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3 MEDALII DE AUR. UNA DE ARGINT
Șl UN NOU

• Silvia Kaposztay, 
Comeliu fon și echi
pa feminina de pis
tol sport, campioni 

europeni
OSIJEK, 6 (prin 

fon). Excepționale 
formanțe românești 
cea de a doua ri 
Campionatelor europene 
de tir pentru arme cu 
glonț l In proba de pis
tol sport. Silvia Kaposz
tay a cucerit medalia de 
aur, stabilind, totodată, 
un nou record mondial 
(594 p), echipa noastră 
a urcat, de asemenea, 
pe cea mal înaltă treap
tă a podiumului In a- 
ceeași probă, iar la pis
tol viteză. Cornelia Ion 
a ciștigat un nou titlu de 
campion european ! Bi
lanțul primei zile ta 
care s-au decernat me
dalii, cu adevărat strălu-

Silvia Kaposztay (Continuare in pag. a 4-a)

Radu TIMOFTE

Maria MacwveiAna Ciobanu

Mâe-0 M. Tudoriu și
ran - vedetele semifinale
lor • Sportivi din 12 țări 
in lupta pentru centurile 

de campioni mondiali
Iată-ne ta ajunul ultimului 

act al celei de a in-a ediții 
a Campionatelor mondiale de 
box pentru tineret — FINALE
LE ! Ca să ajungă aici, spor
tivii au străbătut un drum 
lung, un adevărat maraton pu-

Dumitru Bcșliu (dreapta) în atac. Foto ; lorgu BĂNICA

tele-
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Cornelia Ion

șl-a 
de

citor, a fost completat 
de medalia de argint ta 
întrecerile pe echipe la 
pistol viteza I

Silvia Kaposztay 
materializat ta stil
mare campioană avanta
jul din prima zi, la pre
cizie, după care condu
cea cu 298 p, iar vineri. 
Ia viteză, a obținut, ta 
final, un rezultat superi
or cu șapte puncte per
formanței sale anterioare. 
Succesul său splendid 
urmează celor precedente 
ale Anei Ciobanu și Mă
riei Macovel, acest ol 
treilea Utta consfințind 
supremația românească 
ta această probă. Silvia 
Kaposztay (ta vîrstfi de 
32 de atu, sportivă a clu
bului Steaua, formată la 
U. T. Arad de loan Po- 
povlri, antrenată la club 

de box tineret înaintea ultimului act

gilistic, care a măsurat nu mai 
puțin de— 173 de meciuri. Pe 
acest parcurs au ieșit din com
petiție 174, din cel 198 do 
sportivi care, cu o săpt&mlnă 
ta urmă, s-au aliniat la start. 
Au rămas, deci, să dea ultima 
bătălie, și cea mai importantă, 
doar 24 de peetendențl la ode 
12 titluri de campioni ai lumii. 
Cu satisfacție consemnăm că 
printre aceștia se află și tine
rii noștri reprezentanți Mar- 
celică Tudoriu, Daniel Măe- 
ran, Giant Gogol șl Dumi
tru Beșliu.

Proletari din toate jgrge, unlțl-og |

portul
ZIAR AL CONSILIULUI NATIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICA Șl SPORT

| Sîmbăta 7 septembrie 1985 |

Deiegafia sportului nostru universitar a revenit din Japonia

SATISFACȚIE PENTRU PERFORMANȚE,
ÎNCREDERE ÎN IZBÎNZILE DE MÎINE

Era ora 6,32 etnd avionul cu 
Însemnele companiei TAROM 
ateriza, ieri dimineață, pe pista 
aeroportului Otopeni, adueîn- 
du-1 ta patrie pe componcnțil 
delegației noastre participante

Delegația sportului nostru universitar la puține clipe de la revenirea in țară

Io camflionatul de handbal (m)

M1INE, PRIMEI! PARTIDE
De mîine, frumoasa și mo

derna Sală a sporturilor din 
Tg. Mureș va găzdui primele 
partide din cadrul unei noi e- 

' diții (a 28-a) a campionatului 
măscuita de handbal, Divizia 
„A*. Iată programul: ora 10: 
Dinamo Brașov — Constructorul 
Arad ; ora 11,15 : H.C. Minaur 
Baia Mare — Constructorul O- 
radea; ora 14,30 : Relon Săvi- 
nești — Carpați Mîrșa ; ora 
15,45 : Politehnica Timișoara — 
Știința Bacău J ora 17 : Steaua 
— Universitatea Craiova ; ora 
18,15 s Metalul Bistrița — Di
namo București.

Azi, .cel 24* se bucură de o 
binemeritată zi de odihnă, 
timp ta care vor Încerca să-și

__ Paul IOVAN 
Petre HENȚ

(Continuare In pag a 4-a)

Turul ciclist al României IERI A FOST 0 ETAPA CALMA (a VI-a)..
BACAU, 6 (prin telefon). Du-» 

pă ziua grea de joi, in care 
rutierii au dat noi examene de 
rezistență și temeritate, etapa 
a șasea, disputată vineri pe 
ruta Iași — Vaslui — Bacău, 
154 kilometri. ni s-a părut 
mai domoală. Insistența rutieri
lor din zilele anterioare s-a 
atenuat serios, poate și pentru 
că ta fruntea clasamentelor 
generale se află cei mai bunt 
dintre ei. Pe o vreme răcoroa
să, dar Însorită, plutonul a a- 
tacat tacă din start prima că- 
țărare a zilei, cea de la Po
ieni, km. 7. Lungi pante spre 
Bucium și apoi spre punctul de 
cățărare li avertizează pe aler
gători că nu va fi o etapă u- 
șoară, ea numărînd cinci punc
te de sprint pe munte, record 
pentru această ediție a Turului 
României. Cîștâgă Nicolae Al- 
dulex (România), urmat de Sa
lih Korkmaz (Turcia), Frank 

la Universiada de la Kobe. A- 
colo, în îndepărtata „Tară a 
Soarelui răsare*, ta tatreoere 
cu performeri de valoare de 
pe toate continentele, ta dispu
te cu loturi mult mai nume

roase, tinerii din România — 
prezenți la numai șase din cele 
11 discipline din program — 
s-au aflat, ca de atîtea alte 
ori, In rîndurile protagoniștilor, 
situindu-se ta finalul marii 
competiții polisportive pe o re
marcabilă poziție fruntașă, de-

Florin Segărceanu, Ecaterina Szabo, Daniela Moise. Dumitru Ne- 
goiță. Carmen Bunaclu — medaliați cu aur la marea întrecere 

Fotografii de Aurel D. NEAGU
vansind nu mai puțin de o 
sută de țări ale lumii ! Repre
zentanții sportivi ai tineretului 
nostru universitar s-au înapo
iat, așadar, în țară cu fruntea 
sus, primind, încă de Ia marea 
poartă aeriană a patriei, bine
meritate buchete de flori.

Primele au coborit scara ae
ronavei gimnastele. In fruntea 
lor, ca }l ta Japonia, Eczterina

avangardă tn- 
desprindă. Nu 
grupul masiv 

inainte de a se 
spre cel de al

Baula (R.D.G.) și Janusz Et- 
gens (Polonia). Pe urcușul spre 
Poieni, plutonul s-a fragmentat 
in mai multe grupuri și pe co- 
borîre cei din 
cearcă să se 
reușesc insă și 
se reconstituie 
începe urcușul 
doilea punct de cățărare, Mo
vila lui Purcel, de la km. 47. 
Din nou dispută aprigă și tot 
Nicolae Aldulea se impune, 
cîștigînd ta fața lui Etgens și 
Olimpiu Celea (România). " 
coborî re se formează iarăși un 
grup avîndu-i ta frunte 
Constantin Căruțașu (Dinamo) 
și Basta, dar plutonul — care 
socotește conturile Încheiate — 
forțează ci ți va kilometri șl ti 
readuce în grupul masiv.

Vasluiul, pe oare-l tatîtaim 
la km. 65 al cursei, ne primește 
cu un entuziasm greu de des
cris. Mii șl mii de spectatori 

Pe

pe

Szabo. Poartă, cu mindrie fi
rească, șase medalii. Zîmbește, 
mulțumind pentru primirea 
caldă, apoi se grăbește să în
trebe : „I-ațl zărit cumva pa 
ai mei în aeroport 7“ Se liniș

tește cînd află că o așteaptă și 
tatăl, și mama, și fratele. Răs
punde, apoi, la rîndul ei. cu
riozității reporterului : „A fost 
un concurs greu, dar am reu
șit. Și toiul ar fi fost, crede- 
țl-mă, perfect dacă eram în 
grupă cu cele mai valoroase 

adversare, iar Lavinia Agacho 
nu ar fi avut o nefericită în- 
timplare Ia încălzire. Cel puțin 
un argint putea să se transfor
me, in condiții normale, în 
aur. Dacă na cumva chiar 
două...*. Antrenorul Octavian

Geo RAEȚCH;

(Continuare in pag a 4-a)

urmăresc fulguranta trecere a 
caravanei, li aplaudă pe ruti
eri, cunoscîndu-le desigur evo
luția din zilele anterioare.. 
Sprintul volant revine lui Va
lentin Constantinescu (Româ
nia), urmat de Marius Nicoles- 
cu (Muscelul Cimpulung Mus
cel) șl Cornel Nicolae (Dina
mo). La ieșirea din oraș. Va
lentin Constantinescu și Costi- 
că Paraschiv (Dinamo) profită 
de momentele de regrupare a 
plutonului după sprint și por
nesc vijelios. Cîțiva kilometri, 
atita timp rit Se înțeleg bina 
la trenă și muncesc deopotrivă, 
avansul crește. La km, 78, el 
devansează grupul urmăritor 
cu um minut și 35 de secunde. 
Lingă ei sosește insă antreno
rul dinamoviștilor, Nicolae Vof-

Hristoche NAUM

(Continuare in pag. 1-3)



ZILNIC, GIMNASTICĂ 
LA LOCUL DE MUNCĂ!

D/ICI/1D4 I în aceste zile Ieri, in cam pi o

RAPID Șl CHiMIS

IN SPORTUL Ut MASA
Cu dorința de a contribui la îndeplinirea sarcinilor pri

vind introducerea și extinderea practicării gimnasticii la lo
cul de muncă, ziarul nostru publică începind cu acest nu
măr, săptămînal, programe de exerciții, la alegere, pentru 
toate categoriile de oameni ai

Programele sînt cuprinse în 
siliul județean pentru educație fizică și sport și Consiliul ju
dețean al sindicatelor Bihor, sub îndrumarea Consiliului 
Național pentru Educație Fizică și Sport și Consiliului Cen
tra! a’ Uniunii Generale a Sindicatelor din România.

muncii.
lucrarea elaborată de Con'

Consiliului

Program de exerciții (1)

ii
RL: 1-2 e/,4 2~3

; POZIȚIA INIȚIALA —
i stînd.
1 Mers pe loc cu ridicarea
! genunchilor și balansarea
1 brațelor, relaxate înainte, 
[ înapoi. Executat : 15—20”.
i Respirație liberă.
! — se bate ritmul.

P.l. — depărtat cu miinile 
pe șold.

Extensie cu inspirație 
1 ; îndoirea și arcuirea trun
chiului înainte cu brațele 
relaxate — expirație 
(2—3) — revenire —

Prima jumătate 
tembrie se ■ impune 
toriior activității 
masă prizitr-o serie de întreceri 
cu etape finale pe țară, care se 
vor desfășura sub însemnele 
marii noastre competiții naționa
le ..Daciada".

Cel care au făcut începutul 
au fost participau ții la Concursul 
republican de automodele rezer
vat pionierilor, reprezentanții a 
22 de județe. Ei se întrec în a- 
ceste zile — plnă la 12 septem
brie, cînd vor fi desemnați câș
tigătorii — la 6 categorii de ..cla
se- (automodele captive, teleco
mandate cu motor termic, cu 
motor electric etc.) ta pitoreasca 
Poiană a Soarelui, la 10 km de 
Brașov. Printre favorițl, micii 
concurenți din județele Arad, 
Caraș-Severin și cei din muni
cipiul București.

Se află în plină desfășurare și 
Voințiada la orientare turistică, 
întrecere găzduită de municipiul 
de pe Cibin ; 
prin tradiție, 
concursurilor 
speță pădurea

Municipiul 
gazda unei competiții de 
re — „Cupa U.T.C." la 
tism (4—8 septembrie)
tineri peste 16 ani.

Iubitorii sportului cu 
busola — peste 1 200 1 - 
trec pe diverse trasee din masi
vul Rarău — Suceava cu prilejul 
Campionatului republican „ștafe
ta munților" si al finalei con
cursului de masă „Amicii 
mețiel" (5—7 septembrie).

Tot mai mult solicitată ca .. 
dă a unor competiții de amploa
re. localitatea ~
Mehedinți) este din nou In ac
tualitate prin întrecerile "

a lunii 
atenției I 
sportive

seD- 
luM- 

: de

Sibiul a devenit, 
locul preferat 
de acest
Dumbrava. 

Craîova este șl 
amploa- 
parașu- 
pentru

____ al 
gen, în

el

harta sl- ee ta-

gaz-

finale

Orșova (județul

dru-

Azi și mnrte,
pe lacul SlătioaraP.l. — stînd

Ridicarea brațelor lateral 
sus — inspirație ; revenire 
cu expirație. Paralel cu res
pirația și întinderea și ar
cuirea trunchiului cu ridi
care pe vîrfuri. Executat : 
6 ori.

depărtat stînd
brațele lateral.

Balansarea picioarelor, 
stîngul înainte, înapoi (scu
turat), înainte și in înapoi, 
aceeași cu picorul drept. E- 
xecutat : 6 ori.

1 2*3 4
P.l. — stînd cu miinile pe 

lingă corp.
îndoirea genunchilor și 

ducerea brațelor sus. Reve
nire cu arcuirea trunchiului 
pe spate și inspirație pro
fundă. Exeeutat : 4—6 ori.

F/.4 •/ ' 2-3

P.l. — mîini pe șold în
depărtat stînd.

Arcuirea trunchiului cu 
inspirație înapoi. Relaxarea 
brațelor cu aplecarea ușoară 
în față și expirație profun
dă. Executat : 6 ori.

fINUELE REPUBLICANf
AII PESmiLOR SPORTIVI

Pe lacul Slătioara, de la Sla
tina, cei mai buni pescari spor
tivi din țară vor concura, azi 
și mîine, în cadul finalelor 
campionatului republican indi
vidual. Pe standurile de în
trecere se vor afla, printre al
ții, Constantin Mateescu (Bucu
rești), campionul ediției de a- 
nul trecut, Victor Stoica, Ion 
Pană și Cristian Romașcanu 
(toți din București), cîștigători 
ai tricourilor de campioni_repu- 
blicanl la alte ediții, 
Bentu, Ilie Trăneci, 
Apostol, Gheorghe 
(București) și Ștefan 
(Oradea). în prima zi a 
petiției, finaliștii vor 
două manșe, iar în cea de 
doua zi alte două 
standurilor fiind trase la sorți 
de fiecare dată.

Teodor 
Gheorghe 
Timolion 

Balasz 
com- 

susține 
a 

numărul

TURUL CICLIST AL ROMÂNIEI
(Urmare din pag. 1)

său 
mai

cu, și-i cere sportivului 
Costică Paraschiv să nu 
colaboreze la trenă. Acțiunea 
ofensivă se stinge repede, Ia 
km. 85 cei doi fiind ajunși. 
L-am întrebat pe cunoscutul 
tehnician care a fost rațiunea 
acestei decizii. Iată răspunsul 
său : „Mi-a fost teamă ca nu 
cumva Costică Paraschiv să 
aibă o defecțiune și să-mi pună 
în pericol poziția de lideră în 
clasamentul pe echipe..." Fără 
îndoială, antrenorul roș-albilor 
are voie să acționeze cum do
rește. Nouă ni se pare însă că 
teama sa a fost nefondată.

Plutonul rulează acum mono
ton. în așteptarea celorlalte 
trei puncte de cățărare. La km. 
10S. la Dragomirești, Nicolae 
Aldulea cîștigă din nou sprin
tul montan, adăugind noi punc
te zestrei de pînă acum și asi- 
gurîndu-și o victorie detașată 
în clasamentul cățărătorilor. 
23 de kilometri mai departe, la 
Plopana, el își permite să-i ce
deze lui Salih Korkmaz primul

loc, dar la Secuâeni (km. 138), 
dorind să ne lase tuturor celor 
din caravană o bună impresie 
asupra potențialului său la că- 
țărare, cîștigă ultimul sprint al 
acestei ediții. De fiecare dată, 
coborîrile au adus regruparea, 
astfel că la Bacău, la sprintul 
marcat de un adevărat culoar 
viu, se prezintă un mare nu
măr de cicliști. Pe primele do
uă locuri se clasează alergători 
din R. D. Germană, a căror 
forță aveam s-o admirăm încă 
o dată.

Clasamentele etapei, individual:
1. Axei Viertler (R.D.G.) 4h 31:02;
2. Jurgen Travny (R.D.G.), 
Valentin 
mânia), 4.
Cluj-Napoca), 
(Turcia), 6. > 
namo), 7. 
mânia), 8.
9. Olimpiu Celea (România) 
al ți alergători în același 
cu învingătorul; echipe : 1. 
mânia 13h 33*5 ; 2. Voința Cluj- 
Napoca lBh 33^6 ; 3. Dinamo, 4. 
Metalul Plopeni — același tâmp ; 
5. R.D.G. 13h 33:44.

Clasamente generale : indivi
dual : 1. MIRCEA ROMAȘCANU

. . .. 3-
Constan tinescu (Ro- 
Andrei Nagy (Voința 

5. Salih Korkmaz 
Cornel Nicolae (Di- 

Nicolae Aldulea (Ro- 
Costel Popa (Steaua); 

și 
timp 

RO-

(România) Zlh 49:36 ; 8. IoneJ 
Gancea (Dinamo) îlh 50:56 ; 3. 
Gheorghe Kleinpeter (Dimamo) 
3ih 51:1« ; 4. Frank Jesse (R.D.G.) 
21h 53:47 ; 5. Cristian Neagoe
(România) 21h 54:57 ; 6. Jurgen 
Trawny (R.D.G.) 
Nicolae Aldulea 
55:43 ; 8. Vasile
iul Plopeni) 21h 
tantin Căruțașu ________
00:23 ; 10. Cornel Nicolae 
namo) 22h 01:21 ; echipe . 
Dinamo București 65h 34:37 £ 
România 65h
Germană 65h 
Plopeni 66h 
66h 41:24 ;
Napoca G6h !

Cățărători, 
tiv : 1. Nicolae
mânia)' 61 p, 
(R.D.G.) 31 p,
maz (Tu reia) 
Romașcanu 20 
Kleinpeter 15 
postol (Metalul Plopeni)

2171 55:38 ; 7.
(România) 21h 
Apostol (Meta- 
55:48 ; 8. Cons- 
(Dinamo) 22h
— - (Di-

1. 
2.

3. R.D. 
Metalul 
Steaua

Cluj-

12 ; 4.
; 5.
Voința

clasament
Aldulea

6.P,

defini-
(Ro-

Bauta
Kork- 

Mircea 
Gheorghe 

Vasile
14

A- 
P

Sâmbătă, cicliștii vor parcurge 
etapa Bacă-u — Adjud — Foc
șani — Rîmnicu Sărat — Bu
zău, 174 km. iar duminică e- 
tapa Buzău — Mizil — Ploiești 
— București, urmând să so
sească în jurul orei 17 pe Sta
dionul tineretului din Capitală.

ADMINISTRAȚIA DE STAT LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ CONCURS POPULAR
• NUMERELE EXTRASE LA

TRAGEREA LOTO DIN 6 SEP
TEMBRIE: EXTRAGEREA I: 83 
20 55 48 £1 47 42 13 71 ; EXTRA
GEREA A n-a : 10 » 22 74 73 7 
87 23 87. FOND TOTAL DECtȘ- 
TIGURI : 872 328 lei, din care
182 489 lei, report la categoria 1.
• ASTAZI ESTE ULTIMA ZI 

pentru procurarea biletelor la a- 
tractlva tragere EXCEPȚIONALA 
PRONOEXPRES-BOX de mîine, 
duminică 8 septembrie, tragere 
organizată cu prilejul desfășură
rii In țara noastră a Campiona
telor Mondiale de Box — Tine
ret. la care se atribuie Impor
tante cîștiguri în autoturisme

J5ACIA 1300“, 
bani, precum și 
Cehoslovacă. Se 
pa 13 categorii, 
șl cu 3 numere 
trase.

mari sume de 
excursii în R. S. 
acordă câștiguri 
Se poate clștiga 
din 6 sau 8 ex-

DE ÎNOT LA BUFTEA

• Tragerea excepțională Pro-
noexpres-Box 
tembrie _ ____ __  __ _____
reștl. in sala clubului din str. 
Doamnei nr. * 
la ora 15.
• TOT ASTAZI este ULTIMA 

ZI șl pentru depunerea buletine
lor la interesantul concurs PRO
NOSPORT de mîlne, duminică 8 
septembrie,

de mline, 8 sep- 
va avea loc In Bucu-

1. cu Începere de

Un atractiv 
de înot fond 
lacul Buftea. 
ITIA, secția trenuri 
Buftea, împreună cu Consiliul 
popular orășenesc — au pus la 
punct toate amănuntele acestei 
întreceri, desfășurate pe șapte 
categorii, cu primul start la 
ora 10, de la baza B.T.T. Adu
narea concurenților din Capita
lă are loc la ora 8, la Ștrandul 
tineretului.

concurs popular 
are loc mîine, pe 
Organizatorii — 

frigorifice

din cadrul „Cupei forestierului*.
Pentru copii, încă o întrecere 

de proporții, hi această perioadă 
— „Cupa Pionierul* la tenis de 
cîmp (6—8 septembrie), in ora
șul de pe Bega. Organizată pe 
două categorii de vârstă (11—12 
ani și 13—14 
finala acestei 
la Timișoara,

In ______ r_______ ____ ____ , __
Iași, o întrecere pentru munci
torii din domeniul industriei chi
mice. Ei își măsoară ambițiile — 
în cadrul „Cupei chimistului* 
(7—8 septembrie) — ia 5 ramuri de 
sport : handbal, popice, șah, te
nis de masă și volei.

în fine, Capitala va încheia a- 
cest veritabil serial de finale în 
sportul de masă pritn întrecerile 
„Ceferiadei* (aflată la a 9-a edi
ție), programate slmfoătă și du
minică. Peste 400 de tineri și ti
nere din rețeaua transporturilor 
feroviare \
mai buni dintre ei la atletism, 
popice, șah, tenis de masă si 
volei, pe mai multe baze sportive 
bucureștene : stadionul Tineretu
lui șl sălile de la Giuleștl, Vo
ința (popice), Progresul, Electra.

celălalt

ani, băieți 
competiții 
peste 150 
capăt al

si fete), 
reunește, 
de copii, 
țării, la

vot desemna pe cei

PITEȘTI, 6 (prin telefon). In 
cocheta sală a sporturilor din 
localitate au început vineri între
cerile celui de al doilea turneu 
feminin de handbal al Diviziei 
,,A“. La numai trei zile distanță 
de precedentul, desfășurat la 
Buzău, jocurile primei zile au 
adus în teren echipe a căror 
prospețime fizică a fost evidentă, 
semn că pregătirea efectuată an
terior a fost bună.

în partida TEROM IAȘI — 
DOROBANȚUL PLOIEȘTI, mol
dovencele au cîștigat cu 26—19 
(14—4). întâlnirea a fost mai echi
librată doar în primele zece mi
nute (4—2 pentru ieșence), apoi 
elevele antrenorului C. Bădulescu 
au apăsat pe accelerator și... re
priza se termină cu 10 goluri di
ferență ! La reluare, cînd cre
deam că vom asista la un scor 
fluviu, ploieștenoele au ieșit mai 
mult la joc, nemaiavînd ce 
pierde, și au reușit în final să 
cîștige repriza, dar nu și jocul. 
Marcatoare : Covaliuc 7, Horga 
4, Vișan 4, Anton 3, Haidău 3, 
Nisipeanu 2, Chirvase 2, Cretan 
1 — pentru TEROM ; Curea 8, 
Mocanu 8, Scridon 1, Bănică 1, 
Raicu 1 — pentru Dorobanțul. 
Arbitraj bun al cralovenilor C. 
Ștefăncscu și N. Andreia.

în al doilea meci al dimineții, 
MUREȘUL TG. MUREȘ — RE- 
LON SAVINEȘTI 20—22 (5—10) !
Dublă surpriză : pe de o parte 
evoluția neașteptat de slabă a
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TINERII CAMPIONI
încheiate recent, finalele »Da

ci ad ei “ și campionatului național 
de caiac-canoe pentru juniori 1, 
2 șl tineret au evidențiat buna 
pregătire a sportivilor, judicioasa 
orientare a programelor de an
trenament. Iată noii campioni al 
juniorilor și tineretului.

500 m — Caiac juniori 1 — 
simplu : D. STOIAN (Steaua) ; 
dublu : I. NEAGU — B. PETRO 
(Ancora + Danubiana). Juniori 2 

. — simplu: F. SCOICA — (Marina 
Orșova): dublu: L. HORVATH — 
I. STAN (U.T.A.) ; patru ; GH. 
TURCA, P. LORINCZ, R. KRU- 
ZICS, D. MIHESAN (Voința Tg. 
Mureș C.S.M. Pitești, C.S.Ș. Ti
mișoara, Constructorul Arad). 
Tineret — simplu : V. POLOCO- 
SER (Steaua), junioare 1 — sim
plu: G. MARIN ACHE (C.S.Ș. II 
— Buc.): dublu: G. MARIN ACHE

LA CAIAC-CANOE
— M, CARAMAN (C.S.Ș. H — 
Buc. — C.S.Ș. Brăila) ; patru ; 
M. CARAMAN N. NĂDEJDE, G. 
BORȚUN, I. HUȘANU (C. S. 
Brăila. C.S.U.C.. Steaua), juni
oare 2 — simplu: G. MILAȘES- 
CU (C.S.Ș. II Buc.); dublu: G. 
MILAȘESCU — M. FRAȚICA 
(C.S.Ș. II — Triumf Buc.); patru : 
E. IRTMIE. N. SIMION, D. DU
MITRESCU, L. MIREA (Triumf 
C.S.U.C. — Buc.) : Tineret — 
simplu: M. CIUCUR (Dinamo) ; 
dublu: M. CIUCUR — A. LARIE 
(Dinamo).

Canoe — juniori 1 — simplu : 
GH. ANDRIEV (Delta); dublu: M. 
CALE — F. MJLOȘ (Jiul Craio
va) ; juniori 2 — simplu: V.
DRAGU (Delta): dublu: F. IA- 
COB — v. ZAHAR (Danubiu — 
Tulcea). .
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START IN CEL
LOTURILE DIVIZIONARELOR

SERIA I
București, 

ta 1949, 
1964, 1971, 
1980, 1981,

Ră-

E3

AL 69-lea CAMPIONA

STEAUA 
campioană
1961. 1963,
1977, 1979, ijov, xsrox,
1985. Președinte de secție: 
Mircea Zice ; antrenori : Th. Ra
dulescu și R. Durbac ; jucători :
L. Codoi. L. Hodorcă, M. Toader, 
S. Fuicu, D. Popescu (Steaua jr.), 
D. Enache, V. David. Gh. Văr- 
zaru, D. Alexandru, T. Coman-
C. Coman, A. Rădulescu, C. Flo
rea, Fl. Murariu, M. Motoc, S. 
Duma (iambii Steaua jr.), M. 
Giucăl, L. Constantin, M. Iones- 
cu, G. Mădtfrjac (Steaua baschet), 
Gh. Le on te, Fl. Simonca, G. Du
mitrescu, C. Cucovelcă, D. Căi- 
naru, M. Munteanu. M. Moț, N. 
LrUPU.

R. C. GRI VIȚA ROȘIE Bucu
rești. A fost campioană în 1948, 
1950, 1955, ----- ----- ----
1962, 1966, 1967, 1S70. Președintele
clubului : —
antrenori 
mian ; jucători : __  ___ _r._,
Tudor, C. Claliafeteanu, V. Badea, p ------ - - .
M. 
V?
Gh. Dinu. O. Cârcei. M. Pena,
D. Dim eseu, A. Pongracz, FI. Mă- 
căneață, I. Stroe. I. Macadon, 
D. Bălan, A. Ion, V. Broscaru. 
V. Ilca. “ “

C.S.M.
secție : 
trenori: 
jucători 
ru, I. Neaga, M. Dragomir, Gh. 
Henteș, M. Feraru, M. Zeicu 
(Dacii IP A), O. Becheș, I. A- 
marie, G. Ignat, M. Sărac, V. 
Radeș, I. Leotrdean, Gh. Cocîrcă, 
Fl. Zeicu, I. Dumitru, I. Urdea, 
Gh. Banciu, D. Buirdtișel, V. Un
gurean, Gh. Dragomir, I. Jianu, 
M. Mărginean. O. Jirrcan (Dacii 
IP A).

ȘTIINȚA Petroșani. Președinte 
de secție î prof. Hie Rotunjanu; 
antrenori : C. Budică și Gh. Pop; 
jucători : D. Luca, E. Medrago- 
nie, I. Catană, Al. — 
Dotare, P. ' ' 
Fl. Hiev, A. JDX/AJXXX, £1. AAZII, 
Mureșan (CSȘ Oradea jr.), 
Viciu, M. ____ ' * \ Z-.
schi. C. Pavel (Minerul Lupeni), 

Drumea. A. Constantin (Farul 
Cr. Gheorghe (Rapid), 

Dobre-Dorobanțu.
M. Ortelecan,

c.
1957, 1953, 1950, I960,

Florea Diaconescu ;
V. Moraru șl R. De- 

Al. Marin, C.

Țuică, I. Nicolae, 
Tudose, T. Radu,

Carp, V. 
Volcu, T.
Anton, D. Neaga, O. Moraru, 

Dinu, ~

I. Stroe.
Bălan, A. Ion,

E. Pasache.
Sibiu. Președinte de 

ing. Gh. Mandea ; an- 
B. Boboc și D. Rășcan-u; 
: I. Ivanciu, V. Mitoca-

I. 
V.

Năstase, V. 
Bezărău, 
Ion, S. 

a. 
Palâmariu, Ad. Șușin-

Chiriac, 5L 
I. Bonea, FI.

E. 
Jr-). 
Sandu, P. 
Loczicko, 
Gheorghe.

SPORTUL 
STRUCȚD 
campioană 
1835, 1939,

A. 
i. 

Or.

CON- 
foet 
1932, 

de 
an-

STUDENȚESC 
București. A 
în 1925, 1929,

1946. Președinte 
secție : ing. Marin Cristea : 
trenori J N. Ureche și D. Miha- 
lache ; J J
St. Jipa, G. Vhrtilă, Cr. Matei, D — - -------- ~ .
D._____
(Farul). V. Pădureanu, N. Solo
mon, I. Pcrneș, M. Gurămare, A. 
Preda, N. Covaci, A. Mazere, M. 
Radu, P.R. Marin, D. Hoviceanu, 
V. Graur, A. Stanciu, Șt. Căi- 
naru-. R. Gagiu, C. Păunescu, Cr. 
stanciu. C. Bo&senmayer.

RULMENTUL Bîrlad. Președin
te de secție : ing. Dan Tîmofte ;

jucători : D. Cojocarii,

c. Meroa,
E. Puia,

R. Săndol, 
NăstaseV.

antrenor : P. Florescu ; jucători: 
I. Iacob, D. Mihai. D. Leu, D. 
Ifrim, L. Abu țoale, V. Holban. 
C. Sîrghie, I. Harnagea, M. Pa- 
rasehivescu, N. Chicnu (ambii 
Sportul studențesc), I. Floricică. 
I. Ținu (Dinamo jr.), N. Zavate.
C. Arhip, G. Căuia, N. Ștefănică,
F. Iacob. Ad. Manolache (Rul
mentul jr.). V. Tă-ba-ru, D. Teacă 
(Rulmentul! jr.), Tr. Ciorici, D. 
NicoaTă, D. Rășcanu, FI. Rogoz, 
.1 Ciuntuc, A. Dranga, V. Ti- 
liuță, V. Cemat, B. Boteza tu 
(Rulmentul jr.).

C.S.M. Suceava. Președinte de 
secție : ing. Dragoș AJ. Burac ; 
antrenor : St. Ionescu ; jucători: 
V. Ișoveanu. C. Juravle, V. Co- 
nachi, C. Grigoraș. C. Ciotaanu,
D. Andreescu, D. Ungureanu, D. 
Livadaru, I. Stroia, C. Fodor 
CCSS Suceava jr.), V. Vasiliu. 
I. Ungureanu, I. Dănilă, H. Du- 
m’traș, Gh. Hiescu, V. Palaghia- 
nu, A. Constantin. O. Dumitri’u. 
P. Tătărusainu, N. Țuchici, S. 
Crăciune-scu, V. Oană. I. Turcan,
C. Iacob. V. Constantin, C. Po
pescu.

UNIVERSITATEA 16 FEBRUA
RIE Cluj-Napoca. Președinți de 
secție : ing. Ioan Pop șl Gh. Va- 
lasutean ; antrenori : Al. Palo- 
șanu și O. Chihala ; jucători : 
N. Răcean. N. Copil, V. Marcu, 
I. Leoea, Gh. Corburean, Gh. 
Sabău, St. Roșu, S. Nechita (CSS 
Locomotiva jr.), AJ. Cimpoacă, 
M. Giurgiu (CSS Locomotiva jr.), 
Tr. Oro ian, I. Rațiu (CSS Lo
comotiva jr.), T. Marta, E. Măr
ginean- (Știința Baia Mare), L. 
Popa, E. Moisil, Gh. Han (CSS 
Locomotiva jr.), T. Pop, M. Bu- 
dai, V. Bă.găcean. V. Părtaș, D. 
Bordei (Știința Baia Mare), C. 
Ailenei.

T.. C. IND. Midia-Năvodari : 
Președinte de secție : Ion Mun
teanu ; antrenor : V. Bereu ; ju
cători: M. Gheorghe, V. Gura- 
liuc, S. Manea. N. Anefi, V. Ca- 
zacopol, M. Stoica, Tr. Ca.plat 
(Chimia Năvodari), A. Călin, I. 
Nica, Gh. Barabanciu, T. Mirea,
D. Achim (CSS 2 C-ța.). M. Ma
nea, D. Comănid, L. Blaj, D. 
Tudor, L. Tuțuianu (iambii CSS 
2 C-ța.). T. Grijincu, D. Borhan, 
C. Borșaru, D. Manole (Portul 
C-ța.), V. Menabit, M. Nicolae,
M. Domnaru. V. Turiceanu, S. 
Mate?.

LOCOMOTIVA Pașcani. Pre
ședinte de secție : ing. Lucian 
Blaga : antrenor : D. P.ntilie ; 
jucători : I. Hău. M. Aflorpaie, 
C. Ncufet. C. Tudonache, A. Tu- 
dosă, V. Popa, M. Toma, P. Ni- 
Chifor, M. Micuțaru, D. Rush, N. 
Răciiă. D. Za-hairla, C. Nemesni- 
ciuc (Politehnica Iași), V. Ma
nole, M. Gontineao, A. Maghercă,
N. Tarcan, C. Baltag, P. Puiu,
G. Mafted, Gh. Dănilă-. I. Topol- 
niceanu, V. Mihalache. C. Ebu 
CP oii tehnica Iași).

Seria a Il-a
DINAMO București. A' fost 

campioană în 1951, 1952, 1966,
1965, 1069, 1982. Președinte de
secție : col. Gh. Rădulescu ; an
trenori : I. Țuțuianu și Gh. Nica; 
jucători : I. Petre, FI. Ionescu, 
M. Aldea. M. Chiricencu, A. Bi-
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HIDROTEHNICA CONSTANȚA 

— CONFECȚIA BUCUREȘTI 
25—20 (12—10). Superioritate evi
dentă a constănțencelor. Marca
toare : Gheorghe 8, Sanda 5, Ca- 
zacu 4. E. Carapetru 4, Manea 
3, L. Carapetru 1. respectiv Gri- 
goraș 13, Nuțu 2, G. Constanți- 
nescu 2. Mălureanu, Hăvărneanu 
și V. Constantinescu câte 1. Ar
bitraj bun : R. Antohi șl H. 
Boschner (Brașov).

ȘTIINTA BACAU — TEXTILA
I.A.S.  ZALAU 34—25 (20—10).

RULMENTUL BRAȘOV — C.S,M. 
INDEPENDENȚA SIBIU 27—21 
(16-11).

Programul de sâmbătă : ora
10: Rejon — Chimistul, Confecția 
TEROM ; ora 14,30 : Dorobanțul 

Hidrotehnica, Mureșul — Ra
pid, Rulmentul — Textila și
C.S.M.  — Știința.

Mihail VESA
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ALERGĂTOR» STLLIȘll - LAUREAJI
Al CAMPIONATULUI DL DIRT-TRACK LA PERLCHI

ori 1 — 
Ina Or- 
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— Du- 
NESCU, 
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, Loco- 
miori 2 
(Marina 
ATH — 
■u : D.

gh.
M. Pi-
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(Stea- 

H. AN- 
. CALE 
>va) — 
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I - V.
sret 
teaua); 
V. LE-

Campionatul republican de 
dirt-track la perechi, rezervat 
seniorilor, s-a Încheiat Ieri după- 
amlază pe pista stadionului Me
talul din Capitală, unde s-au des
fășurat ultimele Întreceri (etapa 
a 4-a), cu victoria cuplului for
mat din steliștii Ionel Pavel ți 
Stelian Fostolache. Campionii au 
avut In coechipierul lor. Anton 
Hack, o rezervă de nădejde, 
care i-a Înlocuit cu succes pe 
parcursul competiției cînd pe 
unul, ctnd pe celălalt dintre ti
tulari. Fiind de forțe sensibil 
egale, alergătorii militari, pre
gătiți de maestrul emerit al spor
tului Gheorghe Voiculescu, s-au 
detașat In reuniunile anterioare, 
avantajul de 12 puncte In clasa
mentul general condudndu-1 la 
prudentă, la mers temperat, In 
etapa finală. In schimb, am a- 
sistat la o palpitantă luptă dată 
Intre tandemurile Dan Gașpar — 
Marian Gheorghe (Metalul Bucu
rești), Daniel Stoica — Tiberiu 
Bădulescu (I.P.A. sibiu) și Ma
rius Șoaită — Nlcolae Puraveț 
(Steaua n) pentru ocuparea ce
lorlalte locuri de pe podiumul 
laureaților. In vervă deosebită,

SE REIAU CONCURSURILE

DE VITEZĂ Șl MOTOCROS
După o scurtă întrerupere, 

mâine se vor relua concursurile 
de viteză și motocros.

M Pe traseul de la Oradea se 
va desfășura etapa a 4-a a cam
pionatului republican de viteză 
La motoeiclism. Și-au anuntat 
participarea specialiști ai genu
lui din București, Timișoara, Ga
lați, Tg. Mureș, Cîmpina și alte 
centre. In program figurează 
șapte clase, primul start urmând 
a se da de la ora 10.

A „Cupa F.R.M.“ la motocros 
își. va derula mâine ultimele sec
vențe (etapa a 5-a) pe traseul din 
Zămești. își vor disputa întâie
tatea echipele secțiilor Poiana 
Cîmpina, Steaua, Steagul roșu 
Brașov, Flacăra-Au tomecanica
Moren i, Muscelul Câmpulung. 
I.R.A. Tg. Mureș ș.a. la clasele 
rezervate senio>rilor, tineretului și 
juniorilor. întrecerile vor Începe 
la ora 9.

metalurgiștii au dștigat toate în- 
tilnlrlle decisive. Dan Gașpar 
fiind principalul realizator. In 
cea mal frumoasă manșă a zi
lei, a lS-a el a trecut primul li
nia de sosire : Gașpar, Pavel, 
Gheorghe și Fostolache.

CLASAMENTELE : etapă — L
D. Gașpar — M. Gheorghe (Me
talul) 28 p, 2. I. Pavel — S. Pos- 
tolache (Steaua I) 25,3. M. Șoaită 
N. Puraveț (Steaua II) 22 p, 4. 
D. Stoica — T. Bădulescu (I.P-A.) 
20 p ; general — 1. I. Pavel —
S. Fostolache (rez. A. Hack) 
107 p — campioni republicani, 
2., D. Gașpar — M. Gheorghe (S. 
Halaglan) 96 p 3. D. Stoica —
T. Bădulescu (S. Ghibu) 87 p, 4. 
M. Șoaită — N. Puraveț (E. Bo
tezatul 82 p.

Etapa a 8-a a „Cupei speran
țelor" a revenit metalurgistului 
L. Mayer (antrenor șl mecanic 
— D. Gheorghe) cu 12 p, urmat, 
in ordine, de P. Zalnea — 10 p 
și Al Toma — 9 p, elevi al Ini
mosului instructor N. Niță de la 
noua secție moto Petrolul Ianca,

Troian IOANIȚESCU

Mii ne.

I O ETAPĂ (a 5-a) CU DESTULE DERBY-URI
Șl CU UN MECI DE.;. „A", LA REȘIȚA

1 in Divizia ,,B"I - - - - - - - - - - - - -

I
I
I
I
I
I
II
I 
I
I
I
I
I
I
I
I

Mâine, în „absența" meciuri- 
lor de Divizia „A“, toate pri
virile iubitorilor fotbalului se 
vor îndrepta spre jocurile din 
eșalonul secund. Etapa a 5-a a 
Diviziei „B“ este extrem de 
bogată în meciuri echilibrate, 
unele dintre ele adevărate der- 
by-uri, cum sînt F.C.M. Delta 
Tulcea — Oțelul Galați (seria 
I). C.S. Tîrgoviște — Șoimii 
I.P.A. Sibiu, Muscelul Cîmpu- 
lung — Flacăra Automecanica 
Moreni (seria a Il-a) și, ta 
mod deosebit, C.S.M. Reșița — 
Gloria Bistrița și Minerul Cav- 
nic — Olimpia Satu Mare (se
ria a IlI-a). Nu putem trece cu 
vederea nici derby-urile locale, 
cum șînt partidele din Capi
tală dintre I.C.S.I.M. și Pro
gresul Vulcan sau Mecanică fi
nă Steaua — Automatica, pre
cum și întîtairea de la Baia 
Mare dintre F.C. Maramureș și 
C.I.L. Sighet.

In legătură cu cele mai im
portante confruntări, am soli
citat părerea unor factori res
ponsabili despre partidele ta 
care sînt direct implicați.

Despre Intîlnirea de la Reși
ța, din partea echipei locale 
ne-a vorbit AUREL, MITREA, 
președintele clubului C.S.M. 
Reșița : „Ne așteaptă an joc 
foarte greu, avind în vedere 
valoarea adversarului, Gloria 
Bistrița luind un start foarte 
bun. Este o formație cu un lot 
valoros, care conduce în seria 
a IlI-a șî care, cu siguranță, 
va veni ia Reșița cu intenția 
de a-și păstra poziția de lider. 
Băieții noștri vor aborda jocul 
cu toată seriozitatea și după 
modul cum s-au „mișcat" in 
meciul amical de miercuri, cu 
divizionara „A" F.C. Bihor, de 

care au dispus cu 1—0, prin 
golul marcat de Hodină, am 
speranța că vom obține victo
ria". Din tabăra bistrițeană, 
antrenorul VLAD MARICA pri
vește — și el — cu optimism 
partida de la Reșița : „Sîntem 
pregătiți să abordăm jocul cu 
toată încrederea. Toți jucătorii 
se află într-o bună formă spor
tivă și sint deciși să obțină nn 
rezultat bun. In drum spre Re
șița, ne-am oprit Ia Lugoj, 
pentru un „amical" cu divizio
nara „C“ C.S.M. din localitate, 
pe care am invins-o cu 2—1, 
autorii golurilor fiind Coman 
și Moga. întrevăd un meci de... 
Divizia „A", care să mulțu
mească publicul, iar cel mai 
bun să ciștige".

Privirile sînt ațintite și asu
pra meciului de la Tulcea. Așa
dar, lată și opiniile antrenori
lor celor două combatante. VA
SILE COPIL, (F.C.M. Delta 
Tulcea) : „Ne dăm seama că 
va fi un joc dificil pe care

ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI
în med de pregătire a echipei 

naționale de tineret. „U“ CLUJ- 
NAPOCA — LOTUL DE TINE
RET 1—s (0—2). Au marcat : Cîm- 
peanu n (min. 55, din 11 m),
Văldean (min. 17). Soare (min. 
30), Cristea (min. 83). AU jucat 
formațiile :

„U“ : Caval — Dobrotă, Neam- 
țu. Ciocan, Mureșan (Bagiu) — 
Bucur (Feșnic), Stoica, L. Mol
dovan (Fîșic) — FI. Pop, Ctm- 
peanu n, Biro.

LOTUL DE TINERET : Barba 
— Pascu, Belodedicl, Cireașă, 

noi ii socotim derby-ul seriei 
I și de aceea ne-am pregătit 
eu toată atenția. Va fi o luptă 
deschisă și dorim ca la capătul 
unui joc de calitate să termi
năm învingători, deoarece vrem 
să ne menținem in plutonul 
fruntaș al clasamentului". COS- 
TICA RADULESCU (Oțelul Ga
lați) : „Nu ne mai putem per
mite să mai pierdem nici un 
joc, dacă vrem să ne atingem 
obiectivul, adică promovarea 
în Divizia „A". Dușul rece din 
etapa trecută, de Ia Piatra 
Neamț, ne-a trezit Ia realitate, 
în această săptămină ne-am 
pregătit cu maximum de res
ponsabilitate. Vom trata meciul 
cu multă ambiție".

Iată, deci, o etapă cu nume
roase meciuri atractive, pe care 
le dorim de calitate și, în ace
lași timp. desfășurate într-o 
ambianță sportivă, atît în te
ren. cit și în tribune.

Gheorghe NERTEA

Mezaroș — Bălan, Cristea, Muj- 
nal — Văidean, Soare, Muntean. 
(Au mai fost utilizați: Iașko, To- 
polinschl, Cîrstea, Badea. Bur- 
chel).

I. LESPUC, coresp.

Stadionul Dinamo găzduiește, 
astăzi, o atractivă partidă de 
fotbal Intre divizionarele ..A" 
VICTORIA BUCUREȘTI și GLO
RIA buzău. Medul va începe 
la ora 11.

JY ------ PROGRAMUL SI ARBITRII MECIURILOR DIN ETAPA --------  
INAUGURALA

SERIA I
București : STEAUA — LOCOMOTIVA PAȘCANI, teren Steaua, 

ora 10, arbitru C. Stanca (Constanța) 
SPORTUL STUDENȚESC CONSTRUCȚII — RUL- 

- MENTUL BIRLAD, teren Tei, ora 10. O. lonescu 
(Constanța)
R.C. GRIVIȚA ROȘIE — T. C. IND. MIDIA, teren 
Parcul copilului, ora 9,30, M. Voina (Brașov) 

Sibiu : C_S.M. — UNIVERSITATEA 16 FEBR. CLUJ-NAPO-
CA, teren Dumbrava, ora 10. I, Vasillcă (Buc.)

Petroșani : ȘTIINȚA — C.S.M. SUCEAVA teren Știința, ora 
9,30, FI. Dudu (București)

SERIA A D-a
București : DINAMO — RAPID BUC., teren Olimpia, ora 10, 

Gh. Petrescu (București)
Iași i POLITEHNICA — M. G. OLIMPIA, teren Tineretu

lui, ora 9,30. Gh. Votnea (Buzău)
Bata Mare : ȘTIINȚA CEMIN — UNIVERSITATEA TIMIȘOARA, 

teren Recea, ora U, P. Soare (București)
Buzău : A. S. CONTACTOARE — GLORIA P.T.T. ARAD,

teren Gloria, ora 11, Gh. Huștiu (București)
• Medul FARUL — HIDROTEHNICA MILCOV FOCȘANI 

(59—7) s-a disputat anticipat.
Toate celelalte partide vor avea loc mline.
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Chlriță, 
L Moș,
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Obre-

ja, N. Le-ca, St Ghimlș, N. lor- 
dache, Gh. Fanago, A. Ștefănoale, 
A. Săndulescu, G. Aștefianed, I. 
Albișteanu, O. GavrBuță, X. Mun
tean u, P. Bei ei. N. Lupașcu, Gh. 
Jov. I. Virag, N. Rista.

UNIVERSITATEA Timișoara. A 
fost campioană în 1®72. Președin
te de secție : tag. Joan Staicu ; 
antrenor : D. lonescu ; jucători: 
M. Grlgoraș, V. Ciobotaru, F. 
Fiat, I. Man, R. Voinov, P. Da
mian, Gh. Roxin, A. Domocoș, 
FI. Buruiană, D. Borza*?, D. Nis- 
tor, I. Mircioagă, Gh. Chelariu, 
F. Beraru, O. Tepu-rică (Steaua), 
O. ArdeiLeanu, V. Lazăr, I. Că- 
prăroiu, Z. Lany, I. Basanciwc, 
FI. Tită. Gh. Nită, V. Rarinca.

MAȘINI GRELE OLIMPIA 
București, Președinte de secție : 
tag. Const. Niculescu; antrenori: 
Em. Ene, și I. Ghimbătșeanu : 
jucători : G. Văoaru, I. Tulpan, 
I. Barbu, ^1. Mi.rică; D. Gordini, 
C. Roșu, P. Hera, G. Manda, V. 
Stancu (Grivița Roșie), D. Ale
xandru, C. Necula, C. Buga, C. 
PodăreAcu, Fl. Neacsu. I. Preda, 
A. Ghorghe, Al. Perpelea, I. Că- 
Hn, V. Cârlig, Gh. Ciobea, I. Pa
vel, P. Mirieă, V. GWieneralu, M.

HIPIS/H
Una din ultimele alergări seml- 

daslce de viteză din această 
toamnă, .Premiul Arcul de Tri
umf", se va desfășura mline di
mineață pe hipodromul din Plo
iești, cu o participare sdectă, in 
frunte cu Manuc, campionul tur- 
fului. Catren, Excelent, Surfs, 
campionul 3 anilor, Coran, ctș- 
tlgătorul Criteriului cailor de 3 
ani, șl alții, tatr-un handicap cu 
șanse pentru fiecare concurent. 
Tot In această reuniune, care se 
anunță deosebit de interesantă, 
va reintra Bon, dștlgătorul Der- 
by-ulul 1965, alături de crater, 
Crișan șl alt' trăpași de valoare.

Din reuniunea consumată joi 
dtrpă-amiază am notat din nou

I
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I

Bărbullceanu, M. Anesia, C. 
Cioară. R. Min cea. C. Dănilă. ■

HIDROTEHNICA MILCOV FOC- I 
șanl. Președinte de secție : Vic- I 
tor Istrate ; antrenor : I. Stăncu- 
lescu; jucători: I. Allmănescu, I 
A. Capră, I. Dascălu, C. Botez. I
E. Sultan (Steaua tineret), L Vio- I 
refl, C. Bârlădeanu, Al. Căi ța tu, 
D. Mihăilă. N. Timofte, R. Aroș- I 
culesei, I. Petrllă, FI. Pojar, T. I 
Miloaie, N. Neacșu, D. Coman, ■ 
C. Brătulescu, C. Răileanu, I. 
Duță, I. Săpunaru, I. Radu | 
(Steaua tineret), N. Nicola.

RAPID București. Președinte de 
secție ; Ing. Octavian Udriște ; ■ 
antrenori : H. Preda și Șt. Stan- I 
du : jucători : Gh. Arambașa, N. | 
Stănescu, D. Luca, M. Maladie,
M. Mirea (Grivița Roșie), M. ■ 
Moț H. Ch. Dumitru. N. Trifes- I 
cu, I. Zatlespu (MIG Olimpia), P. I 
Bidirel (Grivlța Roșie), M. Nită,
N. Cristogel, A. Achimov, FI. . 
Radu. A. Toma, Gh. Scripcariu, I 
V. Vasile (Grivița Roșie), A. I 
Cheța (Rapid jr.), V. Cantoneru, 
C. Stăneecu, St. Dragomir, I. | 
Dima, D. Ariașu, V. Mengher, I 
A Răduță, . C. Pană, D. Achim, I 
S. Popescu.

MlINE - „PREMIUL ARCUL DE TRIUMF"
triplul succes al formației antre
nate de G. Tănase, care se În
dreaptă spre reeditarea perfor
manței din anul trecut, cînd a 
dștigat titlul de campion. Cele 
trei victorii de joi au fost obți
nute cu Trandaf, In totală trans
formare, Recrut și Surina, in 
plină formă. Din această reu
niune am mal remarcat victoria 
lui Pintea, care se anunță ca 
una din vedetele generației de 3 
ani. Delicat, condus de A. Va
sile, a reușit o victorie muncită, 
Sugiuc a terminat pentru prima 
dată învingător în acest an, iar 
Graziar, greșind numai o dată, a 
izbutit să-și găsească cursa.

REZULTATE TEHNICE : Cursa 
I: 1. Grazian (Simlon) 1:50,8, 2.

ARBITRII ETAPEI DE DUMINICĂ A DIVIZIEI „C“
SERIA 1 : Minerul Gura Hu

morului — Zimbrul Șiret: M. 
Sveduneac (Suceava), C.S.M. Bu- 
cecea — Cetatea Tg. Neamț: E. 
Lascăr (Comănești), Explorări 
Cîmpulung — Avîntul Frasin: A. 
Foriș (Reghin), Relonul Săvinești
— Celuloza Bradul Roznov : C. 
Sclavone (Focșani), Metalul Ră
dăuți — Constructorul Iași: L 
Rus (Bacău), Șiretul Pașcani — 
Carpațl Gălăciești: D. s&ndulescu 
(Vaslui), Laminorul Roman — 
Danubiana Roman: Gh. Pascu 
(Buzău), Cristalul Dorohoi — 
Electro Luceafărul Botoșani : P. 
Buhalău (Gh. Gheorghlu-De j).

SERIA A n-a : Petrolul Mol- 
nești — Unirea Negrești: Gh. 
Lustig (Sf. Gheorghe), Lucea
fărul Adjud — Chimia Mărășești:
C, Acatlncăi (p. Neamț), Parti
zanul Bacău — C.S.M. Borzești: 
I. Bartolomeu (Pașcani), Steaua 
Mecanică Huși — Voința Petro
listul Rm. Sărat: L. Enache (Ro
man), Inter Vaslui — Textila 
Buhuși: V. Cluciudău (Suceava), 
Constructorul Flacăra Odobești — 
Unirea Focșani: M. Stănescu 
(Iași), Victoria Gugeștl — Meca
nica Vaslui: V, Aelcnei (Doro
hoi), Minerul Comănești — Pro
letarul Bacău: I. ȚIrcă (Beclean).

SERIA A IH-a: Chimia Buzău
— Ancora Galați: Gh. Cornățea- 
nu (București), Chimia Brăila — 
Petrolul Berea: O. Petricală 
(Medgidia), Granitul Babadag —
D. VA. Portul Galați: Gh. cru- 
clanu (Constanța), Petrolul Ianca
— Victoria I.R.A. Tecuci: C. 
Mllencovici (București), Carpațl 
Nehoiu — A.S.A. Buzău: V. 
Zamfir (Fetești) F.E.P.A. 14 Blr- 
lad — Laminorul Vlzlru: P. Nuc- 
șoreanu (București), Progresul 
Isaccea — S. N. Tulcea: I. An- 
dreoiu (Plopenl), Arrublum Mă- 
cta — Metalul Buzău: Gh. Pîrvu 
(Constanța).

Camlța. Cota: clșt. 4. Cursa a 
n-a: 1. Pintea (R. Arsene) 1:31,1,
2. Soarta. Cota: cîșt. 3. ev. 75. 
Cursa a HI-a: 1. Delicat (Vasile) 
1:29,4, 2. Hadeș, 3. Portulaca.
Cota: cîșt. 6, ev. 20, ord. triplă 
309. Cursa a IV-a: 1. Sugiuc (R.
I. Nlcolae) 1:27,4, 2. Draga. 3.
Rug. Cota: cîșt. 10. ev. 45, ord. 
triplă 151. triplu H—III—IV 3876. 
Cursa a V-a: 1. Surina (Tănase) 
1:41,9, 2. Ghirlanda, 3. Reușit.
Cota: cîșt. 2, ev. 11, ord. triplă 
46. Cursa a Vl-a : I. Recrut (Tă
nase) 1:30,7, 2. Ruibist, 3. Fraza. 
Cota: cflșt. 9 ev. 5. ord. triplă 
166. Cursa a VH-a : 1. Trandaf 
(Tănase) 1:31,0, 2. Tușina. Cota: 
cîșt. 6. ev. 6. ord. 10.

A. MOSCU

SERIA A IV-a: Victoria Țăndă- 
rel — Unirea Slobozia: M. Pe
trescu (Brăila), Metalul Manga
lia — Portul Costanța: D. Șin- 
țion (București), Voința Constan
ța — Unirea Urzioeni: C. Geam- 
bașu (București), I.S.CJ.P. Ul- 
mcnl — Sportul „30 Decembrie": 
Gh. Văcaru (Galați), Olimpia 
Slobozia — LM.U.-C.S.Ș. Medgi
dia: C. Vasile (Focșani), Viitorul 
Chlrnogl — s. N. Oltenița: N. 
Toader (Brăila), Cimentul Med
gidia — Marina Mangalia: T. 
Bușe (București), F.C.M. Dună
reană Giurgiu — Electrica Con
stanța: P, Costea (Buzău).

SERIA A V-a : Abatorul Bucu
rești — Metalul Mija: N. Geor
gescu (Buzău), Constructorul 
I-A.C.B. Giurgiu — Viscolii Bucu
rești: S. Bălan (Călărași), Ci
mentul Fieni — Danubiana Bucu
rești: C. Oaneea (Caracal), Fla
căra roșie București — Chimia 
Găești: N. Volcu (Galați),
I.UJP.S. Chltila — Autobuzul 
București: L. duca (București), 
Voința București — M.E.C.OLN. 
București: S. Ghețu (Rm. Vîlcea), 
Electrica Titu — Metalul Bucu
rești: D. Despa (Cîmpulung), 
Tehnometal București — Avicola 
Crevedia: D. ciolan (Pitești).

SERIA A Vl-a: Textila Roșiori
— ROVA Roșiori: M. Badea (Vi
dele), Electronistul Curtea de 
Argeș — Dacia Pitești: Gh. Bi- 
ziniche (Ploiești), Constructorul 
TjCJ. Craiova — Armata Craio
va: L Jilan (Caransebeș), Pro
gresul Băileștl — Viitorul Dră- 
gășani: Gh. Soare (București), 
Recolta • Stoicănești — Viitorul 
Scomioești: P. Vancea (Bucu
rești), Sportul Muncitoresc Ca
racal — CJJÎ. Craiova: Gh. 
Donici (București), Automatica 
Alexandria — Metalul Alexan
dria: P. Cadar (Brașov), Chimia 
Tr. Măgurele — Progresul Cora
bia: V. Botescu (Tîrgoviște).

SERIA A VII-a: Mtnerul Motru
— Gloria Pandurii Tg. Jiu: E. 
Seracin (Timișoara), Chimistul 
Rm. vîlcea — Minerul Oravlța: 
Gh. Vasitache (Hunedoara), Jiul 
Rovinari — Metalul Oțelu Roșu: 
A. Borșa (Cugir). Dierna Orșova
— Minerul Mecanizatorul Șlmian: 
A. Glaser (Arad), Minerul Mă- 
tăsari — Metalurgistul Sadu: F. 
Modîrjac (Craiova), Minerul Mol
dova Nouă — Gloria Reșița: I. 
Bălan (Arad), Armătura Stre- 
haia — Forestierul B&benl: E. 
Bușoiu (Caracal), Petrolul Țl- 
cleni — Minerul Anina: I. Pă- 
dureanu (Craiova).

SERIA A Vin-a s Minerul Cer
tei — Strungul Chișlneu Criș : 
V. Mihăilă (Sibiu), Unirea Tom
natic — Minerul Paroșeni: N. 
Bițin (Salonta), Obiticl Sînmar- 
tinu Sîrbese — Minerul Știința 
Vulcan: I. Costlngioara (Drobeta 
Tr. Severin). Unirea Slnnicolau 
Mare — C.F.R. Victoria Caran
sebeș: D. ropescu (Drobeta Tr.

Severin), C.S.M. Caransebeș —
C. F.R. Simeria: D. Drăcea (Cra
iova), Rapid Arad — Victoria Că- 
lan: L. Gyure (Satu Mare). Da
cia Orăștie — U. M. Timișoara :
D. Curcă (Tg. Jiu), C.S.M. Lugoj 
— Șoimii Lipova: I. Voicu (Tg. 
Jiu).

SERIA A IX-a: Viitorul I.R.A. 
Cluj-Napoca — Unirea Valea lui 
Mihai: G. Cseh (Tg. Mureș). 
Metalurgistul Cugir — Minerul 
Suncuiuș: Gh. Simcso (Hunedoa
ra). Ind. sârmei C. Turzii — Sti
cla Arieșul Turda: I. Nagy (Baia 
Mare), Voința Oradea — Gloria 
Beiuș: A. Budad (Satu Mare), 
Minerul Or. dr. Petru Groza — 
Olimpia Gherla : L. Kelemen 
(Deva). Mecanică Alba Iulia — 
Recolta Salonta: T. Săndoiu (Fă
găraș), Metalul Aiud — Oțelul 
Or. dr. Petru Groza: D. Matei 
(Bala Mare), Steaua C.F.R. Cluj- 
Napoca — Electrometal Cluj- 
Napoca: C. Popovici (C. Turzii).

SERIA A X-aî Minerul Băița — 
Chimia Victoria Zalău: A. Coro- 
ianu (Cluj-Napoca). Someșul 
Satu Mare — Minerul Rodna: A. 
Cociș (Oradea), Victoria Cărei — 
Minerul Băiuț: C. Vass (Ora
dea) Unio Satu Mare — Chim- 
forest Năsăud: I. Tanțu (Timi
șoara). Bradul Vișeu — Lăpușul 
Tg. Lăpuș: M. Neagu (Teiuș), 
Minerul Sărmășag. — CUPROM 
Baia Mare: V. Mureșan (Luduș), 
Minerul Baia .Sprie — Chimia 
Tășmad: C. Cîrnaț (Aiud), Oașul 
Negrești — Energia Beclean: D, 
Vătran (Arad)

SERIA A Xl-a: Oțelul Reghin
— Carpați Agnita: T. Demian 
(Zalău), Minerul Bălan — Pro
gresul Odorhei: V. Drăgan (Bu
curești) Metalotehnica Tg. Mu
reș — Lacul Ursu Sovata: I. 
Ursu (Brașov), C.S.U. Mecanica 
Sibiu — Minerul Baraolt: R. Go- 
lenț (Lugoj), Unirea Ocna Sibiu
lui — Metalul Sighișoara: I. 
Ghițescu (Rm. Vîlcea), Mureșul 
Toplița — Unirea Cristuru Secu
iesc: A. Marin (Ploiești). Viito
rul Gheorgheni —r Inter Sibiu : 
M. Man (Cluj-Napoca), Mureșul 
Luduș — Electro mureș Tg. Mu
reș: Ă. Grama (Bistrița).

SERIA A Xll-a: Poiana Cîm
pina — Precizia Săcele: B. Mi- 
nea (București). Electro Sf. 
Gheorghe — Torpedo Zărnești: 
Gh. Nan (Sibiu), Chimia Brazi- 
Ploiești — Minerul Filipești: A. 
Jianu (Găești), Metrom Brașov — 
Mobila Măgura Codlea: C. Orăș- 
teanu (Mediaș), Cimentul Hoghiz
— Carpațl Sinaia: N. Voinea 
(București) Metalul Tg. Secuiesc
— Utilajul Făgăraș: A. Tama? 
(Odorheiu Secuiesc), I.P.T. Intor- 
sura Buzăului — Nitramonia Fă
găraș: I. Marin (București), Pe* 
trolul Băicoi — Victoria Floreștl: 
T. Lungu (Giurgiu).



Miine, începe la Vicenza și Treviso

CAMPIONATUL EUROPEAN DE BASCHET (f)
Campionatul european femi

nin de baschet, ajuns la ediția 
a 20-a, începe miine, în ora
șele italiene Vicenza și Treviso, 
și se va desfășura pînă Ia 15 
septembrie, cînd vor avea loc 
meciurile finale. Reprezentativa 
României face parte din seria 
preliminară „A“ și va juca, la 
Vicenza. în ordine, cu selec
ționatele Iugoslaviei, Cehoslova
ciei, Franței, Olandei și Bulga
riei. Seria „B“, de la Treviso, 
este alcătuită din echipele Bel
giei, Italiei, Poloniei, Spaniei, 
Ungariei și U.R.S.S. După ta- 
tîlnirile din serii (și după o zi 
de odihnă — vineri) vor avea 
loc — la Treviso — semifina
lele (după sistemul denumit .Jn 
cruciș") și apoi finalele.

La acest campionat. tara

noastră va C reprezentată de 
următoarele jucătoare : Magda
lena Pall-Jerebie (1,81 m). Ga
briela Kiss (1,82 m), Suzana 
Sandor (1,83 tn) — toate de la 
Universitatea C.S.Ș. Viitorul 
Cluj-Napoca, Mariana Bădinici 
(1,90 m). Mălina Marinache 
(1,79 m), Melania Lefter (1,87 
m) — Olimpia București, Lucia 
Grecu (1,84 m) — Voința Bucu
rești, Camelia Hînda (1,79 m) — 
Voința Brașov, Cornelia Stoi- 
ehiță (1,72 m), Emilia Allxan- 
drn (1,77 m) — Progresul Bucu
rești, Paula MisMlă (1,70 m) — 
Chimistul C.S.Ș. Rm. Vîlcea, 
Gabriela Pandrea (1,83 tn) — 
C.S.Ș. 1 Constanța ț antrenori: 
Nicolae Martin și Gabriel Năs- 
tase; medic: dr. Martha Barega.

cjs.s.

SEMlFINALf DE MARE INTERES LA FLUSHING MEADOW
FLUSHING MEADOV, 6. S-au 

Încheiat sferturile de finală ta 
principalele probe ale competiției, 
cele individuale. Ivan Lendl 
a dispus, fără probleme, de 
Yannick Noah, cu •—i, 6—9. 6—4. 
Partida a durat aproape două 
ore Și s-a desfășurat pa o căl
dură de„. cuptor (43 grade I). 
ta jocul următor. Jimmy Connors 
a repetat, ta totul, scorul victo
riei Iul Lendl. *------- * ' ’ : ?-
elvețianul Heinz Gunthand tot cu 
8—9, 6—1. 6—4. „M-am străduit
să câștig ta trei seturi, deoarece 
Gunthard este un specialist re
cunoscut al meciurilor „maraton” 
șl nu știam ce s-ar mal ti putut 
tnttmpla”, a declarat Connors.

ta semifinale se vor tatOni 
deci: McEnroe — WUander șl

tntredndu-1 pe

Lendl — Connors. La femei, re
amintim. vor juca ta semifinale: 
Ma-rtipa * “
Grai șl Chrta . _ _
Hana Mandlikova.

Iată acum alte rezultate din 
celelalte proba: dublu bărbați, 
semifinale : Henri Leconte. Yan
nick Noah — Mats Wllander, Joa
kim NystrOm 6—3. 7—«, 6—4 ;
dublu femei, sferturi de finală t 
Zina Garrison, Kathy Rinaldi — 
Chris Evert-Lloyd, Carling Bas
sett •—1, #—3. Hana Mandlikova, 
Wendy Turnbull — Catarina 
Lingvist, Joanne Russel 6—1, »—I.

Navratilova cu Steffl
Evert-LIoyd cu

MECIUL KARPOV - KASPAROV

TELEX • TELEX

C.M. DE BOX TINERET ÎNAINTEA ULTIMULUI ACT• i
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„reincarce bateriile" în vede
rea ultimului asalt. Ca și ei. 
noi, cei care am urmărit com
petiția, așteptăm cu nerăbdare 
FINALELE. Sintem siguri 
vom asista la un 
pugilistic clocotitor, 
miine dimineață, 
10, pe ringul de la Patinoarul 
„23 August" se va boxa, cum 
se, spune, cu centurile de cam
pioni mondiali pe masă !

Dreptul de a participa la a- 
ceastă ultimă reuniune și l-au 
cîștigat învingătorii din .se
mifinalele" de ieri.

Ca de obicei, cei dinții au 
fost „jocheii ringului", sportivii 
de la „semimuscă" (48 kg). In
teresant de remarcat că, tot a- 
șa ca și la celelalte două edi
ții ale „mondialelor", boxerii 
europeni nu vor lupta în fina
la aceste categorii. Și-au cîș
tigat acest drept sportivii 
Ryung Sup Hwang (Coreea de 
Sud) șl Luis Roman 
Rico), învingători ai... 
nilor Luigi Castiglione 
șt, respectiv, 
(Bulgaria).

In ordinea 
iilor, primul 
fost 
Un fel de „outsider" la înce
putul competiției, Gogol a re
ușit, iată, marea performanță 
de a se califica în finale. A 
făcut-o cu prețul unor mari 
eforturi, a unei discipline de 
concurs exemplare. Uimind 
fără abatere sfaturile venite 
din „colț", dăruind în luptă 
toate resursele fizice, el a în
vins de fiecare dată : de două 
ori înainte de limită și, ieri, 
în semifinale, la puncte, cu o 
decizie de 4—1. Adversar i-a 
fost americanul Hinton Ban- • 
dele, un „batailleur" autentic. 
Și cum nici românul nu dă 1- 
napol cînd este vorba de 
„schimburi tari", am asistat la 
un meci cu... setatei, pînă ta 
rundul secund, cînd Gogol și-a 
expediat adversarul la podea. 
La reluare, românul forțează 
victoria înainte de limită, dar 
Hinton răspunde și contraata
că, încă în forță. Asistăm la 
schimburi dure, mai exact șl 
mai eficace fiind reprezentan
tul nostru, care îșl expediază 
din nou adversarul la podea, 
în rundul 3. Partida se terrai
ns... domol, cel doi consuma
seră toate resursele fizice 1 
Decizie fără probleme pentru 
juriu : învingător la puncte 
(4—1), Giani Gogol (România).

I-a urmat exemplul „mijlo
ciul" Dumitru Beșliu, numai 
că acesta, am putea spune, a 
obținut o victorie „a la 
Pyrhus", deși juriul i-a acor
dat-o cu 4—1. Adversarul său

că 
spectacol 
deoarece 

de la ora

Martin

(Porto 
europc- 
(I talia) 

Krastev

meciu-disputării 
nostru finalist a 

„semiușorul" Giani Gogol,

REZULTATE

Semimuscă: B. S. Hwang (Coreea Sud) — L. Boman CP. Rlco) 
Muscă : S. Iunusov (URSS) — M. Tudoriu (România) 
Cocoș : R. Diaz (Cuba) — H. Khvicea (URSS)
Pană : D. Măeran (România) — B. " ™ — — ■*--------- *•
Semiușoară : G. Gogol (România)
Ușoară: W. Saeger (RJ3.G.) — B. 
Semijlocie : A. Stoianov (Bulgaria)

M. Jlm (RJ*J3. Coreeană) 
— J. Tieche (RJJ.G.) 
Castillo (Cuba)

____ ,______ ___ __________ , — J. Lemus (Cuba) 
Mij. mică : V. Denisenko (URSS) — M. Franek (Cehoslovacia) 
Mijlocie : D. BeșUu (România) — O. Zahaloskta (URSS) 
Semigrea : P. Hart (Ungaria) — B. Bowe (SUA)
Grea : A. Golota (Polonia) — F. Savon (Cuba)_____
Supergrea s J. Delia (Cuba)

MOSCOVA. S (Agerpres). — 
A doua partidă a meciului 
pentru titlul mondial de șah 
dintre marii maeștri sovietici 
Anatoli Karpov și Gări Kas
parov întreruptă joi a fost 
continuată ieri șl s-a încheiat 
remiză la mutarea * 65-a. Sco
rul este 1,5—0,5 puncte In fa
voarea lui Kasparov, care In 
partida a treia va avea piesele 
albe.

BASCHET • tu meci amical 
feminin, la Vicenza, Iugoslavia 
a dispus de Italia cu 82—55 
(59—80) • Formația masculină
Sparta Praga a evoluat In Fran
ța. la Mulhouse, unde a fost În
vinsă de BC Mulhouse . cu 
103—«1 00—42).

CICLISM • Prima etapă a 
„Turului Catalonlei* (Leansa — 
Playa de Oro. 157,7 km) a fost 
câștigată, la sprint, de A. Gutle- 
rea (Spania) tn 4.13:20; in același 
timp cu învingătorul au sosit 
Sean Kelly (Irlanda), B. Wojti- 
nek (Franța) șl alțl alergători; 
tn clasamentul general conduce 
J. Recto (Spania) cu 4.18:2«, ur
mat la t s de X Blanco (Spa
nia) șl la 8 de A. peiiper (Aus
tralia) ■ tn .Turul Luxembur
gului”, a S-a etapă (Mantenach — 
Bigelbaoh, 80.3 km) a revenit lui 
P. Fa eh (Elveția) în 2.06:37, ur
mat de liderul clasamentului ge
neral. Van Rcmpaey (Belgia) — 
tn 2.08:25 • A doua etapă ta 
.Tour de l’Aventr” a fost câști
gată de sovieticul Al. Zinoviev, 
care a parcurs 185,5 km tn 4.45:25; 
tn clasamentul general conduce 
M. Thierry (Franța) cu un total 
de 8.91:43.

HANDBAL • Turneu masculin 
Internațional la Kaunas: Neva 
Leningrad — S. C. Leipzig S2—28 
(ÎS—14); Granites Kaunas — Dy
namo Berlin a—24 (19—11).

A, prianicinlkov (URSS)

EXCELENTE REZULTATE LA CE. DE TIR
Sven Lange (R.D.G.) și-a folo
sit avantajul alonjei și a pun
ctat copios în primul rund, 
cînd, cu o directă de dreapta, 
l-a făcut K.D. pe Beșliu. A- 
cesta reia lupta și cu o ambi
ție rarisimă atacă, încercînd 
să refacă terenul pierdut. Tac
tica sa începe să aibă efica
citate spre sfîrșitul reprizei a 
doua, cînd Lange dă vădite 
semne de oboseală. Beșliu îșl 
continuă munca la fel ca un... 
buldozer, trecînd și el prin 
momente grele. Lange, fără 
replică aproape 2 minute în fi
nal, scapă ca prin minune de 
K.O., dar și victoria. Juriul îl 
declară învingător pe Dumitru 
Beșliu cu 4—1 !

în cea de a doua gală a „se
mifinalelor", boxerii români au 
debutat cu două splendide vic
torii. „Musca" Marcelică Tudo- 
riu l-a tatîlnit pe „puncheurul" 
Bum Su Kim (Coreea de Sud). 
Ne așteptam la o luptă echili
brată, dar nu a fost așa. Atacu
rile s-au declanșat dintr-un 
singur sens, Tudoriu, aseară un 
adevărat scrimer, plasînd ne
numărate directe de stingă și 
„un-doi“-uri, completate de 
serii, care l-au uluit pur și 
simplu pe sportivul sud-core- 
ean. In rundul secund, cînd 
Bum Su Kim s-a hotărît să se 
aventureze tatr-un schimb de 
lovituri dure. Tudoriu a accep
tat... invitația și a reușit un ma
gistral croșeu de stingă, care a 
fulgerat bărbia adversarului, a- 
cesta căzînd ca trăznit la po
dea. încearcă să reia lupta dar 
nefiind complet restabilit, arbi
trul îl trimite la colț, consfin
țind succesul, prin abandon, al Iul 
Marcelică Tudoriu. Cea de a 
doua victorie românească a se
rii ne-a adus-o tot un tehni
cian de clasă, care este Daniel 
Măeran. „Pana" noastră a jon
glat cu Michel Moffa (Canada), 
și el un cunoscător al scrimei 
pugilistice. Cei doi s-au ptadit 
vtaîndu-și greșelile și evittad 
riscurile. In acest adevărat 
duel de directe, Măeran se do
vedește mal rapid și mai pre
cis. Așa se șl explică faptul că 
ta prima repriză Măeran, cu o 
reacție de felină, reușește un 
croșeu de dreapta, care 11 face 
pe Moffa să asculte numărătoa
rea arbitrului. In final — nici 
o problemă pentru cei cinci 
judecători oare, ta unanimitate.
TEHNICE ----------------------------

i-au acordat victoria lui Daniel 
Măeran.

Deși a făcut totul pentru a 
se califica în finale, „ușorul" 
Ion Pal nu a putut trece de 
Radameș Castillo (Cuba). A- 
tacurilor curajoase ale românu
lui, cubanezul — un sportiv 
mai tehnic și mai puternic de- 
cît Pal — le-a răspuns cu con
tre de întîmpinare șl serii scur
te de lovituri, facilitate de un 
excelent joc de picioare. Că 
Pal nu a acceptat rolul de în
vins, luptînd curajos pînă la 
ultimul sunet de gong, ne-o 
dovedește decizia, la limită, ob
ținută de Radames Castillo : 
3—2.

„Semigreul"
Damian și __ _ ____
Drăghici s-au dovedit 
prea... mici pentru o 
atlt de mare. Damian a 
în numai 41 de secunde, prin 
abandon, in fața lui Riddick 
Bowe (S.U.A.), iar Drăghici a 
fost trimis la colț de arbitrul 
din ring, după un minut de... 
luptă, adversarul său, Juan De- 
liz (Cuba), fiind declarat învin
gător prin abandon. Aceste do
uă înfrlngeri nu umbresc, însă, 
buna comportare a echipei 
noastre la această ediție a 
„mondialelor". Sperăm că mii
ne dimineață băieții noștri ră
mași în cursă vor ști să lupte 
pentru titlurile mondiale.

Le dorim mult succes I
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cum 
rea- 

mon-

nostru Vasile 
.supergreul” Iulian 

a fi 
bătăile 

cedat

și Ana Ciobanu — • 
cu adevărat de anr *

de Teodor Coldea, iar la lot de 
Vlrgil Atanasiu) îșl îmbogățeș
te astfel un frumos palmares : 
ea a fost componentă a echipei 
României recordmană a lu
mii la pistol 10 m și 
vicecampioană mondială la in
dividual. Proaspăta campioană 
continentală și-a dublat, 
am arătat, succesul prin 
Uzarea unui nou record
dial — 594 p (v.r. 592 p, sovie
tica Galina Korzun), depășind 
cea mai veche performanță din 
cartea de onoare a acestui 
sport, datînd din 1977. Ea a fost 
foarte bine secundată de Maria 
Macovei 
tripletă
tirului românesc —, echipa
noastră intrînd. la rindu-i, tn 
posesia
Europei ! Ea a totalizat 1755 p, 
fiind urmată de U.R.S.S. 1750 și 
Ungaria 1745 p. In clasamentul 
individual al probei : 1. SIL
VIA KAI’OSZTAY (România) 
594 p — record mondial, 2. I- 
rina Kocerova (U.R.S.S.) 586 p, 
3. Evelyne Manchon (Franța) 
585 p... 5. Maria Macovei 584 
p... 20. Ana Ciobanu 577 p.

Un alt succes de prestigiu a 
aparținut unuia dintre cei mal 
mari specialiști din lumea pis
tolului viteză, binecunoscutul 
Sportiv CORNELIU ION. După

titlului de campioană a

ce trăsese ta ziua de debut 299 p, 
ei și-a repetat rezultatul azi 
(ar. ieri) și, acumultad 598 p. 
s-a aflat la egalitate cu Raîf Su
man (R.D.G.) și Adam Kazma- 
rek (Polonia), tatrtad ta baraj 
cu aceștia. In această fază de
cisivă a Întrecerii, Corneliu Ion 
s-a dovedit, o dată mai mult, 
același trăgător cu nervi do 
oțel, extrem de calm, cîșiigînd 
un baraj care ne-a amintit do 
tensiunea aceluia din finala o- 
limplcă de la Moscova. Ca și 
atunci, sportivul nostru s-a arătat 
cel mal bun : 149 p, față de 
cele 148 ale Iul Suman, și 144 
ale lui Kazmarek, care l-au 
urmat tn clasament ta această 
ordine. Corneliu Ion (34 de 
ani, legitimat la clubul Steaua 
București, antrenor Teodor 
Coldea) obține, astfel, al doilea 
titlu european (cei dintîi — la 
București, ta 1977), într-o ca
rieră de excepție, tn proba pe 
echipe, în care învingătoarea 
— reprezentativa Ungariei —, 
a corectat, cu 1787. recordul 
mondial, formația noastră (C. 
Ion. G. Calotă — 592 p, locul 
15, C. Tîrloiu — 590 p, locul 
19) a intrat în posesia medali
ei de argint, cu 1780 p. după 
baraj cu selecționata R.F.G„' 
cîștigătoarea „bronzului".

La pușcă 60 fc junioare, O- 
limpla Rus s-a clasat pe locul 
10, cu 588 p (a cîștigat dane
za Jette Petersen — 592 p).

ÎNCREDERE in izbinzile de miine
(Urmare din pag. 1)

Semimuscâ : Ryung Sup Hwang (Coreea de Sud) b.p. L. 
Gastiglionl (Italia). L. Roman (Porto Rtoo) b.p. M. Krastev 
(Bulgaria) ; cocoș : R. Diaz (Cuba) bab. t G. Joerg (RJJ.G.), 
A. Kvicea (U.R.S.S.) b.p. 3. Young (S.U.A.) ; semiușoarâ : 
Giani Gogol (România) b.p. H. Bandele (S.U.A.), J. Telctie 
(R.D.G.) b.p. Mln Nam Hyo (R.PJD. Coreeană) ț semimijlocle : 
A. Stolanov (Bulgaria) b.p. G. Rennet (S.U.A.), J. Lemus 
(Cuba) b.k.o. 1 H. G. Mieiing (R.F. Germania) ; mijlocie : Du
mitru Beșliu (România) b.p. S. Lange (R.D.G.), o. Zahalosktn 
(U.R.S.S.) b.p. R. Lind (Cuba) ț grea : F. Savon (Cuba) c. ne- 

prez. A. Arval (Ungaria). A. Golota (Polonia) b.p. 3. Petzold 
(R.D.G.) ; muscă : V. Iunusov (URSS) b.p. VI. Varhegy (Ce
hoslovacia). Marcelică Tudoriu (România) b.ab. 2 Bum Su Ktm 
(Coreea de Sud) ; pană : Daniel Măeran (România) b.p. M. 
Moffa (Canada), Son Mun Jlm (R.PJi. Coreeană) b.p. H. 
Joerg (R.D.G.): ușoară: W. Saeger (R.D.G.) b.ps. Sokolov 
(URSS). R. Castillo (Cuba) b.p. Ion Pal (România) ; mijlocie 
mică : v. Denisenko (URSS) b.p. B. Sokolov (Bulgaria), M. 
Franek (Cehoslovacia) b.ab. 2 S. Unglaub (R.F. Germania) ; 
semigrea : p. Hart (Ungaria) b.p H. zâtika (Polonia). R. Bowe 
(SUA), b.ab. 1 Vasile Damîan (România) • supergrea : J. ©8- 
liz (Cuba) b.ab. 1 Iulian Drăguței (Românta). A. Prlanlcinlkbv 
(URSS) b.k.o. 2 G. Hartzanov (Bulgaria).

Belu pune punctul pe 1 : „Con
cursul din Japonia a venit 
cum nu se poate mai bine pen
tru Ecaterina Szabo, care a tras 
toată echipa după ea, dovedin- 
du-șl adevărata valoare. Avea 
efectiv nevoie de o asemenea 
competiție Ia perspectiva mon
dialelor, duelul său cu Natalia 
Iurcenko constituind nn verita
bil cap de afiș al întrecerilor, 
care, cred, va fi repetai și in 
Canada. Fetele și-au făcut da
toria, curioasa tragere la sorți 
$1 accidentarea Laviniei răpin- 
du-ne însă posibilitatea unui 
bilanf și mai bun". Chiar a- 
tunci am zărit-o pe Lavinia A- 
gache cobortad scara, cu un 
picior imobilizat ta ghips, du
pă intervenția chirurgicală su
portată.

Dacă gimnasta Ecaterina Sza
bo, cu cele șase medalii cuce
rite, este o recordmană a edi
ției a 13-a. taotătoarea Carmen 
Bunaciu și-a înscris numele 
la patru ediții consecutive în 
palmaresul de onoare al J.M.U. 
A adunat, harnică și consec
ventă, zece medalii in șase ani. 
cinci dintre ele cu strălucirea 
cea mai de preț. Ultimele două 
trofee le poartă la întoarcerea 
de Ia Kobe, cu mîndrie. dar și 
cu modestia-i atît de caracte
ristică. Cum a fost ?, între
băm. „Cum să fie?, răspunde 
cu naturalețe. Greu, dar fru
mos, ca atunci cînd lași în ur
mă. între altele, o campioană 
olimpică". O lăsăm pe admira-

bila sportivă între ai săi, au
zind o voce puternică, cunoscu
tă. „M-»m ținui de cuvînt, nu-1 
așa?", ni se adresează, șăgal
nic, un bărbat zdravăn, 
căutătură dreaptă. E 
Dumitru Negoiță, iar 

e ia declarația 
nostru, la 

„Am avut

CU 
sulițașul 

„apro- 
făcută 

plecare, 
și ad-

poul” 
ziarului 
Continuă : 
versari capabili de surprize — 
sulița rămine. nu-i așa. o pro
bă a tuturor posibilităților —. 
dar cel mai periculos... adver
sar era să-mi fie întinderea su
ferită la piciorul drept, in 
timpul calificărilor. Am strins 
din dinți, reușind să arunc stil 
cit era necesar pentru un aur. 
pe care mi l-am dorit mult. 
E prima mea mare medalie. 
Sper să vină șl altele, poale 
chiar un record mondial. De ce 
n-aș îndrăzni ?...“. Chiar așa. 
de ce nu ?! Iată. Liliana Nâs- 
tase nici nu cuteza să gîndeas- 
că la un loc in primele trei 
(erau cinci performere cu re
zultate anterioare mai bune) în 
proba-probelor feminine, pen
tru a-și învinge toate emoțiile 
și a reuși un concurs mare, cu 
trei recorduri personale — la 
„sută" garduri, lungime și su
liță —, cu unul (excelent!) na
țional, la heptatlon, cu o 
sperată, dar pe deplin merita
tă.. medalie de argint „Totul e 
să lupți", ne spune simplu Li
liana. devenită, cum exclama 
cronicarul nostru de specialita
te la aflarea acelui 6,78, „o 
specialistă a săriturii la lungi
me", dar și conștientă că a- 
runcarea greutății t-a rămas

«si 
Se- 
ju- 
ore

ne-

punctul vulnerabiL Crislieana 
Cojocaru a cucerit două meda
lii de argint, în Japonia. Pen
tru una, cea de la 800 m. are 
de ce să fie mulțumită, se ma
nifestă din plin, spre a rede
veni melancolică cu gîndul la 
pierderea aurului în cursa-i fa
vorită, 400 m garduri : „Am a- 
vut un culoar nefavorabil, iar 
la intrarea In linie dreaptă nu 
am văzut-o pe «ovietica No- 
vitskaite ; cînd am atacat, pe 
ultimii metri, era prea tîrziu". 
Un moment, un singur moment 
de neatenție tn finală, l-a cos
tat.. aurul și pe judoka Mihai 
Cioc, ta rest făcînd un concurs 
excelent Ia categoria sa.

„A fost teribil de cald. 
Începe destăinuirea Florin 
gărceanu, fiind nev oi ți să 
câm pe n asemenea vreme
întregi. Duminică, pe la ora 13 
am isprăvit finala la dubiu 
mixt, printr-o victorie valoroa
să. știind că Larisa Savcenko 
e foarte bine cotată ca jucă
toare de dublu. M-am ințelea 
bine cu Daniela Moise. La pu
țin timp am intrat din nou in 
teren. Totul a fost bine pînă 
Ia finala de simplu, cînd. asta 
e, m-a ajuns oboseala". Lingă 
el. ca și pe cea mal înaltă 
treaptă a podiumului de la 
Kobe, Daniela Moise nu-și as
cunde bucuria „pentru revanșa 
in fața Larisei Savcenko, care 
m-a invins la simplu după nn 
meci echilibrat. Acum, după a- 
cest succes, obținut împreună 
cu Florin, alături de care am 
evoluat pentru prima oară, cu
tez să aspir la poziții cit «nai 
sus in topul mondial".

...Ca de altfel, toți sportivii 
noștri care, La Kobe, și-au 
făcut datoria.


