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OSIJEK, 9 (prin telefon). 
Foarte puțin p lipsit ca și la 
Ultima apariție românească în 
actuala ediție a Campionatelor 
europene de tir pentru arme 
cu glonț să consemnăm noi 
performante de cel mai înalt 
nivel ! Stimulați de prestigioa
sele succese ale colegilor de 
la pistol, trăgătorii din proba

luptat exemplar. concentrîn- 
du-se deplin la fiecare foc. 
convinși că pot și ei să se nu
mere printre cei mai buni. Si 
au reușit: după ce de cîțiva 
ani se află în apropierea pri
mei scene a tirului, de aceas
tă dată ei au trecut în prim- 
planul disputei pentru supre
mație. realizînd un total de

„TURUL ROMÂNIEI44-0 FRUMOASA 
REUȘITĂ A CICLISMULUI NOSTRU

A 23-a ediție a „Turului 
României**, desfășurată de-a 
lungul a 8 zile, cu participa
rea a 80 de alergători din 
R.D. Germană, Polonia, Turcia 
și România, a însemnat o 
frumoasă reușită a ciclismu
lui nostru, a sportului nostru. 
Spectaculozitatea unor etape, 
lupta acerbă pentru suprema- 

miile de spectatori dc pe tra
seu.

EXEMPLUL LUI 
MIRCEA ROMAȘCANU

In plutonul marilor noștri 
cicliști, alături de Marin Nlcu- 
lescu, Gabriel Moiceanu, Teo
dor Vasile și alții, Mircea Ro- 
mașcanu reprezintă un mo
ment de referință. Recordman 

succeselor în „Turul României**. 
Cele trei izbînzi în înconjurul 
țării pe biciclete — realizate 
în anii 1974, 1983 și 1985 — re
prezintă un frumos exemplu 
de longevitate, dc dragoste 
pentru ciclism, de seiiozitate 
in pregătire. Mircea Romașca- 
nu și-a cucerit „tricoul gal
ben" cu ajutorul unor admi
rabile eforturi, apărîndu-și-1 
apoi cu dirzenic, cu o voință 
și o abnegație caic i-au adus 
— pe merit — elogiile tutu
ror membrilor caravanei. Com
portarea sa, de acum și din 
întreaga carieră, trebuie să 
constituie un exemplu pentru

Hristache NAUM
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FlorinConstantin Stan Cristofor . . Paul Gruia

olimpică de pușcă liberă 60 
focuri culcat — Constantin 
Stan, Florin Cristofor, Paul 
Gruia — au intrat pe standuri 
hotărîti să se apropie de pla
fonul posibilităților lor maxi
me. într-o întrecere cu întrea
ga elită internațională pe un 
poligon. ..Pampas", foarte bine 
pus la punct pe o vreme ex
celentă.

Cei trei sportivi români au

1790 puncte, egal cu recordul 
mondial !

Această performantă înaltă 
n-a fost să fie însă și... me
dalia de aur pentru că. acu- 
mulind un singur punct mai 
mult, puternica reprezentativă 
a Uniunii Sovietice a cîștigat

Rodu TIMOFTE
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I FOTBALIȘTII ROMÂNI AU SOSIT ÎN ANGLIA
• Astăzi, de la ora 21,30 (ora Bucureștiului) reprezentativa 
de tineret va evolua la Ipswich în preliminariile 0. E. • Prima

Plecat din Bacău, plutonul se așterne la drum pentru a parcurge 
cea mai lungă etapă (încheiată la Buzău) : 174 km.

Foto : Iorgu BĂNICĂ

ție, temeritatea unor 
rutieri, primirile călduroase 
pe întreg traseul — totul 
concurat la realizarea unei 
treceri care va rămîne în
mintire ca un moment frumos, 
de neuitat, pentru concurenți 
și antrenori, pentru miile și

reprezentativă 
antrenament înaintea

pe Wembley, ultimul

tineri 
de 
a 

în- 
a-

al victoriilor de etapă în 
„Cursa Păcii", ocupant al lo
cului III în acest veritabil 
campionat mondial de lung 
kilometraj, campion al Balca
niadei și de nenumărate ori 
învingător în campionatele 
naționale, rutierul dinamovist 
devine acum și recordman al

va efectua astă-seară,
partidei de miine din preliminariile C.M

LONDRA, 9 (prin telefon).
Echipa națională a României, 
împreună cu lotul de tineret, 
a ajuns la Londra, după un 
zbor de aproape cinci ore. și 
a poposit în fata hotelului 
.,Royal Garden" — unde au

întricolorii și 
ce a traversat 

de aproape două

„Cupa Păcii și Prieteniei14 la automobilism

fost găzduiti 
1969 — după 
Londra timp 
ore de la aeroportul Gatwick. 
Bineînțeles că jucătorii au a- 
cuzat această oboseală supli
mentară. dar asta nu i-a îm
piedicat să-și facă antrena
mentul (pe un alt stadion decît 
cel al arenei jocului, unde vor 
susține ultima ședință de pre
gătire, marți scară). Lotul este 
complet. A venit, la Londra, si

Irimescu, care se accidentase la 
ultimul 
trița.

Aici, 
glia — 
rat“ — 
— de 
Galilor
cide, probabil

antrenament de la Bis-

la Londra, meciul An- 
România este „concu- 
la capitolul interesului 

partida decisivă Țara 
— Scoția, care va de

asupra locului

loan CHIRILĂ

(Continuare in nn-> ' 1

DISPUTE PASIONANTE. NIVEL VALORIC RIDICAT De miercuri, la Constanța
Etapa a V-a din cadrul con

cursului internațional de auto
mobilism „Cupa Păcii și Prie
teniei" a suscitat, la Galați, un 
mare interes, dovadă că atît 
sîmbătă — la antrenamentele 
oficiale, cînd a și plouat — 
cit și duminică, Ia concurs, au 
asistat zeci de mii de specta
tori. Interes justificat, pentru 
că sportivii din cele 7 țări 
participante — Bulgaria, Ceho
slovacia, Polonia, R.D. Germa
nă, România, Ungaria și 
U.R.S.S. —, avînd de înfrun
tat un traseu dificil, acoperit 
la grupa A2 în 16 ture și la 
grupa B8 în 12 ture, au ofe
rit un frumos spectacol auto
mobilistic, probînd calități de 
măiestrie și curaj.

La întrecerile grupei A2. la 
startul căreia s-au aliniat 23

NOUL AN ȘCOLAR SE APROPIE DE... START!
3

CUM ÎL ÎNTÎMPINAȚI ?
- raidul nostru prin citeva unități de invățamint din Capitală
Apropierea începerii noului 

an de învățămînt — prin tra
diție, 15 septembrie — a dat 
un puternic impuls cadrelor 
didactice, tuturor celor care 
activează in perimetrul școlii 
pentru pregătirea unor condi
ții optime de activitate. Ob
servația vizează și sfera invă- 
țămîntului dc educație fif.ică. 
după grija, după preocuparea 
care se face simțită aproape 
peste tot, bucurîndu-se de 
același statut ca și celelalte 
discipline. Să concretizăm...

TOTUL PESTE AȘTEPTĂRI !
Așa am găsit lucrurile în 

cele două școli generale vizi
tate, 190 și 204. La 190, de pil

de concurenți — din care 6 au 
abandonat — disputa a fost 
deosebit de pasionantă, cu 
multe momente de suspans, 
mai ales la depășiri. Din pă
cate. alergătorul nostru Nicu 
Grigoraș (IAP), care la an
trenamentele oficiale a dove
dit că poate fi un concurent 
redutabil pentru un Ioc frun
taș, a fost nevoit să abando
neze în cursă. întrucît în pri
mul viraj doi dintre adversa
rii lui i-au lovit mașina. în 
aceste condiții, cea mai bună 
comportare, dintre sportivii 
români, a avut-o Constantin 
Zărnescu (IAP) clasat cu Da
cia 1310 pe locul 8.

La clasa B8 s-au aliniat 12 
concurenți, sovieticul T. As- 
ner impunindu-se cu autorita

dă, unitate de învățămînt si
tuată la intrarea în cartierul 
Berceni, complexul de atletism 
ca și celelalte baze pentru 
sport sînt — prin înfățișarea 
lor — o invitație la mișcare, 
la exercițiu fizic. „Pentru noi, 
școala ar putea să înceapă 
chiar de astăzi" — ne spunea 
prof. Gh. Teșu, responsabilul 
colectivului catedrei de spe
cialitate. Precizăm că la școa
la nr. 190 activează și un club 
școlar de atletism (care a și 
lansat în performanță citeva 
valori autentice, pe Sorin Ma
tei, Nicoleta Vornicu, Paula 
tlie ș.a.). către care se în
dreaptă toți copiii care învață 
în școlile din sectorul 4 și 

te și cîștigînd o cursă difi
cilă, in aplauzele zecilor de 
mii de spectatori.

Organizarea — excelentă, a- 
sigurată de organele locale și 
de F.A.C.R.

Clasamente, grupa A2: 1. PE
TER BOLD (Cehoslovacia) — 50 
de puncte. 2. Gheorghl Peter- 
neicev (Bulgaria) 46 p, 3. Iurl 
Katoi (U.R.S.S.) 43 p, 4. Mihail 
Tarakanov (U.R.S.S.) 41 p, 5.
Aleksei Grigoriev (U.R.S.S.) 40
p, 6. Vlastimil Tomașek (Ceho
slovacia) 39 p. Pe echipe: 1. 
U.R.S.S. 124 puncte, 2. Ceho
slovacia 123 p, 3. Bulgaria 108 
p, 4. România 68 p.

Grupa B8: 1. TOIVO ASMER
(U.R.S.S.) 50 puncte, 2. Heinz
Sieger (R.D.G.) 46 p, 3. Jiri
Micane (Cehoslovacia) 43 p. Pe 
echipe : 1. R.D.G. 105 puncte, 2. 
U.R.S.S. 91 p, 3. Cehoslovacia 
83 p.

Telemac SIRIOPOL-coresp.

Elevii claselor mici (Școala nr. 142) prefațează 
țămînt cu o reușită alergare de cros...

care abia așteaptă primele 
concursuri de selecție și pri
mele întreceri pe clase (V— 
VIII). Iar paralel, o „clasă" 
de gimnastică modernă, ale 
cărei exponente, elevele prof. 
Mariana Alexandru-Becic — 
fostă... elevă a prof. Teșu,

TURNEUL INTERNAȚIONAL DE VOLEI 
AL ROMÂNIEI (f), „TROFEUL TOMIS''

In Sala sporturilor din Con
stanța va începe miercuri, 11 
septembrie, turneul internațio
nal de volei al României, pen
tru echipe feminine, dotat cu 
„Trofeul Tomis". La ediția din 
acest an a tradiționalului tur
neu vor participa echipele Bul
gariei, Cehoslovaciei, României 
(selecționatele de senioare și 
de tineret).

Reuniunea voleibalislică in
ternațională de pe Litoralul 
românesc al Mării Negre re
prezintă un deosebit de util 
prilej pentru testarea nivelului 
pregătirilor echipelor reprezen

noul an de invă- 
Foto: Gabriel MIRON

pe cînd activa la Iașî — au 
fost primele pe țară, în vară! 
Colaborarea excelentă dintre 
conducerea școlii. Inspectoratul

Tîberîu STAMA

(Continuare în pag 2-3) 

tative ale celor trei țări parti
cipante, cu puțin timp înaintea 
Campionatelor europene

Turneul constănțean va arăta 
antrenorilor N. Humă și V. 
Moșescu care este valoarea 
reală a selecționabilelor. ce s-a 
făcut bine în timpul pregătiri
lor din această vară și. mai a- 
les, ce mai trebuie întreprins 
pentru o cît mai bună partici
pare la C.E. Jocurile vor avea 
loc în zilele de 11—13 septem
brie a.c.

SPORTIVI ROMÂNI
PE LOCURI FRUNTAȘE 

PESTE HOTARE
• La Lodz a avut loc un 

turneu international de lupte 
libere la care au participat 
concurenți din 9 țări. O fru
moasă comportare au avut 
luptătorii români Nicu Hincu 
(cat. 52 kg) Iulian Rișnovcanu 
(90 kg), situați pe locul 2 și 
Dumitru Drăghici (48 kg). Cla
sat pe locul 3.
• La turneul internațional 

de judo de la Ruse (concurenți 
din 5 țări), printre învingă
tori — Ștefan Nagy. clasat pe 
primul loc la categoria ușoară. 
Alți 5 sportivi români au urcat 
pe podium : Adrian Clinei — 
locul 2 la categoria semigrea. 
Tudor Dumitru (superușoară). 
Dorin Drîmbe (semiușoară). 
Marian Grozea (semigrea) și 
Sorin Cojocaru (grea). situați 
pe locul 3 la categoriile res
pective.



SURPRIZE ÎN CAMPIONATUL DE LUPTE LIBERE
Etapa a Vl-a a Diviziei „A“ de 

lupte libere, disputată duminică, 
în mai multe localități, a fost 
dominată de surprinzătoarele re» 
zultate obținute de Electra Bucu
rești și Viitorul Gheorgheifl, 
două formații tinere, învin
gătoare in deplasare în fața unor 
echipe cu îndelungată prezență 
In primul eșalon,

CBAIOVA. In cele cinci partide 
care au avut loc în localitate, 
prima favorită era formația gaz
dă, C.S.M., care, după calculul 
hîrtlel. nu avea adversare de 
valoare deosebită. Dar nu a fost 
așa ! Tînăra echipă bucureșteană 
Electra, aflată în Divizia „A" 
doar de anul trecut, a răsturnat 
toate pronosticurile dispunînd, 
pe rînd, de Voința CIuj-Napoca 
cu 6—4, de C.S.M. Craiova eu 
5—1 șl de Minerul Motru cu 7—3! 
Tot ca o surpriză trebuie consi
derată și victoria Voinței, pre
zenta pentru prima dată în Di
vizia „A", în confruntarea cu 
Minerul Motru : 7—3. Gazdele
s-au consoistt cu succesul obți
nut în fata echipei din Motru : 
7—3. (V. POPOVICI — coresp.).

TG. MUREȘ. Suporterii echipei 
Comerțul din localitate, una din
tre cele mal redutabile formații 
din Seria I, nu-șl făceau iluzii 
in privința întîlniril cu valoroasa 
garnitură a clubului Steaua, cam
pioana țării la ultimele ediții.

în schimb, erau siguri de suc
ces în celelalte două partide pe 
care avea să le susțină Comer
țul. Spre marea lor decepție, Co
merțul a fost suclasată de Con
structorul Hunedoara cu 8—1, 
pierzînd șl întîlnirea cu Viitorul 
Gheorgheni. echipă prezentă 
pentru prima oară anul acesta 
în competiția divizionară : 4—6! 
De altfel, formația din Gheor- 
gheni a obținut cîștlg de cauză 
șl în întîlnirea cu Constructorul: 
5—4. Cum era de așteptat, 
Steaua s-a detașat net : 7—1 cu 
Comerțul și 6—1 cu Constructo
rul. (C. ALBU — coresp.).

VASLUI, scoruri mari în Între
cerile din localitate. Cea mal 
bună comportare a avut-o Viito
rul din localitate, învingătoare 
pe linie in nu mai puțin de trei 
partide : 7—3 cu progresul Brăila, 
8—2 cu Forestierul Tg. Secuiesc 
șl 7—2 cu URBIS București. Tot 
la scor s-a încheiat și confrun
tarea dintre Progresul șl URBIS’ 
7—3. (M. FLOREA — coresp.).

LUGOJ. Un . triunghiular" deo
sebit de echilibrat atît în pri
vința desfășurării sale cît și a 
rezultatelor consemnate. Lugoje
nii. reamintim, pierduseră parti
dele din tur cu UNIO Satu Mare 
șl U.M. Timișoara, dar atunci 
concuraseră Ia Timișoara. De 
astă dată, susținuți de înflăcâra- 
ții lor suporteri, luptătorii lugo-

MECIURI SPECTACULOASE ÎN DIVIZIA „A" D

ECHIPA C.S.Ș.
CAMPIOANĂ LA

/ BUCUREȘTI, 
POLO (juniori)

La Arad a avut loc, timp de 
cinci zile, turneul final al cam
pionatului național de juniori la 
polo — întrecere desfășurată sub 
egida „Daciadei“. Iată rezultate
le, transmise de corespondentul 
nostru O. Berbecaxu : C.S.Ș. 1 
București (antrenor E. Georges
cu) : 11—8 cu 'Dinamo București, 
17—4 cu Crișul Oradea, 10—9 cu 
Rapid București, 15—10 cu Voin
ța Cluj-Napoca, 9—6 cu Rapid 
Arad, 12—8 cu Steaua București ; 
Rapid Buc. (antrenor V. Țăra- 
nu) : 16—4 cu Crișul, 12—6 cu 
Dinamo, 14—4 cu Rapid Arad, 
11—9 cu Steaua, 9—4 cu Voința ; 
Steaua (antrenor L. Pleșca) î 
10—13 cu Voința, 12—7 cu Rapid 
Arad, 15—7 cu Crișul, 13—8 cu 
Dinamo ; Dinamo (antrenor D. 
Popescu) : 14—8 cu Crișul, 17—7 
cu Voința, 10—10 cu Rapid A- 
rad ; Rapid Arad (antrenor I. 
Capotescu) : 8—6 cu Voința, 6—3 
cu Crișul ; Voința (antrenor Z. 
Bogdan) î 12—10 cu Crișul (aB^ 
trenor E. Băjenaru). Clasament 
final : 1. Clubul sportiv școlar
nr. 1 București 12 p, 2. Rapid 
Buc. 10 p, 3. Steaua 6 p, 4. Di
namo 5 p (61—61), 5. Rapid A- 
rad 5 p (41—54). 6. Voința 4 p» 3. 
Crișul 0 p. Echipa I. L. Timi
șoara nu a realizat baremurîîQ 
de participare la normele de 
înot, evoluînd în afară de coi> 
curs.

„A fost un turneu de valoare 
ridicată — apreciază venerabilul 
antrenor Fr. Krișan —, desfășu
rat într-o organizare foarte bună. 
De mult nu ara mai urmărit o 
competiție atît de frumoasă, cu 
jocuri în viteză, cu rezolvări 
tehnico-tactice inspirate, nu
meroși juniori avînd, de altfel.

de acum, experiența meciurilor 
în Divizia A. Iar derbyul C.S.Ș. 
1 — Rapid București a fost o 
partidă, cum se spune, cu de 
toate, de nivel superior, în care 
feroviarii au condus cu 5—0 și 
6—1, pentru a suporta, apoi, han
dicapul ieșirilor din apă ale lui 
Tufan și Lupescu — cite trei 
greșeli personale. Cu o revenire 
puternică în ultimele două re
prize, C.S.Ș. 1 a cîștigat derbyul, 
ca și toate celelalte partide sus
ținute, devenind o merituoasă 
campioană".

Pasionatul și talentatul antre
nor al învingătorilor, prof. Eu
gen Georgescu, i-a avut la dis
poziție pe C. Dima (desemnat 
cel mai bun portar al turneului, 
stelistul D. Fruth fiind declarat 
cel mai bun jucător, iar. clujea
nul D. Marcu golgeter — 29 go
luri), G. Lisac, M. Zaharia, L. 
Balanov — 24 goluri, G. Tiz, M. 
Jalobă, V. Rath, L. Crețu, Gh. 
Petka, D. Amăriuți, B. Olaru, 
S. Lăutaru, B. ștefănescu. Este 
al doilea succes ponsecutiv al 
echipei C.S.Ș. 1 la juniori mari, 
după ce ciștigâse competiția ju
niorilor mici. La această unitate 
sportivă din Capitală există, de 
fapt, o frumoasă tradiție in for
marea de jucători pentru poloul 
nostru, numeroși foști elevi ai 
Școlii generale 3 (unde există și 
bazinul clubului) evoluînd în e- 
chipe fruntașe, unii chiar în e- 
chipele reprezentative. La cate
dra de specialitate a Clubului 
sportiv școlar 1 (director : prof. 
Marinei Oancea) colaborează cu 
— se vede — bune rezultate 
profesorii VI. Agarici, V. Ștefă- 
neseu, N. Arsene, Ov. Boteanu, 
alături de E. Georgescu.

jeni de la I.U.R.T. au reușit să 
termine învingători cu 6—4 în
întîlnirea cu cei de la U.M. Ti
mișoara și să termine la egali
tate, 5—5, cu UNIO. Sub semnul 
întrebării a stat, de la prima 
pînă la ultima categorie de greu
tate. și întîlnirea dintre UNIO și 
U.M. Timișoara. N-a lipsit mult 
ca timișorenii să repete rezul
tatul din tur, cînd au terminat 
la egalitate cu sătmărenii, 
cele din urmă, însă, UNIO 
cîștigat la limită : 6—4.
OLARU — coresp.).

BRAȘOV. In sala Dinamo 
localitate au avut loc două 
unghiulare, unul din prima 
rie și altul din cea de a doua. 
Fără excepție, toate partidele 
s-au încheiat cu rezultate _ clare 
și, am spune, scontate. Dinamo 
Brașov, una dintre cele mai 
bune echipe divizionare, a dis
pus de Rapid Arad cu 9—1 șl de 
A.S.A. Oradea cu 7—3. La rîn- 
du-i, A.S.A. n-a avut probleme 
cu Rapid pe care o învinsese și 
„acasă", în tur, tot cu 7—3, ca 
șl acum la Brașov. In cel de al 
doilea triunghiular, s-a impus 
formația oaspete, Lemnarul Odor- 
heiu Secuiesc, învingătoare cu 
9—1 în fața echipei Precizia Blaj 
și cu 6—2 în întîlnirea cu Stea
gul roșu Brașov. Brașovenii au 
reeditat succesul din tur în fața 
echipei din Blaj pe care au în
vins-o CU 8—2. (V. SECAREANU
— coresp.).

ORADEA. Confirmând forma 
bună avută și în tur cînd înfră
țirea din localitate a repurtat 
victorii în partidele cu Mureșul 
Tg. Mureș și C.S.M. Sf. Gheor- 
ghe, aceasta a reeditat succesul, 
mai ales că a evoluat în fața 
propriilor suporteri. întrecînd pe 
Mureșul cu 8—2 și pe C.S.M. cu 
9—1. întîlnirea dintre Mureșul și 
C.S.M. a fost extrem de dispu
tată și, deopotrivă, echilibrată. 
In final a și fost consemnat un 
echitabil rezultat de egalitate : 
5—5. (I. OPREA — coresp.).

Două triunghiulare din seria a 
IV-a, Hidrotehnica Constanța — 
Rapid București — C.S. Onești 
(la București) și Dunărea Galați
— C.S. Sătesc Brănești-Ilfov — 
Nlcolina Iași (la Brănești) au 
fost amînate.

In 
a 

(C.

din 
tri- 
se-

TG. MUREȘ, 9 (prin telefon). 
Și în ziua a doua a turneului 
masculin de handbal din cadrul 
Diviziei „A", spectatorii au venit 
în număr mare în Sala sportu
rilor. Meciurile au fost atractive, 
unele deosebit de disputate, în- 
vingâtoarea asigurîndu-și golul 
decisiv — ca în’ cazul partidei 
Știința Bacău — Dinamo Brașov 
— în ultimele secunde ale me
ciului

INDEPENDENTA CARPAȚI
MÎRȘA — CONSTRUCTORUL O- 
RADEA 21—23 (10—11). Pînă in
mia. 23, la scoria de 8—8, 
handbaliștii din Mîrșa s-au aflat 
de mal multe ori Ia conducere, 
prima oară în 
Apoi, meciul se 
trucîtva, pentru 
min. 39 (15—12
Constructorul să 
să ciștige pe merit. Au înscris : 
Tătaru 8, Becicheri 5, Comea 3, 
Omer 2, Rău 1 Paraschiv 1, Co
jocarii 1 — pentru Mîrșa ; Po
rumb 6, Kapornay 4. Croitoru 4, 
Cristache 3, Rus 2. Bartl 2, Hai- 
magy 2 — pentru Constructorul.

ȘTIINTA BACAU — DINAMO 
BRAȘOV 20—21 (9—10). Meciul a 
fost echilibrat de la Început și 

min. 54 brașovenii au 
să preia conducerea 
Cu un minut înainte de 
scorul era egal (20—20), 
ca în ultimele cîteva se- 
brașovenii să înscrie go- 

Au marcat: Bon-

min. 10 (5—2).
echilibrează în
că începînd din 
pentru orădeni) 
se desprindă și

abia în 
reușit 
19—16. 
final, 
pentru 
cunde 
Iul victoriei. _______  .-----
dar 8. Zamfir 5. Vasilca 3, Vlad 
2, Gîrlescu 1, Gherhard 1, res
pectiv Mintiei 8. Andreescu 3, 
Nicoiescu 3. Chicomban 2, Dobre 
2, Micle 2, Cian 1.

DINAMO BUCUREȘTI — UNI
VERSITATEA CRAIOVA 30—23 
(16—7). Bucureștenii au dominat 
aproape pe întreaga durată a ce-

cu

lor 60 de minute de joc. Doar 
în partea a doua a disputei cra- 
iovenil s-au apropiat de parte
neri, dar numai ca ritm de joc, 
pentru că 
să rămînă 
Au înscris 
gărescu 6, 
Bedivan 3, .
pentru Dinamo București; Marian 
6, Dumitru 5, Neagu 4, Oltean 3, 
Dobeanu 2, Caras 1, Ionică 1, 
Bărcan 1 — pentru Universitatea.

POLITEHNICA TIMIȘOARA — 
CONSTRUCTORUL ARAD 20—17 
(13—9). Fără a forța nota, stu
denții timișoreni au reușit să-și 
impună jocul. In atac, eficienta 
lui Folker, Giurgea și Dan a fost 
decisivă. în timp ce în apărare 
învingătorii au reușit, 
deauna * ' 
strins, să 
șut ale partenerilor din Arad. Au 
marcat : Giurgea 4, Dan 4, F61- 
ker 3, Ionescu 3. Matei 2. Geor
gescu 2, Ian to 1, Iancovici 1, 
respectiv Voitilă 6, Jenea 3, Ro- 
bu 3. Andronic 2, Măcinic 1, 
Crivăț 1, Vasilache 1-

STEAUA — METALUL BIS
TRIȚA 28—22 (14—8). Steaua nu
a cîștigat chiar așa. ușor această 
disputa întrucît portarul bistri- 
țean Lucaci a apărat foarte 
bine. Cu toate acestea Stingă și 
colegii săi s-au impus în cele 
din urmă în fața unei formații 
ambițioase, da- lipsită de expe
riență șl rutină în primul eșalon 
valoric. —’- • ""—“
Dumitru 
Niculae
Berbece 
Lochner 
vram 3, 
caru 2

H. C.
RF.LONUL
(H-5).

diferența a continuat 
de 7, 8 și 9 goluri. 

: Grabovschi 1Q, Do-
Durău 4, Mocanu 4, 
Jianu 2, Ștefan 1 —

. . mai tot- 
cînd scorul devenea 

„închidă" culoarele de

Au înscris : Stângă 9,
6, Mirică 3, Drăgăniță 3, 
3, Marc 2. Ghimeș 1, 

1 — pentru Steaua ;
6, Bălan 4, Tetcu 3, A„ 
Lupui 2, Dan 2, Cojo- 

- pentru Metalul.
MINAUR BAIA MARE — 
— SAVINEȘTI 22—18 

Handbaliștii băimăreni

„INTERNAI!ONnELE“ OE JUDO (tineret) AEE ROMÂNIEI
Sîmbătă și duminică, în sala 

de atletism de la Complexul 
sportiv „23 August" din Capi
tală șe vor desfășura Campio
natele internaționale de judo 
(tineret) ale României. Și-au

anunțat participarea concurenți 
din Bulgaria, Cehoslovacia, 
Franța, R. D. Germană, Italia, 
Polonia, Spania, Ungaria și 
România (cu mai mulți spor
tivi la fiecare categorie).

S3S

SPERANȚELE ATLETISMULUI NOSTRU LA START
Sfârșitul săptămânii trecute a 

programat pe stadionul „23 Au
gust" din București, finalele cam
pionatelor naționale și ale „Da- 
ciadei" ale atleților juniori mari. 
Cu acest prilej au fost realizate 
șl cîteva recorduri naționale : 
2:01,92 — Ana Pădureau la 800 
— record la junioare II, 53,16 
Ana-Maria Drăghia la 400 mg 
record egalat la 
3:17,93 — Steaua la 4 X 400 m 
record de juniori I. echipe --------- _ Vasjle Miron 

record juniori II
club. 8:17,98
3 000 m — 
m.

m

junioare I,
de 
la 
Și

tehnice : BĂIEȚI :
Chiriac (C.S.Ș. 4)

Rezultate
100 m î V.
10,98, R. Cotrocota (Metalul Buc.) 
11,22, I. Drăghici (C.S.Ș. Brăila) 
hl.ai ; 200 m : Chiriac 22,26. G. 
Văidean (C.S.Ș. C-lung. Muscel) 
22,56, C. Oberschi (C.S.Ș. 
ceava). 22,58 ; 400 m : N.
boez (Steaua) 48,28, L. 
(C.S. Brăila) 49,02. M.
(C.S. Brăila) 50,01 ; 800 m : 
bocz 1:49,56. I. Curcuianu

Su- 
Gom- 
Mîrza 
Dobre 
Gom- 

(C.S.Ș.

NOUL AN ȘCOLAR SE APROPIE DE... START! u
(Urmare din pag. 1)

de sector și celelalte organi
zații sportive, cu atribuții in 
domeniul activității 
a elevilor asigură 
190, o permanență 
tivitatea de masă, 
de la lecțiile de 
fizică pînă la larga 
întreceri inițiate de 
pentru educație fizică și sport 
al sectorului.

La 204, prof. Mihai Hoară, 
cu experiența sa bogată 
domeniul muncii sportive 
pionierii, a reușit — împre
ună cu colegii săi Rodica Po
pescu și Ilie Florea — să a- 
ducă toate pregătirile „la zi“ 
și ceva mai mult, înțelegînd 
să vină în sprijinul unei aso
ciații sportive de cartier, care 
își are sediul chiar în școală, 
să ajute la amenajarea unui 
complex pentru exerciții re-

sportive 
aici, la 

în ac- 
pornind 
educație 

gamă de 
Consiliul

în 
cu

creative. Acesta se va află la 
dispoziția tuturor categoriilor 
de cetățeni, cu prioritate a 
celor tineri. O inițiativă fru
moasă și — sperăm — cu 
roade!

CÎND DIRECTORII S1NT 
PRIETENII SPORTULUI...

în multe unități de învăță- 
mînt vizitate, am constatat 
receptivitatea conducerilor a- 
cestora față de nevoile care 
se ivesc, firesc, la fiecare în
ceput de an școlar. De pildă, 
ing. Gabriel Mateescu, direc
torul Liceului industrial Se
mănătoarea. Nu faptul că ac
tivează (voluntar) in comisia 
de handbal a municipiului 
București îl aduce mereu in 
mijlocul problematicii educa
ției fizice din liceu, ci — cum 
ne-am convins — dorința ca toți 
elevii să se bucure de foloa
sele mișcării în aer liber. De

aici, preocupare deosebită pen
tru a asigura elevilor de la 
„Semănătoarea*4 nu numai o 
sală de sport multifuncțională, 
ci și o bază sportivă model, 
in aer liber. Prof. C. Florea 
leagă multe reușite ale colec
tivului catedrei de educație fi
zică, ale elevilor sportivi de 
înțelegerea pe care ing. Ma- 
teescu le-o arată mereu.

La fel se petrec lucrurile și 
la Școala generală nr. 
acolo unde directorul, 
Florian Gubcrnu (arbitru 
ternațional de hochei pe ghea
tă). dorește să aibă toți copiii 
la lecțiile de educație fizică, 
„să nu existe scutiți medical, 
pentru că altfel acceptăm 
ideea de a-i scuti de... sănă
tate!?" Și, în consecință, se 
îngrijește, împreună cu între
gul colectiv, și în primul lînd 
cu profesorii de specialitate și 
dirîginții, ca elevii, care dis-

21, 
prof, 

in

HIPIS/H „PREMIUL ARCUL DE TRIUMF" A REVENIT LUI TENOR

Poli. Timișoara) 1:51,37, C. Al
bină (Steaua) 1:51,40; 1 500 m: 
D. Dobre (C.S.Ș. Cetate Deva) 
3:51,18. D. Pop (Gloria Bistrița) 
3:51,28, V. Coroja (C.S.M. Pitești) 
3:52,30 ; 3 000 m ; V. Miron (Glo
ria Bistrița) 8:17,98, V. ~ ‘
(C.S.Ș. 2 —
Moreni) 8:19t10, 
5 000 m :
14:17.20, M. Ștefănuț (Metalurgis
tul Cugir) ~__
(C.S.Ș. 2 Sf. Gheorghe) 14:27,92 ; 
110 mg : M. Cîrligeanu (Viitorul) 
14,61, A. ~ ‘ “

8:17,98, V. Barbu 
Sf. Gheorghe-Știința 
" D. Pop 8:21,43 ;

Elena (Steaua)I.

C. Iacob

Radu (Steaua) 15,01, P. 
Pop (C.S.Ș.A. Cluj-Napoca) 15,05; 
480 mg : M. Dedu (C.S.Ș. 190
Buc.) 53,48, C. Popescu (C.S.Ș. 
Rm. Vîlcea) 54,01, “D. Piticu 
(C.S.Ș.A. Craiova) 54,72 ; 2 000 m 
obst. : T. Matei (C.S. Tîrgoviște) 
5:53,83, C. Gavrilă'(C.S.M. Pitești) 
5:55,79. M. Spătaru (C.S.Ș. 2 Sf. 
Gheorghe — Steaua) 5:55.96 ; 
înălțime : M. Bradacs (Dinamo) 
2,00 m. B. Bohîlțea (C.S.Ș. 4
Buc.) 1,95 m, V. Juncu (Steaua) 
1,90 m ; prăjină : N. Răduca 
(C.S.Ș. 4) 4,40 m, R. Enescu

pun și aici de o excelentă ba
ză sportivă, să aibă o activi
tate sportivă permanentă, por
nind de la orele de clasă la 
campionatele pe asociație.

Statornic prieten al sportu
lui am întîlnit și la Liceul in
dustrial Electronica, în per
soana ing. Stelian Pătruțescu, 
prin grija căruia și în noul an 
școlar elevii de aici vor avea 
prilejul să-și desfășoare lec
țiile de educație fizică și ac
tivitățile sportive, fie în sală 
(cînd condițiile vor impune), 
dar mai cu seamă afară, pe 
elegantul complex de terenuri 
al liceului.

EFORTURI VIZIBILE PENTRU 
A ELIMINA UNELE 

NEAJUNSURI...
le-au semnalat (și,
ne-am convins de exis- 

lor) cei care răspund de

(C.S.Ș. Triumf — Steaua) 4,40 m, 
B. Tudor (C.S.Ș. 5 Buc.) 4,10 m ; 
lungime : T. Pută (C.S.Ș. Poli. 
Timișoara) 7,16 m. M. Visarion 
(Petrolul Ploiești) 7,06 m, A. 
tariu (C.S.M. Iași) 6,99 m ; 
plusalt ; Visarion 15,04 m, 
Barbu (Viitorul) 14,87 m, C. 
cotă (C.S.M. Craiova) 14,70 
greutate ; C. “ 
C-lung. Muscel) 
Târle (C.S.M. Zalău) 
Gușet (C.S.M. Zalău) 
Țîrle 55,70 m, Grasu 
șet 46,00 m ; ciocan 
(Viitorul) 60,13 m.
(C.S.Ș.A. Craiova) 51,92 m, C. 
Hradeczki (C.S.Ș. Arad) 50,38 m ; 
suliță ; S. Botezan (C.S.Ș. Tul- 
cea) 68,28 m, c. Popa (C.S.Ș. 5) 
63,24 m. A. Toth (,.U“ Cluj-Na
poca) 68,28 m ; 10 km marș ; FI. 
Chicoș (Rapi-d) 47:42,21, M. Mi- 
hăi-Iescu (Steaua) 47:42,98, V. An- 
drone (Farul Constanța) 47:47.60 ; 
4 X 100 ------- ----- ----------
4. Buc.
4 X 400 
Brăila 
3:25,38.

FETE : 
(C.S.Ș. 
(C.S.Ș. 1 
cules cu 
L. Hurmuz (C.S.U. Galați) 12,12 ; 
200 m : Roșioru 24,04. Steici 24,92, 
L. Romaniuc (C.A. Roman) 25,15; 
400 m : T. Ghidu (C.S.Ș. Slobo
zia) 53,91, Romaniuc 54,46, C. La- 
teș (C.S.ș.A. Cluj-Nap.) 55,22 ;

Ro- 
tri- 

C.
Ja- 
m;IU 141 , 

Grasu (C.S.Ș. 
16,40 m, M. 

14,94 m, Gh. 
14.50 m; disc; 
48.84 m, Gu- 

G. Ion 
Roșea 

Craiova) 51,92 m, “
: L. 

E.

m
43.96, Farul C-ța.’ 
m : stean
3:21,30,

Dinamo 43,86, C.S.Ș. 
, C-fcâ. 44,16 ;
Stciua 3:17.93, C.S.Ș.

TîrgovișteC.S.

100 m : C. Roșioru
2 Galați) 11,73, R. Steici 
Poli. Tim.) 11,89. M. Ien- 

(C.S.Ș. Poli. Tim.) 12,12,

în

Prezent în formă foarte bună, 
Tenor și-a dominat adversarii în 
finalul „Premiului Arcul 
Triumf" (disputat duminică) 
judeeîndu-și cea de a doua 
bă clasică din acest an. De 
fel, formația antrenată de D. 
duță a dominat reuniunea 
duminică, dștigînd 3 alergări. 
Din această reuniune am remar
cat în special 
nei, care prin 
și maniera în 
ajuns să 
3 ani, I. 
lași bun 
reușit și 
linte. în 
rllor, H. . ___ __________ _
această dată perfect, și cu Hemo
grama, care a sosit deat-heat cu

de 
ad- 

pro- 
alt- 
To- 

de

performanța Ate- 
recordul realizat 
care a învins a 

șefia generației de 
dovedindu-se ace-

atace
Oană
antrenor. N. Nicolae a 
el două victorii, cu Me- 
cursa rezervată amato- 
Șerban conducîndu-1 de

Kalin handicapat de galopul luat 
înainte de sosire. Cursa de semi- 
fond a revenit Hreniței. Rarău, 
condus de G. Tănase în stil per
sonal la sosire, a învins pe 
Curtiș, realizînd cel mai bun re
cord al tinerei generații. Iar Hi- 
polit a reușit victoria grație mo
dului inteligent în care l-a con
dus M. Dumitru.

REZULTATE TEHNICE : Cursa 
I: 1. Sipică (Florea) 1:45,6, 2. 
Comana. Cota : eișt. 1,40. Cursa 
a II-a : 1. Samaila (Florea) 1:30.5, 
2. Jebel. Cota : cîșt. 1,60 ev. 3. 
Cursa a IH-a : 1. Melinte (Șer- 
ban) 1:27,4, 2. Silica, 3. Secărlea. 
Cota : cîșt. 3, ev. 5, ord. triplă 
116, triplu I—II—III 33. Cursa a 
IV-a ; 1. Hrenița (Ionescu) 1:30,9, 
2. Laminor, 3. Odeon. Cota : cîșt. 
5, ev. 25, ord. triplă închisă.

Cursa a V-a : 1—2. Kalin — He
mograma (Solcan — N. Nicolae) 
1:32,2, 1:31,1. Cota : cîșt. 4 și 
1,40, cv. 23 și 6. Cursa a VI-a ;
1. Tenor (Toduță) 1:26,8, 2. Exce
lent. 3. Manuc. Cota : cîșt. 4, ev. 
80 si 7 ord. triplă 537. Cursa a 
----  ' Atena (Oană) 1:28,0, 

Hendorf. Cota : cîșt. 
ord. triplă 77, triplu 
190 și 37. Cursa a 

Hipolit (M. Dumitru) 
1:23,3, 2. Simena, 3. Robust. Cota: 
cîșt. 10. ev. " 
Cursa a< IX-a 
1:30;l, 
CV. 9, 
ridicat la suma de 30.5S4 lei și a 
fost cîșlig.a.t 50% de 10 combina
ții la 6 cai, a 1 529 lei combina
ția.

1.

ord. triplă 280. 
Rarău (Tănase) 
Cota : cîșt. 2,

21, 
: 1

2. Curtiș.
prd,; 8. Pariul austriac s-a

A. MOSCU

Ni 
parte, 
tența . . ...
învățămîntul de educație fizi
că în școlile generale nr. 1 
acolo unde 
glementață 
calitate de
— a unor 
(zona Gării de Nord) la... lec
țiile de educație fizică, nr. 111, 
care are o situație oarecum 
similară, în ciuda creării unui 
culoar exterior, paralel cu a- 
menajările sportive și nr. 24, 
sufocată pe un spațiu de curte 
restrîns, în raport cu numărul 
copiilor și dorința lor de miș
care. Vecinătatea stadionului 
Dinamo aduce unele rezolvări, 
mai ales pentru elevii (tot 
mai mulți) care au fost selec
ționați în echipele sau loturi
le secțiilor C.S.S. Dinamo. Va 
trebui — și, desigur, așa va fi
— ca cele trei profesoare care 
compun colectivul catedrei de 
specialitate să manifeste — și 
in noul ah de învățămînt — 
mult spirit do orientare și 
perspicacitate pentru a găsi 
soluțiile cele mai bune...

-
încă n-a fost re- 

participareâ — în 
spectatori nedoriți 

cetățeni din cartier

s-au 
cere, 
unele 
moașe 
de vi 
Voinej 
Oros 
Minau 
Mucer 
pentru 
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nes cu 
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(C.S.Ș 
Mede 
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tatc : 
(C.S.Ș 
țină 
m ; : 
Cocile 
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24:44,* 
șița) 
rul I 
48,45.
m :
C.S.Ș. 
C.S ș.

0 REUȘITA A ClCLISj
(Urmare din gag 1)

toți tinerii care aspiră la glo
ria ciclismului.
OMOGENITATEA Si COEZIUNEA 

- ATUURILE FORMAȚIEI 
DINAMO BUCUREȘTI

A surprins, desigur, faptul 
că în competiție cu reprezen
tative naționale, dintre care 
cea a R.D. Germane deosebit 
de puternică, victoria în ie
rarhia pe echipe a fost obți
nută de o formație de club, 
Dinamo București. Ne-am fi 
așteptat ca acest succes să a- 
parțină selecționatei României, 
dar antrenorii Ion Ardeleanu 
și Constantin Ciocan au dat 
credit îndeosebi tineretului și 
cei aleși n-au corespuns întru 
totul onoarei ce li s-a confe
rit. Sigur, este -bine să se mi
zeze pe tineret — și așa tre
buie să se procedeze și in con
tinuare — dar celor selecțio
nați trebuie să li se ceară mai 
mult. Tinerețea înseamnă cu
tezanță, dorință de afirmare, 
generozitate în efort, abnega
ție Ceea ce, din păcate, n-au 
dovedit toți cei cărora le-a 
fost încredințat tricoul națio
nalei. Este cazul lui Stelian 
Bulărcanu și Olimpiu Celea.

Clasată pe primul loc — 
performanță pentru care atît 
sportivii, cît și antrenorii, teh
nicienii și clubul merită felici
tări — formația Dinamo Eucu-

rești 
genii 
eziur 
prig; 
nam< 
tre ' 
„Tur 
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INVITAȚIE LA... PRIMII PAȘI | în vederea meciurilor

Primii pași spre... inițierea în 
gimnastica sportivă. Iată o fru
moasă acțiune de selecție pe care 
o desfășoară zilnic. între orele 
17—19. Clubul sportiv școlar nr. 2 
din Capitală, în sala din b-dul Gh. 
Dimitrov 128, cu eleve care — 
începind de luni — vor intra în 
clasa I. „Elevele care vor trece 
prin acest prim examen de se
lecție vor fi școlarizate la Școa
la generală nr. 64, beneficiind 
de internat și cantină”, după 
cum ne asigură directorul clu
bului, prof. N. Petrică. O ini
țiativă binevenită, destinată să 
sporească numărul viitoarelor 
gimnaste de performanță 1

I de azi mnne

| ECHIPELE NOASTRE AU SOSIT IN ANGLIA
I
I
I
I

(Urmare din pag. 1)

BE EA i.C.f.O.-C.S.Ș. 4 I

II în grupa a 7-a, in timp ce 
Spania așteaptă o victorie cla
ră cu Islanda.

Fotbaliștii englezi sînt can
tonați în afara Londrei. Pro
gramul lor cuprinde două an
trenamente zilnic. Se specifică, 
de asemenea, că Bobby 
son își va antrena echipa 
dimineața meciului, care 

21.45 
confirmă

Rob- 
și în 

va 
(ora

bun de 
Robson
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•E.D.) 
!ătoa- 
Toicu,

V. Pogonaru, P. Mihalcea, L. 
Ivascencu, C. Ioan, E, Ciocan, 
M. Marinescu, R. Mărgărit, S. 
Păsărică, T. ~ ~
D. Dăian.

în ultima
avut loc și 
între formațiile de
ale echipelor I.C.E.D. și Aca
demia Militară (scor final: 
52—44 pentru I.C.E.D.).

Rist, G. Tzachis,

zi a turneului a 
un atractiv meci 

„old-boys“

I
I
I
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avea loc la ora 
Bucureștiului). Se 
absența fundașului central But
cher, care va fi înlocuit, pro
babil. de Fenwick. în cercuri
le ziariștilor se vorbește și 
despre unele probleme în li
nia de mijloc, titular sigur fi
ind doar căpitanul formației. 
Bryan Robson, cel care a con
dus pe Manchester United, sîm- 
bătă. la a 7-a victorie consecu
tivă în campionat; un autentic 
record al echipei. De altfel. 
Robson a fost autorul unuia 
dintre goluri. în linia de mijloc 
un alt titular, se pare că e Wil
kins. în schimb, un semn de 
întrebare îl reprezintă Hoddle. 
în ceea ce privește atacul, se

el 
antre- 
mena- 

la nu
la me

afirmă că Hateley este 
joc. Sigur că Bobby 
va trebui să aleagă între Tre
vor Francis și Woodcock, care 
se află în formă.

Revenind la echipa noastră, 
să amintim că Iorgulescu este 
refăcut aproape complet, 
participind la ultimele 
namente fără nici un 
jament. Bineînțeles că. 
mai două săptămini de
ciul cu Finlanda, _ll“-le nos
tru nu poate oferi surprize 
deosebite, deși s-ar putea o- 
pera unele modificări în a- 
părarea imediată.

Pînă la această oră s-au vîn- 
dut 40.000 de bilete. în cercu
rile presei se afirmă. însă, că 
interesul publicului se va du
bla imediat după ce se va fi 
consumat, marți seara, parti
da Țara Galilor — Scoția, ca
re, opunind două echipe brita
nice. este așteptată cu 
teres firesc. Ziariștii 
nezi sînt de părere că 
bley-ul va fi plin în 
meciului cu România, 
dintre ei afirmînd că
Robson nu a cîștigat deocam
dată calificarea.

★
Imediat după sosirea pe ae

roportul Gatwick, echipa de ti
neret, de asemenea. în criză de 
timp, s-a îmbarcat pentru Ips
wich. Deși distanta pînă la 
orașul care a făcut gloria lui

Alf 
km. 
autocarul a depșit două ore — 
din cauza traficului — astfel 
că tinerii fotbaliști români au 
servit masa de prînz pe drum. 
Nu cunoaștem prea multe a- 
mănunte din tabăra engleză. 
După primele contacte ni s-a 
spus că tineretul englez va a- 
linia formația din 
la Brașov, singurele 
întrebare pentru 
Dave Sexton fiind
lui Aîann și a lui Rideout, ul
timul transferat în Italia, la 
Bari.

Meciul de tineret Anglia — 
România. din 
campionatului 
începe la ora 
reștiului).

Antrenorul
ne-a anuntat pe aeroportul din 
Londra următoarea 
bentru meciul de la Ipswich : 
Barba — Cîrstea, 
Belodedici, Mezaroș — 
lan. Cristea. Mujnai, 
— Văidean. Soare.

meciul de 
semne de 
antrenorul 
înlocuirea

preliminariile 
european, va 

21,30 (ora Bucu-

Cornel Drăgușin

AU ÎNCEPUT ÎNTRECERILE „DACIADEI"
LA TENIS DE PERFORMANȚA (seniori)

un in- 
londo- 
Wem- 
seara 

unii 
Bobby

formație

Cireașă. 
L. Bă- 
Burchel

RAPID BUCUREȘTI - 
TURNEU IN ITALIA

Echipa feroviarilor 
reșteni efectuează, în perioada 
10—17 septembrie, un 
de mai multe jocuri în Italia.

bucu-

turneu

KECIURI AMICALE
• S. C. BACAU — bi-<j.srUL

STUDENȚESC 2—0 (0—0). Golu
rile au fost înscrise de lisrna- 
naru (min. 53) și C. Solomon 
(min. 58). Au jucat următoarele 
formații : S. C. BACAU : Ar- 
vinte — Andrieș, Borcca, Arieni, 
Elisei — c. Solomon, Tismăna- 
ru, Soșu, Togan — îancu, Avă- 
danei. Au mai jucat Ursică, 
Bîșcă și Trîmbițaș. SPORTUL 
STUD. : Sperîatu — M. Mihail, 
Cazan, M. Popa, Pologea — Pa
nă, Bozeșan, Șerbănică — FI. 
Grigore, Terheș, Țicleanu. Au 
mai jucat Ciucă, Stănici, Rădu- 
țoiu. (L. Mandler, coresp.).
• CHIMIA RM. VÎLCEA —

F. C. OLT 1—1 (1—0). Vergu a
deschis scorul în min. 5 pentru 
vîlceni Georgescu a egalat în 
min. 80 pentru F. C. Olt. A fost 
un joc frumos și foarte util 
pentru ambele echipe. (S. Geor- 
noiu, coresp.).
• CUPA VIITORUL. Meciuri 

disputate la Satu Mare. Mara
mureș — Bihor 5—3, Satu Mare 
— Sălaj 7—0, Satu Mare — Ma
ramureș 2—1 (pentru locul 1) șl 
Bihor — Sălaj 4—1 (pentru lo
cul 3). (Z. Covaci, coresp.).
• AZI, LA BRAȘOV, partidă 

amicală între I.C.I.M. Brașov și 
divizionara „A” Dinamo Bucu
rești. Meciul va începe la ora 
16,30 și se va disputa pe tere
nul I.C.I.M. (C. Gruia, coresp.).
• VICTORIA BUCUREȘTI — 

GLORIA BUZĂU 5—2 (1—2). Te
renul II al stadionului Dinamo 
a găzduit, sîmbătă, meciul ami
cal dintre divizionarele „A” Vic
toria București și Gloria Buzău. 
A fost un joc atractiv, încheiat 
cu victoria meritată a formației 
gazdă, care, mai proaspătă, s-a 
Impus net în partea a doua a 
meciului. Punctele învingătorilor 
au fost marcate de Aclenci (2), 
V. Radu, Iordache și Mirea. 
Pentru buzoienl au înscris Pc- 
trache și Stredie (autogol).
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întrecerile „Daciadei” la te
nis de performanță și cele ale 
campionatelor naționale indivi
duale rezervate seniorilor 
început, 
sul din 
tîlnirea 
„Cupei 
dintre 
noastre 
obiectivul tenismanilor 
fiind promovarea în 
mondială — noua ediție a 
ciadei" are darul să pună 
evidență valorile, să ; 
forma tenismanilor fruntași.

în cadrul ședinței tehnice de 
tragere la sorți pentru întîlni- 
rea tablourilor de concurs, au 
fost stabiliți următorii favoriți : 
Masculin : 1. FI. Segărceanu 
(Dinamo București), 2. Adrian 
Marcu (Steaua), 3. A. Dîrzu 
(Dinamo București), 4. L. Bucur 
(T.C.B.) — deținătorul titlului, 
5. D. Hărădău (Steaua), 6. R. 
Constantinescu (Steaua), 7. E. 
Hnat (Ț.C.B.). 8. M. Comănes- 
cu (Dinamo București), 9. M. 
Șovar (Steaua), 10. R. Ilărnuț 
(Politehnica Clui-Napoca). 11. 
D. Pop (Steaua), 12. A. Viziru 
(Sănătatea Satu Mare), 13. Ad. 
Popovici (Steaua), 14. Fl. loan 
(Progresul), 15. J. Dobrescu 
(Sănătatea Satu Mare). Femi
nin : 1. Daniela Moisc (Steaua) 
— deținătoarea titlului, 2. Teo
dora Tache (Dinamo București), 
3. Luminița Sălăjan (Politehni
ca București), 4. Aurelia 
Gheorghe (Progresul), 5. Maria 
Romanov (Politehnica Bucu
rești). 6. Monica Radu (Dina
mo București), 7. Otilia Pop 
(Progresul), 8. Liliana Pop (Po-

au 
ieri, la arena Progre- 

Capitală. înainte de în- 
decisivă din cadrul 

Davis" (4—6 octombrie) 
reprezentativa țârii 

și cea a Danemarcei — 
.î jx*oThăni 

grupa 
„Da- 

i în 
arate

Iitehnica Cluj-Napoca), 9. Dia
ne Samungi (Dinamo Bucu
rești).

Ieri dimineață, primele me
ciuri s-au „strecurat" printre 
picăturile de ploaie, deocamda
tă, însă, întrecerile putîndu-se 
desfășura normal. Doi dintre 
favoriți, A. Viziru și A. Po- 
povici, au trecut de primul tur; 
în schimb Fl. loan, la capătul 
unui meci spectaculos, a fost 
întrecut cu 7—9, 6—4, 6—4 de 
Manuel Nicolae (T.C.B.). A ie
șit din concurs și un alt favo
rit, R. Constantinescu. Alte re
zultate din primul tur (mascu
lin) : Mag — Pavel 7—9, 7—5, 
6—0, Ursulescu — B. Teujdea 
6—2, 6—3, Pîndichi — P. Ni- 
culescu 7—5, 6—1, Nițu — La- 
cea 6—0, 6—3, B. Badiu — Flo- 
rea 6—1, 6—3, Gudinov — Savu 
6—2, 6—1, Gorgan — Gilea 
6—2, 6—0, A. Viziru — CI. Te
ujdea 6—3, 6—1, A. Popovici — 
Dobre 8—6. 6—3, Moroșan — 
Oprean ------- -
diu — 
călu — _____. ______________
dar — Gurban 6—2, 7—5, Stă- 
nescu __"_____ * -
6— 0, Zacopceanu — ITL’
7— 5, 6—2, Popa — Hărnuț 
6—3, Itu — Doibresou 6—4, 
întrecerile continuă mâine 
turul II la simplu, băieți 
fete, și cu primul tur de 
blu. La masculin primii

6—4, 2—6, 6—4, Tr. Ba-
Cișmaș 6—2, 6—3,
Țigănuș 6—3, 7—5,

Das-
Ka-

Constantinescu 6—2,
Nisiiparu

6—0, 
6—2.

cu 
Și 

du-
32 

sportivi care rămin în cursă 
își dispută meciuri după for
mula „cel mai bun din 5 se
turi". Arbitru principal : Mihai 
Algiu. Secretar de concurs :Algiu. Secretar 
Ilie Turcu.

Ion GAVRILESCU

™
 fruntașe în etape, dar supu-

nindu-se rigorilor tactice ale 
luptei pentru echipă și-a sa- 

omo- crificat cu bună știință șansa,
iă co- punîndu-și întreaga capacitate

o a- în slujba colectivului. Merită,
e. Di- desigur, aprecierile tuturor.
i din- EXCELENTA ORGANIZARE
: ale Pentru ca această competi- 
?ea în ție itinerantă să cunoască suc-
mb în cesul general au muncit, zile

pen- și nopți fără șir, ncnumărați
i față iubitori ai ciclismului, al spor-

Ger- tului. O evidențiere a tuturor
pen- este imposibilă, numărul celor

re di- care și-au pus mintea, inima
antre- și brațele la temelia acestui
Voicu, frumos succes fiind foarte
’re a- mare. Să-i numim, deci, pe
sorghe cei care au condus întreaga

activ, acțiune: prof. Gh. Stănel, se-
mereu cretar responsabil al F.R. Ci- 
pentru clism, Octavian Amza — ar
ta un bitru principal, și loan Păun
ierar- — președintele comisiei admi- 
locuri nistrative. De asemenea, vom

evidenția comisiile de organi- 
zaie din orașele Buzău și Iași, 
imposibil de departajat în în
trecerea orașelor capăt de eta
pă, pentru excelenta organi
zare, pentru căldura aparte cu 
care au întîmpinat si găzduit 
caravana ciclistă.

Vom remarca contribuția a- 
dusă la desfășurarea cursei în 
cele mai bune condițiuni de 
arbitrul internațional Simon 
Petrosian, delegat al Federați
ei Internaționale de Ciclism 
Amator din U.C.I. Remarcabi
lă personalitate, oaspetele ira
nian a fost un sprijin real al 
organizatorilor întrecerii. La 
finele „Turului României", 
ne-a mărturisit impresia exce
lentă pe care i-au lăsat-o 
desfășurarea competiției, fru
musețea traseului și entuzias
mul spectatorilor, precum și 
dorința sa de a mai reveni 
în România.

DIVIZIA ,,C‘ — REZULT AȚELE

[AT LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
LGERII gere obișnuită PRONOEXPRES.
PTEM- Dacă încă nu v-ați procurat bi-
sriante lete cu numerele alese de dv.
aria-nte pentru această tragere, vă ln-

1 va* formăm că ASTĂZI este ULTI-
2 va- jia ZI.

,at- 3 : • A început vînzarea biletelor
■a;7s a la tragerea MULTIPLA PRONO- 

■ ’mso EXPRES care va avea loc la
48 lei sfîrșitul acestei săptămini, res-

• pectiv duminică 15 septembrie,
îptem- cu care ocazie participanțllor li
ă tra- se oferă noi posibilități de a

Intra în posesia unor Importan
te ciștiguri în autoturisme „DA
CIA 1300“ (la ambele faze ale 
tragerii), mari sume de bani, 
precum și excursii în R. S. 
Cehoslovacă. Se efectuează 8 ex
trageri în două faze, cu un to
tal de 48 numere extrase. Ex
trageri „legate” — la faza a 
doua — cu ciștiguri pentru 4 șl 
5 numere din 12 extrase. Va
riantele de 25 Iei pot obține cîș- 
tiguri cumulate la ambele faze. 
Consultați prospectul acestei a- 
tractive trageri și jueați din 
timp numerele dv. preferate 1

SERIA I
Minerul Gura Humorului — 

Zimbrul Șiret 2—1 (2—1), C.S.M. 
Bucecea — Cetatea Tg. Neamț
1— 0 (0—0), Explorări Cîmpulung
— Avîntul Frasin 2—0 (1—0),
Relonul Săvlriești — Celuloza- 
Bradul Roznov 4—1 (1—1), Me
talul Rădăuți — Constructorul 
Iași 3—0 (3—0), Șiretul Pașcani — 
Carpați Gălănești 2—0 (1—0), La
minorul Roman — Danubiana 
Romani 2—0 (2—0), Cristalul Do- 
rohoi — Electro-Luceafărul Bo
toșani 1—0 (0—0).

Pe primele locuri în clasament, 
după etapa a IV-a : 1. ȘIRETUL 
PAȘCANI 10 p (8—2), 2. Minerul 
Gura Humorului 9 p (5—2), 3. Re
lonul Săvinești 7 p (11—3)..., pe 
ultimele locuri : 14. Luceafărul
Botoșani 3 p (3—5), 15. Celuloza 
Roznov 3 p (3—11), 10. Avîntul 
Frasin 1 p (2—6).

SERIA A II-a
Petrolul Moinești — Unirea Ne

grești 5—0 (4—0), Luceafărul Ad- 
jud — Chimia Mărășeștl 2—0 
(0—0), Partizanul Bacău —C.S.M. 
Borzești 2—1 (2—0), Steaua-Me-
canica Huși — Volnța-Petrolistul 
Rm. Sărat 2—0 (0—0), Inter Vaslui
— Textila Buhuși 4—1 (3—0), 
Constructorul-Flacăra Odobești — 
Unirea-Dinamo Focșani 0—1 
(0—0), Victoria Gugești — Meca
nica Vaslui 1—0 (0—0), Minerul 
Comănești — Proletarul Bacău 
0—3 (0-1).

Pe primele locuri : 1. PROLE
TARUL BACAU 9 p (11—6), 2.
Steaua-Mecanica Huși 9 p (7—5), 
J. Unirea Focșani 7 p (11—5) — 
penalizată cu 2 p, 4. Partizanul 
Bacău 7 p (6—3)..., pe ultimele 
locuri: 15. Constructorul Odobești 
3 p (5—6), 16 Minerul Comănești 
2 p (3—8).

SERIA A IlI-a
Chimia Buzău — Ancora Ga

lați 4—0 (2—0), Chimia Brăila — 
Petrolul Berea 1—0 (1—0), Gra
nitul Babadag — DVA-Portul 
Galați 3—2 (1—1), Petrolul Ian-
ea — Victoria-IRA Tecuci 2—1 
(1—0), Carpați Nehoiu — A.S.A. 
Buzău 2—1 (1—0), FEPA ’74 Bîr- 
lad — Laminorul Viziru 6—0 
(5—0), Progresul Isaccea — SN- 
CSS Tulcea 1—0 (1—0), Arrubium 
Măcln — Metalul Buzău 3—1 (1—1).

Pe primele locuri : 1. CHIMIA 
BRAILA 10 p (5—0), 2. Granitul 
Babadag 9 p (7—8), 3. Petrolul 
Ianca 7 p (6—4)..., pe ultimele 
locuri : 14. Ancora Galați 3 p
(5—10) — din 3 jocuri, 15. Lami
norul Viziru 3p (2—9), 16. A.S.A. 
Buzău 1 p (5—7) — penalizată 
cu 2 p.

SERIA A IV-a
Victoria Țîndărei — Unirea 

Slobozia 0—1 (0—0), Metalul Man
galia — Portul Constanța 1—1 
(1—1), Voința Constanța — U- 
nlrea Urziceni 3—1 (1-0), ISCIP 
Ulmeni — Sportul „30 Decem
brie” 3—0 (0—0), Olimpia Slobo
zia — IMU-CSS Medgidia 3—2 
(1—1), Viitorul Chirnogi — Ș. N. 
Oltenița 3—1 (1—0), Cimentul 
Medgidia — Marina Mangalia 
5—2 (1—2), F.C.M.-Dunăreana
Giurgiu — Electrica Constanța
2— 1 (1—0).

Pe primele locuri : 1. UNIREA 
SLOBOZIA 9 p (6—3), 2. Portul 
Constanța 8 p (8—2), 3. ISCIP 
Ulmeni 8 p (6—1)..., pe ultimele 
locuri : 14. Victoria Țîndărei 2 p 
(3—5) — penalizată cu 2 p, 15. 
Marina Mangalia 2 p (4—11). 16. 
Electrica Constanța 1 p (2—6).

SERIA A V-a
Abatorul București — Metalul 

Mija 1—0 (0—0), Constructorul — 
IACPB Giurgiu — Viscofil Bucu
rești 1—2 (0—0), Cimentul Fieni — 
Danubiana București 1—0 (1—0), 
Flacăra roșie București — Chi
mia Găești 4—2 (1—2), IUPS Chl- 
tlla — Autobuzul București 1—0 
(0—0), Voința București- — 
MECON București 2—1 (0—0), E- 
lectrica Titu — Metalul București 
2—1 (1—1), Tchnometal București
— Avicola Crevedia 2—0 (0—0).

Pe primele locuri : 1. VOINȚA 
BUCUREȘTI 9 P (6—4), 2. Teh- 
nometal București 7 p (12—7), 
3. MECON București 7 p (6—4)..., 
pe ultimele locuri : 15. Metalul 
București 3 p (8—6), 16. Con
structorul IACPB 2 p (3—5).

SERIA A VI-a
Textila Roșiori — ROVA Ro

șiori, 3—4 (0—1), Electronistul
Curtea de Argeș — Dacia Pitești
2— 0 (0—0), Constructorul TCT
Craiova — Armata Craiova 6—2 
(3—1), Progresul Băilești — Vi
itorul Drăgășanl 3—0 (1—0), Re
colta Stoicănești — Viitorul 
Scornicești 1—2 (1—1), Sportul
muncitoresc Caracal — C.F.R. 
Craiova 2—1 (1—0), Automatica
Alexandria — Metalul Alexandria 
4—0 (1—0), Chimia Tr. Măgurele
— Progresul Corabia 0—0.

Pe primele locuri : 1. ROVA
ROȘIORI 12 p (13—5), 2. Viitorul 
Scornicești 10 p (8—3), 3. Con
structorul Craiova 9 p (11—4)..., 
pe ultimele locuri : 14. C.F.R.
Craiova 2 p (2—5), 15. Dacia Pi
tești 2 p (3—7), 16 Recolta Stoi
cănești 1 p (4—8).

SERIA A VH-a
Minerul Motru — Gloria-Pan- 

duril Tg. Jiu 0—1 (0—0), Chi
mistul Rm. Vîlcea — Minerul 
Oravița 3—1 (1—1), Jiul Rovinari
— Metalul Oțelu Roșu 2—0 (1—0),
Dierna Orșova — Minerul-Meca- 
nizatorul Șimian 1—1 (0—0), Mi
nerul Mătăsari — Metalurgistul 
Sadu 3—0 (2—0), Minerul Mol
dova Nouă — Gloria Reșița 2—1 
(1—1), Armătura Strehaia — Fo
restierul Băbeni 1—0 (1—0), Pe
trolul Țiclenl — Minerul Anina
3— 1 (0—0).

Pe primele locuri : 1. PANDU
RII TG. JIU 12 p (12—0), 2. Glo
ria Reșița 9 p (13—2), 3. Mine
rul Anina 7 p (10—6), 4. Dierna 
Orșova 7 p (6—9)..., pe ultimele 
locuri : 14—15. Minerul Oravița
3 p (5—8), Minerul Mătăsari 3p 
(4—7), 16. Metalurgistul Sadu 3
P (1-8).

SERIA A VIII-a
Minerul Certej — Strungul 

Chișineu Criș 2—1 (1—1), Unirea 
Tomnatic — Minerul Paroșeni 
1—1 (0—1), Obllici Sînmartinu
Sîrbesc — Minerul-Știința Vul
can 1—1 (1—0), Unirea Sînnicolau
— C.F.R.-Victoria Caransebeș 
6—0 (2—0), C.S.M. Caransebeș — 
C.F.R. Simeria 4—2 (2—0), Rapid 
Arad — Victoria Călan 6—0 (4—0), 
Dacia Orăștie — U. M. Timișoara 
1—2 (1—1), C.S.M. Lugoj — Șoi
mii Lipova 4—0 (2—0).

Pe primele locuri : 1. RAPID 
ARAD 9 p (10—3), 2. U. M. Ti
mișoara 9 p (8—5), 3. Minerul
Vulcan 7 p (6—4), 4. Victoria Că
lan 7 p (4—8)..., pe ultimele 
locuri : 14. C.S.M. Caransebeș 3 
p (4—4). 15. Șoimii Lipova 3 p 
(5—11), 16. Unirea Tomnatic 2 p 
(1-5).

SERIA A IX-a
Vlitorul-IRA Cluj-Napoca — 

Unirea Valea lui Mihai 3—0 (1—0),

ETAPEI A IV-a
Metalurgistul Cugir — Minerul 
Suncuiuș 2—1 (1—1), Industria 
sîrmei C. Turzii — Sticla-Arieșul 
Turda 2—0 (1—0), Voința Ora
dea — Gloria Beiuș 2—2 (2—1), 
Minerul Or. dr. Petru Groza — 
Olimpia Gherla 1—0 (0—0), Me
canica Alba Iulia — Recolta Sa- 
lonta 2—1 (2—1), Metalul Aiud — 
Oțelul Or. dr. Petru Groza 1—1 
(1—0), Steaua-C.F.R. Cluj-Napoca 
— Electrometal Cluj-Napoca 5—1 
(3-1).

Pe primele locuri : 1. META
LUL AIUD 10 P (5—1), 2. C.F.R. 
Cluj-Napoca 9 p (12—3), 3. Vi- 
itorul-IRA Cluj-Napoca 9p (8—5)... 
pe ultimele locuri : 15. Olimpia
Gherla 1 p (4—9), 16. Recolta
Salonta 1 p (1—11).

SERIA A X-a
Minerul Băița — Chimia-Victo

ria Zalău 2—0 (1—0), Someșul
Satu Mare — Minerul Rodna 0—0, 
Victoria Cărei — Minerul Băiuț 
5—1 (1—1), Unio Satu Mare —
Chimforest Năsăud 2—0 (2—0),
Bradul Vișeu — Lăpușul Tg. Lă- 
puș 3—1 (1—1), Minerul Sârmă-
șag — CUPROM Bala Mare 1—0 
(1—0), Minerul Baia Sprie — 
Chimia Tășnad 1—0 (0—0), Oașul 
Negrești — Energia Beclean I—0 
(1-0).
• In meci restanță, din etapa 

a II-a : Victoria Cărei — Chim
forest Năsăud 2—0 (1—0).

Pe primele locuri î 1. MINE
RUL BAIȚA 7 p (5—1), 2. Bra
dul Vișeu 7 p (6—5), 3. Minerul 
Baia Sprie 7 p (2—3)..., pe ulti
mele locuri : 14—15. Chimia Za
lău 4 p (5—6), CUPROM Baia 
Mare 4 p (4—5), 16. Energia
Beclean 4 p (3—6).

SERIA A XI-a
Oțelul Reghin — Carpați Ag

nita 0—0, Minerul Bălan — Pro
gresul Odorhei 2—0 (0—0), Meta- 
lotehnica Tg. Mureș — Lacul 
Ursu Sovata 5—0 (3—0), CSU-
Mecanica Sibiu — Minerul Bara- 
olt 4—0 (1—0), Unirea Ocna Si
biului — Metalul Sighișoara 1—0 
(1—0), Mureșul Toplița — Uni
rea Cristuru Secuiesc 3—3 (1—2), 
Viitorul Gheorgheni — Inter Si
biu 0—0, Mureșul Luduș — Elec- 
tromureș Tg. Mureș 2—1 (1—0).
• în meci reprogramat din e- 

tapa a II-a : Oțelul Reghin — 
CSU-Mecanica Sibiu 3—0 (1—0).

Pe primele locuri : 1. INTER
SIBIU 10 p (10—2), 2. CSU-Me
canica Sibiu 9 p (11—3), 3. E- 
lectromureș Tg. Mureș 7 p (12— 
6)..., pe ultimele locuri : 14. Mu
reșul Toplița 4 p (6—11), 15. Mi
nerul Baraolt 4 p (2—8). 16. La
cul Ursu Sovata 3 p (5—14).

SERIA A XH-a
Poiana Cîmpina — Precizia Să- 

cele 3—1 (0—1), Electro Sf. Gheor- 
ghe — Torpedo Zărnești 1—0 
(1—0), Chimia Brazi Ploiești — 
Minerul Filipești 1—1 (0—0), Me- 
trom Brașov — Mobila-Măgura 
Codlea 1—1 (0—0), Cimentul Ho- 
ghiz — Carpați Sinaia 2—0 (1—0), 
Metalul Tg. Secuiesc — Utilajul 
Făgăraș 1-0 (1—0), IPT Intorsu- 
ra Buzăului — Nitramonia Făgă
raș 0—0, Petrolul FSH Băieoi — 
Victoria Florești 1—0 (1—0).

Pe primele locuri : 1. NITRA- 
MONIA FAGARAȘ 10 p (6—0), 2. 
Poiana Cîmpina 9 p (8—3), 3.
Metrom Brașov 7 p (9—5).... pe 
ultimele locuri : 15 Chimia Brazi 
2 p (3—5), 16. Utilajul Făgăraș 
0 p (1—11).

Rezultatele ne-au fost trans
mise de către corespondenții 
noștri voluntari din localitățile 
respective.



A Ml-ii ediție a (ampionatcioi balcanice rtc călărie

CONCURENȚII IN „FEBRA" STARTULUI
ISTANBUL, 9 (prin telefon). 

Baza hipică a principalelor 
cluburi ecvestre din acest fru
mos oraș de pe malurile Bos
forului — Alti Spor. Sipahi 
Ocagi și Galatasaray — găz
duiește. începînd de mîine (n.r. 1 
azi), cea de a XVI-a ediție a 
Campionatelor balcanice, com
petiție tradițională, care an de 
an. incepind din 1968. a con
tribuit substanțial la lansarea 
în arena competițională a unor 
sportivi care s-au afirmat, mai 
apoi, în marile concursuri ale 
echitației. In decursul anilor 
sportivii români s-au numărat 
constant printre cei mai buni, în 
vitrina cu trofee a călărie! ro
mânești strîngîndu-se numeroa
se mărturii despre victoriile re
purtate.

Echipele participante — Bul
garia, Grecia, Iugoslavia, Româ
nia și Turcia — au efectuat, 
deja, primele antrenamente, ele 
oferind totodată și cele dintîl 
prilejuri de comentarii asupra 
valorii și posibilităților concu- 
rențiior. Astfel, se anticipează, 
mai ales în disputa seniorilor, 
o luptă strînsă. echilibrată, a- 
vind în vedere experiența par- 
ticipanților. multi dintre ei 
cîști-gători a numeroase între
ceri. Alături de călăreții noștri, 
Alexandru Bozan (dublu cam
pion balcanic). Mircea Neagu 
(învingător în 1982), se vor afla 
la start și iugoslavul Milan Mi- 
lutinovici. • campionul ediției 
precedente, bulgarul Boris Pav
lov, ca și Kastis Meimarides, 
Fotios Bravos și Georgios Fran- 
gogyanis (Grecia). Feyzy Alabet, 
ISulcnt Bora și Tune Capa 
(Turcia).

ce ne privește aș- 
bună comportare și 

celorlalți

în ceea 
teptăm o 
din partea celorlalți compo- 
nenți ai lotului, Gruia Dcac, 
Ionel Bucur (seniori). Ioana 
David — care s-a numărat per
manent printre cele mai bune 
„amazoane" din Balcani —, Li-- 
gia Ilin, Silvana Todea (echi
pa feminină). Titel Răducanu, 
Gheorghe Claudiu, loan ț’incu 
și Constantin Albert (reprezen
tativa de juniori), toți dispu- 
nînd de reale posibilități pen
tru a avea evoluții de calitate, 
ei prefiătindu-se cu asiduitate 
pentru această importantă com
petiție.

Conform programului (vineri 
este zi de pauză) — întrecerile 
se desfășoară numai pentru 
obstacole — mîine (n.r. azi) 
sint programate probele de 
deschidere, de fapt, uvertura 
campionatelor propriu-zise. Deo
camdată. toți concurenții aș
teaptă cu emoție primele dispute.

Emanuel FÂNTANEANU

€. E. de baschet feminin

ÎN PRIMA ZI,

VICTORII SCONTATE
ALE FAVORITELOR
VICENZA (prin telefon). în 

prima zi a Campionatului eu
ropean de baschet feminin, e- 
chipele favorite au obținut vic
torii scontate. Iată rezultatele : 
seria „A“, la Vicenza : Ceho
slovacia — Franța 71—65 (39— 
34) — coșgetere : Kaluzakova 
21. Kysilkova 17. Adamkova 15 
de la învingătoare, respectiv 
Bosero 16, Etienne 15. Ekambi 
14 ; Bulgaria — Olanda 78—58 
(47—23), Iugoslavia — România 
92—59 (55—23) — au marcat :
Jerebie 11, Hînda 10. Bădinici 
8, Lefter 
săilă 5, 
Grecu 2. 
România.
ska 22, Perazici 16, Pocekovici 
16, Dornik 14. Puksici 4, Kom- 
nenovici 5, Lisțes 1, Alici 2, 
Golici 12 ; seria ,.B“. la Tre
viso : Ungaria — Spania 78—65 
(33—27), Polonia — Belgia 84— 
36 (35—22), U.R.S.S. — Italia 
75—57 (44—27).

7, Marinache 6, Mi- 
Kiss 4. Stoichiță 2, 

Sandor 4 pentru 
respectiv Vangelov-

BARAJUL PENTRU TURNEUL CANDIDATELOR 
LA C.M. FEMININ DE SAH

sibile. Au urmat, în oidine, 
șahista sovietică Nana Iose
liani 4,5 p și reprezentanta ță
rii noastre, Dana Niițu, 
Cele trei competitoare 
ră clasate pe locurile 
turneul interzonal de 
vana, disputat în vară.

La Stockholm, meci-turacul 
de baraj pentru desemnarea 
uneia dintre participantele la 
viitorul turneu al candidatelor 
la titlul 
șah s-a 
suedezei 
acumulat

mondial feminin de 
încheiat cu victoria 

Pia Cramling, care a 
5,5 puncte din 8 po-

2 p. 
fusese- 
3-5 la 
la Ha-

37 de ani de la crearea R. P. D. Coreene

La 9 septembrie s-au împlinit 37 de ani de la crearea 
Republicii Populare Democrate Coreene, eveniment de im
portanță istorică in lupta de multe decenii dusă de poporul 
coreean, sub conducerea Partidului Muncii, pentru eliberarea 
națională și socială. In perioada care a trecut de la 9 sep
tembrie 1948, poporul coreean prieten a obținut mari succese 
in toate domeniile de activitate, inclusiv in cel al educației 
fizice și sportului.

ACTUALITATEA ÎN ATLETISM
9 Said Aouita n-a avut loc intre primii patru ! £ „Cupa 

Europei" la probe combinate
ROMA. S-au . încheiat, așadar, 

întrecerile ediției inaugurale a 
competiției intitulate „Marele 
premiu IAAF-Mobil", un sumum 
de concursuri întinse de-a lun
gul a peste patru luni, care au 
completat calendarul competițio- 
nal al acestui an (și se pare că 
nu în mod inutil !).

In finala de sîmbătă, de la 
Roma, urmărită de peste 50 000 
de spectatori. s-au desfășurat 
multe probe interesante încheiate 
cu rezultate notabile. Iată cîteva 
dintre performanțele înregistrate 
în întrecerile masculine ; 200 m :
1. Calvin Smith (S.U.A.) 20,54, 2.
2. Kirk Baptiste 'S.U.A.) 20,57, 3.
Desai Williams (Canada) 
400 m • Mike Franks 
44,87 2 Ray Armstead
45,24. 3. Todd Bennett 
tanie) 45.56 4. Darrell
(S.U.A ) 45,73 : 1 500

(Franța) și 
(U.R.S.S.) 

Bugar (Ce
rn, 2. Knut 

m,

20,76 ; 
(S.U.A.) 
(S.U.A.) 

(M. Bri- 
Robinson 

m : 1. jose 
Ăbascaî (Spania) 3:36,21, 2. Omar 
Khalifa (Sudan) 3:36,45. 3. Steve 
Scott (S.U.A.) 3:36,88. 4. Pierre
Del-eze (Elveția) 3:37,08, 5. Ray
Flynn (Irlanda) . 3 :37,44 ; 5 000 m :
1. Doug Padilla (S.U.A.) 13:27,79.
2. Sydney Maree (S.U.A.) 13:28.04,
3. Thomas Wessinghage (R.F.G.)
13:29,01. 4. Mauricio Gonzales
(Mexic) 13:29.33. 5. .Diet mar Mil
ion ing (Austria, 13:29,48 ; 110 mg:

Tonie Campbell (S.U.A.) 13,27, 
And îv Phillips (S.U.A.) 
Sam Turner (S.U.A.) 

McKoy (Canada)
1. Mike Conley 
Larry Myricks 
Laszlo Szalma 
m, 4 Mike

1.
2.
3.
Mark 
lungime :
8.22 m 2.
8.22 m. 3 
ria) 8,11
(S.U.A.) 8,04 m, 5. Serghei Laiev- 
ski (U.R.S.S.) 7,82 m : prăjină : 
1. Serghei Bubka (U.R.S.S.) 5,85 
m (a încercat apoi la 6,01 m), 2. 
Thierry Vigneron (Franța) 5.80

13,29, 
13,44. 4.

13,48 : 
(S.U.A.) 
(S.U.A.) 
(Unga- 
Powell

m, 3. Pierre Quinon 
Aleksandr Krupski 
5,70 m ; disc : Imrich 
hoslovacia) 66,26 
Hjeltnes (Norvegia) 64,60 m, 3. 
Geza Valent (Cehoslovacia) 63,44 
m, 4. Rolf Danneberg (R.F.G.) 
61,20 m ; suliță : 1. Tom Petra- 
noff (S.U.A.) 90,80 m, 2. Duncan 
Atwood (S.U.A.) 90,30 m, 3. Da
vid Ottley (M. Britanie) 84,92, 4. 
Dag Wennlund (Suedia) 84,90 m... 
8. Einar 
80,48 m.

Liderul 
„Marelui 
mondial, .. _
a ,,forfaitat“ în ultima clipă la 
concursul de la Roma, din care 
cauză nu numai că a pierdut 
primul loc în clasamentul gene
ral al competiției dar. în cele 
din urmă, n-a mai figurat nici 
măcar între primii patru ! în 
serii la 110 mg., Greg Forster a 
înregistrat, în ,,glumă", un timp 
de 13.28 dar în finală a aban
donat !

KREFELD (R.F.G.) In 
a avut loc 
grupa ,,A“
La heptatlon, pentru a patra 
oară consecutiv, victoria a reve
nit sportivelor din R.D. Germană 
cu 19108 p la echipe (2. U.R.S.S. 
18841 p. 3. R.F.G. 186-62 p, 4. M. 
Britanie 17073 p, 5. Bulgaria 
16085 p) și Sabinei Paetz la 
individual, cu 6595 p (100 mg — 
12,78. înălțime — 1,75 m, greutate 
— 15,45 m. 2<M) m — 23,94, lun
gime — 6,64 m, suliță — 41,78 m, 
800 m — 2:15,18). Pe podium au 
mai luat loc : Natalia Subenkova 
(U.R.S.S.) 6481 o și Sybille Thiele 
(R.D.G.) 6460 p. In concursul de 
decatlon clasamentele au fost 
următoarele : echipe : 1. U.R.S.S,

24639 p, 2. R.D.G. 24550 p, 3. Po
lonia 22564 p, 4. Elveția 22189 p, 
5. Bulgaria 21629
l. Torsten Voss
(100 m — 10,73,
m, greutate — 14,86 m, înălțime
— 1,98 m, 400 m — 48,18 m, 110 
mg — 14,33, disc — 42,66 m, pră
jină — 5,10 m, suliță — 57,66 m, 
1500 m — 4:32.49), 2. Aleksandr 
Nevski (U R.S.S.) 8321 p, 3. Gri
gori Degtiarbv (U.R.S.S.) 8206 p.

p ; individual : 
(K.D.G.) 8352 p 
lungime — 7,55

Activitatea sportivă din 
R.P.D. Coreeană cunoaște 
o dezvoltare fără precedent, 
atît în ceea ce privește ac
tivitatea maselor, cit și in 
cea a marilor performeri.

La recentele întreceri ale 
celei de a XIII-a ediții a 
Universiadei de vară' de la 
Kobe, sportivii studenți din 
„Țara dimineților liniștite" 
s-au clasat pe locul 9 în 
bilanțul general pe medalii, 
ceea ce constituie, desigur, 
un frumos succes, avind în 
vedere faptul că la marea 
competiție polisportivă a a- 
nului 1985 au fost prezente 
delegații din 106 țări de pe 
toate continentele. Acesta 
este cel mai bun loc ocupat 
pînă acum de reprezentan
ții R.P.D. Coreene, de mai 
multe ori participant la 
Jocurile Mondiale Universi
tare.

In palmaresul ediției de 
la Kobe, sportivii din R.P.D. 
Coreeană figurează cu un 
total de 8 medalii, dintre 
care cite 3 de aur și ar
gint și 2 de bronz.

Primul eîșțigător al 
medalii de aur la 
siadă a fost 
Kwang Jal Gill, Ia catego
ria -J-95 kg. în finala com
petiției, adversar i-a fost 
sportivul nostru Mihai Cioc, 
pe care l-a învins prin ip- 
pon, la capătul unei întîl- 
niri de ridicat 
și spectacular, 
întîmpla chiar în prima zi 
a competițiilor L. 
Cîteva zile mai tîrziu, 
alt judoka, H. Pag, 
,nut decizia de învingător 
asupra unui puternic con
curent (categoria 60 kg), re
prezentant al gazdelor. K. 
Ono. A fost un succes re
marcabil care atestă însem
natele progrese înregistrate 
de sportivii R.p.D. Coreene 
în disputele pe „ta-tami".

Al treilea „aur" l-au adus 
echipierii formației de fot
bal care, răsturnînd toate 
pronosticurile, au ajuns pî
nă în finala competiției, 
unde au învins cu 1—0 re
prezentativa Uruguayului. In

unei 
Univer- 
ju’doka

nivel tehnic 
Aceasta se

de la Kobe, 
un 

a obți-

urma acestui succes. puțin 
previzibil la începutul tur
neului de fotbal, iubitorii 
sportului cu balonul rotund 
și-au amintit, desigur, de o 
altă performanță a coreeni
lor care rămîne înscrisă în 
istoria fotbalului internațio
nal. In 1966. la „World 
Cup“, al cărui turneu final 
s-a desfășurat în Anglia, 
echipa R.P.D. Coreene a în
registrat o foarte mare sur
priză. eliminînd din compe
tiție Italia, una dintre fa
voritele la titlul suprem 
(1—0 prin golul realizat de 
Pak Doo Ik. după ce 
înainte încheiase la 
țațe, 1—1, jocul cu 
a treia clasată la ediția pre
cedentă a campionatului 
mondial. în sferturile de fi
nală, reprezentativa R.P.D. 
Coreene a cedat, la mare 
luptă, cu 3—5. puternicei e- 
chipe a Portugaliei).

O altă disciplină care se 
bucură de 
laritate în 
tulul este 
faimosului 
campionul
Jocurile Olimpice 
Montreal (iubitorii 
din București au avut pri
lejul să-l admire la meciu
rile pentru 
noastră „Centură 
s-au străduit să-i 
urme și să ducă 
parte succesele
bok din R.P.D. Coreeană. Și 
iată că, zilele trecute, 
campionatele mondiale 
tru tineret, desfășurate 
incinta patinoarului 
„23 August", din
Min Nam Ilyon a 
medalia de bronz 
semiușoară. iar „pana" Son 
Mun Jim a evoluat în fina
la categoriei sale.

La atletism și la gimnas
tică, la tir și la lupte, ca 
și la multe alte discipline 
sportive, reprezentanții
R.P.D. Coreene se impun 
astăzi tot mai ferm în dife
rite competiții internaționale 
de anvergură.

mai 
egali - 
Chile.

o mare popu- 
rindurile tinere- 

boxul. Succesorii 
Ciu En 
„cocoșilor" 

de 
boxului

Zo, 
la 
la

tradiționala 
de aur") 
calce 
mai 

școlii de

la 
pen-

în 
lade

Capitală, 
cucerit 

la cat.

Romeo VILARA

Vilhjalmsson (Islanda)

de pînă sîmbătă al 
premiu", recordmanul 

alergătorul Said Aouita,

localitate
„Cupa Europei" 7— 

la probe combinate, 
pentru

CAMPIONATELE EUROPENE DE TIR
■ rmjie am pag i

această întrecere cu un nivel 
atît de ridicat, în care fiecare, 
foc a avut o valoare deosebită 
pentru definitivarea clasamen
tului primele șapte echipe ale 
EuroDei grupîndu-se de-a lun
gul a cinci puncte ! Cel mai . 
elocvent in această privință, 
este faptul că. reușind un ex
celent 598 o. Constantin Stan 
nu a avut sansa de a urca oe 
podium; mai mult, barajul ne
cruțător al ultimelor decade l-a 
aruncat tocmai. pe locul șapte 
deși are același punctai cu 
medaliatul cu argint! Oricum, 
medalia de argint cucerită de

echipa României este o per
formanță remarcabilă pentru 
această probă, ea eompletînd 
excepționalul bilanț al dele
gației noastre, situată la ora 
actuală pe un mai mult decît 
onorabil loc doi in clasamentul 
general. în ciuda faptului .că 
nu am avut echipe Ia nici o 
probă de juniori si nu am pre
zentat concurenți la alte trei 
probe: 1. U.R.S.S. 8 aur — 7 
argint — 2 bronz; 2. ROMÂ
NIA 5—3—1; 3. Ungaria 3—1—4; 
4—5. Bulgaria și R.F.G. 2—3—1: 
6. R.D.G. 1—2—6; 7. Austria 
1—0—0 etc. în ierarhia neofi
cială la seniori România ocu
pă primul loc.

Rezultate tehnice: pușcă li

Fetbal meridian»
• Azi și mîine sint programate 

jocuri importante în prelimină
rile C.M. Azi, reprezentativa 
Țării Galilor întîlnește pe teren 
propriu selecționata Scoției în 
cadrul grppei a 7-a. In lupta 
pentru primul loc sînt angajate 
trei formații : Scoția 6 p (gola
veraj 7—3). Țara Galilor 6 p 
(6—5) Spania 6 p (7—7), Islanda 
neavînd nici o șansă cu 0 p. 
în afara acestui meci, între e- 
chipe britanice, este de reținut 
cel dintre Spania și Islanda, în 
care s-ar putea înregistra 
scor... fluviu !

Miercuri, în afară de jocul 
tre Anglia și România, alte _ 
tide se anunță interesante. în 
gr. 1 : Polonia — Belgia, care va 
hotărî ocupantele locurilor 1—2. 
Echipa de pe primul loc se 
califica direct pentru turneul fi
nal, în timp ce formația de pe 
locul secund va susține un meci 
de baraj cu echipa Olandei. Ce
lelalte întîlniri : în gr. a 3-a, 
Turcia — Irlanda de Nord. O 
victorie, a gazdelor sau chiar un 
joc egal ar fi în favoarea ...re
prezentativei României. In gr. a 
4-a, R.D. Germană — Franța, la 
Leipzig (cu începere de la ora

un
din-
pa.r-

va

beră 60 f.c.: 1. Ivanov (U.R.S.S.) 
599 p. 2. Hartstein (R.D.G.) 
598. 3. Gnagnarelli (Italia) 598, 
4. Hoff (Belgia) . 598. 5. Za- 
hony (Ungaria) 598. 6. Pirin- 
delli (Italia) 598, 7. C. Stan 
(România) . 59.8, 8. Bickler
(R.F.G.) 598. 9. Cooper (Ma
rea Britanie) 598. ...18. Cristb- 
for Gruia 596: echipe: 1. 
U.R.S.S. 1791 — rec. mondial: 
2. ROMÂNIA 1790 — rec. na
țional; 3. R.D.G. 1789: pușcă 
standard 3X20 f: 1. Nonkama- 
tova (Bulgaria) 584 p 2. Le- 
ceva (Bulgaria) 583. 3. Osoli- 
ker (U.R.S.S.) 582. ...14. Nicu- 
lina Iosif 569 p, ...16. Roxana 
Lămăsanu 568 p. ...22. Dumi
tra Matei 565 p: echipe: 1. Bul
garia 1745'o — nou rec. mon
dial. 2. U.R.S.S. 1724 3. Un
garia 1710 ...6. România 1702.

Ir-21), în gr. a 6-a, Elveția 
landa.
• In preliminariile C.M. (zona 

Oceania) : la Tel Aviv Israel — 
Taiwan 5—0 (în tur. tot la Tel 
Aviv, 6—0). In zona Americii de 
Nord. Centrale și Caraibe : Hon
duras — Costa Rica 3—1. In cla
sament : Canada 4 p, urmată de 
Honduras 3 p și Costa Rica 3 p. 
Ultimul meci : Canada — Hon
duras. gazdele au prima șansă.

«J în campionatul Iugoslaviei 
(et. 7) : Dinamo Vinkovici a dis
pus cu 2—0 de Vardar Skoplje. 
Alte rezultate : Osijek — Sara
jevo 1—0, Zenica — Titograd 3—1, 
Velez — Split 2—2, Zeleznicear — 
Tuzla 1—2. Novi Sad — Niksici 
0—1, Rijeka — Steaua roșie 1—1. 
Dinamo Zagreb — o.F.K. 2—0. 
Partizan — Pristina 1—0. Pa pri
mele locuri : Dinamo Vinkovici 
11 p, Dinamo Zagreb și partizan 
ci cite 9 p : pe ultimele : 17.
Vardar Skoplje 3 o. 18. Novi Sad 
2 p.

TELEX TELEX
ATLETISM > Maratonul de la 

Pehang (Malayezia) 
tigat de japonezul 
în 2h 27:52 (42,195

BADMINTON • 
diaîă" desfășurată 
a revenit la masculin indonezia
nului Icuck Sugiarto, iar la fe
minin sportivei din R. P. Chi
neză, Li Lingwei.

BASCHET • 
nia)
All Stars a dispus 
Simac Milano cu 
B. C. Limoges de 
cu 80—79 (38—47).

CICLISM • Ciclistul italian 
Silvano Continl a cîștigat cursa 
de la Cattolica (Italia), par- 
curgînd cei 225 km în 5h 48:45.

MOTOCICLISM O După între
cerile de la Misano Adriatico 
(Italia) titlurile de campioni 
mondiali au revenit următorilor: 
80 cmc — Ștefan 
veția) ; 125 cmc 
sini (Italia) : 250 
Spencer (S.U.A.) 
Fredie Spencer

a fost ciș- 
Hirashi Oyagi 
km).
„Cupa Mon- 
la Djakarta

La Cadiz (Spa- 
echipa americană Winston 

de formația 
98—83, iar 

Real Madrid

Dorf linger (El- 
— Fausto Gre- 
cmc — Fredie 
; 500 cmc —
(S.U.A.).

SURPRIZE, ABIA IN FINALE, LA FLUSHING MEADOW!

flushing meadow, indlseu- 
tabil că ediția din acest an a 
„internaționalelor" de tenis ale 
S.U.A., destul de liniștită pe 
parcursul ei. ciad au fost înre
gistrate destul de puține sur
prize, a avut un final cu totul 
furtunos, datorită căruia au fost; 
pur și simplu, infirmate pronos
ticuri și răsturnate ierarhii care 
păreau a fi foarte greu de mo
dificat. Este cazul, în primul 
rînd. al succesului lianei Mandli- 
kova (23 ani). In 1980. la 18 ani,- 
tînăra cehoslovacă a obținut pri
mele el mari succese, victorii la 
Melbourne șl Roland Garros (a 
dispus in finală de Chris Evert- 
Lloyd). după care a cedat insă, 
de fiecare dată. în fața învinse
lor ei dc acum, puternicele 
Evert-Lloyd și Martina. Navrati
lova.

O surpriză cel puțin la fel de 
marc poate fi considerată și vic
toria cuplului feminin, vesț-ger- 
mano-cehoslovac Claudiă Kohde- 
Kilsch și Helena Sukova în fața 
perechii americane Navratilova.

Pam Shriver, apreciată a fi... 
cvasi-imbatabilă. Europenelo
și-au adjudecat victoria cu 7—6. 
2—6 6—3. Navratilova, prezentă 
in trei dintre finale, a cîștigăt-o 
abia pe ultima, cea de la dublu 
mixt. Făcînd pereche cu elveția
nul Helnz Gunthardt, ei au ob
ținut titlul eu 6—3. 6—1 în fața 
dublului australian Elizabeth 
Smylie. John Fitzgerald. Acesta 
este al doilea mare succes al Na- 
vratilovel șl al lui Gunthardt, 
după cel din vară de la Roland 
Garros.

în sfîrșlt, o tentativă reușită 
pentru cehoslovacul Ivan Lendl, 
La a patra sa finală de simplu 
la .Flushing Meadow, Lendl a ob
ținut acum prima victorie, dis- 
punînd clar și pe deplin convin
gător de principalul favorit, 
John McEnroe, cu 7—6. 6—3. 6—4.

In finalele juniorilor : băieți : 
Tim Trigueiro (S.U.A.) — Joey 
Blake (S.U.A.) 6—3, 6—3 : fete : 
Laura Garrone (Italia) — Andrea 
Holikova (Cehoslovacia) 6—2. 
7—0
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