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Campionatele mondiale de box tineret

7 PUGILIȘTI ROMÂNI ÎN SEMIFINALE

Turul ciclist al României, etapa a cincea

0 DESPRINDERE DE APROAPE 
130 DE KILOMETRI!

Incepind de azi, în cursa 
pentru „centurile" celei de 
a IH-a ediții a Campionatelor 
mondiale de box pentru tine
ret, au mai rămas doar... me- 
daliatii. Adică, la fiecare 
categorie. cei patru ocu- 
panți ai podiumului de premie

Dauiel Măeran (stingă) . a plasat incă o directă de dreapta, pe 
care e suportă cu stoicism Kibar Tatar (Turcia).

Foto : lorgu BĂNICĂ

re. S-a ajuns deci, după 150 
de meciuri. în faza semifina
lelor. la care vor fi prezenti și 
7 sportivi români.

Joi au boxat pentru califica
rea în „semifinale" cinci din
tre pugiliștii noștri. Este vor
ba de Giani Gogol (semiușoa- 
ră). Ștefan Drișcu (semlmij- 
locie). Daniel Măeran (pană). 
Marian Gavrilă (mijlocie 
mică) si Vasile Damian (se
migrea).

Abordind partida cu bul
garul Sedevcic Iankov cu a- 
ceeasi hotărâre si ambiție cu 
care a luptat și pînă acum. 
Giani Gogol a obținut victoria 
mai ușor decît ne-am așteptat. 
Mizînd totul pe cartea a- 
tacului. românul s-a insta
lat la conducerea ..ostilităților"

Meciul de fotbal cu Anglia

MAREA PREMIERĂ
A LUNII SEPTEMBRIE

Fotbaliștii tricolori își con
tinuă antrenamentele la Bistrița 
unde vor încheia scurtul lor 
stagiu printr-un joc cu Dinamo. 
Din [otul anunțat lipsește Gino 
Iorgulescu. care a rămas la 
București, pentru un tratament 
intensiv. In cursul zilei de du
minică se va stabili dacă acest 
tratament special a dus la re
zultatele dorite. Celălalt jucător 
accidentat in meciul (prea as
pru) cu Finlanda — Boloni — 
se simte mult mai bine, a re
luat antrenamentele și va fi 
apt de joc.

Antrenamentele pentru creș
terea formei sportive sînt du
blate de studierea atentă a jo
cului echipei Angliei — pe vi
deo. O mare atenție se acordă 
revederii meciului cu Finlanda.

DUMINICĂ, LA GALATI, CONCURS AUTOMOBILISTIC 
IN „CUPA PĂCII Șl PRIETENIEI"

Duminică 8 septembrie in mu
nicipiul Galați va avea loc un 
mare concurs automobilistic in
ternațional — etapă (a cincea) 
în „Cupa Păcii și Prieteniei", 
viteză pe circuit. Concurenții, din 
Bulgaria, Cehoslovacia, R. D. 
Germani, Polonia, Ungaria, 
U.R.S.S. și România, vor stră
bate de 20 de ori un circuit din 
centrul orașului, 'ung de 4.9 km.

Sîmbătă 7 septembrie, ora 13. 
vor avea loc antrenamentele ofi- 
cla’.e. iar duminică 8 septembrie, 
la ora 14 concursul deschis 

chiar din primul minut. El a 
impus partidei un ritm ra
pid, cu schimburi de lovituri 
in serii prelungite. Iankov în
cearcă să contreze de cîteva 
ori, dar ratează tinta si tirul 
romînului îl pune în mare 
dificultate. Giani Gogol men- 

tine ritmul alert și în rundul 
secund, adversarul său res- 
pingînd atacurile tot mai 
greu. Este repriza cînd Iankov 
este de două ori k.d.. fiind 
oprit de arbitrul din ring să 
continue lupta. încă un prilej 
pentru reputatul crainic al 
reuniunilor noastre pugilis
tice Ion Argăscală. să a- 
nunte cu vocea sa de necon
fundat : „învingător prin in
ferioritatea adversarului, Giani 
Gogol (România) !“

Oaspeții bulgari nu au în- 
tîrziat să-și ia revanșa, după 
această înfrângere. La cate
goria semimijlocie. reprezen
tantul nostru Ștefan Drișcu 
nu a găsit antidot pentru An- 
ghel Stoianov, un stîngaci 
foarte mobil, a cărui directă de 

care e un prilej de învățămin
te și pentru... Wembley.

Atmosferă tonică în cadrul 
lotului. Klein gîndește cu voce 
tare : „Sigur că noi nu am 
pierdut pe Wembley dar au 
ne vom baza doar pe acest a- 
devăr. Intr-un meci cu Anglia 
trebuie să pui probleme. En
glezii au o lecție foarte bine 
învățată de vreo sută de ani 
și tocmai de aceea ceva nou 
poate să-i surprindă". Portarul 
Moraru. care, dacă va juca, va 
debuta intr-o partidă cu Anglia, 
completează: „Nu sînt eu chiar 
debutant, pentru că am jucat

loan CHIRILA

(Continuare in pag. 2-3)

automobilelor făcând parte din 
două grupe : „A“ — autoturisme 
cu unele modificări permise de 
regufla-ment si — mașini de
tip „Easțer“ (formulă a țărilor 
socialiste).

Pînă la această oră. după 4 e- 
tape (a șasea șl ultima va avea 
loc în 14—15 septembrie la Al- 
bena — Bulgaria), pe primele 3 
locuri ale clasamentelor pe na
țiuni se află, la ambele grupe : 
1. Cehoslovacia, 2. U.R.S.S., 3.
R. D. Germană. 

întimpinare a stopat „din fașă" 
toate atacurile puse la cale de 
român. Drișcu a căutat mult 
timp să lovească decisiv. dar 
a ratat prea des tinta, rămî- 
nînd descoperit el însuși la 
ripostele adversarului. Acesta 
a boxat prudent. a evitat 
schimburile dure... dorite de 
Drișcu și a agonisit puncte 
prețioase în fiecare rund, punc
te care i-au asigurat o victo
rie clară (5—0) și accesul în 
„semifinale".

La aceeași categorie. Gould 
Kenneth (S.U.A.), un sportiv 
simpatizat de spectatori pen
tru boxul său spectaculos 
etalat în partidele anterioare. 
I-a întîlnit ne Mihaly Ka- 
racson (Ungaria). Nu mult 
a lipsit ca favoritul tribu
nelor, Kenneth, să pără
sească ringul învins chiar 
in prima repriză. Pe un atac 
al americanului. sportivul 
ungur a plasat un frumos cro
șeu de dreapta în bărbia ad
versarului. expediindu-1 la 
podea. După ce a fost numâ-

Petre HENT 
Paul IOVAN
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MARICICA PUICĂ
LA AL 6-lea RECORD 

ÎN ACEST SEZON
RiETI. Miercuri s-a desfășu

rat în localitate un concurs de 
atletism în cadrul căruia Mari- 
cica Puică a realizat, cu 5:30,39, 
un nou record național pe 2000 
m, la 1.60 s de recordul lumii. 
Este cel de al șaselea record 
realizat în acest sezon de atle
ta noastră. Pe locurile urmă
toare s-au clasat Fița Lovin 
5:40.35 și Loraine Moller (Noua 
Zeelandă) 5:47,97. La înălțime, 
Ștefka Kostadinova (Bulgaria) 
a obținut 2.04 m, iar la băieți, 
Patrick Sjoberg (Suedia) a în
registrat 2,35 m. Alte rezulta
te : 110 mg : Greg Foster
(S.U.A.) 13,24 ; 2000 m : Said 
Aouita (Maroc) 4:54.02 ; lungi
me : Larry Myricks (S.U.A.) 
8.26 m.

Sub genericul „Daciadei“

„FESTIVALURILE TOAMNEI" LA ORA STARTULUI...
întrecerile din cadrul ediției 

de vară a marii competiții na
ționale „Daciada" continuă în 
întreaga țară, numeroși tineri 
și oameni ai muncii petrecîn-

Din programul festivalurilor sportive sînt nelipsite crosurile. Dis
pute aprinse, destindere fi voie buni

IAȘI, 5 (prin telefon). Joi 
după-amiază, caravana celei 
de a 23-a ediții a Turului ci
clist al României a parcurs e- 
tapa a cincea. Piatra Neamț — 
Roman — Lași, 134 kilometri. 
Vremea înnourată șl rece, vin- 
tul puternic, adeseori de intîm- 
pinare, o șosea cu multe sinuo
zități — iată cadrul în care s-a 
desfășurat această secvență ca
re a marcat intrarea în a doua 
jumătate a competiției. In ciu
da vremii nefavorabile, etapa 
a fost la fel de frumoasă ca 
și cele dinainte, la fel de ani
mată și cu rezultate dintre cele 
mai bune pentru cicliștii ro
mâni. Cînd plutonul a ieșit pe 
șoseaua spre Roman, vîntul su
fla puternic din față. Dinamo- 
viștii, hotărîți încă din etapa 
precedentă să lupte pînă la e- 
puizare pentru consolidarea po
ziției lor de lideri în ierarhia 
echipelor, au atacat puternic în 
monom. Se știe, la rulajul îm
potriva vîntului, rezistă numai 
cicliștii care au o forță deose
bită.

Plutonul s-a înșirat pe mai 
mult de 300 de metri și, la un 
moment dat, un grup de șapte 
alergători s-a detașat. El era 
alcătuit din dinamoviștii Con
stantin Căruțașu, Gheorghe 
KIeinpeter, Cornel Nicolae și 
Ionel Gancea, din Mircea Ro- 
mașcanu (România), Cornel 
Popa (Metalul Plopeni) șl O- 
vidiu Mitran (Voința Bucu
rești). tn urmărirea celor ce 
încercau o detașare s-a con
stituit un alt grup format din 
nouă rutieri, condus de Frank

Astăzi și miine, la Pitești

AL DOILEA TURNEU FEMININ
DE HANDBAL,

In Sala sporturilor din muni
cipiul Pitești începe astăzi cel 
de-al doilea turneu (din seria 
celor patru preliminare care 
vor desemna grupele valorice 
1—6 și 7—12) al campionatului 
feminin de handbal. Divizia „A". 
Turneul piteștean programează 
numai două etape, ceea ce este 
foarte bine, mai ales avîndu-se 
în vedere faptul că primul tur
neu, desfășurat la Buzău, s-a 
încheiat luni, echipele avînd 
deci la dispoziție numai trei 
zile pentru pregătiri, deplasare, 
refacere etc. în aceste condiții, 
jocurile din municipiul arge- 
șean vor scoate în relief, mai a- 
proape de adevăr decît turneul 
inaugural al campionatului, sta
diul pregătirilor celor mai bu
ne 12 echipe din țară, cu atît 
mal utilă devenind testarea 
valorii competitoarelor, cu cît 
la sfîrșitul anului, deci nu 
peste mult timp, handbalistele 
noastre vor fi prezente la star
tul Campionatelor mondiale 
programate în R.F. Germania.

du-și timpul liber pe terenu
rile de sport șl la locurile de 
agrement. Pentru a afla pre
ocupările la zi în acest dome
niu, ne-am adresat cîtorva con

Jesse, Jurgen Trawny și Axel 
Viertler, din reprezentativa 
R. D. Germane. Intre aceste 
două mici plutoane s-a încins 
o dispută pasionantă, restul 
grupului masiv fragmentîndu- 
se in urmă.

Distanța dintre grupul dina- 
movist și cel al alergătorilor 
din R.D.G. s-a menținut multă 
vreme la numai 200 de metri 
și chiar mai puțin. Nimeni nu 
vroia să cedeze, deși vîntul se 
întețea și rulajul devenea din 
ce în ce mai dificil. Ovidiu 
Mitran nu rezistă ritmului șl 
rămîne. Șoseaua, cu multe vi
raje, aduce acum vîntul cînd 
din față, cînd din spate, une
ori din stînga, alteori din 
dreapta, punîndu-i la grea în
cercare pe rutieri in organiza
rea moriștli. Stăm mai mult 
lîngă sextetul fruntaș și admi
răm travaliul intens al lui Ro- 
mașcanu și KIeinpeter. ajuto
rul mai mare pe care-1 oferă 
Căruțașu sau mai mic pe care-1 
dau Cornel Nicolae și Gancea. 
Cornel Popa stă mereu la a- 
dăpoștul celorlalți cinci, ne- 
consumînd mai nimic din ener
gia pe care, credem noi, o 
are. La Roman, km. 47, sprin
tul volant este cîștigat de 
KIeinpeter și, cronometrînd 
distanța față de urmăritori, 
constatăm că ea este de un mi
nut și cinci secunde în dauna 
lui Trawny și ai săi și de trei

Hristoche NAUM
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DIVIZIA „A“
Revenind la turneul piteș

tean, astăzi, in reuniunea de 
după-amiază, vom asista la 
două meciuri deosebit de a- 
tractive și echilibrate în care 
revelațiile acestui început de 
campionat — Rapid București 
și proaspăta promovată C.S.M. 
Independența Sibiu — Vor primi 
replica vîlcencelor de la Chi
mistul. respectiv Rulmentului 
Brașov, două echipe „cu nume" 
în handbalul feminin românesc. 
Sîmbătă, programul cuprinde, 
de asemenea, jocuri echilibrate, 
dintre acestea detașîndu-se cel 
dintre campioana ediției prece
dente. Știința Bacău, și hand
balistele din Sibiu.

Programul de vineri este ur
mătorul: de la ora 10: TEROM 
Iași — Dorobanțul Ploiești și 
Rclon Săvinești — Mureșul Tg. 
Mureș ; de la ora 14,30 : Chi
mistul Rm. Vîlcea — Rapid 
București, Hidrotehnica Con
stanța — Confecția București. 
Știința Bacău — Textila I.A.S. 
Zalău și C.S.M. Independența 
Sibiu — Rulmentul Brașov. 
(M. V.).

silii județene pentru educație 
fizică și sport. Iată și răspun
surile.

Dragoș Macovci, secretar al 
C.J.E.F.S. Suceava : Am avut 
o vară deosebit de bogată în 
acțiuni sportive de masă și de 
performanță, pentru toate ca
tegoriile de practicanți ai exer
cițiului fizic. Iar toamna va fi 
la fel de „plină", spre satisfac
ția sucevenilor, mari iubitori 
de mișcare în aer liber, la șes 
și la munte. Aș puncta cîteva 
evenimente sportive intrate în 
tradiție. In primul rînd marea 
acțiune turistică de la cabana 
Rarău, in care se vor întîlni 
peste 1200 de iubitori ai dru
mețiilor. La Gura Humorului 
avem programat pentru sfîrși
tul lunii (29 septembrie) tradi
ționalul festiva] organizat sub 
genericul „Toamnă humoreană". 
De fiecare dată acesta este aș
teptat cu interes și se bucură 
de un cadru sărbătoresc. De 
asemenea, peste tot în județ se

Viorel TONCEANU
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NOI DIMENSIUNI Șl 0 NOUA CALITATE 
In practicarea gimnasticii 

LA LOCUL DE MUNCĂ
Acționind In spiritul cerințelor cuprinse ta Mesajul a- 

dresat de tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU conferinței pe 
țară a mișcării sportive din martie 1982, cu privire Ia ne
cesitatea legării toi mai strînse a culturii fizice de masă 
de activitatea de producție. C.N.E.F.S, împreună cu cei
lalți factori cu atribuții ta acest domeniu, au cerut 
o preocupare crescută a organelor locale, cluburi șl aso
ciații sportive pe linia introducerii și extinderii practicării 
gimnasticii la locul de muncă, acțiune organizată ta prezent 
in peste 1200 de unități economice de stat și ale coope
rației meșteșugărești.

Date riguros științifice, verificate temeinic, au pus ta 
evidență efectele pozitive ale acestei activități, larg accesi
bile, pentru păstrarea stării de sănătate, menținerea cres
cută a capacității de muncă și creșterea productivității 
muncii. Cu toate acestea, ritmul de introducere și extin
dere a practicării gimnasticii la locul de muncă este încă 
sub nivelul cerințelor : în unele întreprinderi nu s-au luat 
măsurile necesare pentru organizarea acestei activități, ta 
altele acțiunea a cunoscut numeroase întreruperi, iar ta 
altele chiar o... sistare de neînțeles.

Analizînd realizările obținute, neajunsurile care se mai 
semnalează, precum și posibilitățile existente pentru crea
rea tuturor condițiilor spre generalizarea largă a practi
cării gimnasticii la locul de muncă. Consiliul Național pen
tru Educație Fizică și Sport, Consiliu] Central al Uniunii 
Generale a Sindicatelor, Comitetul Centra] al Uniunii Ti
neretului Comunist, Uniunea Centrală a Cooperativelor 
Meșteșugărești, Ministerul Sănătății și Ministerul Educației 
și tnvățămîntului au elaborat un amplu plan de măsuri 
menit să îmbunătățească substanțial această activitate ta 
toate județele țării. Este vorba de măsuri care să asigure 
extinderea practicării gimnasticii la locul de muncă în 
TOATE unitățile economice, cooperatiste și alte instituții 
din mediul urban, ceea ce presupune, desigur, o largă și ne
mijlocită implicare a tuturor celor chemați să-și aducă 
contribuția în această direcție. Vor fi organizate colective 
de sprijin și îndrumare, se vor repartiza cadrele necesare 
de specialitate — medici, profesori de educație fizică — 
se vor organiza. în continuare, cursuri pentru formarea in
structorilor obștești, care să predea exercițiile de gimnas
tică la locul de muncă, se vor iniția studii și experimente, 
complexe de exerciții pe diverse profile de producție, se va 
asigura maj multă eficiență activităților propagandistice.

Totul, pentru ca experiența bună, cîștigată 
vreme, să fie superior valorificată, atît pentru

în ultima 
_ . _ ____ ___ ._____ extinderea

și mai largă a practicării gimnasticii la locul de muncă, 
cit și pentru îmbunătățirea calitativă a acestei activități, că
reia i-au fost atribuite importante răspunderi în domeniul 
economic și social, în pregătirea multilaterală a omului nou, 
a tinerei generații.

Handbalul masculin reintră
începe o nouă ediție a campionatului masculin 

de handbal. Divizia „A*. Este cea de a 28-a ediție 
a acestei întreceri frumoase și dinamice, care din- 
totdeauna a captat interesul unul mare număr de 
amatori de sport La început, la primele ediții, 
prin duelul palpitant dintre Steaua șl Dinamo, 
apoi prin lupta trio-ului Steaua, Dinamo șl H. C. 
Mlnaur Baia Mare, în care formația maramure
șeană s-a înscris cu tot mal multă autoritate și 
valoare, iar In ultimul timp prin lupta directă 
dintre patru formații, celor trei de mai sua adău- 
glndu-ll-se șl Politehnica Timișoara, tn ultimii doi 
ani tot mal aproape de cota valorică a celor mal 
bune formații masculine de handbal din țara 
noastră.

Dincolo însă de aceste argumente care probează 
creșterea valorică generală a întrecerii, este nece
sar să precizăm din capul locului câ această ediție 
a campionatului masculin de handbal îmbracă 
semnificații deosebite deoarece ea poate și trebuie 
aâ ajute, prin întreaga el desfășurare, la buna 
pregătire a echipei noastre reprezentative, care 
anul viitor ta perioada februarie-martie va avea de 
dus la bun sdrșit o misiune dificilă, aceea de a 
retatra în posesia titlului de campioană a lumii la 
C.M. care va avea loc în mal multe orașe din 
Elveția.

Toate aceste considerații fac din cea de a 28-a 
ediție a campionatului masculin de handbal o în
trecere care se va înscrie cu certitudine printre 
disputele de mare interes ale programului compe
titions! intern, urmînd să răspundă la mai multe

în

STEAUA BUCUREȘTI
Președinte secție : Matei Obo- 

geaau; antrenor: Radu Voina; 
culori: roșu-albastru; jucători: 
N. Munteanu (1,89 m, 34 ani), A- 
drian Slmion (1,96 , 24), Tudor
Vasile <193, 23), Antonio Marc
(2,00, 19) — portari, VasUe Stin
gă (1,90, 28), Dumitru Marian
(1,96, 25). Dumitru Berbece (1,85, 
24). cezar Drăgănițâ (1,86, 31), 
Șt. Birtalan (1,96. 37), Ovldlu
Marc (1 93, 22) Nicolae VirgU
(1,84. 24), Mihal Daniel (1,89 26), 
Marian Mirică (1 84, 26), Con
stantin Petre (1,36. 25). M, Pascu 
(2.06, 19), Corneliu David (1,94,
19), Adrian Ghimeș (1,87, 22),
Cristian Ionescu (1,91 25), Sorta
Cuc (1,89. 19).

H. C. MINAUB BAIA MARE
Președinte club : lng. Mitică 

Vranciu, vicepreședinte: Viorel 
Maier; antrenori: Lascăr Pană 
șl Gh. Avramescu; culori: oran- 
ge-negru-bleu; jucători: Mircea 
Petran (1,90 23), Nicolae Neșo-
vlcl (1,91 28), Vasile Cocuz (1,94, 
13) — portari; Nicolae Volnea
(1.32, 33), Măricel Voinea (1,89,
27),  Sorin Rădulescu (1,83, 25), 
Gheorghe Covaciu (1.88 . 28), Mi
hal Mironiuc (1,91, 33). Gheorghe 
Miclăuș (1 90, 23). Iosif Boroș
(1.83, 32) Iosif Orosz (1,33, 32), 
Olimpiu Flangea (1,97 . 27). Ale
xandru Stamate (1,95, 29), St,
Gna-nd (1,87. 26). Doru Porumb
(1,91, 24). Ion Marta (1,73, 28),
Atlla Rigan (1,77, 26), Ion Popa 
(1.39 , 28) Dorel Iaeob (1,90 , 27), 
Coste Coman (1 83, 28), Liviu
Pavel (1,88. 26).

POLITEHNICA TIMIȘOARA
Președinte de onoare : Vasile 

Pop- președinte secție: Romeo 
Pomoje; antrenor: Constantin 
Jude asistat de Roland Gunesch 
și Gheorghe Diliță; culori: alb- 
violet: jucători: Al. Buligan

actualitate ÎNCEPE A 28 a EDIȚIE A CAMPIONATULUI DIVIZIEI 
întrebări care pasionează pe iubitorii acestui sport: 
Va intra Steaua în posesia celui de al 20-lea titlu de 
campioană? Vor reuși, în special IL C. Mlnaur 
Bala Mare sau Politehnica Timișoara să' urce pe 
treapta cea mai înaltă a podiumului? Sau, în 
sflrșit, Dinamo București va recuceri titlul pe care 
l-a clștlgat ultima oară In 1978 ? Aceste semne de 
întrebare vor genera — este cert — o luptă a- 
eerbă. O luptă care nu trebuie să se poarte în 
detrimentul handbalului, al frumosului spectacol 
sportiv pe care acest dinamic sport a dovedit că-1 
poate oferi. Deci. In final, o invitație la un joc 
dt mal dlrz. dar disputat tei limitele regulamentului.

Șl această ediție a campionatului se dispută tn 
mod combinat, adică și sistem turnee și sistem 
divizie, cu jocuri săptămfciale, tur-retur. Disputa 
începe prin ctteva turnee, patru la număr, dintre 
care primul, cel de la duj-Napoca (1—3 septem
brie), a fost amtaat din cauze obiective. în această 
situație startul Întrecerii va avea loc duminică, ia 
Tg. Mureș, unde este programat al doilea turneu 
In zilele de duminică «, luni > șl marți 10 septem
brie. Iată programul primei etape a turneului de 
la Tg. Mureș; ORA 10 : Dinamo Brașov — Con
structorul Arad; ORA 11,15 : H. C. Mlnaur Bala 
Mare — Constructorul Oradea; ORA 14,30 : Relon 
Săvineștl — Carpațt Mîrșa; ORA 15,45: politehnica 
Timișoara — Știința Bacău; ORA 17 : Steaua — 
Universitatea Craiova; ORA 18,15 : Metalul Bistrița 
— Dinamo București.

Iată acum loturUe celor 12 echipe participante :
(1.93 25), Ion Basarab (1,87, 29), 
Dan Țibrea (1,90, 23) — portari; 
Dan Glurgea (1,95, 23), VirgU
Georgescu (1,91, 22). Petre Bobo
tea (1,87, 20), Petre Baranga (1,81,
23) , Petru Janto (1,86, 25), Mio
drag Jankovlcl (1,83, 26), Dănuț 
Ionescu (1,89, 22) Nichlfor Do- 
brescu (1,96, 19). Nicolae Popescu 
(1,76, 19). JenO Nagy (1,93, 22),
Dan Naghl (1,91, 19). Valea-iu Ba- 
nu (1,90. 18), Vlad Caba (1,89,
18). Sorin Săftescu (1,96, 17) A- 
lexandru Fâlker (1,96, 29), Dan 
Petru (1 96, 29). Victor Timpu
(1,86, 32). Gheorghe Pleșcă (1,99,
24) , Gabriel Mardare (1,97, 20).

DINAMO BUCUREȘTI
Președinte secție: Dan Nloollcl; 

antrenori: Gh. Llcu șl Valentin 
Sam ungi; culori: alb-roșu; ju
cători: VirgU Marchidan (1,92, 
ÎS) Claudiu Ionescu (1,92, 26), 
Ion Gănău (1,94, 20), Cristian
Florescu (1,93, 18) — portari;
Cornel Durău (1,81, 28), Denis
Chlriac (1,83, 19), Mircea Gra-
bovschl (1,97 . 33), Marius Matei 
(1,96. 19). Mircea Bedivan (1,96,
28),  Ion Mocanu (1,93. 23), Oprea 
Vasile (1,91, 28), Marian Simion 
(1,89. 19), George Dogărescu (1,97, 
ÎS), Liviu Jianu (1,92, 23), Cris
tian Zaharia (1,95, 20), Ștefan
Constantin (1,91, 20), Marius An
tonescu (1,87. 21), Adrian Matei 
(1,87, 18).

CARPAȚI MÎRȘA
Președinte secție : Constantin 

Oprea: antrenori: Olimpiu Savu 
și Gheorghe Drăgan; culori: alb- 
roșu: jucători: Mihai Nănașl
(1,89. 23), Horst Schenker (1,92, 
27), Eugen Toma (1,87. 25) —
portari; Cristian Bărbulescu (1.86. 
24), Cristian Beclcherl (1,91, 20), 
Victor Cornea (1,95 . 29), Dumi
tru Cojocaru (1,95. 221), Richard 
Jacobi (1,92, 28) Alhan Omer
(1,88. 25). Sorin Paraschiv (1,83,

„Cupa ti.N.C.Ă.P." la oină 

VIAȚĂ NOUĂ - 0I1ENI (Teleorman) 
ClȘTIGĂTOAREA EOIJIEI A 12-a

Echipa Viață nouă din comuna 
Olteni, județul Teleorman, este 
ciștigătoarea actualei ediții (a 
Il-a) a .Cupei U.N.C.A.p.) la 
oină, competiție desfășurată sub 
Însemnele „Dacladel*. O cîștlgă- 
toare merituoasă nu numai prin 
comportarea foarte frumoasă 
de-a lungul Întregii competiții, 
ei șl prin modul cum a reușit 
să se impună in cele două par
tide de baraj (I) cu mal expe
rimentata el rivală, formația E- 
nergla din comuna Rlmnicelu, 
județul Buzău (13—8 șl 11—10...). 
Jucătorii de la .Viață nouă* își 
văd astfel încununate eforturile, 
la fel ca șl cel care l-a pregătit 
cu atîta pasiune, prof. L Albu. 
El țin să mulțumească totodată, 
șl pe această cale conducerii 
Consiliului popular din comună 
pentru sprijinul acordat In ve
derea acestei Importante între
ceri. tradițională pentru tinere
tul din mediul rural șl care — 
cum a dovedit-o șl actuala edi
ție — cunoaște o râspîndire tot 
mal largă.

La succesul actualei ediții și-a 
adus contribuția nu numai acti
vul secției de resort din 
U.N.C.A P. șl CJi.E.F.S., prin 
Federația Română de Oină, ol și 
organele locale — UJ.C.A.P., 
C.J.E.F.s. șl bineînțeles Consi

Sâptâmîna viitoare, la arena Progresul,

„DACIADA" DE PERfORMANȚA LA TENIS (seniori)
Cu trei săptămîni înainte de 

un foarte important examen al 
tenlsmanilor români, acela dea 
forța promovarea în grupa de 
elită a „Cupei Davis* — rezul
tatul urmînd să-l aflăm după 
întîlnirea România — Dane
marca (4—6 octombrie) —, arena 
Progresul din Capitală găzdu
iește finalele „Daciadei" de per
formantă și ale campionatului 
național individual al seniorilor. 
Această importantă și atractivă 
competiție, care va debuta luni 
9 septembrie, va reuni la start 
atît pe tenismanil ce au evoluat 
luna trecută în meciul România 
— Egipt, Florin Segărceanu și 
Andrei Dîrzu. precum și pe co

25).  Mircea Rău (1,82, 26), Mihai 
Reger (1,96, 26), Sorin Tătaru
(1,93, 23), Nicolae Ttlvîc (1,84, 29), 
Sandor Zsurzsa (1,97, 25), Zsolt 
Akacsos (1,92, 18), Zoltan Csavar 
(1,96, 18), Gabriel Vătafu (1,85,
21) , Marius Bojescu (1,96, 21), A- 
drian Micu (1,79, 21), Cristian Di
ma (1,90, 19).

DINAMO BRAȘOV
Președintele secției : Pavel An

ca; antrenori: Ion Donca și Cezar 
Nica; culori: alb-roșu; jucători: 
Marian Vasilache (1,82, 32), Geor
ge jereble (1,92, 23). Marius Chl- 
riță (1,90. 19) — portari; Eugen 
Andreescu (1,95, 30), Ion Chicom- 
ban (1,82, 31), Dorin Clan (1,82, 
3-1), Remus Cojocaru (1,94 , 25),
Sorin Donca (1,85, 23), Dănuț
Dobre (1,34 , 23). Adrian Mintiei 
(1,88. S3). Cornel Micle (1,90, 26), 
Florin Puiuleț (1,83, 20), Mihal
Pantelimon (1,90, 25). David Mol
dovan (1,97, 19), Benone Nico-
laescu (1,76. 34), Titus Dociosa
(1,88, 19), Gabriel Fîrtat (1,92, 19), 
Gabriel S-trelnu (1,82. 18).

ȘTIINȚA BACAU
Președintele secției : Grigore 

Olteanu; antrenor : Alexandru 
Eftene; culori: alb-albastru; ju
cători: Dan Vieru (1,90, 26), Ga
bor Baczo (1,86, 27) — portari,
Adrian Bondar (1,75, 23), Vasile 
Ichim (1,94, 22), Florin Vlad (1,97,
22) , Grigore Berbecaru, (1,69, 34),
Florin Uzum (1,87 . 25), Neculal 
Vasilca (1,85, 30), Vasile Zamfir 
(2,01, 29), Remus Chirilă (1,96,
19), Ionel Gîrlescu (1,77, 27), Dan 
Dochlța (1,86, 18), Ionel Lupu
(1,80. 26).

CONSTRUCTORUL ORADEA
Președintele secției : ing. VasUe 

Nicoară; antrenor: Gheorghe lo- 
nescu; culori: galben-albastru; 
jucători: Valentin Crlstea (1,91, 
25), Dumitru Giura (1,85, 23). Io

liul popular al comunel-gazdă. 
Sein! din județul Maramureș. Un 
stadion bine amenajat s-a aflat 
la dispoziția celor 12 formații ca
lificate în finală, evoluția lor 
fiind urmărită de fiecare dată de 
sute de spectatori, oameni al 
muncii din localitate sl din așe
zările rurale Învecinate. în ace
lași timp este de salutat ini
țiativa federației de specialitate 
ți a Inspectoratului școlar ai 
județului Maramureș care a or
ganizat ad-hoc o consfătuire pe 
teme de oină, cu aproape 100 de 
profesori de educație fizică. A- 
ceștla au avut prilejul să vizio
neze și cele mal importante me
ciuri. Altfel spus, lecții practice 
In sprijinul perfecționării cadre
lor didactice care lucrează in 
special ta mediul rural.

Iată șl ordinea finală a compe
tiției: 1. Viață nouă Olteni — 
Teleorman 2. Energia Rimniceiu
— Buzău, 3. Lamina Mărgineni
— Bacău, 4. Recolta Apoldul de 
Sus — Sibiu, 5. Dunărea Clobanu
— Constanța, 6. Avtntui Frasin
— Suceava. 7. Venus Negrilești
— Bistrița-Năsăud, 8. Oltul Dră- 
gănești — OH. 0, Șoimii Rohia — 
Maramureș, 10. Cerna Toplița — 
Hunedoara 11. Recolta Crasna — 
Gorj, 12. Recolta Tătărani — 
Prahova 

legii lor din lotul național, 
Adrian Marcu și Laurențiu 
Bucur, acesta din urmă dețină
torul titlului național.

Alături de seniori și senioare 
(Mihai Vanță. Daniela Moise și 
alții), la turneul final al „Da- 
ciadei* de performanță vor mai 
juca și proaspeții campioni na
ționali de juniori, Diane Sa- 
mungi, Mihnea Năsțase și Răz- 
van Itu, precum și cîștigătorii 
turneului internațional de la 
Mamamia, de săptămîna trecută, 
Teodora Tache și Adrian Po- 
povici. F.R. Tenis face cunoscut 
că ședința tehnică va avea loc 
la arena Progresul duminică 8 
septembrie, la ora 12.

nel Mîrza (1,93, 25) — portari ; 
Dorin Cristache (1,93, 27), Viorel 
Croitorii (1,99, 28), Gh. Tudor
(1,91, 28), Ladislau Kapornay
(1,95. 25), Attila Halmagy (1,83,
29),  Petre Porumb (1,82, 24), A- 
drian Rus (1,91, 30), Florea Vra- 
nău (1,75. 27), Mlrcea Slnmarghl- 
tan (1,98 22), VasUe Oprea (2,02, 
28). Gh. BarU (1,91, 26), Dan
Condratov (1,81. 19), Robert
Geantă (1,95, 19).

UNIVERSITATEA CRAIOVA
Președintele secției : Cornel 

Niță; antrenor: George Burcea; 
culori: alb-albastru; jucători: Gh. 
Albiei (1,85, 21), Dan Mustață
(1,94, 23), Ștefan Silaghi (1,88,
25), Marinei Bulacu (1,82 , 24) — 
portari: Mihal Agapie (1,88, 28), 
Paul Balint (1,82, 25), Marius Bar
can (1,89 23), Marius Caraș (1,87, 
20) Gheorghe Dumitru (1,87, 31), 
Sevastian Dobeanu (1,91, 30),
Claudiu Ionică (1,92, 19), Lauren- 
țlu Epure (1,92. 19), Marius Giur
giu (1,89, 23), Marinei Leșteanu 
(1,92, 23). Marian Gabriel (1,93,
28), Costică Neagu (Ml, 19), Va
lentin Nițu (1,84, 22), Sorin Ol
teanu (1,97, 25), Liviu Prică
(1,83 . 25).

CONSTRUCTORUL ARAD
Președintele secției: Marcel Ol

teanu: antrenor: Adolf Frombac; 
culori: roșu-galben; jucători:
Ștefan Bartoș (1,79, 26), Dan Bo- 
belcă (1,92, 22), Herbert Keller 
(1,96. 22), Octavian Omescu (1,85, 
32)—portari; Flavian Robu (1,85, 
22), Marius Mandiță (1,98, 21), 
Mihal Mîcinle (1,83, 24), Gheor
ghe Andronlo (1,82, 21), Titl Io
nescu (1,82 , 32), Traian Cernica 
(1,88, 28) Ioan Sokl (1,88, 27),
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Din nou — pentru a cita 
oară? — se Ivesc obstacole 
în calea rugbyulul din o- 
rașul de pe Bega: jucăto
rii divizionarei ,A", Poli
tehnica Timișoara (de ci- 
teva zile. revenită la Uni
versitatea) și-au efectuat 
pregătirile pentru noul 
campionat cam pe unde au 
apucat ! Motivul 2 Admi
nistrația bazelor sportive 
din localitate n-a mal în
găduit rugbyștllor sâ fo
losească terenul n al sta
dionului .1 Mai*, de care 
au beneficiat ani la rtad. 
Acolo erau programate 
antrenamentele, meciurile 
amicale, cele oficiale.

divizionare de 
asemenea pro- 
mai există (la 
Bîrlad, Sibiu, 

Petroșani etc.

Ol
Ecl 

«le 
conc 
10, t 
tape, 
tide 
prim, 
ghiul 
mișo; 
Meta 
form, 
cută, 
ctiipe 
mini< 
scă^ 
de h

REl

.Nu este firesc să fim 
tratați ca niște copii or
fanii* — afirma antreno
rul emerit Dumitru Iones- 
cu, cel care pregătește e- 
chipa timișoreană. O opi
nie la care subscriem. 
Pentru că în timp ce în 
majoritatea localităților cu 
formații 
rugby, o 
biemă nu 
Constanța, 
Arad și 
rugbyștll dispun de tere
nuri proprii), lată Timi
șoara se constituie tatr-o 
nedorită excepție. Adică 
tocmai orașul de care este 
legată o performanță de 
răsunet in lumea rugbyu
lul, Universitatea Timi
șoara fiind prima echipă 
din provincie care a cu
cerit un campionat na
țional.

Din . 
viștl sportivi 
au uitat de 
de tradiție. 
— cum s-ar 
readucerea rugbyulul timi
șorean pe treapta pe care 
a fost cfcidva, nu Înțeleg 
să sprijine eforturile ju
cătorilor șî ale antrenoru
lui. obligîndu-1 pe expo- 
nențil acestui 
pregătească 
de provizorat.

Și cind 
duminică 
două zile!) 
natul...

păcate, unii acti- 
dln localitate 
acest succes 
El nu ajută 
cuveni — la

sport să se 
în condiții

te _
(deci. ___

începe campio-

gîndeștl că 
peste

Tiberiu STĂM A

JUda 
etape 
de a 
circul

Con 
s-a d 
Cluj-1 
ta de 
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„A* 
Bucul 
geș).
Sever 
schvo 
că (F 
Ntcoa 
gr. „
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Dumitru Jen ea (1,95, 31), Pavel 
Crivăț (1,98 22), Ioan Balint (1,87, 
24). Pavel Vojtilă (1,84. 30), Da
niel Costiug (1,85, 19), Elemer
Arva (1,81, 21) Stelan Berar
(1,79 18).

RELONUL SAVINEȘTI
Președintele secției : ing. Fran- 

clsc Poszon; antrenor: Otto Hell; 
culori: alb-roșu; jucători: Con
stantin Rusu (1,87, 29), Cornel
Dlaconu (1,93, 27), Radu Iftimie 
(1,90, 19) — portari; Stelică Bur
suc (1,84, 24), Mihai Zaharia
(1,83 32) Neculai Bucur (1,81,
23).  Gheorghe Lămășanu (1,85, 
27), Dan Mucenica (1,93, 24), A- 
drlan Roșesou (1,81, 18), Con
stantin Pinzaru (1,99. 19). Mihai 
Stot (1,80, 24), Cristinel Armașu 
(1,86, 23), Florin State (1,82, 19), 
Florin Pltaru (1,82, 18), Marin
Neculal (1,82, 33), Adrian Cosma 
(1,81 35). Daniel Toma (1,79, 18), 
Costică Condur (1,96, 26), Vasile 
Șerban (1.94, 23), Constantin Ză
bavă (1,60, 27).

METALUL BISTRIȚA
Președintele secției: loan Iaco- 

ban; antrenori: Ion Palko și loan 
Cîmpeanu; culori: roșu-albastru- 
alb; .jucători: Constantin Pînzaru 
(1,91. 30) loan Sabău (1,88, 24) 
— portari ; Tiberiu Cojocaru 
(1,76, 29), Tudor Irlmeș (1,83 , 24), 
Dan Marin (1.96, 29), loan Tețcu 
(1,90. 26), Martin Lockner (1,86, 
22), Macedon Țărmure (1,82, 25), 
VasUe Avram (1,86, 30), Sorin
Glurgiucă (1,97 . 20). Iosif Fejer 
(1,90. 23), Ion Instrate (1,78, 24), 
Sorta Sinar (1,76, 18), Liviu Bă
lan (1,80 23). Iullu Lupul (1,85,
34) Dumitru Furdul (1,80, 22), 
Sabin Dacău (1,88, 31).
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UN NOU PRILEJ 
PENTRU PARTICI
PANT DE A QP- 
TINE :
a AUTOTURISME 

„DACIA 1300* (ia 
ambele faze ale tra
gerii)

« MARI SUME 
DE BANI
• EXCURSII ÎN 

R.S. CEHOSLOVACA

Se efectuează 8 
extrageri ta două 
faze cu un total de 
42 numere. Clștiguri 
pe 13 categorii. Se 
cJșt'gă si cu 3 nu
mere din • sau • 
extrase.

Staabătă 1 septem
brie este ULTIMA 
ZI DE PARTICI
PARE.
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A (a Vl-a) ÎN DIVIZIA „A“ DE LUPTE LIBERE ]
1 serii 
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tntre

sele e- 
nl du- 
nu va 
-Capul 
a este

triunghiularul de la Brașov : 
Lemnarul Odorbei — Precizia 
Blaj — Steagul roșu Brașov. In 
seria a HI-a. cel mal deputat 
triunghiular va aveae loc ta 
Petrila: c. s. Tirgovlște — Danu
biana București — Jiul Petrila, 
tar in seria a IV-a se detașează 
Întrecerile de La Vaslui: URBIS 
București Progresul Brăila. Fo
restierul Tg. Secuiesc, Viitorul 
Vaslui. Iată șl peielalte partide : 
Brașov : Rapid Arad — A.S.A. 
Oradea — Dinamo Brașov ; Cluj- 
Napoca: C.S.M. Reșița — A.S.A. 
Zalău — C.S.M. Cluj-Napoca ;

Oradea : C.S.M. Sf. Gheorghe — 
Mureșul Tg. Mureș — înfrățirea 
Oradea ; Tg. Mureș : steaua — 
Constructorul Hunedoara — Vii
torul Gheorghenl — Comerțul Tg. 
Mureș ; Tg. Jiu : Vulcan Bucu
rești — I.O.B. Balș — C. A. Tg. 
Jiu ; Craiova : Minerul Motru — 
Electra București — Voința Cluj- 
Napoca — C.S.M. r ’ ~ '
ghiulareile de la
Una Iași — Dunărea Galați — 
C.S. Săbeec-Ufov Brănești) sf 
București (Hidrotehnica Constan
ta — C. S. Onești — Rapid Bucu
rești) au fost aminate.

MECIUL CU ANGLIA
Craiova, Triun- 1 
Brlneștl (Nico- I 

lârea Galați — "

(Urmare din pag. 1)

URI DE VITEZA IN COASTA Șl VITEZĂ PE CIRCUIT

A DIVIZIEI

două 
[tonale 
ză pe
coastă 
iseaua 
listan- 
:urenti 
grupa 
(IDMS 
A Ar- 
Caraș- 
’. Hir- 
:. Ciu- 

S. V. 
test!) : 
(CSM

Reșița), 2. V. Kulpinsky (AS 
Progresul Oradea), 3. C. Bibirl 
(IDMS) ; gr. „C“ — 1. N. Gri- 
goraș (I.A. „Dacia" Pitești), 2. 
C. Motoc (Poli București), 3. T. 
Pop (AS Progresul Oradea). E- 
chipe : 1. C.S.M. Reșița, 3. ITA 
Argeș. Trei alergători din aceas
tă cursă au fost descalificați, ta- 
tructit la controlul efectuat a-a 
descoperit că motoarele lor nu 
erau conforme cu regulamentul. 
Este vorba despre D. Silviu 
(FEA), V. Obrejan (IA „Dacia").

N. Zaberea (AS Mdtalul Bocșa).
Circuitul de viteză s-a desfă

șurat pe străzile orașului Zalău

(30 de ture a 3J km), avlnd la 
start M de eoncurențl. Rezultate 
tehnice : gr. ,A.“ — 1. R. Dumi
trescu (ITA Argeș), g. Gh. Pre
oteasa (IDMS), 3. D. Silviu (FEA 
Xerox) ; gr. „A2" — 1. Șt. Ian- 
eovlcl, 2. V. Niooară (ambii IA 
„Dacia" Pitești), 3. C. Ciucă 
(FEA Xerox) ; gr. „C* — 1. N. 
Grigoraș, 3. M. Pirvulescu (ITA 
Argeș) 3. Gh. Morassy (ITA Ar
geș) : gr. ^E« — LE. Peteanu 
------- Reșița). 2. C. BLbiri 

3. C. GhergDel (CSM 
Echipe : L IA „Daria" 

2. ITA Argeș, 3. CSM 
L DOMUȚA, coresp.

(CSM 
(IDMS). 
Reșița). 
Pitești, 
Reșița.
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care 
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ntre- 
co- 

mind 
idbal. 
ntare 
nașă, 
„Da- 
eamă 
ar fi 
ierț“, 
î. te- 
Cupa

energeticianului", la atle
tism, șah. tenis de cîmp. 
fotbal ; la Medias va a- 
vea loc „Cupa petrolistu
lui", cu un bogat program de 

.întreceri. De asemenea, găzduim 
finala pe țară a „Cupei Pro
gresul", la care participă spor
tivi și sportive din I.A.S.-uri 
și consiliile populare. O activi
tate deosebită se va desfășura 
în marile asociații, în frunte 
cu „Voința".

Mircea Topolschi, metodist la 
C.J.E.F.S. Tulcea : Cea mai 
populară acțiune sportivă de 
masă din județul Tulcea. in a- 
ceastă perioadă, a fost „Festi
valul Deltei", cu întreceri 
nivelul asociațiilor, apoi 
centre comunale și orașe, 
nala acestei a treia ediții, 
ganizată sub genericul „Dacia- 
dei", are loc la Mahmudia, cu 
un program deosebit de I 
și atractiv : întreceri la 
tism, box, lupte, triată, 
tenis de masă, handbal, i 
fotbal, ciclism, concursuri 
bărci pescărești. Participă 
invitați din județele ______ _
Bacău, Brașov, Constanța, Ga
lați, Harghita, Suceava.

Tot in această lună, în pito
rescul cadru al Pădurii Baba
dag, cabana „Doi iepurași", se 
va desfășura un atractiv con
curs în cadrul „Zilei orientării 
turistice", cu participarea ele-

la 
pe 

Fi- 
or-

bogat 
atle- 
șah, 

volei, 
de 

i și 
Brăila,

vilor și tinerilor din întreprin
deri și instituții. Da sfirștul lu
nii va avea loc „Centura Del
tei" la box. o competiție de fie-, 
care dată viu disputată. Am 
mal sublinia, din bogatul pro
gram : „Cupa Deltei" la eaiac- 
canoe, lupte, atletism, fotbal, 
în numeroase localități vor fi 
organizate duminici cultural- 
«portive.

Ovidiu Todor, secretar al 
CJ.E.F.S. Maramureș. Unul 
dintre cele mai așteptate eve
nimente în această perioadă, 
In sportul de masă, pe melea
gurile noastre este „Festivalul 
fetelor maramureșene", organi
zat de Consiliul județean al 
sindicatelor, în colaborare cu 
C.J.E.F.S. și Comitetul județean 
al U.T.C.. El reunește la Si- 
ghetui Marmației, Intr-o acțiu
ne sărbătorească, fete din în
tregul județ, care se Întrec la 
cros, handbal, tenis de masă, 
tenis de cîmp și badminton. De 
menționat că este a 15-a ediție 
a acestui festival. Altă compe
tiție așteptată cu interes este 
„Turul ciclist al județului", 
care se va desfășura în zilele 
de 13, 14 și 15 septembrie. Mai 
adăugăm : „Cupa U.T.C." la 
înot, desfășurată In Baia Mare, 
„Trofeul Maramureșului" la o- 
rientare, in zona barajului Fl- 
riza, tntr-o regiune foarte fru
moasă. și crosul „Cupa de 
toamnă" care se va desfășura 
In zilele de 28 și 29 septembrie, 
la Baia Mare.

. CICLIST AL ROMÂNIEI
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peter și lupta este în toi, de
și fruntașii au acum două mi
nute avans față de urmăritorii 
lor. Avansul acesta scade și 
crește pe măsura 
componenților grupelor, 
cînd, pe rînd, speranțe 
dinamoviști sau între cei 
vin puternic din urmă, 
lauda lor, cicliștii din
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clubul 
bucureștean au reușit să-și do
zeze bine efortul, să colaboreze 
permanent și astfel să susțină 
o detașare de aproape 130 de 
kilometri, în condițiile unui' 
vînt care a secat de puteri pe 
mulți dintre alergătorii din ca
ravană. Apropierea de Iași îl 
trezește din „somnolență" pe 
Corne] Popa, care atacă in do
rința de a-șl însuși victoria de 
etapă. N-o va putea face, pen
tru că dinamoviștii mai au în
că resurse, Căruțașu și Gancea 
desprinzinda-se in frunte pe 
ultimul kilometru. La acest 
sprint, desfășurat la capătul u- 
nei etape deosebit de grele, a- 
sistă mii și mii de spectatori, 
impresionați, desigur, de fru
musețea luptei finale.

Clasamentul etapei : 1. Con
stantin Căruțașu (Dinamo)

3 h 04:54 ; 2. Ionel Gancea (Di
namo) același timp; 3. Cornel 
Nicolae (Dinamo) 3 h 05:12 ; 4. 
Cornel Popa (Metalul Plopeni), 
5. Gheorghe Kleinpeter (Dina
mo) a.t ; 6. Mircea Romașeanu 
(România) 3 h 05:18 ; 7. Frank 
Jesse (RDG) 3 h 06:45 ; 8. Cos- 
tică Paraschiv (Dinamo), 9. 
Jurgen Trawny (RDG), 10. Va- 
sile Apostol (Metalul Plopeni),
11. Cristian Neagoe (România),
12. Nicolae Aldulea (România) 
același timp. Plutonul a sosit 
cu o întîrziere de aproape 19 
minute 1

Clasamente generale, indivi
dual : 1. MIRCEA ROMAȘCA- 
NU (România) 17 h 18:33 ; 2. Io
nel Gancea 17 h 19:54; 3.
Gheorghe Kleinpeter 17 h 20:16; 
- - - - 6.

6.
7.
8. 

. 8.
Căruțașu 17 h 29-.21; 
Nieolae 17 h 30:29 ; 
Dinamo București

2. România 52 h 
R. D. Germană

4. Metalul Plopeni
5. Steaua 53 h 07:25;
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Will îhiTRfCtRIlOR ATLETICE
rilor tate — 11,73 m, înălțime — 1,74
atle- m, 400 m — 51,7 ; 110 mg —
[api- 16.1, disc — 46,09 m, prăjină —
rom- 3,20 m, suliță — 47,64 m, 1500
>are- m — 4:35,7), 2. Dănuț Rozaliu
ete : (CSȘ 4) 5591 p, 3. Costel Dra-
CSȘ gomir (CSȘ 4) 5430 p. 4. Ovidiu
55 p Hașegan (CSȘ 4) 5363 p, 5.

1,63 Bogdan Măcriș (CSȘ C-lung)
0 m 5222 p, 6. Bela Matyuș („U“
uliță Cluj-Napoca) 5137 p.

2. • Sîmbătă și duminică vor
ung) avea loc, în Capitală, campiona- 
'CSȘ tele naționale ale juniorilor de 
ancu cat. I. întrecerile se vor desfă- 
igela șura pe stadionul „23 August", 
4377 după-amiaza.
4312 • Săptămîna viitoare, tot în
rdue București, vor avea loc fina- 
n — Iele concursului republican al 
;reu- juniorilor III.

4. Frank Jesse 
Cristian Neagoe 
Jurgen Trawny 
Nicolae Aldulea 
Vasile Apostol 
Constantin 
10. Cornel 
echipe : 1. 
52 h 01:31 ; 
07:12 ; S. 
52 h 24:18 ;
52 h 30:24 ; _____ ___________ ,
6. Voința Cluj-Napoca 53 h 17:41.’

înaintea etapei a șasea, care 
se dispută vineri (n.r. astăzi) 
pe ruta Iași — Bacău, 154 km, 
îndrăznim să afirmăm că „za
rurile au fost aruncate", că 
Mircea Romașeanu și Dinamo 
București au șanse aproape si
gure să-și aproprie victoria fi
nală.

17h2132 ; 
17 h 23 55 ; 
17 h 24:41 ; 
17h 24:46 ; 
17 h 24:46 ;

1
I
I
I
I
I
I

in compania anei echipe mai 
bune — zic — decît echipa An
gliei. E vorba de Liverpool, 
care era Anglia, plus Scoția, 
plus Tara Galilor, plus Irlanda 
de Nord. Am mai jucat și cu 
Aston Villa, o altă echipă de 
prim rang. Sigur eă in Europa, 
dacă întrebi pe specialiștii de 
astăzi, ei .vor spune că primul 
rezultat normal ar fi victoria 
gazdelor, dar avem șl noi ar
gumentele noastre și in primul 
rînd experiența acumulată in 
ultimii doi-trei ani. îmi aduc 
aminte, Anglia a dominat 
cum patru ani, dar Bălăci 
fost cel mai aproape de 
cînd Shilton a „plecai" ea 
resort, salvîndu-și echipa, 
cum e riadul iui Hagi, despre 
care Robson spune că 
dintre cei mai buni 
din Europa. Gică Hagi 
patru goluri tn patru 
de preliminarii. Un 
Wembley ar confirma . 
aprecierea lui Robson".

Hagi se simte destul 
gherit auzind aceste 
dar tot vrea să spună 
„Duminica trecută am 
Cluj-Napoca eu gindul 
biey. Și am simțit eu

1-

roi, 
un 
A-

e unul 
jucători 

a marcat 
meciuri 

gol pe 
din plin

de stin- 
cuvinte, 

ceva : 
jucat la 
la Wem- 
adevărat

bucuria jocului. A fost un 
meci curat. Poate că pentru 
prima oară nu m-am simțit 
„vinat", ca pe alte terenuri. 
Le mulțumesc din suflet stu
denților clujeni pentru sporti
vitatea lor. Sint convins că nu 
a fost o intimplare izolată. Ce 
bine imi pare că e Clujul in 
„A“ și că mai există încă un te
ren pe care se poate juca fot
bal. In ceea ce privește jocul 
de pe Wembley, Gică Hagi mi
mează — glumind — teama, a- 
coperindu-și fața cu palmele : 
„Sper să arăt ceva mai mult 
decît pină acum, mai ales tn 
sensul jocului colectiv. Ași fi 
fericit ea un jucător cum este 
Cămătaru, mereu in prima li
nie, să marcheze un gol din 
pasa mea. M-am uitat lung la 
Sansom, ii cunosc toate miș
cările, știu eă e foarte puter
nic, dar fentele nu au apărut 
ele de pomană".

Mircea Lucescu nu mai are 
o singură clipă pentru un alt 
subiect decît meciul cu Anglia. 
„Ceea ce mă bucură in primul 
rînd e că in Iotul nostru nu se 
mai face distincția intre titular 
și rezervă. Acesta e princi
palul nostru argument. în rest, 
vom vedea".

Premiera lunii septembrie se 
apropie...

SERIA I : Dunărea C.S.U. Ga
lați — Prahova C.S.U. Ploiești : 
M. Stoenescu (București). F.c. 
Constanța — C.S. Botoșani : J. 
Grama (București). Dunărea Că
lărași — F.C. Progresul Brăila : 
D. Petrescu (București). C.S.M. 
Suceava — C.F.R. Pașcani : M. 
Neșu (Oradea). F.c.M. Delta Tul
cea — Otelul Galați : M. Con- 
stantinescu (București), Ch mia 
Fălticeni — Minerul Vatra Dor- 

G. Ionescu (București) 
Ceahlăul P. Neamț — Ari- 

Bacău : A. Porumboîu (Vas- 
Metalu.1 Plopeni — A.S. Mi- 
I. Coț (Ploiești). Politehnica 
— Olimpia Rm. Sărat : B.

JOCURI AMICALE
• A.S. MIZIL — VICTORIA 

BUCUREȘTI 3—1 (»—«). Partida, 
desfășurată ta prezenta a peste 
10 000 de spectatori, a dat dstlg 
de cauză divizionarei „B", care 
a obținut victoria cu 3—1 (0—0). 
Au marcat : Drăgan (min. 52), 
Grlgore (min. 64) șl Galeș (min. 
85) de la Învingători, respectiv 
Glonț emm. 73). Victoria a ali
niat formația : Zlotea — Mânu, 
Dumitrescu, Stredie, Brumară — 
Mirea. Custov, Ursu. Aelenei — 
V. Radu, Glonț. Au mai jucat î

lordache și Nițu. (D. NECULA 
— coresp.).

a C.S.M. LUGOJ — GLORIA 
BISTRIȚA 1—3 (1—1). Au înscris: 
Muta (Hnln. 30) de 
Coman (min. 22) și 
75) pentru biștrițenl.
— coresp.).

la localnici, 
Moga (min. 
(C. OLARU

F.C. BI-

ri Trofeul fair-play
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L F.C.M. Bv.
*—4. r.c. Bihor 
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Pe primele locuri găsim echipe 
de mijlocul și din subsohd com
petiției divizionare, excepția nu- 
mindu-se Universitate* Colon, 
care. tată, ta actuala ediție se 
află printre protagoniste, pe am
bele fronturi. studenții din Bănie 
ta anU trecu# avtad dificultăți 
co ..materia disciplină". Acum 
el ne demonstrează eă e-au pre
gătit exemplar șl pentru exa
menul aportivitățli, constientl 
fiind că notele mari 1a disci
plină ajută, dan cale liberă șl 
la realizarea marilor perfor
manțe, mai cu seamă acum, ta 
perspectiva startului ta eompetl- 
țUle europene. Ded. atenție ta 
disciplină, un capitol care au 
trebuie nld un moment Ignorat!

Zilele de Întrerupere constituie 
acum momente prielnice de me
ditație pentru toate divizionarele

CAMPIONATUL DE DIRT-TRACK LA PERECHI
Campionatul republican de 

dirt-track la perechi a ajuns 
tu faza finală (etapa a IV-a), 
programată astăzi, de la ora 
16, pe pista stadionului Metalul 
din Capitală. Clasamentul ge
neral înaintea întrecerilor de
cisive : L L Pavei — S. Posto-

lache (Steaua) 82 p, 2. M. 
Gheorghe — D. Gașpar (Me
talul Buc.) 68, 3. D. SLoica — 
T. Bădulescu
67 p.

în deschidere (de la i 
vor avea loc disputele 
drul „Cupei speranțelor*

(I.P.A. Sibiu)

ora 15), 
din ca

• C.SJW. REȘIȚA
hor l—o (0—0)., Autorul golului: 
Hodlnă.

nel : 
F.C. 
pile 
iui», 
zii : 
lași ____________,____ _
Matei (București).

SERIA A II-a: Muscelul Cirrnu- 
lung—Flacăra Automecantca Mo- 
reni; N. Dinescu (Rm. Vilcea), 
I.C.S.I.M. București — Progresul 
Vulcan București : V. Angheloiu 
(București) — stadionul I.C.S.I.M., 
I.C.I.M. Brașov — Electroputere 
Craiova : M. Axente (Arad), A.S. 
Drobeta Tr. Severin — Avintul 
Reghin : C. Tcodorescu (Buzău). 
Mecanică fină Steaua București 
— Automatica București : V. A- 
lexandru (București) — stadionul 
Mecanică fină. C.S. Tîrgoviște — 
Șoimii I.P.A. Sibiu : V. Antohl 
(lași). Chimica Tlrnăveni — 
I.M.A.S.A. Sf. Gheorghe : D. Bu
ciumau (Timișoara), Carpați 
Mîrșa — Gaz metan Mediaș : Gr. 
Macavei (Deva). Sportul munci
toresc Slatina (fost I.P. Alumi
niu) — Tractorul Brașov : L 
Gherghell (Baia Mare).

SERIA A III-a : Minerul Lu- 
peni — înfrățirea Oradea : M. 
Nlculescu (București), Jiul Petro
șani — Strungul Arad : V. Ti- 
torov (Drobeta Tr. Severin). U- 
nirea Alba lulia — Aurul Brad;
B. Petreseu (Brașov). F.C. Ma
ramureș Bala Mare — C.I.L. Sl- 
ghet : C. Gheorghe (Suceava).
C. S. U.T. Arad — Mecanica O- 
răștie : S. Catan ă (Drobeta Tr. 
Severin), Mureșul Deva — Meta
lul Bocșa : M. ștefănoiu (Tg. 
Jiul C.F.R. Timișoara — Armă
tura Zalău : E. Pătrașcu (Bucu
rești), C.S.M. Reșița — Gloria 
Bistrița : _F1. Popescu (Ploiești), 
Minerul 
Mare : 
Viloea).

Toate 
ora 11.

Cavnic — Olimpia Satu 
Gb. Constantin (Rm.

meciurile vor începe la

SCADE
PUNCTAJUL DISCIPLINEI

„A", mal ales pentru fruntașe, 
deoarece — lată o mare surpriză 
— cinci din primele șapte echipe

ale ierarhiei clasamentului pri
mului eșalon încheie plutonul la 
capitolul sportivității. (Ad. V.).

Puncte de vedere

DE CE NU ȘI PORTARII?
La articolul Secretele lo

viturii de pedeapsă, semnat 
de Andrei Rădulescu — fost 
juc&tor și arbitru interna
țional —. publicat In ziarul 
„Sportul" și în care autorul 
afirma eă executarea lovi
turii de la 11 metri ar fi 
doar apanajul exclusiv al 
jucătorilor de cîmp, articol 
apărut la 8 august, anul cu
rent, aduc următoarele o- 
biecții :
în perioada activității mele 

de fotbalist (1927—38),v ma- . 
joritatea loviturilor de la 11 
metri erau executate de por
tari !

Așa de pildă, portarul 
Zombori, de la Ripensia Ti
mișoara, din toate loviturile 
de 11 metri executate nu a 
ratat nici una ! Mai mult, 
la un joc amical cu Admira- 
Viena. desfășurat pe terenul 
Venus din București, Zom
bori era rezervă cînd arbi
trul. regretatul Denis XI- 
fando, a dictat o lovitură 
de 11 metri, în favoarea e- 
ehipei Ripensia. Antrenorul 
timișorenilor l-a desemnat 
pe Zombori să execute lo
vitura. Acesta a intrat in 
teren a executat cu măies
trie penaltyul, marcind, iar 
jucătorii austrieci au rămas 
uimiți de felul cum a fost 
efectuată această lovitură.

Un alt executant cu ace
leași calități a fost și por
tarul Iustin Apostol, de la 
Gloria C.F.R. Galați.

Subsemnatul cînd jucam 
fotbal Ia Olimpia București 
ca portar, executam toate

IOTO-PRQNOSPORT INFORMEAZĂ
• Tragerea obișnuita LOTO 

de astăzi, vineri < septembrie, 
va avea loc tn București, în sala 
clubului din str. Doamnei nr. 2, 
cu începere de La ora 16,30. Nu
merele extrase vor fi radiodifu
zate la ora ÎS pe programul H, 
la ora 23 pe programul I, pre
cum și sîmbătă dimineața, ta 
ora 8,55, tot pe programul L 
După efectuarea operațiunilor de 
tragere, va urma filmul ..CEI 7 
FANTASTICI". Intrarea liberă.

• CÎȘTIGURIDE TRAGERII 
LOTO DIN 30 AUGUST 1985.

metri 
Si e-

loviturile de la 11 
fără a rata vreuna, 
xemple sînt multe.

Cu cițiva ani In 
Necula Răducanu, 
Rapidului, executa cu pre
cizie loviturile de la 
tri.

Portarul — ca și 
jucători de timp — 
stâpînește tehnica 
mingii la lovitura de 
metri, poate fi desemnat să 
execute penaltyul.

Mai mult, apreciez că por
tarii pot executa cel mal 
bine lovitura de la 11 me
tri, din următoarele consi- 
derațiuni :

Sînt cei mai liniștiți și 
calmi în timpul jocului ; au 
In fața lor toate acțiunile 
jucătorilor de cîmp ; au în 
minte perfect spațiul porții 
și știu că unii portari nu 
au reflexe în anumite di
recții ale spațiului 
tn consecință, știu 
unde trebuie sâ 
mingea.

Cele relatate mai 
vin dintr-o experiență acu
mulată atît în timpul acti
vității de jucător, cît și în 
perioada în care am func
ționat ca arbitru.

în concluzie, apreciez că 
portarii, ca șl ceilalți jucă
tori de cîmp. pot C întrebu
ințați la executarea lovituri
lor

urmă, 
portarul

11 me-

ceilalți 
dacă 

lovirii 
11

porții $i, 
cum și 
plaseze

sus pro-

de pedeapsă (11 metri).

Mircea CRUȚESCU 
arbitru internațional 

președintele Comisiei de 
Fotbal a sectorului 2

Categoria 1 : 1 variantă 100% 
— autoturism Dacia 1300 șl 2 
variante 25% a 17.500 lei ; ca
tegoria 2 : 3 variante 100% a 
21.516 lei și 4 variante 25% a 
5.379 lei ; categoria 3 : 11,75 va
riante a 7.324 lei ; categoria 4 : 
31,50 variante a 2.732 lei ; ca
tegoria 5 : 107,75 variante a 799 
lei ; categoria 6 : 260,50 varian
te a 330 lei ; categoria X : 
1.527,25 variante a 100 lei. Re
port la categoria 1 : 182.489 lei. 
Autoturismul „Dacia 1300“ a 
revenit participantului KIS AR
PAD din Cluj-Napoca.



Ău început C.E. de tir

TRĂGĂTORII ROMÂNI, IN CURSA 
PENTRU PRIMELE MEDALII

OS1JEK, 5 (prin telefon), 
înainte de a vorbi despre în
trecerile propriu-zise trebuie 
să subliniem că două eveni
mente au marcat prima zi a 
Campionatelor europene de 
tir pentru arme cu glonț. In 
primul rînd, să consemnăm că 
s-a, desfășurat Adunarea gene
rală a federațiilor naționale de 
pe bătrînul continent, în care 
prof. Gavrilă Barahi a fost 
reales, pentru a cincea oară 
consecutiv, președinte al Con
federației Europene de Tir. 
Apoi, în pitorescul oraș a avut 
loc celebrarea celor 30 de ani 
de la ediția I a importantei 
competiții, găzduită de Bucu
rești, în anul 1955. la aniver
sare fiind prezent si Olegario 
Vazqez Rana (Mexic). pre
ședintele Uniunii Internaționa
le de Tir.

Competiția, așteptată cu un 
firesc interes, a programat în 
ziua inaugurală două probe, 
în ambele fiind prezenți spor
tivi români. La pistol viteză, 
în prima manșă (finalul pro

belor are loc vineri), au parti
cipat 45 de concurenți din 12 
echipe, cel mai bun rezultat 
fiind obținut de Csaba Hell 
(Ungaria) — 300 p. Multiplul 
nostru campion Corneliu Ion 
s-a numărat, de asemenea, 
printre protagoniști fiind no
tat cu 299 p. la fel ca Suman 
(R.F.G.). Szalay (Ungaria). Ro- 
bo (Albania). Grațian Calotă 
are. după prima manșă. 296 p. 
iar Constantin Țîrloiu 295 p.

La pistol sport — feminin — 
a avut loc partea de precizie 
a întrecerii, mîine (n.r. azi) 
desfășurîndu-se „viteza". Din
tre cele 32 de participante (9 
echipe), un punctai excelent a 
fost trecut în contul reprezen
tantei noastre Silvia Kaposztay, 
298 p. cu care sportiva română 
s-a instalat, la jumătatea dis
putei. în frunte. Importantă 
este acum rezistența la stres- 
sul dintre cele două manșe... 
Ana Ciobanu a acumulat 293 
p. iar Maria Macovei 288 p.

Radu TIMOFTE

CM DE BOX
(Urmare din pag. 1) Semimuscă î

Turneul de la Ml« Meadow McENROE - WILANDER ÎN SEMIFINALĂ..
FLUSHING MEADOW. Ziua 

a noua a „internaționalelor" 
de tenis ale S.U.A. a oferit 
dispute foarte atractive, ur
mărite de un mare număr 
de spectatori și telespectatori. 
Partidele au fost de bun nivel 
tehnic și spectacular, încheia
te cu rezultate, în majoritatea 
cazurilor. așteptate. Astfel 
favoritul nr. 1 John McEnroe, 
care a avut un debut dificil 
în acest turneu, cu israelianul 
Glickstein. a obținut. în sfer
turile de finală, o victorie mai 
netă decît o arată scorul, dis- 
punînd de suedezul Joachim 
Nystrom (recentul Învingător 
al Iul Boris Becker) cu 6—1, 
6—0. 7—5. Și n-au fost puțini 
cei care au regretat că adver
sarul de miercuri al lui 
McEnroe n-a fost foarte ti- 
nărul Becker. câștigătorul 
Wimbledonului ’85... in celă
lalt ..sfert". desfășurat in 
..familie". Mats Wilander 
l-a întrecut pe Anders Ja- 
rryd cu 2—6. 6—3. 5—0 după 
care acesta din urmă a aban
donat Urmează ca McEnroe 
și Wilander să se întîlnească. 
acum. în semifinale.

La femei, o victorie oare
cum surprinzătoare a fost 
cea a tinerei vest-germane 
Steffi Graf (16 ani) care a în-

trecut-o pe Pam Shriver cu 
7—6. 6—7, 7—6 urmînd să joa
ce. în semifinală, cu Martina 
Navratilova. clștigătoare cu 
6—2, 6—3 in fata Zinei Garri
son.

Alte rezultate : dublu băr
bați, „sferturi" : Flach. Se- 
guso-DonnelIy. De Palmer 
6—1. 6—7. 7—5. 6—7, 7—6, Nys- 
trom, Wilander-Denton. Fle
ming 6—3. 6—4. 6—4 ; dublu 
femei, turul III : Claudia 
Kohde-Kilsch. Helena Suko- 
va-Lori McNeill, Kim Sands

6—7. 6—2. 6—4, Chris Evert- 
Lloyd, Carling Bassett-Kathy 
Horvath, Virginia Ruzici 6—4. 
6—2 ; dublu mixt, „sferturi" ; 
Wendy Turnbull. Lloyd- 
Zina Garrison, Freeman 6—4. 
6—4. Martina Navratilova. 
Gunthardt-Virginia Wade. War
wick 6—3. 3—6. 6—3.

în turul doi. la dublu băr
bați (juniori) : Mihnea Năsta- 
se. Van Eekeren (Olanda) — 
David Engel. Christian Berg
strom (ambii Suedia) 7—6. 7—5.

MECIUL PENTRU TITLUL
MOSCOVA, 5 (Agerpres). — 

Cea de-a doua partidă a me
ciului pentru titlul mondial de 
șah ce se dispută la Moscova, 
între marii maeștri sovietici 
Anatoli Karpov și Gări Kaspa
rov, a fost întreruptă la mu-

MONDIAL LA ȘAH
tarea a 41-a, cu ușor avantaj 
de partea lui Kasparov (avînd 
de această dată piesele negre), 
care după cum se știe conduce 
cu 1—0. Partida va fi continua
tă astăzi.

DIN PROGRAMUL DE AZI

tot cu un 
a trebuit 

asculte pe 
După re

amer! canul
numărînd. 
partidei, 
cîteva atacuri rapide 
eficace, care au 

abandonul
avut 

lui

rat Kenneth a reluat lup
ta. scăpind de pericolul k.o.-u- 
lui datorită jocului său de 
picioare admirat de întrea
ga asistentă. în rundul se
cund boxerul american și-a... 
agătat adversarul, 
croșeu, si Karacson 
Ia rindul său. să-1 
arbitru 
luarea 
a lansat 
si foarte
ca rezultat... 
Karacson !

Meci de mare tensiune 
categoria grea. ! 
Savon (Cuba) și 
kian (U.R.S.S.). 
de multi dintre 
drept ..o forță a naturii", 
xerul cubanez și-a început me
ciul ..la 
furtunos, 
secundă 
aceasta.
a mai venit chiar cu una cu 

sovietic o- 
dîrză rezisten- 

S-au 
„trăsnet"

la 
între Felix 

Akei Solo- 
Considerat 
spectatori 

bo-

intimidare". atacînd 
chiar din prima 

a meciului. De data 
însă, victoria sa nu

două, 
punîndu-i 
tă timp de 
schimbat 
de ambele părți dar enormul 
avantaj al alonjei. ne 
avea 
cuvîntul. 
te Felix Savon.

Citeva mii de spectatori pre- 
zenti aseară în tribunele de 
la Patinoarul ..23 August" l-au 
aplaudat pe Daniel Măeran 
pentru demonstrația de scrimă 
pugilistică oferită. Partener 
de întrecere i-a fost sportivul 
turc Kibar Tatar. Acesta din 
urmă, cu tenacitatea si bărbăția 
care caracterizează școala turcă

nugilistul
o
trei reprize, 
lovituri

care H 
cubanezul. și-a spus 

învingător la punc-

REZULTATE

Cocoș l

Seimlușoară

Semimijlode :

Mijlocie 1

Grea :

Muscă «

Pană 5

Ușoară 5

Mij. mică 1

Semigrea i

Supergrea î

GALA I, ORA ÎS
Byung Sup Hwang (Coreea de Sud) — Lulgl 
Gastigllonl (Italia) ; Martin Krastev (Bulgaria) 
— Luis Roman (Porto Rico).
Ricardo Diaz (Cuba) — Glttner JBrg (R.D.G.); 
Adrian Ilvicea (U.R.S.S.) — Steve Young
(S.U.A.).
Hinton Bandele 
mânia) ; Jflrgen 
Mendez (Cuba).
Anghel Stol ano v
(S.U.A.) ; H.G.

(S.U.A.) — Giani Gogol (Ro- 
SchrOder (R.D.G.) — Lui»

(Bulgaria) — Gould Kenneth
Mieling (R.F. Germania)----

Juan Lemus (Cuba). 
Sven Lange (R.D.G.) 
mânia) ; Oleg 
Lind (Cuba).
SUvio Petzold 
Ionia) ; Attila 
von (Cuba).

GALA A H-a, ORA 18,35
Vladimir Varhegy (Cehoslovacia) — Valentin 
lunusov (U.R.S.S.) ; Bum Sn Kim (Coreea de 
Sud) — Marcelică Tudoriu (România).
Michel Moffa (Canada) — Daniel Măeran (Ro
mânia) ; Son Mun Jin (R.P.D. Coreeană) — 
Delnderich Joerg (R.D.G.).
Wilko Săger (R.D.G.) — Serghel Sokolov
(U.R.S.S.) ; Radames Castillo (Cuba) — Ion 
Pal (România).
Valeri Denisenko (U.R.S.S.) — Blagol Sokolov 
(Bulgaria) ■ Sandro Unglaub (R.F. Germania) 
— Michal Franek (Cehoslovacia).
Peter Hart (Ungaria) — Henryk Zatyka (Po
lonia) ; Bidick Bowe (S.U.A.) — Vasile Da
mian (România).
Iulian Drăghiei (România) — Juan Dellz 
(Cuba) ; Gheorghl Harlzanov (Bulgaria) — 
Aleksei Prlanlșnicov (U.R.S.S.).

Dumitru
Zalaskin (U.R.S.S.)

(R.D.G.) — Andrzej 
Arvai (Ungaria) -

Beșllu (Bo- 
— Ramirez
Golota (Po- 

- Felix Sa-

de box a încercat timp 
trei reprize 
directele 
tîmpinare 
față cu 
frecventă 
mult. observînd că boxerul 
român luptă cu garda inversă, 
și-a schimbat și el garda. Fără 
rezultat. însă. Măeran a dus 
tot meciul practic cu o 
singură mină, dreapta, stingă fo- 
losind-o 
acestea, 
românul

să... scape 
și croșeele de 

care-1 loveau 
o regularitate 

exasperante. Ba 
observînd

de 
de 
în- 
In 
și 

mai

foarte rar. Cu toate 
adevărat tehnician, 

cîștigă clar la puncte.

TEHNICE
Semiușoară : H. Bandele (S.U.A) b.ab. 3

Ionia). Giani Gogol (Bomânla) b.ab. 2 s.______ ____
J, Schroder (R.D.G.) b.p. Jin Chui Chon (Coreea de Sud), _. 
Mendez (Cuba) b.p. Min Nam Hyon (R.P.D. Coreeană) ; semi- 
mijlocle : A. Stolanov (Bulgaria) b.p. ștefan Drișcu (România), 
G. Kenneth (S.U.A.) b.ab. 2 M. Karacson (Ungaria), H. G. 
Mieling (R. F. Germania) b.ab. 1 D. Tomasevic (Iugoslavia), J. 
Lemus (Cuba) b.ab. 1 R. Donney (Canada) ; grea : S. Petzold 
(R.D.G.) b.p. J. Littles (S.U.A.), A. Golota (Polonia) b.k.o. 1 
E. Sarikas (Turcia), A. Arvai (Ungaria) b.ab. 1 S. Stolanov 
(Bulgaria). F. Savon (Cuba) b.p. A. Solokian (U.R.S.S.): Pană : 
M. Moff (Canada) b.p. Kang Suk (Coreea de Sud). Daniel Măe
ran (România) b.p. Kibar Tatar (Turcia), Son Mun Jin (R.P.D. 
Coreeană) b.ab. 1 D Kaim (Polonia) H. J3rg (R.D.G.) b.p. 
A. Rîșcov (U.R.S.S.) ; mijlocie mică : V. Denisenko (U.R.S.S.) 
b.p. Marian Gavrită (România). B Sokolov (Bulgaria) bab. 
1 z. Szalma (Ungaria) S. Unglaub (R.F. Germania) c. ne- 
prezentare, M Framek (Cehoslovacia) b.p. B. Robinson (An
glia) ; semigrea : P. Hart (Ungaria) b.ab. 1 E. Mublru (Ugan
da) , H. Zatika (Polonia) b.p. Pak Hyun Sung (Coreea de 
Sud) R. Bowe (S.U.A.) b.ab t Mlhall Sadovski (U.R.S.S.). 
vasile Damian (România) b.p. R. Ryl (R.D.G.).

D. Gumowski (Po- 
Iankov (Bulgaria), 

~------- ‘ L.

după o pariâdă-spectacol, a- 
plaudată.

„Mijlocii mici" Marian Ga- 
vrilă (România) și Valeri De
nisenko (U.R.'S.S.) s-au angajat, 
încă de la început. intr-un 
schimb prelungit de lovituri, 
care lăsa impresia că va fi 
favorabil sportivului român. 
Pînă la sfîrșit. însă, Denisenko 
s-a dovedit mai puternic și. 
cu o pregătire fizică mai bună, 
a învins la puncte.

în ultimul meci al galelor de 
ieri, „semigreul" nostru Vasile 
Damian l-a întîlnit pe Rene 
Ryl (R.D.G.). Damian are 
inițiativa în prima parte a 
meciului cînd cu directe de 
stingă punctează dur. la față. 
expediindu-1 pe Ryl la podea. 
Rundul secund și cel final ne 
oferă o luptă mai echilibrată, 
cei doi 
complet 
Avantajul 
repriză a 
acordarea 
la puncte .

Deci. în semifinalele de azi 
vom avea prilejul să vedem pe 
ring 7 sportivi români : Marce- 
lică Tudoriu. Daniel Măeran, 
Giani Gogol, Ion Pal, Dumitru 
Beșliu. Vasile Damian și Iulian 
Drăghiei.

terminînd 
partida.

sportivi 
extenuați 

obținut în prima 
fost hotărîtor pentru 
deciziei : învingător 

(3—2), Vasile Damian.

CICLISM • Prima etapă a 
competiției ..Tour de l’Avenir" 
(open) s-a încheiat cu succesul 
Iul E. Corredor (Columbia) care 
a acoperit 138.5 km tn 3.40:30 
urmat de Al. Zinoviev (U.R.S.S.) 
3.40:39 șl de N. Verhoeven (O- 
landa) 3.40 :43 : in clasamentul
general conduce Thierry Marie 
(Franța) cu 3.46:16 urmat la 1 s 
de Dominique Galgne (Franța)

TELEX • TELEX
fi Etapa prolog a Turului Cata- 
loniei a revenit lui Jose Recio 
(Spania) care a parcurs 5.9 km 
în 4:56,12 • In etapa a 2-a a 
..Turului Luxemburgului" (ama
tori) victoria l-a surfs Iul Van 
der Horst (Olanda) care a aco
perit cel 76,2 km îtn 1.51:42 ; el

La Mtinchen a avut loc tragerea la sorți pentru cupele euro
pene la baschet, tn disputele feminine, Universitatea Cluj- 
Napoca va întîlni, în „C.C.E.", pe Elittur Tel Aviv (primul 
loc în deplasare), iar Voința București va juca în «Cupa Li
liana Ronchetti" cu Iskra Ljubljana (primul med pe teren 
propriu), tn C.C.E. partidele au loo în 3 octombrie — turul 
și 10 octombrie — returul, iar în ..Cupa Liliana Ronchetti" în 
2 octombrie — turul și în 9 octombrie — returul.

conduce și în clasamentul gene
ral. la egalitate (același timp!)
— 3.59:05, cu Th. Hosped (Olan
da) și Van Rompaney (Belgia).

HOCHEI PE GHEAȚA fi La 
Megeve au continuat jocurile din 
cadrul turneului final al ..C.C.E." 
în cea de a treia etapă s-a în
registrat o surpriză : AIK Stock
holm a dispus de Dukla Praga 
cu 3—1 (1—0. 0—0. 2—1) ; tn ce
lălalt meci : ȚSKA Moscova — 
Polonia Bytom 11—0 (3—0, 1—0. 
7—0) fi tn cadrul ..Cupei So- 
vietski Sport" : Spartak Moscova
- VSS Kosice 9—1 (4-0, 3—1.
2—0)

ȘAH a tn turneul de la Til
burg oe primul loc se află Ro
man Djindjișașvili (S.U.A.) cu 
3 p (1). urmat de Hiibner 
(R.F.G.) 3 p și Romanișin
(U.R.S.S.) 2.5 p (2).

ACTUALITATEA
CIUDAD DE MEXICO. La 

a treia ediție a maratonului 
internațional din capitala 
mexicană (22 septembrie) și-au 
anunțat participarea un nu
măr record de concurenți, 
peste 22 000. din numeroase 
țări.

MELBOURNE. Echipa O- 
ceaniei pentru „Cupa mon
dială", de la Canberra (4—6 
octombrie), cuprinde nume
roși atleți din Australia (Na- 
rraeott, Clark, Atkinson, Sto
ne. Debbie Flintoff, Sharon 
Dalton, Lisa Martin) și Noua 
Zeelandă (Crowe, Wilson, 
Renner, Wayne, Andrea Wade, 
Kim Robertson, Anne McKen
zie).

LA ATLETISM
ROMA. Formațiile Euro

pei pentru „Cupa mondială" 
vor fi definitivate după des
fășurarea. duminică. a fi
nalei „Marelui premiu IAAF- 
Mobil".

KOBE. ..Cangurul" ame-* 
rican Charles Simpkins, noul 
campion mondial universi
tar la triplusalt (17,86 m — 
al treilea rezultat din istoria 
probei), are 21 ani și este o- 
riginar din Carolina de Sud. 
Cele mai bune rezultate apar
țin lui Willie Banks (S.U.A.) 
17,97 m — 1985 și Joao de Oli
veira (Brazilia) 17,89 m — 
1975.

La zi

UN CENTIMETRU DE AUR...
La nld o lună de la re

cordul istorie al practic ne
cunoscutului Povirnittn care 
a trecut, ki premieră mon
diali, 2,40 m la săritura In 
Înălțime, intr-un concurs la 
Donețk, Lată că. mult mal 
repede decît ne-am fi închi
puit, această performantă ■ 
fost depășită 1 Miercuri, la 
Universiada de la Kobe, un 
alt atlet sovietic. Igor Paklln, 
a devenit primul săritor al 
lumH cu un rezultat de 2,41 
m, realizat din a treia În
cercare.

Cine este noul recordman? 
Paklln a-a născut In R.S.S, 
Kirghiz!, la 15 iulie 1963. Are 
ist cm șl 73 kg. Este stu
dent la Politehnică. Practică 
atletismul din 1973, iar din 
1970 s-a specializat la sări

tura în Înălțime. De atunci 
rezultatele sale au evoluat 
astfel : 1978 — 1,85 m. 1979 — 
2,05 m, 1900—81 nu a concu
rat, 1982 — 2,24 m. 1983 — 
2,33 m, 1984 — 2,36 m (în sa
lă) ; 1985 — 2,41 m.

Igor Paklin este un atlet 
cunoscut, desigur, care nu 
are, totuși In palmares decît 
un singur succes notabil : 
titlul Ia Universiada de la 
Edmonton (2,SI m) In 1983. 
In rest : locul IV la C.M 
(2,29 m), la Helsinki, tn 1983; 
locul Vm la C.E. de sală 
(2,20 m), la GSteborg, In 1984: 
locul HI la recenta finală a 
„Cupei Europei*, grupa ..A- 
(2,25 m). la Moscova.

Romeo V1LARA

BRAZILIA - SPANIA IN FINALĂ 
LA C.M. DE JUNIORI

In semifinalele C.M. de juniori: 
la Leningrad, Brazilia — Nigeria
2— 5 (2—0). Au Înscris Miller și
Balalo. La Moscova, Spania — 
U.RJS.S. 2—2 după prelungiri. In 
urma executării loviturilor de la 
14 m. Spania a câștigat cu 4—3. 
Finala Brazilia — Spania va a- 
vea loo la 7 septembrie.
• FJ.F.A. a sancționat aspru 

doi Jucători mexicani pentru a- 
tltudlne huliganică manifestată 
fată de arbitrul meciului Nigeria 
— Mexic. Este vorba de portarul 
Quintero șl de coechipierul său 
Frlas. Ambii au fost suspendați 
pe câte un an și pentru patru 
meciuri internaționale. La rindul 
el. Federația din Mexic va trebui 
să plătească o amendă de 10 000 
de franci elvețieni.

MECIURI • CAMPIONATE

• Pregătindu-se pentru preli
minariile C.M., echipele Ceho
slovaciei șl Poloniei au susținut 
un meci amical la Brno. Gazde
le au câștigat cu 3—1 (1—9), prin 
golurile marcate de Berger (min. 
15). Prusik (autogol — min. 51) 
și Kubik (min. 82), ’ respectiv 
Prusik (mln. 47).
• în med amical, la Heeran- 

veen (Olanda), reprezentativa 
Olandei a întrecut echipa Bulga
riei cu 1—0 (0—0). prin golul 
marcat de Rob de Witt (min. 80).

ELVEȚIA (ct. 7). Xamax Neu- 
chateL adversara Sportului stu
dențesc tn „Cupa U.E.F.A.*. a 
obținut o nouă victorie, de data 
aceasta tn deplasare, câștlgtad cu
3— 0 meciul cu La Chaux-de-

Fonds. Acum Xamax se află pe 
locul al doilea cu 10 p. după 
Servette Geneva cu 11 p. Iată 
celelalte rezuâtate: Vevey — Lau
sanne 0—3 Young Boys — Gran
ges 6—X Aarau — Luoerna 5—1, 
Baden — Wettingen 0—5. St. Gall
— Basel 1—1. F.C. Ztlrich — 
Grasshoppers 2—2, Sion — Ser
vette Geneva 2—1. Pe ultimul loc: 
18. Baden 0 p.

IUGOSLAVIA (et. 6). Vardar 
Skoplje, care va Întîlni pe Di
namo București in . ..Cupa 
U.E.F.A.". a obtinut prima vic
torie ta actualul campionat : 3—0 
cu Celik Zenica. Alte rezultate: 
Titograd — Novl Sad 2—0, Tuzla
— Dinamo Zagreb 0—5 1, O.F.K.
— Rljeka 3—0. Pristina — Osijek 
1—0 F.C. Sarajevo — Velez Mos
tar 0—0. Hajduk Split — Zelez- 
nlcear Sarajevo 5—01, steaua ro
șie — Dinamo Vinkovici 0—1. 
Meciul Niksid — Partizan a fost 
amtnat. Pe primele locuri: Di
namo Vinkovici 9 p, Sarajevo, 
Velez Mostar, Dinamo Zagreb. 
Partizan și Hajduk Split, toate 
cu câte 7 p. (Sarajevo. Velez și 
Partizan au un joc mai puțin). 
Pe ultimele loouri : 17. Vardar 
Skoplje 3 p. 10. Novi Sad ! p.

B. F. GERMANIA (et. 5). Saar- 
briicken — Bayern Mtinchen 
1—1 Bochum — Frankfurt 2—1. 
Mannheim — Kaiserslautern 1—1, 
Uerdingen — Schalke 3—2. Dtls- 
seldorf — Dortmund 4—2 Nurn- 
berg — Leverkusen 3—2, 
Hamburg — Monchengladbach 
4—1 Koln — Bremen 3—3. 
Hannover — Stuttgart 1—3. 
Pe primele locuri : Werder Bre
men 8 p Nămberg si Monchen
gladbach cu cite 7 p : pe uia-. 
mele : 16 Schalke 2 p 17. Dort
mund 2 p 18. Hannover 1 o.
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