
tile.
pe 
aruncări de la margine 
ferent de locul unde se află 
în momentul cînd formația lui 
beneficia de o asemenea 
aruncare si. uneori, neglijează 
pasa 
ber. 
rînd 
în fața 
apărători 
iizindu-și 
din anii

util echipei. Hâtri 
eroarea de a face 

suplimentare, multe 
Execută comerele 

ambele părți.

por- 
ptaă 

ta 
rit 

eo-
efor- 
inu- 

de 
efectuează - 

indi-

ntase

(Bul- 
mova 
ireau 
’ogă-
> m:
2,75 : 
2,75 :

ictus 
lakos 
'alley 
rgian 
I. M.

>ala : 
-47) ;

ugo- 
c 7 : 
>c 9:
>—80.Co- 
-0) ; 
xvn’a

cuti pe scena Diviziei 
mijlocașul Stoica ne-a 
sat o impresie deosebită. 
condîndu-1 pe omul nr. 
meciului. Hagi. Si. 
venit iar vorba

1 
iată.

către un 
excelent 
..cascade* 

unui 
adversi.
jocul 

de început ai ca
rierei, Hagi poate tinde spre 
un record pe care 1-1 propu
nem de pe acum. Să fie pe 
terenul de fotbal și in anul 
2000 ! Ar avea, atunci, vîrsta 
de acum a lui Dudu Georgescu.

coechipier 11- 
plasat. nrefe- 
de driblinguri 
..zid* de 3—4

Raționa- 
de acum,

Eftimie IONESCU

5-d SCHIMBAT DOAR MIȘCAREA

la un e- 
obiectiv — 
de activl-

Profilul general al ul
timei etape ?

Să recurgem 
lement cit de cit 
numărul și zona
tate ale jucătorilor remar
cați. adică notati cu litere 
mari. Bilanțul ar fi urmă
torul :

Portari 2 ; fundași 26 ; 
mijlocași 25 ; înaintași 13.

La prima vedere, numă
rul înaintașilor remarcați 
ar fi mic. Și așa și _____ 
dnte’carede?iln« si 
Hagi. notat în ge
neral în linia a doua) provin 
dintr-o linie „de doi*, după ce 
cu decenii în urmă linia de 
atac clasică era forma
tă din cinci înaintași.

să no- 
asezarea 

ar tre- 
formula 

fun-

rii*. prin retragerea lui 
Zagalo în linia de mijloc. 
Astăzi, dacă ar fi 
tăm. de pildă, 
liderului (Steaua), 
bui să recurgem la
1—2—4—2—2. cu doi 
dasi centrali. eu doi la
terali mai mereu avansați, 
pe linia închizătorului și 
a celuilalt mijlocaș de
fensiv. cu doi mijlocași o- 
fensivi si cu cele 

vîrfuri pe 
•unoaștem. 
ruvinte, ne

De

două 
care le 
Cu alte 

_ apropi-
' em de formula de
acum 50 de ani, 1—2—3—5. ta 
care cei doi erau... fun
dașii laterali, mijlocașii de 
atunci jucau la extreme. 
încadrîndu-1 pe halful

cele mai multe ori. ata- centru. închizătorul de as-
canții-vîrf de lance ră- tăzi. iar interii erau mlj-
mîn uneori chiar unul sin- locasii avansați de ■s-
gur ta fiecare echipă. asa tăzi.

astăzicum a fost cazul lui Jor- Ceea ce contează
dao la portughezi sau al lui 
Lacombe la francezi —
ne-am gîndit la 
dintre cele mai bune 
pe ale
ta.

Sigur
intr-o

turneului din

că e greu să 
formulă 

echipe, 
aducem

1-
lienilor
chiar la

două 
echi- 

Fran-

prinzi 
dinamica 

După cum 
aminte, cele-

■2—4 al brazi- 
devenise 1—4—3—3 
nașterea „așeză-

primul rind, <11- 
Și, ca un corolar, 

de ae- 
celor 10 
Asta e

este, in 
namica. 
extinderea sferelor 
tivitate ale tuturor 
Jucători de cîmp. 
ceea ce contează in lupta 
tot mai aprigă de pe tere
nurile de fotbal. Formule
le de echipă, in lipsa miș
cării, sînt doar litere ta 
marmură».

loan CHIRILA

SI DESPRE PERIOADA DE ÎNTRERUPERE
Lin stadion întreg venise 

cu gîndul că va asista la vic
toria echipei favorite. Dar. 
așa cum se întîmplă de multe 
ori. socoteala de acasă...

Pentru că, pe neașteptate, 
cealaltă promovată. Victoria, 
s-a prezentat la Ploiești bine 
armată pentru un joc de uzu
ră. in care să reziste unui atac 
de durată, dar deloc percu
tant. deloc incisiv, să rezis
te unei presiuni mai mult 
hice decît fotbalistice, 
rea și Brumaru au primit 
cina de a face mereu 
schimbul la ..vîrful de lance* 
al Petrolului (vîrf care nu 
prea a existat, responsabilii cu 
suturile. Mocanu și O. Grigore, 
venind din linia a doua). 
Mânu și Custov (dar mai ales 
cel dinții) au devenit adevăra
te rampe de lansare a contra
atacurilor pentru Ursu si 
Glonț (spre final și pentru V. 
Radu). în timp ce 
uneori pistonul 
legătura dintre 
defensivă. Prinși _  ___
ghina unui joc strict cu o a- 
părare supranumerică ta fată, 
ta care Vlad și Stredie trebu
iau să rupă acțiunile de atac, 
petroliștii au putut găsi cu 
greu soluția pentru a „sparge* 
zidul întîlnit în cale. Iar a- 
tunci cînd au reușit, le-a 
apărut în fată Nitu. ca o sCn- 
că de netrecut (a trebuit ti

sar-
eu

Marcu era 
care făcea 
ofensivi si 

in men-

Goanțâ — intre portarul Liliac și fundașul Ion Marin — 
reia in plasă centrarea lui Șt. Popa, inscriind al treilea gol 
al Rapidului, in partida cu F.C. Bihor Foto : R. MIHÂESCU

intervină singura greșeală 
din joc a lui Mirea pentru ca 
Nuță să 
cesta a 
Petrolul 
dar nu 
Victoria 
contraatacat 
priza a doua dnd. profittad și 
de ..bulevardele* din apărarea 
petrolistă. nu numai că a 
deschis scorul, dar putea să 
cîștige in final, după ce fuse
se egalată.

Așa se InHmplă cînd peri
oada de întrerupere a campio
natului nu e bine folosită. 
Poate că va fi mai bine par
cursă cea care’ urmează. Pen
tru că Petrolul a jucat mult 
măi slab decît ta meciul de 
acum trei săptămtai. de la 
București, cu Rapid.

Mircea TUDORAN

cam a- 
pe care 
tentorial, 
in care

egaleze). Si 
fost meciul 
l-a dominat 
l-a cîștigat. 
a stat .Ja cutie* si a 

viguros ta re-

De la perfecta refacere a tu
turor sectoarelor tribunelor și 
pînă la reamenajarea vestia
relor, astăzi la nivelul insta
lațiilor moderne ale genului. 
Pe clnd un meci lnter-țărl la 
Cluj-Napoca 7 Oare nu ar fi 
bine ca, tn continuarea ini
țiativei F.R.F. de a prezenta 
echipa națională în dt mai 
multe orașe din țară, să fie 
acordat un meci șl importan
tului centru sportiv transil
van? 0 Intllnlre, pe stadio
nul clujean, cu unul dintre 
cel mai cunoseuți ctntărețl de 
operă al țării noastre, Octav 
Enlgărescu : „De cite ori sînt 
In orașul tinereții mele artis
tice, nu uit să vin și la me
ciurile Iul „U*. Ce mare 
bucurie trăiesc astăzi 1 Un 
stadion arhiplin, un joo de 
excelentă calitate Intre două 
formații studențești, specta
tori corecți și entuziaști. 
»U* trăiește o nouă tinerețe. 
A cîta 7* 0 în lotul Sportu
lui studențesc este în plină 
desfășurare un campionat 
de... șah! în adevăr, aceasta 
este pasiunea fotbaliștilor 
bucureștenl tn orele lor li
bere. Competiția nu s-a oprit 
nici In timpul zborurilor spre 
și de la Cluj-Napoca. Lide
rul clasamentului, Coraș. 0 „Dacă astăzi Ciocan, Stoica și 
Cîmpeanu Joacă bine, nu pu
tem pierde*, afirma, înainte 
de joc, președintele clubului 
clujean. Remus Cîmpeanu. 
Șl. în adevăr, atît Ciocan cît 
șl Stoica s-au comportat re
marcabil, Iar Cîmpeanu a 
avut șl el o prestație satis
făcătoare. Șl „u* n-a pier
dut I... 0 După o scurtă pe
rioadă de stat pe tușă, Mol
ceanu și-a făcut reintrarea 
(cu brio, Clnd mijlocașul- 
pÎs ton Intre cele două care
uri), dar, Insuficient refăcut 
de pe urma accidentului su-

doar pe Jumătate — cu con
tribuția majoră a marilor „ri
sipitori* de goluri — Varga și 
Văidean, proaspetele achiziții 
ale „ex-campioanel*. ce con
trast cu randamentul foarte 
bun a! Iul Topolinschi 1 0
Crișan „micuțul* Crișan, a 
fos* singurul atacant care s-a 
zbătut In formația olteană. în 
rest, „bulevarde* pe ambele 
flancuri șl pe la fundașii 
centrali un Eftlmle neinspi
rat. un portar Clurea nesigur’ 
etc 0 După acest egal în 
fața Victoriei București, pre
ședintele clubului ploieștean, 
fostul Internațional Mircea 
Dridea, a știut să treacă 
peste amărăciunea semi-eșe- 
cului și să-i felicite pe antre
norii formației bucureștene, 
L Nunweiller șl C. Frățilă, 
foști coechipieri la echipa 
națională. 0 Portarul Nițu 
(Victoria) a reușit la Plo
iești un meci senzațional, cu 
intervenții in extremis, care 
i-au exasperat pe susținătorii 
Petrolului. De ce a jucat 
Nițu șl nu Eftimescu, titula
rul postului ? — l-a întrebat, 
după meci, pe antrenorul I. 
Nunweiller. „Pentru că, stu
diind — pe video — două me
ciuri ale ploieștcnilor, mi-am 
dat seama că ei șutează nu
mai pe sus. Or, Nițu este 
specialist Ia «culesul» unor 
astfel de baloane. în plus, 
iese foarte bine, din poartă, In 
Intimpinarca mingilor. Șl Nițu 
s-a achitat foarte bine de 
sarcina lui* — a venit răs
punsul 0 Din ce în ce mal 
bun acest Bujorel Mocanu, 
purtător al unul nume, ilus
tru, din „echipa de aur* a 
Petrolului, fostul Internațional 
Mihat Mocanu. Duminică, tn 
partida cu Victoria, Mocanu 
a fost unul dintre cel mai 
activi jucători de pe teren. 0 
Stadionul Petrolul, după rea-

REUNIREA LOTURILOR REPREZENTATIVE
Iert s-a reunit In Capitală lo

tul reprezentativ al țării noastre 
tn vederea Importantei lntfliiirl 
eu echipa Angliei din prelimina
riile C.M., care se va' disputa la 
11 septembrie, pe stadionul 
Wembley din Londra, ta cursul 
dimineții componențli lotului au 
efectuat un complex control me
dical la Centrul de medicină 
sportivă 23 August, tn vederea 
stabilirii cît mai exacte a stării 
de sănătate a fiecărui Jucător.

După-amlază a avut loc primul 
antrenament.

Tot ieri s-au reunit și jucă
tori! selecționatei de tineret. 
Față de lotul stabilit initial, a 
mai fost convocat șl craioveanul 
Badea.
0 FEDERAȚIA ROMANA DE 

FOTBAL aduce la cunoștința 
cluburilor și asociațiilor sportive eă efectuează legitimații noi pen

tru copil și juniori numai In 
zilele de luni, marți șl miercuri, 
pînă la ora 9. In celelalte zile, 
serviciul de legitimări nu va 
primi nici un act pentru noi le
gitimări.

0 IN CADRUL „CUPEI RO
MÂNIEI*, competiție ce se dispu
tă sub egida ..DACIADEI*. ta 
ziua de 12 septembrie va avea 
loc o nouă etapă. Competitoare 
tint formații din campionatele 
județene (ta număr de 19) și 
campionatul Diviziei ,.C“. în to
tal se -dispută 58 de jocuri. Me
ciurile vor Începe la ora 16.

• Tragerea obișnuită PRONO- 
EXPRES de astăzi. miercurt 4 
septembrie. va avea loc In Bucu
rești, in sala clubului din str. 
Doamnei nr. t, eu Începere de la ora 14,30. Numerele cistigă- 
toare vor fi radiodifuzate la ora 
ÎS pe programul H, la era S3 
pe programul 1. precum 0 a 
doua zi, ora i,3S tot pe programul L
• Cu prilejul desfășurării tn 

tara noastră a Campionatelor Mondiale de Box — Tineret, du
minică I septembrie va avea fie 
tragerea EXCEPȚIONALA PRO-

ADMINISTRAȚIA DE STAT LOTD-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
NOEXPRES — BOX, la care se 
•tirlbuie importante cfstiguri ta 
autoturisme „DACIA 1300*, mart 
sume de bani, precum și excursii 
ta R.S. Cehoslovacă. Procurați-vă 
din timp biletele.

0 Duminică 3 septembrie, 
concurs Pronosport cu meciuri 
din prima etapă a campionatului 
italian — prima ligă — șl cu cele 
din Divizia națională B. Dar 
lată cum arată acest con
curs : 1. A talan ta — Roma ; 3.

Bari — Milan ; 3. Fiorentina — Sampdoria ; 4. Inter — Pisa ;
>. Juventus — Avellino ; *. Na
poli — Como ; 7. Udlnese — To
rino ; 3. Verona — Lecce ; ». 
Metalul Plopeni — A.S. Mizil ; 
10. Delta Tuloea — Oțelul Galați; 
H. 1.C.SJM. — Progresul Vul
can ; 12. Mecanica Fină — Auto
matica : 13. C.SJd. Reșița — 
Gloria Bistrița

0 Informăm partlclpanțll ©ă ASTĂZI șl MIINE slnt ultimele

zile pentru procurarea biletelor 
la tragerea obișnuită LOTO de 
vineri 6 septembrie.

0 ClȘTIG URILE CONCURSU
LUI PRONOSPORT DIN 1 SEP
TEMBRIE. Cat. 1 : (13 rezultate) 
106 variante 100’/» a 447 le! si 
1.329 variante 25% a 112 lei. cat 
a n-a : (12 rezultate) 2.003 va
riante 100% a 70 lei Și 17 970 va
riante zs% a 1« lei. Cîșt’gul de 
cat. a 3-a fiend sub plafonul 
minim de M lei conform regu
lamentului fondul acestei cate
gorii a fost atribuit celorlalte 3.



C.E. DE TIR PENTRU ARME CU GLONȚ
<a

Adunarea generală a federațiilor naționale și al 2-lea Congres
științific pe probleme de

OSIJEK, 3 (prin telefon).
Nu întîmplător. acest pito
resc oraș din nordul Iugosla
viei a primit onoranta sarcină 
a organizării celei de a 20-a e- 
diții, jubiliare, a Campio
natelor europene de tir pen
tru arme cu glonț : gazdele 
aniversează, la rîndu-le. nu 
mai puțin decît două secole de 
tir în orașul lor. prima aso
ciație de profil fiind înfiin
țată pe aceste meleaguri. în 
anul 1785 ! Prilej de mîn- 
drie. așadar. pentru orga
nizatori. care, c&l puțin pînă 
în momentul de. fată, au fă- 

'cut tot ce le-a stat în putintă 
nentru a-i primi pe cei 
535 de trăgători din 26 
de țări europene în cele mai 
bune condiții. Mai mult chiar, 
în cinstea campionatelor eu
ropene. la Osijek. a fost 
construit un poligon nou. 
foarte modern, care . se a- 
daugă celor deja existente, 
la același înalt nivel tehnic, de 
la Titograd șl Zenica. toate a- 
ceste obiective făcînd din 
țara vecină si prietenă un a- 
devărat centru de interes al 
marii performante în tirul in-

tir completează programul
ternational. Miine (n.r. as
tăzi) are loc festivitatea de 
deschidere a campionatelor 
europene, primele probe o- 
flciale urmînd să se derule
ze joi : pistolul viteză si 
pistolul sport (manșele I). 
în întreceri urmînd să intre 
Corneliu Ion. Gratian Calotă si 
Constantin Tirloiu (viteză). 
Ana Ciobanu, Silvia Kaposztay 
si Maria Macovei (sport).

Să mai amintim , că eveni
mentul de la Osijek prilejuieș
te si alte cîteva acțiuni im
portante ale tirului euro
pean. Cu acest prilej. va 
avea loc cea de a 5-=a Adunare generală a federațiilor națio
nale de tir din Europa (la 
care au aderat pînă acum 43 
de țări). în cadrul căreia vor 
avea loc alegeri. Concomi
tent. va fi organizat si cel 
de-al Z-lea Congres european 
de medicină, psihologie si pe
dagogie în tir, inițiativă ro
mânească. menită să con
tribuie efectiv la progresul 
disciplinei în Europa sl în 
lume. Vor susține comunicări 
Si un grup de medici români.

Radu TIMOFTE

SPORTIVELE NOASTRE 
AU DOMINAT 

ÎNTÎLNIREA CU 
ECHIPA ITALIEI

BUȘTENI, (prin telefon), 
în sala ..Caraimanul“ din 
localitate s-a desfășurat, timp 
de două zile. întilnirea inter
națională de gimnastică rit
mică dintre ' echipele re
prezentative ale României si 
Italiei. Aproape 1500 de spec
tatori au asistat la o în
trecere de bună valoare teh
nică si artistică în care 
sportiva noastră Doina Stăi- 
culescu a dominat cu autori
tate atît concursul gene
ral. din prima zi. cit si .fina
lele pe obiecte. Iată rezul
tatele înregistrate : echipe — 
România 191,90. Italia 186,55 ; 
individual compus — Doina 
Stăiculescu 39.70, Alina Dră- 
gan 39,20. Florentina Buta- 
ru 38.10. Simona Brusa (Ita
lia) 37,85. Elena Mosada (Ita
lia) 37.55. Mirela Drăgulici
(România) 37,50. Multipla
campioană a României. Doina
Stăiculescu. a terminat în
vingătoare în toate cele pa
tru finale pe obiecte, la mă
ciuci ea obtinînd nota maximă 
atît în prima zi. cit si în a 
doua ! (Victor ZBARCEA — 
coresp.).

DIN NOU: KARPOV-KASPAROV
După desfășurarea a 48 

de partide, ia cursul cărora au 
fost efectuate 1655 de mu
tări. ta peste 200 de ore de 
joc. disputa pentru titlul mon
dial de șah. dintre deținătorul 
„coroanei", Anatoli Karpov 
(34 ani), și mai tinărul său șa- 
langer, Gary Kasparov (22 
ani), s-a încheiat brusc... La 
scorul de 5—3 pentru Karpov, 
la Intervenția președintelui 
forului sahistic internațional, 
filipinezul Florencio Cam- 
oomanes. meciul a fost în
cheiat, la 15 februarie invo- 
cîndu-se epuizarea fizică si 
nervoasă a celor doi competi
tori ! FIDE a decis reprogra- 
marea intîlnirii. dar în con
diții noi.

Ieri, la Moscova, a reînceput 
disputa pentru campionatul 
lumii, numai că ea a fost li
mitată. prin regulament, la 
24 de partide. învingătorul

trebuie să acumuleze cel ou Un 
12.5 puncte (partidele re
miză stat luate acum, ta
considerare !). Dacă scorul 
va fi egal (12—12) titlul ră-
mîne în posesia actualului
campion, iar dacă acesta va 
Pierde, el are drept Ia un nou 
meci-revansă.

întilnirea are loc in sala 
de concerte Ceaikovski (1500 
locuri), marți, joi si sîm- 
bătă (Întreruptele se joacă 
miercuri, vineri si dumini
că). Lunea este zi de odihnă. 
Cei doi jucători au ca secun
danți pe marii maestri Igor 
Zaițev și Serghei Makarișev
(Karpov) marele maestru
Iosif Dorfman si maestrul
Aleksandr Nikitin (Kaspa
rov).

Prima partidă s-a întrerupt 
la mutarea a 42-a cu avantaj 
pentru Kasparov, care a avut 
piesele albe.

BORIS BECKER ÎNVINS DE JOACHIM NYSTROM !

C-M. DE BOX
(Urmare din pag. 1)
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Dumitrescu i-a făcut 
nu fără a trece însă si 
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ale judecătorilor a apărut 
doar numele boxerului ro
mân. Dumitrescu obține ast
fel o victorie prețioasă.

Foarte expeditivi s-au do
vedit si boxerii" de la, „u- 
șoară". Cinci dintre cele 8 
partide ale categoriei s-au 
încheiat înainte de limită. 
Printre acestea si una care 
ne-a produs o mare satisfac
ție. Reprezentantul nostru 
Ion Pal s-a dovedit, din nou, 
un ăportiv redutabil, cu un 
pumn de temut pentru orice 
adversar. în meciul de ieri, 
el l-a învins prin abandon 
în prima repriză pe puternicul 
boxer turc Aii Citak. La ju
mătatea rundului, ambii pu
gilist! îsi „tatonaseră" for
țele prin lovituri năpraznl- 
ce. Pal se mobilizează apoi 
exemplar si cu un croșeu de
dreapta își ’ expediază ad
versarul la podea. După
numărătoare. Citak reia cu
rajos lupta, dar stăpîn pe 
situație este ■ românul. Pal
a provocat un nou schimb, a 
plasat un nou si clasic croșeu 
în bărbia lui Citak. care este 
numărat în picioare, după care 
arbitrul de ring îl trimite 
pe sportivul turc „la colt", 
consfințind. astfel. victoria
lui Ion Pal. prin ..superiorita
tea netă".

Tot la această categorie. o 
partidă de antologie au oferit 
Radames Castillo (Cuba) si 
Mario Munos (S.U.A.). Cei doi

ACTUALITATEA ATLETICĂ
• La un concurs în locali

tatea Kuusankoski. în Fin
landa. în cursa de 800 m pe 
primele locuri s-au clasat 
alergătoarele române Miti
ca Junghiata (2:03.34) si Vio
leta Beclea (2:03.97).
• La Stockholm a avut loc 

meciul dintre echipele Suediei 
si Finlandei. încheiat cu un 
dublu succes al gazdelor: 227 
—182 la bărbați si 166—156 la 
femei.
• Cursa de 15 mile (24,140 

km) de la Charleston a revenit 
norvegiencei Grote Waitz în 
1-.24:58. respectiv americanu
lui Steve Taylor 1.16:25.

• în competiția de la 
Riccione. în Italia. Calvin 
Smith (SUA) a cîștigat 200 m 
în 20.62 iar coechipierii săi 
Larry Myricks si Louise Ritter 
au obtinut victoria la lun
gime — 8.17 m respectiv. la 
Înălțime — 1.95 m.

--------------------------- REZULTATE TEHNICE ---------------------------
GALA I

Cocoș: M. Galal (Egipt) b.ab. 1 T. Rarvat (Iugoslavia). R. 
Diaz (Cuba) b.ab. 1 R. Valla (Porto Rico), G. Joerg (R.D.G.) 
buib. 3 N. Dusan (Cehoslovacia). Fr. Mercier (Canada) b.p. 
M. Chairibl (Algeria), S. Șașev (Bulgaria) b.p. J. Torz (Polo
nia), K. Khvicea (UR.S.S.) b-ab. 1 L. Bognar (Ungaria), S. 
Young (S.U.A.) b.ab. 1 M. Kintu (Uganda), Daniei Dumitrescu 
(România) b.p. Hae Myung Chung (Coreea de Sud) ; ușoara : 
M. Partenis (R. F. Germania) b.p. M. Metzger (Ungaria). W. 
Saeger (R.D.G.) b.ab. 1 G. Okwela (Uganda), S. Sokolov 
(U.R.S.S.) b.ab. 3 W. Vesa (Finlanda), H. Kovacev (Bulgaria) 
b.ab. 3 H. KoUl (Algeria), S. Foran (Anglia) b.ab. 3 T. Kojima 
(Japonia), R. Castillo (Cuba) b.p. M. Munos (S.U.A.), Ion Paul 
(România) b.ab. 1 A. Citak (Turcia), Sin Yong Gwon (R.P.D. 
Coreeană) b.p. J. Navedo (Porto Rlco) ; mijlocie : M. Atana
sov (Bulgaria) b.p. E. Noi (Anglia) ; grea A. Șoloklan 
(U.R.S.S.) o. neprez. S. Hervieux (Canada), F. Savon (Cuba) 
b.ab. 1 iile Corbu (România).

GALA A D-a
Pană : M. Moffa (Canada) b.ab. 1 W. Lumu (Uganda), Kang 

Suk Lee (Coreea de Sud) b.p. P. Jakobson (Suedia). Daniei 
Măeran (România) b.p. R. Perez (Cuba), K. Tatar (Turcia) 
b.ab. 1 K. Kazuya (Japonia), D. Kaim (Polonia) b.p. M. 
Arauth (Irlanda). Son Mun Jim (R.P.D. Coreeană) b.p. K. 
Kaunisto (Finlanda), Al. Rîșkov (U.R.S.S.) b.p. J. Kanactie 
(Franța), H. Joerg (R.D.G.) b.p. G. Parisi (Italia) ; semimijlo- 
cie : Ștefan Drlșcu (România) b.k.o. 1 A. Kadîr (Turcia), A. 
Stoianov (Bulgaria) b.ab. 2 G. Akena (Uganda), G. Kennet 
(S.U.A.) b.p. S. Brajnikov (U.R.S.S.). M. Karacson (Ungaria) 
b.ab. 1 St. Kortis (Cehoslovacia), D. Tomasevic (Iugoslavia) 
b.p. N. Bouakaz (Algeria), S. Unglaub (R.F. Germania) b.p. 
Tai Ju Kim (Coreea de Sud), J. Lemus (Cuba) b.k.o. I M. 
Kuyawa (Polonia) ; semigrea : Vasile Damian (România) b.p. 
J. Camejo (Cuba), R. Ryl (R.D.G.) b.p. N. Lapkov (Bul

FLUSHING MEADOWS. La 
actuala ediție a „interna
ționalelor" de tenis ale S.U.A. 
au existat. desigur. unele 
surprize, pe care le putem 
numi minore, ta raport cu cea 
petrecută în ziua a șap
tea a competiției, cînd. unul 
dintre favorit!. vest-germa- 
nul Boris Becker, a fost în
vins. în „optimi", de suede
zul Nysirom cu 3—6, 4—6,
6—4, 4—6. Iată celelalte rezul
tate din această fază: 
McEnroe — Smid 6—3. 7—5, 
6—2 Wilander — Holmes 7—6.
6— 1. 7—5, Jarryd — Mayotte
7— 6. 7—6. 6—4. în „sferturi" se 
vor tatîlni McEnroe cu Nys- 
triirn și Wilander cu Jarryd.

La femei: Zina Garrison 
— Kate Gompert 6—3. 6—2,

Helena Sukova — Carling Ba
ssett 4—6, 7—6. 7—5. Chris
Evert-Lloyd — Robin Whi
te 6—2. 6—4. Martina Navrati
lova — Catarina Lindqvist 
6—4 ,7—5. Hana Mandiikova •— 
Kathy Jordan 7—5. 3—6. 6—1,' 
Pam Shriver — Alycia Moul
ton 6—2. 6—4. Șteffi Graf (16 
ani) — Manuela Maleeva
6—2. Claudia Kohde-Kilsch
— Wendy Turnbull 5—7, 7—5. 
6—2. în „sferturi" se vor 
afla fată în fată : Evert- 
Lloyd — Kohde-Kilsch, Graf
— Shriver. Navratilova — Ga
rrison. Sukova — Mandiikova. 
La dublu femei (turul doi) 1 
Horvath. Ruzici — Antonopo- 
lis, Henrickson 0—6, 7—6,
6—3. La juniori (turul I) ț 
Tim Trigueiro (SUA) — Mib- 
nea Năstase 7—6. 6—2.

A FOST ALCĂTUIT LOTUL ANGLIEI PENTRU MECIUL 
CU ROMANIA

garia).

Selecționerul Bobby Robson a 
anunțat lotul de 24 de jucători 
din oare va a alcătuită formația 
pentru medul cu echipa Româ
niei, programat la 11 septembrie, 
pe stadionul Wembley din Lon
dra. De notat că din lot fac 
parte toți cd 22 de selection a- 
blll care au participat la turneul 
din Mexic sl S.U.A. plus Wood
cock și Martin. Iată lista com
pletă a jucătorilor : Shilton
(Southampton), Bailey (Man
chester Utd.), Woods (Norwich)

— portari. Anderson (Arsenal). 
Stevens (Everton), Sansom (Ar
senal), Fenwick (Q.P. Rangers), 
Watson (Norwich) Wright (Sout
hampton), Martin (West Ham), 
Butcher (Ipswich). Robson (Man
chester Utd.), Reid (Everton), 
Bracewell (Everton), Steven (E- 
verton), Hoddle (Tottenham). 
Wilkins (Milan), Waddle (Totten
ham), Barnes (Watford), Dixon 
(Chelsea), Hateley (Milan). Li
neker (Everton), Francis (Samp- 
doria), Woodcock (Arsenal).

boxeri au beneficiat de arbi
trajul excelent al japonezu
lui Toshihiro Ishimaru, care 
i-a lăsat De protagoniști 
să-și etaleze calitățile. Am 
asistat la serii incredibil de 
lungi. adevărate „oloi" de 
lovituri expediate de am
bele părți. care au ridicat 
tribunele în picioare, si au 
pus judecătorii în mare în
curcătură. A fost declarat cîș- 
tigător cu 3—2 Castillo.. dar 
decizia putea reveni la fel de 
bine si americanului. •

„Greul" nostru Ilic Corbu 
s-a dovedit încă... necopt pen
tru o competiție atît de mare. 
Cubanezul Felix Savon — se 
pare urmașul lui Teofilo Ste
venson în reprezentativa țării 
sale — a obținut victoria ra
pid, prin abandon in primul 
minut, timp în care, însă, a 
primit și un avertisment pen
tru box neregulamentar.

Revanșa, am putea spune, a 
venit... rapid. în gala de seară, 
„pana" Daniel Măeran și-a de
monstrat superioritatea tehnică 
în fata lui Rafael Perez (Qu- 
ba), un boxer tenace, insistent 
și cu o excelentă pregătire fi
zică. Garda inversă a boxeru
lui român l-a incomodat pe cu
banez, care a primit numeroa
se directe și croșee de întîm-

pinare, fiind complet derutat 
de jocul de picioare al Iul 
Măeran, pe care timp de două 
reprize nu prea l-a... atins. A- 
bia în rundul trei, cînd Măe
ran a cedat fizic (!?), Perez a 
atacat și a lovit mai mult. Dar 
nu suficient pentru a schimba 
hotărîrea judecătorilor : victo
rie la puncte (5—0), Măeran.

Foarte eficace s-a dovedit a 
fi „semimijlociul" Ștefan Driș- 
cu. El a debutat în competiție 
printr-o victorie rapidă — k.o. 
intr-un singur minut — în fa
ța lui Aydin Kadîr (Turcia). 
Acesta din urmă a acuzat lo
viturile primite la stomac și, 
după ce a fost numărat o dată, 
la a doua fază- similară a fost 
k.o. !

Finalul galelor de ieri a în
semnat și o mare bucurie pen
tru miile de spectatori. „Semi
greul" nostru Vasile Damian 
l-a întrecut la puncte, cu o de
cizie de 5—0. pe sportivul cu
banez Jorge Camejo. A fost o 
partidă de mare tensiune, ur
mărită în picioare de asistență. 
S-au schimbat lovituri puter
nice de ambele părți, mai e- 
ficace și precise fiind' ale ro
mânului, care și-a obligat ad
versarul să termine meciul în 
defensivă. Decizie : 5—0 în fa
voarea lui Vasile Damian !

CAMPIONATE • CUPE
ELVEȚIA. După cum am anun

țat, Xamax Neuchatel a dispus 
cu M de F.C. Ziirich, jucflînd 
fără Stilieke (suspendat). Golu
rile învingătorilor au fost mar
cate de Jaccobaci, Perret, Lttthi 
în prima repriză. Da reluare Liithi 
a mai. înscris alte 3 goluri, 
Mottiez 2 și Perret. Astăzi, 
Xamax Neuchatel va juca în de
plasare cu La Chaux-de-Fonds.

ITALIA. Preliminariile ,,Cupei“: 
Palermo — Juventus 1—3, Cam- 
pobasso — Roma 0—0, Lazio — 
Sampdoria 0—0, Ancona — In- 
temazionale 1—4, Empo-li — A- 
vellino 1—1, Piacenza — Verona
1— 1, Pisa — Cremonese 3—1, Mi
lan — Arezzo 3—1, Cagliari — U- 
dinese 1—2, Torino — Varese
2— 2. Catanzaro — Bari 1—1.

TURCIA (et. 1). Galatasaray — 
Samsun 3—0, Fenerbahce — Kay
seri 3—2, Zonguldak — Beșiktaș 
0—1. Sakarya — Ankaragucu 
2—5. Trabzon — Bursa 3—0, Or- 
du — Allay 2—1, Eskișehir — 
Kocaeli 3—0.

R. D. GERMANA (et. 3). Lo
komotive Leipzig — F.C. Karl- 
Marx-Stadt 1—L Dynamo Dresda
— Rostok 4—3, Dynamo Berlin
— Magdeburg 3—1, Brandenburg
— Aue 1—0, Erfurt — Union
Berlin 2—0, Zwickau — Riesa 
0—2 Frankfurt/O. — Jena 0—0, 
Pe primele locuri : Dynamo
Dresda 3 p. Dynamo Berlin 5 p; 
pe ultimele : 13. Aue 1, p, 14. 
Magdeburg 0 p.

UNGARIA (et. 5). Ujpesti 
Dozsa — Csepel 1—2, Pecs — VI-

AUTOMOBILISM « „Raliu! 
Australiei" s-a încheiat, la 
Darwin, cu victoria scoțianului 
Andrew Cowan („Mitsubishi Pa
jero"), cu un avans de peste 46 
de minute asupra australianului 
Steve Chapman pe o... motoci
cletă „Honda".

CĂLĂRIE 9 „Cuipa națiunilor" 
din cadrul concursului de la St. 
Gali (Elveția) a revenit forma
ției R.F. Germania cu 0 p. ur- 
mătă de : 2. Anglia 4 p. 3. Elve
ția 8 p, 4. Franța 16 p 5. Ir
landa 20 p. 6. Polonia 36 p. 
0 C.E. de juniori la proba 
completă, la Rotherfield Park

TELEX • TELEX
(Anglia). a revenit vest-germa- 
nului Cord Mysegăs și echipei 
Angliei.

CICLISM • Bernard Hinault, 
cane a abandonat duminică in 
C.M. de fond, a cîștigat luni cir- 
cultud de la Aulne (150 km) în 
3.48:00, același timp cu Madiot. 
Duclos-Lassale. Arnaud (toți din 
Franța).

hochei PE gheața • Tur
neu al echipelor de tineret la 
Tabor (Cehoslovacia) : Suedia —

U.R.S.S. 4—2, Cehoslovacia _ — 
Suedia 5—2, U.R.S.S. — Finlan
da 4—2 • La Megeve (Franța) 
au loo întrecerile turneului final 
al „C.CJE." e Dukla Jihlava — 
F.C. K51n 5—3 (2—1, 3—0, 0—2),
AJ.K. Stockholm — Polonia By- 
tom 3-H) (1—0, 0-0, 2—0) • La
Helsinki : Finlanda — Suedia 
6—1 (2—0, 1—1, 3—0) • La Tam
pere : Tap para Tampere — Ca
nada (echipa olimpică) 4—2 (1—0, 
1—2, 2—0).

ȘAH • în runda a patra, la 
ThLburg. s-au încheiat doar două 
partide : Timman — Hîibner și 
Miles — Dzindziașvili remize.

deoton 2—0, Szombathely — Sio- 
fok 1—0, Tatabanya — Zalae- 
genszeg 1—1, Gydr — Honved
1— 1, M.T.K. — Debrețin 2—0,
Volan — Vasas 3—1. Pe primele 
locuri : M.T.K. $1 Honved cu 
câte 7 p ; pe ultimele : 15—16.
Siofok și Csepel cu câte 2 p.

AUSTRIA (et. 7). L.A.S.K, — 
Admira 2—1, Sturm Graz —* Kla- 
genfurth î—1, Eisens ta dt — Inns
bruck 1—1, Salzburg — Voest 
Linz 1—1, F.C. Austria — Rapid 
Viena 0—0, Donawitz — Grazer 
A.K. 0—7 ! Pe primele locuri : 
Rapid și Austria Viena ou câte 
9 p ; pe ultimele : 11. Admira 
4 p, 12. Salzburg 2 p.

SCOȚIA (et. 4). Celtic — Ran
gers 1—1, F.C. Dundee — Aber
deen 1——3, Hearts — Hibernian
2— 1, Motherwell — Dundee Utd. 
0—1, St. Mirren — Clyde 0—2. 
Pe primele locuri : Rangers 7 p, 
Aberdeen și Celtic cu câte 6 p ; 
pe ultimul loc: 10. Hibernian 0 p.

U.R.S.S. (et. 25). Dinamo Kiev
— Dinamo Moscova 5—0 !. Ku
taisi — Spartak Moscova 1—2, 
Harkov — Do-nețk 1—0. Torpedo 
Moscova — Dinamo Minsk o—0, 
Cemomoreț Odesa — Vo rone j 
2—1, Dniepr — Rostov 2—0, Alma 
Ata — Zenit 2—1. Pe 'primele 
locuri : Dinamo Kiev și Spartak 
Moscova cu cite 35 p (ambele 
din 24 de jocuri), Dniepr 32 p 
(25 j) ; pe ultimete : 16—1*8. Bâku 
17 (23 j), Rostov 17 (24 j), Di
namo Moscova 17 p (24 j).

OLANDA (et. 5). Herakles Al- 
melo — Den Bosch 0—3, Venlo
— Sittard 0—3, Eindhoven — 
Twente 4—0, Aik maar — Sparta 
0—1, Maastricht ‘— Rotterdam 
2—1, Deventer — Utrecht 4—3, 
Kerkrade — Haarlem 0—0. Gro
ningen — Ajax 2—1, Feyenoord
— Nijmegen 1—0. Pe primele 
locuri : Den Bosch, Feyenoord 
șj Eindhoven, toate cu câte 8 p; 
pe ultimele : 17—18. Alkmaar și 
Venlo cu efite 1 p.

PORTUGALIA (et. 2). Benfica
— Funchafl 9—0, Salgueiros Porto
— F.C. Porto 1—1, Aves — Spor
ting 1—2, Pen af iei — Boavis-ta 
6—1, Se tu bal — Portimonense 
0—0, Covilha — Belenenses 2—0. 
Braga — Coimbra 3—1. Pe pri
mele locuri : Sporting si Boa vi sta 
cu câte 4 p : pe ultimul loc 16. 
Penaflel 0 p.
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