
0 MEDALIE DL AUR Șl UNA DL ARGINT 
PENTRU REPREZENTANȚII ȚÂRII NOASTRE

ceanu (cat. 130 kg), întors de 
la Schifferstadt cu un pre
țios „argint".

Din discuțiile purtate cu 
membrii delegației noastre, 
am aflat amănunte despre des
fășurarea competiției de 
Schifferstadt. această

Simbătă seara la aeropor
tul Otopeni. Sosește avionul 
care ii aduce și pe tinerii noș
tri participant! la Campio
natele Mondiale de lupte libe
re ale juniorilor de la Schif
ferstadt (R. F. Germania). în 
frunte cu Dănut Prefit, meri-

Proletari din toate țările. unili-vS !

portul
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Splendide victorii ale atletelor noastre la C.M. de junioare de la Atena

ANA PĂDUREAN
MERITUOASE

9 Un total de cinci
20 (prin telefon), 
deschis vineri de 

la 
de

Dănuț Prefit (stingă) și Petrișor Cruceanu la citeva minute după 
aeroportul Otopenisosirea pe

de
56

tuosul laureat cu medalia 
aur in întrecerile categoriei 
kg. Florile pregătite pentru 
cel care realizase excelenta 
performantă de a cuceri titlul 
mondial la această atît de pu
ternică ediție a competi
ției supreme pentru juniori au 
fost. însă, repede... împărțite 
In două, pentru că. aveam să 
aflăm imediat. mica noas
tră delegație mai cuprindea 
un medaliat — Petrișor Cru-

ditie au participat concurenți 
din nu mai 
țări (număr 
mentul pe 
(cu sportivi
10 categorii
situat pe locul 5. Firește, i-am 
acordat întîietate lui Prefiț 
(despre el trebuie să spunem că

puțin de 36 de 
record). In clasa- 
natiuni. România 

doar la 7 din cele 
de greutate) s-a

Costin CHIRIAC

(Continuare în pag 2-3)

Șl CLEOPATRA PALACIAN 
CAMPIOANE MONDIALE
medalii pentru delegafia României

ATENA, 
Pe drumul 
sportivele române aflate 
Campionatele Mondiale 
juniori, care au obtinut prime
le medalii pentru delegația 
noastră, simbătă s-a intrat 
decis în această spectaculoasă 
și prestigioasă ..cursă" pen
tru obținerea unei poziții 
fruntașe în ierarhia mondială 
a tinerilor atleti. Efort • care 

concretizat printr-un 
succes în mult aș- 
probă feminină de

s-a și 
frumos 
teptata 
3000 m. în care. în clasamen
tul 
de la Atena, reprezentantele 
noastre 
St 
primele 
ale sezonului.

Aceste talentate tinere 
sportive și-au valorificat pe 
deplin calitățile, obtinînd la

premergător întrecerilor

Cleopatra 
Dorina Calenic 

două

Pălăcian 
dețineau 

performante Cleopatra PălăcianAna Pădurean

catn-
Cleo-

cea

în ultimele zile ale Jocurilor Sportive Internaționale de la Moscova

IN NOII SUCCES AL HALTEROFILULUI NICU VLAD
<• Campionul nostru olimpic a cucerit o medalie de aur și două de argint

• Gimnasta Mirela Sidon — medaliată cu bronz, la sol
MOSCOVA, 20 (prin telefon). 

După două săptăminl de dispu
te aprige, spectaculoase și de 
bună calitate, prima ediție a 
Jocurilor Sportive Internationa
le a luat sfirșit. între
cerile programate în ul
timele zile au prilejuit 
sportivilor români obți
nerea unor noi șl fru
moase succese, care au 
îmbogățit bikiniul lor la 
această însemnată com
petiție ce a reunit con- 
curenii ele frunte de pc 
toate continentele.

Vincrj seara, de pildă, 
in cadrul competiției de 
haltere, la categoria 100 
kg. reprezentantul țării 
noastre, Nicu Vlad, cam
pion olimpic la Los An
geles în ’84 iar anul 
acesta campion continen
tal, aliat in perioadă de 
pregătire pentru partici
parea la Campionatele 
Mondiale de la Sofia, 
din luna noiembrie, a a- 
vut o evoluție bună, căl
duros subliniată prin a- 
plauze de exigentul și 
atit de cunoscătorul pu
blic moscovit. El a obținut
medalia de aur la stilul smuls, 
ridicînd 187,5 kg (pe locul doi, 
sovieticul Ruslan Baleaev), iar 
la „aruncat" s-a clasat al doi
lea cu 222,5 kg (1. Ruslan Ba-

leacv, cu S27,5 kg). Medalie de 
argint a obținut și pentru locul 
secund la total, cu 410 kg. 
Primul a fost Balcacv, cu 412,5 
kg, iar al treilea s-a clasat so-

care a totalizat 347,5 kg (157,5 
kg la smuls — record personal 
— și 190 kg la aruncat).

Gimnastica a continuat să 
facă „săli pline1*. Vineri a avut 
loc concursul „celor 28" pentru 
titlul la individual compus. 
Cum era și de presupus, cele 
trei gimnaste sovietice, compo
nente ale formației campioane 
mondiale, s-au clasat pe prime
le locuri : 1. Vera Kolesnikova 
78,550 p, 2. Elena Șușunova 
78,400 p, 3. Oksana Omelianciuk 
78,100 p (surprinzător. Iurcenko 
'nu s-a calificat pentru acest 
concurs !). Pentru locurile ur
mătoare c: -didau, cu mai mulți

capătul cursei titlul de 
pioană mondială prin 
patra Pălăcian (9:02,91). 
care anul trecut, la Cottbus, se 
dovedise cea mai bună de pe 
bătrînul continent. și me
dalia de bronz prin Dorina 
Calenic (9:06,94).

După ce Calenic a condus în 
primul tur, Pălăcian s-a insta
lat în fruntea plutonului, 
poziție pe care n-a mai pără
sit-o pînă în finalul cursei, ea 
rezistînd cu succes, la in
trarea în ultima linie dreap
tă. unui atac lansat de brita
nica Philippe Mason (9:03,35), 
care n-a surprins-o însă pe 
experimentata noastră spor
tivă. Calenic, care din punct 
de vedere tactic a greșit lă- 
sîndu-se „blocată", în 
zitia a patra, la intrarea 
timul tur, a trebuit să 
mari eforturi pentru a 
să obțină mult 
poziție pe podium.

A fost cel mai frumos și 
deplin succes românesc de 
pînă acum la această premie
ră a „mondialelor" de ju
niori.

La săritura in lungime, ju
nioara mică Mirela Belu por
nea printre favorite, în pofida 
vîrstei ei și a lipsei de expe
riență. Ea a debutat bine în 
finală cu 6,25 m și apoi 6,27 m. 
aflîndu-se. după primele să-

po- 
în ul- 

facă 
reuși

așteptata

(Continuare în pag a 4-a)

vieticul Dandik, cu 405 kg.
La aceeași categorie, la care 

au luat parte concurenți din 
12 țări, a evoluat si un alt spor
tiv român, tinărul Petre Tufă,

Sub egida

Lip- 
mă- 
sec-

rituri, pe poziția a treia, 
sită însă de vigoare, pe 
sură ce 
ventele. 
marcată 
a avut ___
și ultima, (cea de 6,27 m) mult 
sub plafonul ei - actual 
a sărit 6,54 m). Bclu a 
astfel, locul V. Proba a 
unei demne urmase a 
manei mondiale Heicke Dre- 
chsler, Patricia Billc 
Germană), cu 6,70 m.

în celelalte finale, de sîm- 
bătă. au obtinut ’ 
JUNIOARE. 200 m : 
Ogunkoya (Nigeria) 23,11 ; 
suliță : Xiomara Rivero (Cuba)

Svetla
60,41 p ; 

Stanley 
5000 m :
(Kenya)

, axv „.£» - Colin 
Jackson (M. Britanic) 13,44 ; 
greutate : Aleksei Lukacen- 
ko (U.R.S.S.) 18,90 m ; ciocan : 
Vitali 
72.00 m.

Cursa 
tre spre 
început sub 
auspicii, pentru că Ana

finala iși derula 
noastră, 
de trac, 

două sărituri depășite

junioara 
evident și

(recent 
ocupat, 
revenit 
record-

(R. D.

victorii : 
: Faliîat

62,86 m ; heptatlon : 
Dimitrova (Bulgaria) 
JUNIORI : 200 m :
Kerr (S.U.A.) 20,74 ;
Peter Chumba
13:55,25 ; 110 mg:
----Z.„„„ (M. Britanic)

Aleksei

Aliseviș (U.R.S.S.)

alergătoarelor 
medalii la 1500 

cele mai

noas-' 
m n-a 
bune 

Pădu-
Paul SLĂVESCU

(Continuare in pag a 4-a)

La Phenian, în Turneul Prietenia la polo
•ZS.

LOCUL 3, 0 PERFORMANTA BUNA A JUNIORILOR ROMANI
Reprezentativa de juniori la 

polo a României a avut o 
comportare bună în Turneul 
Prietenia, desfășurat în R.P.D. 
Coreeană, la Phenian, clasîn- 
du-se pe locul 3, într-o com
panie deosebit de redutabilă și 
la capătul unor întreceri viu 
disputate. Poloiștii români au 
objinut trei victorii (20—4 cu 
Polonia, 17—6 cu R.P.D. Co-

Daciadei , Festivalul Național de minibaschet

PESTE 1300 DE COPII LA ACEASTĂ FRUMOASĂ COMPETIȚIE
„Și scria a doua a Festivalu

lui Național de minibaschct, 
disputat sub egida Daciadei, 
s-a bucurat de un slieces deplin 
din punct de vedere organiza
toric și spectacular'*. Afirmația 
aparține profesorului Stelian 
Gheorghiu, președinte al Co
misiei centrale dc minibaschct. 
prezent din prima pînă în ulti
ma clipă la întrecerile desfășu
rate r cele șase terenuri a- 
menajate in incinta Stadionu
lui Municipal din Tg. Jiu. A- 
preclatui profesor a tinut să a-

dauge : „Subliniez eforturile 
făcute de Inspectoratul școlar 
județean, de C.J.E.F.S., Consi
liul județean al Organizației 
Pionierilor, Clubul sportiv șco
lar și A.S. Pandurii, a căror 
contribuție Ia buna desfășurare 
a Festivalului a fost hotăritoa- 
re. Nivelul tehnic al întreceri
lor a fost bun, dar mai presus 
de acest fapt au fost bucuria 
participării șl frumoasele a- 
mintiri ale tuturor participan- 
ților, peste 1300 în cele două 
serii. Revenind la organizatori,

" “ - - — A 
țin să menționez pe soții Lucia 
și Gabriel Bekeș, de la C. S. 
Școlar din localitate, prezențe 
active in cursul Festivalului, zi 
de zi, de dimineață pină seara. 
In sfirșit, dorese să-mi mani
fest convingerea că antrenorii 
cluburilor școlare, au folosit 
prilejul Festivalului pentru a 
selecționa «temenle talentate in 
secțiile de performanță. Ca

Dumitru STANCULESCU

rceană și 
cest din 
ocupanta 
dut două partide,
(5—6 cu Bulgaria și 11—12 cu 
U.R.S.S.). Clasamentul final: 1. 
U.R.S.S., 2. Bulgaria, 3. Româ
nia, 4. Ungaria, 5. Cehoslova
cia, 6. Cuba, 7. R.P.D. Coreea
nă, 8. Polonia.

La înapoiere, antrenorul 
Gheorghe Zamfircscu ne-a ofe
rit cîteva interesante amănunte.

„De Ia început sc cuvine să 
menționez că pentru juniorii 
români Turneul Prietenia de Ia 
Phenian a fost în acest an pri
ma participare Ia o competiție 
internațională, ceea ce eviden-

7—G cu Ungaria, a- 
urmă meci decizind 
locului 3) și a pier- 

la limită

țiază încrederea și ambiția eu 
care au abordat disputa. De 
altfel, ci au jucat mai bine de 
la meci la meci, fiecare întîl- 
nire contribuind la sporirea ex
perienței și la închegarea echi
pei. Principala calitate a lotu
lui român a fost 
disciplinei tactice, 
determinat un joc 
care s-a evidențiat 
chipă, dar mai cu seamă Gheor- 
ghe Zamfir, Dan Radu, Cătălin 
Lupescu, Vladimir Kagan, Emil 
Abrii, Călin Gavrușcă. Subli
niez că Lupescu a primit cupa

respectarea 
ceea ce a 
colectiv in 
întreaga e-

(Continuare in pag.' 2—3)

(Continuare în pag. 2—3) ’
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• VICTORII ALE ECHIPELOR ROMÂNEȘTI lN PRIMA Zi
A CAMPIONATELOR EUROPENE DE JUNIORI LA TENIS OE MASÂ
• TENISMANIi NOȘTRI AU EGALAT SCORUL (2-2) lN INTKNIREA

K CUPA DAVIS CU FORMAȚIA AUSTRIEI
(Amănunte în pa*, a 4-a)



După cursul de la Terumo (Italia) •■IV.

întrecerile eelei de a doua e- 
tape a returului Diviziei A de 
lupte libere, care au avut loe 
ieri, s-au încheiat cu multe re
zultate surprinzătoare. Iată a- 
mănunte.

BUCUREȘTI. Se aștepta o 
reuniune interesantă jn sala 
URBIS, pentru că erau reunite, 
In programul acestei etape, e- 
chipe de valoare apropiată, 
Danubiana și URBIS București,

pînă la limită handicapul, ajun- 
gind la 3—4 prin surprinzătoa
rele victorii obținute de I. Tu
dor (cat. 68 kg), S. Scări at (74 
kg) și M. Voicu (82 kg). Numai 
că, la ultimele trei categorii, 
tîrgoviștenii i-au spulberat spe
ranțele antrenorului Alexandru 
Radu, ieșind învingători la 
două dintre ’ele : S. Baciu 
kg) și C. Tănase (100 kg), 
zultat final : 6—4 pentru

(90

Adrian Cvculea (C. S. Tirgovisțe) 
Foto : Iorgu BĂNICA

Juniorul Ștefan Scarlat (Danubiana București) II învinge prin tuș, 
in limitele categoriei 74 kg. pe Adrian Cwădea (C. X. Tîrgoviște)

LO.B. Balș și C.S. Tirgoviște, 
ultima dintre ele creditată cu 
prima șansă. Dar, surprinzător, 
în loc de cinci partide s-au dis
putat numai două, deoarece 
formația din Balș nu s-a pre
zentat 1 ? Din cite știm, această 
echipă nu absentează pentru 
prima dată și, deci, federația 
de specialitate ar trebui să ia 
măsurile care se impun.

Reuniunea din Capitală a 
fost, totuși, salvată de cele 
două întâlniri care au oferit 
celor prezenți momente de în
trecere deosebit de spectaculoa
se. Mai întîi s-au aflat față în 
față C.S. Tîrgoviște și echipa 
gazdă. Cu einci juniori în for
mație, URBIS nu putea să e- 
mită pretenții Jn fața rutinatei 
divizionare din Tîrgoviște. Ori
cum, elevii tinărului antrenor 
Nicolae Parepa au reușit să 
țină, totuși, „pasul", tîrgoviș
tenii cîștigind la limită : 6—4. 
Au fost aplaudate îndeosebi 
partidele M. Olteanu — O. Cio- 
banu (cat. 48 kg), V. Bunghete 
— S. Olteanu (62 kg), A. Cu- 
culea — T. Scarlat (74 kg) și 
S. Baciu — N. Dinu (90 kg). 
Următoarea întîlnire a avut loc 
între echipele C.S. Tîrgoviște 
și Danubiana. Oaspeții au luat 
un avantaj decisiv după pri
mele patru categorii (conducând 
cu 4—0). Neatenții, mici greșeli 
tehnice și unele atacuri „tele
fonate" i-au privat de reușită 
pe luptătorii bucureșteni de la 
aceste categorii. In continuare, 
însă, ei au reușit să reducă

Tirgovjște.
Consemnăm, în încheiere, bu

nele arbitraje prestate de Ni- 
colae Cristea (București), Nico- 
lae Marinescu (Craiova) și Ni- 
eolae Burgaza (Galați).

Marea surpriză aveam ș-o con
semnăm însă la finele întâlnirii 
dintre C. S. Sătesc și C. S. O- 
ne.ști : tînăra formație sătească 
a ieșit învingătoare, sl încă la 
scor' (6—2)! A. AROMANESEI 
— coresp.).

REȘIȚA. Deși a beneficiat (îe 
„avantajul terenului", - C.S.M. 
din localitate n-a reușit să se 
desprindă de Rapid Arad, cum 
se aștepta,, fiind consemnat tot 
un rezultat de egalitate, 5—5, ca 
i la Arad, în turul competiției, 
n schimb, formația gazdă s-a 
răzbunat" în partida eu Preci

zia Blaj : 8—2. A treia întâlnire 
a fost mai strânsă,'Rapid între- 
cînd Precizia cu 6—4. (P. 
FUCHS — coresp.).

CLUJ-NAPOCA. Cinci parti
de în reuniunea găzduită de 
sala Armatei. Formația clujeană 
Voința are toate motivele de 
satisfacție, obținând succese pe 
linie : 6—4 ch UNIO Satu Mare 
(luîndu-.și revanșa pentru în
frângerea din tur), 10—0 cu Me
talul iURT Lugoj șl 7—3 eu 
Armătura Zalău. Celelalte două 
meciuri au însemnat, de fapt, 
două mari surprize : Armătura 
pierduse cu 1—9 întihiirea din 
tur cu UNIO, pentru ca acum 
să cîștige în fața acestei echi
pe cu 7—3 ; la rindu-i. Metalul 
IURT fusese Întrecută în tur 
cu 2—8 de echipa sătmăreană, 
iar de data asta a cîștigat cu 
6—4 I (M. BADU-coresp.).

CI

PUTEȚI INVAȚA

Costin CHIRiAC

înotul la bazinul
CIULEȘTI I

CLUBUL RAPID a- 
nunță că la bazinul din 
curtea stadionului Giu- 
lești continuă cursurile de 
inițiere |a înot. Progra
mul este zilnic între orele 
13—17.

BRAȘOV. Cum era de aștep
tat, valoroasa formație dina- 
movistă din localitate a ieșit 
învingătoare în „triunghiularul" 
cu Viitorul Giieorgheni (9—1) 
și cu înfrățirea Oradea ' (6—4). 
Firește, se anticipa o victorie 
mai detașată în partida cu spor
tivii orădeni, dar aceștia și-au 
apărat șansele cu deosebită dîr- 
zenie. Probabil că din această 
cauză au pierdut surprinzător 
întâlnirea cu Viitorul : 4—6. 
(C. GRUIA — coresp.).

TG. MUREȘ. întrecerile au 
avut loc cu cîteva zile în ur
mă, pentru a da posibilitate e- 
chipei C. S. Mureșul să partici
pe la un turneu. Cea mai bună 
comportare a avut Lemnarul 
Odorheiu Secuiesc, învingătoare 
cu 7—3 în Întilnirea cu CJS.M. 
Sf. Gheorghe și cu 9—1 în aceea 
cu Comerțul Tg. Mureș. Partida 
cu Mureșul a încheiat-o la e- 
galitate: 5—5. Tot la egalitate 
s-a terminat și meciul Mureșu
lui cu C.S.M.: 5—5. Comerțul 
s-a reabilitat oarecum în fața 
suporterilor, obținând victoria 
cu 6—4 în partida cu C.S.M.

TIMIȘOARA. Multipla cam
pioană republicană. Steaua, 
deși a fost lipsită de aportul u- 
nor titulari, printre care și 
proaspătul campion mondial de 
juniori, Dănuț Prefit, a între
cut pe A.S.A. Oradea cu 6—4 ți 
pe U.M.T. Timișoara cu 4—3 
(trei meciuri au fost amînate). 
Intr-o întâlnire deosebit de e- 
chilibrată. U.M.T. a terminat la 
egalitate cu A.S.A. : 5—5 (C. 
CREȚU-coresp.).

MUNICIPIUL GH. GIIEOR- 
GHIU-DEJ. Protagonista reuni
unii din localitate n-a fost 
formația gazdă C. S. Onești, așa 
cum se anticipa, ci, în mod cu 
totul, surprinzător, Rapid Bucu
rești, care a dispus la scor, 
9—1, de C. S. Sătesc Ilfov și 
la limită, 6—4, de C. S. Onești.

FESTIVALUL NAȚIONAL DE
(Urmare din pag. 1)

prim pas, F.R. Baschet a ales 
10 băieți și tot atâtea fete, cu 
talie foarte înaltă, care vor lua 
parte Ia o tabără de pregătire 
specifică, la Predeal".

Clasamente — FETE, general 
(43 de echipe) : 1. CSȘ Satu
Mare (antrenor : Tiberiu Șen- 
drei), 2. csș Arad, 3. CSȘ Me
diaș, 4. CSȘ Cluj-Napoca, 5. CSȘ 
S București, 6. CSȘ Sf. Gheorghe, 
7. csș Reghin, 8. Casa pionieri
lor Satu Mare, 9. Șc. gen. 10 
Tîrgoviște, 10. CSȘ 2 București ; 
școli generale orașe : 1. Șc. gen. 
10 Tîrgoviște, 2. Șc. gen. 14 Iași, 
3. Șc. gen. 2 Fetești ; școli ge
nerale sate : 1. Șc. gen. 2 Pecica, 
2. Șc. gen. Redea, 3. Șc. gen. Și
ret, 4. Șc. gen. Sărăsău ; case ale 
pionierilor : 1. c.P. Satu Mare, 
2. C.P. Arad, 3. C.P. Bacău ; 
Coșul de aur : 1. Laura Negrea 
(csș Satu Mare) și Oana Pă- 
trașcu (Șc. gen. Giurgiu) 26 p 

■ (din 30 de încercări) ; cea mai 
tînără echipă : Llc. 25 Constanța; 
cea mai tehnică jucătoare : Ka- 
talln Kovacs (Lie. 2 Sf. Gheor
ghe) ; au fost selecționate pen
tru tabăra „giganților*» (Predeal, 
2» august — 1 septembrie) : Mo
nica Filip (CSȘ Sf. Gheorghe) 
1,82 m, Codruța Lascu (CSȘ Mc-

diaș) 1,82 m, Renata Orosz (CSȘ 
Satu Mare) 1,81 m, Mioara Radu 
(CSȘ Mediaș) 1,80 m, Laura Foc- 
șanschi (CSȘ Mediaș) 1,80 m, La- 
vinia Tulbure (CSȘ Satu Mare) 
1,80 m, Adela Surugiu (CSȘ 2 
București) 1,79 m, Mirela Săndi- 
ca (CSȘ Galați) 1,79 m, Silvia 
lofciu (Șc. gen. 19 București) 
1,78 m, Monica Poenaru (CSȘ 
Arad), 1,78 m, Lăcrămioara Stra- 
tulat (CSȘ 1 Constanța) 1,77 m.

BĂIEȚI II, general (16 echipe): 
1. Casa pionierilor Constanța (an
trenor : Aurică Pompiliu), 2. CSȘ 
Arad, 3. CSȘ Satu Mare, 4. CSȘ 
Tg. Jiu, 5. CSȘ Universitatea Cra
iova. 6. CSȘ 1 Constanta. 7. Șc. 
gen. 10 Tecuci, 8. Șc. gen. 8 Fe
tești, 9. Șc. gen. 3 Alexandria, 
10. CSȘ Mediaș ; școli generale 
orașe : 1. Șc. gen. 10 Tecuci, i. 
Șc. gen. 8 Fetești, 3. Șc. gen. 3 
Alexandria ; școli generale sate : 
1. Șc. gen. 9 Sighet ; case ale 
pionierilor : 1. C.P. Constanța :
Coșul de aur : 1. L. Purdelea (Șc. 
gen. 10 Tecuci) 26 p ; cea mai 
tînără echipă 
ghet ; cel mai 
Z. Szilagy (CSȘ 
mai harnic ____„
(CSȘ Tg, Jiu) ; jucătorul eu cele 
mai mari perspective : C. Părîn- 
gul (CSȘ Arad). Au mal fost pre- 
miați fruntași în concursurile de 
desene și poezii.

Șc. gen. 9 Sl- 
tehnic Jucător : 

. Satu Mare) : cel 
jucător : R. Bekeș

PURTĂTORI Al ECUSONULUI INTERNAȚIONAL
forță. Un examen pe care l-am 
trecut cu bine în cele din ur
mă, dacă avem în vedere că 
alți arbitri din celelalte țări 
n-ău obținut note de trecere.

— Deci, trebuie să vă felici
tăm pentru reușită...

— Sînt bucuros, că împreună 
cu prietenul meu din Buzău, 
Nicolae Iancu, am onorat, în 
primul rînd, școala românească 
de handbal, implicit pe ceă de 
arbitraj, care se afirmă din ce 
în ce mai mult în arena mon
dială.

— Ce-și dorește cuplul 
arbitri internaționali Sandor 
Iancu?

— Să realizăm o „sudură" 
mai perfectă în meciuri
miză sporită din campionatele 
noastre (n.r. — prestația din 
ultimul derby Steaua — Di
namo, din semifinalele „Cupei 
României", este o dovadă în 
plus), pentrA a demonstra că 
merităm ecusonul de arbitru 
I.H.F., să facem o cit mai bună 
propagandă pentru handbal, 
pentru sportul românesc.

între 4 și 10 iulie a.c., la 
Teramo (Italia), sub egida Fe
derației Internaționale de Hand
bal, s-a desfășurat un curs re
gional pentru obținerea ecuso
nului de arbitru internațional. 
La acest curs au participat ar
bitri din Elveția, Franța, Româ
nia, Spania și Italia. Printre 
cursanți — Gheorghe Sandor 
și Nicolae Iancu, un cuplu re
marcat pentru arbitraje de bu
nă calitate. La revenirea aces
tora în țară, am stat de vorbă 
cu orădeanul Gheorghe San
dor.

— Cum a fost la Teramo ?
— In primul rind, un pro

gram foarte dens, cu lecții teo
retice, cu exemplificări prac-_ 
tice, cu vizionări de filme și, 
bineînțeles, cu discuții, foarte 
multe discuții. Din capul lo
cului ’
gența lectorilor pentru fiecare 
lucru cîț _L1_ 
reptă fără importanță

trebuie să remarc exi-

cit de mic și în apa-
‘ . "i pentru

arbitraj. Cum era și firesc, s-a
pus din nou un accent mare
pe asigurarea cursivității jo
cului, pe suprimarea brutalită
ții, care este cu totul altceva, 
deeit jocul tare, bărbătesc, in

de

cit
€11
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PLEDOARIE PENTRU SPORTUL CU PEDALE
întilnirile 

ovalul 
sportiv 
Ultima 
lejuită 
„Cupei

cicliștilor 
de beton 

Dinamo 
dintre ele 
de etapa 
STIROM

cu 
din Parcul 

continuă, 
a fost pri- 
a doua a 

întrecerile

cel de al 15-lea a 
acțiunea* decisivă : 
au plecat trei se- 
Pavel, P. Mi tu, Cr.
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!; pa;
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bit
11 dat 
i' inc
11 ve

părțile. în 
avut loc 
din pluton 
niori — V.
Ivancca — și un junior — M. 
Voinoiu care, înțelegîndu-

Peste hotare (la Campionatele Balcanice de la Konya — Turcia) 
tau in fard (la Campionatele Naționale), cceeoji ordine, aceiași pro
tagoniști : C. Ciulei (Steaua) savurîndu-șl victoria in tafa lui G. Ion 

(Dinamo)
Foto : George NEGOESCU

derulat după sistemul 
prin adiționarea 

în ambele probe 
(200 m lansat și 

ciclistul

de puncte. 51 ture cu tur neu
tru si sprint la fiecare 3 ture : 
1. V. Pavel (Steaua) 43 d, 27:19. 
un tur avans. 2. P. Nitu (1MGB) 
40 d. un tur avans, 3. Cr. Ivan
cca (Steaua) 23 p, un tur avans,
4. M. Mărginean 33 p, 5. V. Tu- 
fan (Steaua) 21 p. 6. V. Mitrache 
19 p; OMNIUM: 1, M. Mărginean 
7 p, 2. S. Dine 11 p. 3. P. Mi- 
tu 11 o (departajarea a fost fă
cută de locul mai bun ocupat 
de Dine la 200 m cu start de 
pe loc); juniori mari, 290 m lan
sat: 1. Cr. Mihălțan (Olimpia) 
12.3. 2. M. Alecsîu (Dinamo) 12,5, 
3. P. Santa (Olimpia) 12.6. 4—5.
5. Sto'ca. S. Moldoveanu 12,7, 0. 
St. Anton 12.3. toti STIROM; 
ditiune de puncte, 51 ture 
sprint Ia fiecare 3 ture: 1. 
Voinoiu (CSS 1) 38 p, 27:19. 
tur avans. 2. P. Sania 48 p,
S. Stoica 35 o. 4. St. Anton 33 p, 
5. S. Moldoveanu 20 p. 6. Cr. 
Tatomir (CSS 1) 9 p; OMNIUM: 
1. P. Santa 15 p. 2. S. Stoica 7.5 
o. 3. S. Moldoveanu 9,5 p; juni
ori mici. 200 m lansat: 1. Al. 
Ivan (CSS 11. 12,7 p, 2. P. Radu 
(Dinamo) 13,0. 3. A. Radu (Vo- 
!”ta) t3.t. 4. N. M'nea (STIROM) 
13,2. 5—6. M. Pîrjol (Dinamo), D. 
Clocian (Olimpia) 13,3; adițiune 
de puncte. 30 ture, cu sprint 
Before 3 ture: 1< 
17:28.

5.
P.
6.

a- 
cu 
M. 
un

3.

s-au 
omnium : 
punctelor 
din concurs 
adițiune de puncte), 
care a totalizat cele mai pu
ține puncte a cîștigat con
cursul. în proba de 200 m 
lansat a seniorilor, eternii ri
vali in finală — C. Ciulei și G. 
Ion 
locuri, 
clasați 
un 
restul 
niorii mari și 
gat împreună 
fond cu adițiune
După 14 tururi, în care punc
tele Ia sprinturi au fost îm-

au ocupat 
între primii 
strecurîndu-se 

fondist, 
fiind

primele 
șase 
doar 

Oct. Tudorache, 
viteziști. Ju- 

seniorii au aler- 
proba de semi

de puncte.

MINIBASCHET

se foarte bine, au reușit să 
ajungă din urmă plutonul, a- 
vînd deci un tur avans, și 
să-și adjudece majoritatea 
punctelor la sprinturi. Și a- 
ceastă cursă a fost dinamică 
și sectaculoasă. constituind 
o adevărată pledoarie pentru 
sportul cu pedale. De remar
cat in cursele juniorilor mici 
succesul 
tului 
Ivan, 
bele 
resc, 
și la omnium, cu cel mai bun 

; punctaj — 2 p. Să sperăm că 
■ nu va fi un simplu „foc de 

artificii" și că el va confirma 
în continuare. Organizarea, 
așa cum ne-am obișnuit ori de 
cite ori este vorba de A. 
Stirom. a fost foarte bună.

categoric al ciclis- 
de la C.S.Ș. 1 Alexandru 
care a cîștigat clar am- 

probe din concurs și, fi- 
s-a situat pe primul loc

s.

CLASAMENTE, seniori, 200 
lansat: 1. r
2. G. Ion (Dinamo) 11,6, 3. M. 
Mărginean (Steaua) 11,9, 4. S.
Dine (Dinamo) 12,0. 5. V. Ml-
trache (Dinamo) 12,4, 6. Oct. Tu
dorache (Steaua) 12,5: adițiune

w.ir., seniori, 200 m 
C. Ciulei (Steaua) 11,5,

AI. Ivan 24 
2. c. Bubgv'a (Voința) 
M. Marius (Olimpia) 19 
Rndu 11 n. 5. Ad. Radu 
V. Butoi (D'narao) 7

I. AI. Ivan 2 p. 
Radu 8

P.
4.
n. .........
OMNIUM
P. Radu 6 p. 3. Ad.

la 
n,20 
P,10 
p;2.
D.

■ :

Horotiu S'MA
.VW

TURNEUL PRIETENL
l Urmare din pag. 1)

oferită golgcterului turneului 
(20 de goluri înscrise). Deși va 
părea curios, defecțiunile s-au 
ivit tocmai la 
disciplină tactică, 
suficiente cîtcva 
de 
pectare

3.

trageri, în 2 faze,

biletele de 25

extragerile.toate

ULTIMA 
CPARE

® Se efectuează 3

MARI
ȘANSE 

DE 
CIȘTIGURI !

un total de 18

capitolul... 
Au fost 
momente 

neatenție, de neres- 
a indicațiilor, pen

tru ca partenerii de întrecere 
să profite și să câștige când 
victoria putea să ne revină 
nouă. Așa s-au petrecut, de 
pildă, lucrurile în întilnirea cu 
selecționata Bulgariei (primul, 
meci al turneului), în care am 
condus permanent, dar cînd 
mai erau 50 de secunde de joc 
și scorul era egal s-a șutat 
după prima pasă, s-a ratat, ad
versarii au contraatacat și an 
marcat, deși erau in inferio-

ritat< 
parii 
mai 
rea 
linîn 
de I; 
scrio 
cred 
man| 
corni 
adică 
diția 
ca și 
euți 
pion: 
niad:

Pătrundere impetuoasă, dribling 
cu mina stingă, iată o specta
culoasă acțiune întreprinsă de 
una din participantele la Fes

tival
Fato : D. STANCULESCU

TRAGEREA 
marilor cîștiguri 
PRONOEXPRES
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Divizionarele A

în ediția 1985-1986

STARTUL DIN TOAMNĂ, LA NIVELUL FINALULUI DE IUNIE
Ca și în ediția precedentă de 

campionat, și jn cea recent în
cheiată F. C. Olt a avut o 
comportare modestă, aproape 
identică. Rccapitulînd, să ară
tăm că în vara trecută termina 
campionatul pe locul 13 cu 30 __ , _ ___ . „
de puncte, in timp ce acum • dreptul alarmantă. în sfirșit, 
și-a păstrat poziția, dar a ob- 
țiilut cu un punct mai pu
țin : 29. Cu alte cuvin
te. F. C. Olt ș!-a menți
nut locul în Divizia A, după 
multe emoții, ținîndu-și supor
terii în „șah" pină P® ultimii 
metri ai campionatului.

în prima parte a competiției, 
blazarea unor jucători consa- 
crați, cum a fost cazul lui Bă
lăci, Donose, M. Zamfir sau 
Crișan, inconstanța in evoluții 
a portarului Ciurea și
XAXtXUUUXXXXXXXXWlXXW»

13. F. C. OLT

nu în

34

precompetițională de iarnă. Cu 
toate acestea, returul a început 
cu șase(!!!) eșecuri consecu
tive, dintre care două pe teren 
propriu (1—2 cu „Poli" Timi
șoara și 0—1 cu Dinamo), si
tuația echipei devenind dc-a

primul meci cîștigat în etapa a 
25-a, la Slatina (2—1 cu F. i C. 
Bihor). Apoi, alte două în- 
frîngcri (0—2 cu Victoria și 
0—1 cu F. C. ArgeȘ), au con
dus, firesc, la măsuri radicale.

Pentru pregătire necorespun- 
zâtoare, Bălăci a fost scos din 
lot, iar antrenorul C. Oțet în
locuit, conducerea tehnică fiin- 
du-i încredințată, temporar, lui 
Gheorghe Staicu. Jucătorii au 
simtit că le-a ajuns „cuțitul la 
os“.

campionatului trecut va repre
zenta adevăratul start al lui 
F. C. Olt in sezonul viitor. 
Comportarea bună, reflectată și 
in acumularea de puncte, a de
monstrat că lotul acestei echi
pe (eu unele eventuale retu
șuri) are posibilități pentru a 
răsplăti încrederea suporterilor, 
sprijinul conducerii clubului.

Gheorghe NERTEA

11
29 {procentaj

pericolul retrogradării...
,XX\X\\\VA\Vt\W^^ fi

......... I7 II 42-57 29
• Puncte realizate: _ ___

22 de puncte pe teren propriu șl 1 ___ ___
• Golgeteril echipei : Eltimie 7 goluri. Ad. Georgescu 4, Cri

șan 3, Laurențlu, Bălăci, Pena fi Turcu — cite 4, Despa 1, 
M. Popescu și Leta — cite 2, Mlnea — unul.
• Jucători folosiți : 27 ; Laurențlu și M. Popescu — cite 32 

de meciuri, Ettlmle 11, Pena 2», Turcu. Minea șl Mihali — cite 
2», crișan șl l.cța — cite 27, Ciurea și Ad. Georgescu — elte M, 
M. Zamfir 25, Bălăci 17, Matei 13, Donose și Sorohan — elte 
12, Angbel ș, I. Andrei și Despa — cite 7, Tănase 4, Ruicea 4, 
lonașcu șl Dumitra — cite 3, clmpeanu. Tabaeu, Martlneseu și 
Gh. Andrei — cile unul.

S A beneficiat de 7 lovituri de la 11 m : < transformate 
(Eftimle 3, M. Popescu), una ratată (Eftimle).
• Cartonașe galbene : 34 : cele mai multe : Laurențlu 5.
• Cartonașe roșii : Minea (etapa a 22-a).

42,6 la sută) ; a obținut 
In deplasare.

ultimă instanță nesfîrșita cău
tare a unei formule corespun
zătoare de echipă au dus la 
o comportare modestă a unui 
„unsprezece" pregătit la în
ceput de Ion Obicmenco, înlo
cuit în a doua parte a turului 
de Constantin Oțet. Aceste 
perturbări în formație, de la o 
etapă la alta, s-au soldat cu 
pierderea unor prețioase puncte 
pe teren propriu (0—0 cu

I
bătind la ușă. Și astfel a în
ceput turul de forță al „su
praviețuirii" în A. Jucătorii au 
început să-și recapete încrede
rea In forțele proprii și s-au 
pus pe treabă. Mihali si Mi- 
nea au devenit piese de bază 
în apărare, Crișan, revitalizat, 
a tras realmente întreaga echi
pă după el. echipa 1 s-a subor
donat și, astfel, în ultimele șase 
etape F. C. Olt nu a mai cu-

Eejeiisiva echipei F.C. Olt (in tricouri albe) încearcă să stopeze 
un atac al dinamoviștilor bucureșteni Foto:. Iorgu BĂNICĂ
F.C.M. Brașov, 0—X cu Steaua, 
o—o cu Petrolul, 1—1 cu Uni
versitatea Craiova și 2—2 cu 
Sportul Studențesc).

Analiza turului, în care au 
fost semnalate numeroase ca
rențe existente pe toate pla
nurile, în cadrul unei ședințe 
la sfîrșitul căreia absolut toți 
jucătorii s-au angajat să atace 
returul de pe poziția unei noi 
mentalități față de procesul de 
instruire, a fost privită cu op
timism de conducerea clubului, 
care a făcut mari eforturi pen
tru a le asigura condiții opti
me de pregătire în perioada

noscut înfringerea. 10 puncte 
mari, care au însemnat practic 
păstrarea locului în Divizia A.

Desigur, nu întâmplător evo
luțiile în general slabe din 
campionat s-au corelat cu o 
stare de disciplină necorespun
zătoare, reflectată prin nervo
zitatea și iritarea din teren — 
și din afara lui — a jucători
lor, mai cu seamă a acelora 
cu minusuri în pregătire. Cifre
le sînt elocvente în privința 
stării disciplinare: 36 de carto
nașe g?.lbene și unul toșu !

Ne-ar face plăcere să credem 
că evoluția echipei din finalul

Din nou emoții la poarta vilceană in meciul de la București, cu 
Steaua Foto: Iorgu BĂNICA

LA UN PAS DE RETROGRADARE, DUPĂ UN RETUR SLAB
în debutul campionatului : 

Chimia Rm. Vîlcea — „Pali" 
Timișoara 4—1. în urma unui 
joc frumos, ofensiv, acest suc
ces a dat naștere la optimism 
atît In cadrul echipei, cit si în 
rindurile spectatorilor vilceni. 
A început insă greul (meciuri 
„afară" si Înfringeri la Corvi- 
nul. Dinamo. F.C. Argeș, Stea
ua). apoi au venit si unele sa
tisfacții (3—1 cu FCM Brașov 
si 0—0 cu Petrolul în deplasa
re: victorii asupra celor două 
formații universitare din Cluj- 
Napoca si Craiova), așa că în 
iarnă Chimia a intrat... liniști
tă : locul 10 cu 7 victorii, două 
rezultate egale, golaveraj 22—21 
si 16 puncte. Am întilnit Iotul 
vîlcean la Călimănesti. pregă
tind returul. Optimism general: 
„Vrem să terminăm in prima 
jumătate a clasamentului. Se 
poate!" A venit însă un retur 
nefast, cu doar 5 victorii. 3 re
zultate egale si 9 înfringeri, 
retur în care vîlcenii au înscris 
numai 14 goluri, primind 32(0. 
Evoluție neașteptat de slabă, 
cu numai 13 puncte adunate, 
astfel incit in ultimele etape 
echipa ce promitea în final 
„prima jumătate a clasamen
tului" se afla printre... „posibi
lele" retrogradate. Deznodămînt 
de care a fost foarte aproape. 
Chimia realizlnd doar două 
puncte mai mult decit retro
gradata „Poli" Timișoara. ,

Este drept, formația din Ză
voiul vîlcean — în care acti
vau cîtiva jucători destul de 
buni ai primei noastre divizii 
— a obtinut In acest campionat 
si unele rezultate bune (am 
aminti de victoriile asupra for
mațiilor FCM Brașov si Vic
toria. atît pe teren propriu, 
cît si în deplasare), dar bilan
țul nu poate fi pe placul su
porterilor echipei: doar 5 punc
te obținute în deplasare si 
destule înfringeri. între care 
cea suferită pe propriul teren 
în fata echipei S.C. Bacău a 
fost destul de surprinzătoare.

De fapt, ce a generat decli-
nul Chimiei în retur? în pri
mul rînd. am spune, este vor
ba despre ineficacitatea atacu
lui. dublată, firesc, de vulne
rabilitatea apărării, care a dus 
Ia un golaveraj negativ, cu a- 
proape 20 de goluri diferență: 
36 marcate — 53 primite. în 
cronicile de la meciurile susți
nute de vîlcenl am întîlnit 
frecvent precizările: „atac slab, 
lipsit de eficacitate", „apărare 
disperată, pentru menținerea 
rezultatului". Situația grea a 
fost generată si de faptul că 
doi dintre jucătorii legitimați 
pe o perioadă de un an (Bel
deanu și Boldici) n-au ajutat 
echipa pe măsura experienței 
lor: accidentările i-au „ales"
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Tot cu același scor l-a învins, 
în continuare, și pe iranianul 
Davood Jamali. A urmat par
tida cu favoritul principal, so
vieticul Kadji Rașidov. Dar,
tînărul nostru luptător a
abordat acest meci cu mult 
curai. preluînd inițiativa
chiar din start. El a atacat din
toate pozițiile și, la capătul 
celor două reprize, a repurtat 
o victorie clară la puncte : 
7—3. Marcat după efortul de
pus. Dănut Prefit a reintrat, 
în arenă pentru o altă întîlni- 
re extrem de dificilă, cu bul
garul Nedeîcio Dimitrov. A- 
tent la înșelătoarele procedee 
tehnice încercate de aces
ta, Prefit a așteptat momen
tele favorabile, pe care le-a și 
fructificat, cîștigînd. în cele 
din urmă. Ia puncte : 3—2.
Trecut și de acest adversar, 
tînărul nostru luptător a 
încheiat repede „conturile" 
din ultima partidă a seriei, 
cu Imre Simita (Ungaria), pe

care l-a învins înainte de li
mită, prin superioritate teh
nică (12—0). Victorios pe li
nie. Dănuț Prefit a cucerit 
primul loc in serie și totodată 
s-a calificat pentru finala 
„mare" (locurile 1—2). Ce
lălalt finalist a fost Song 
Yun (R. P. D. Coreeană), un 
luptător foarte rapid și deose
bit de „viclean". Dănuț Prefit 
a luat un bun avantaj la fi
nele primei reprize (4—2),
pe care l-a majorat în cea de 
a doua la 8—2, rezultat cu care 

’s-a încheiat finala și astfel 
juniorul român a cucerit me
dalia de aur $1 titlul de cam
pion mondial, intr-o manieră 
cu adevărat strălucită. Bravo. 
Dănuț !

Vicecamplonui mondial al 
categoriei 130 kg. Petrișor 
Cruceanu (din satul Păncești, 
comuna Sascut. județul Bacău ; 
a debutat în 1981 la C. S. O- 
nesti. avîndu-1 ca antrenor pe

Cornel Cristuț: de puțin timp 
transferat la Steaua), a a- 
juns în finală după o suită de 
5 victorii : b. tuș Vivet Amet 
(Cuba), b. superioritate tehni
că Mohamed Mohamed (E- 
gipt), b.s.t Max Weyerer 
(R. F. Germania), b.p. (4—3) 
Dimiter Marinov (Bulgaria) și 
b.s.t. Denir Mahmut (Turcia), 
în finala cu sovieticul Oîeg 
Naniev a terminat la egalita
te prima repriză (3—3). a a- 
vut. apoi, avantaj de un punct 
(4—3) în cea de a doua, dar a 
fost contrat la un salt și a 
pierdut la puncte : 4—7.

Dintre ceilalți juniori 
români, Romică Rașovan (cat. 
48 kg) și Octavian Țenț (70 
kg) s-au clasat ne locul 4, iar 
Ștefan Vizitiu (75 kg) a ocu
pat locul 5.

Un bilanț bun, pentru care 
se cuvin felicitări sportivilor 
și antrenorilor de la lotu
rile reprezentative: Nieolac 
Pavel, Petre Coman, Alexan
dru Geantă, Gheorghe Uri an 
Si Alexandru Motorga.

14. CHIMIA 34 12 5 17 36-53 29
• Puacte realizat* : M (procentaj <2,4 la sută) ; a < '

14 de puncte pe teren propriu «14 1» deplasare.
• Gclgeterii echipei : Carabageac 7 goluri, Treschln «1 Blca g 

— dte 4, Vergu, Verigeanu șl Basno — cite 3. Cireașă, ** 
da. Cinci, Lazăr, Teleșpan, Deaconescu, Beldeanu, 
șt Apcuța — 
torta) și Matei (F. C. Olt)

obținut fi
. ___

M. Pre- 
Scirlete

i

elte unul. Neamțu („U“ Cluj-Napoca), Nițu (Vie-
. el (F. C. Olt) — elte un autogol. fi

• Jucători folosiți : 14 ; Verigeanu 31 de meciuri, Basno, fi
M. Preda, Cireașă și Bica — cite 31. Ohrabageac 10, Laz&r M. fi
Vergu 17, Cineă M. lovan 15, Pavel 22, Teleșpan, A nouța și
Treschln — dte 20, Beldeanu 14, V. Preda și I. Gheorghe — fi
dte 10, Scirlete 0, Deaconescu 7, Udrea 4, Ghiță și Boldlcl — fi
dte 1, Volcu 2. C. Gheorghe — unul. fi
• A beneficiat de 1 lovituri de )a 11 m : 2 transformate (am- fi 

bele de Basno), una ratată (Verigeanu).
• Cartonașe galbene : 40 ; cele mal multe : M. Preda 4. 0
• Cartonașe roșu : Cireașă (etapa a 17-a).ŝ

\XWX\XXXX\XX\X\\\\\X\\XX\XX\WX\\XXX^^

ne cei buni: Pavel, Teleșpan, 
Treschln. Cinei — rămași în 
afara formației cel puțin cîte 
3 etape: Ion Gheorghe și An- 
euța au fost îndisciplinați, evo- 
luind sub randamentul așteptat; 
lotul echipei este „subțire", ti
nerii încercați — Voieu și Ghi- 
tă — nedovedindu-se încă apți 
pentru Divizia A. Așa se ex
plică alunecarea pe tobogan a 
divizionarei din Rm. Vîlcea si 
înlocuirea (în ultimele cinci e- 
tape) a antrenorului M. Pigu- 
lea cu Basno si Catargiv. ei 
urmînd să antreneze echipa, 
după cîte ni s-a comunicat, si 
in sezonul 1986/1987.

Evident. Chimia a avut si ea 
„lideri". Cireașă (un tînăr care 
promite mult) si 
au ocupat locurile 
mentele pe posturi 
natului, iar Cinci 
alături 
du-se Basno si 
Dar cam atît. 
viitorul echipei 
ce urmează să

Carabageac
4 în clasa- 
ale campio- 
— locui 5, 
evidențiin- 

Lazăr.
de aceștia

tînărul
Gîndindu-ne la 
în campionatul 
înceapă, apre-

v.

ciem că el va fi presărat de 
unele greutăți. Cireașă si Bica 
vor pleca, „stilpii" echipei au 
niște ani (Cinci — 34 de ani. 
Carabageac 32, Basna — 
29, Preda — 29, Teleșpan
— 28). Și atunci ? într-o
discuție cu președintele clu
bului, Gheorghe Udrea (ales 
înaintea returului), am 
cîteva dintre planurile 
itor: „Județul Vîlcea 
rămîne fără echipă în 
A... vom schimba din 
cum se spune, generațiile., 
vom depista jucători buni de 
Ia eehipeîe din divizia 
activează în județ... nu 
mai pune speranțe in 
de Divizia A din afara 
Iui... vom acorda o 
deosebită ridicării copiilor 
juniorilor vilceni".

Printr-o politică fermă si 
prin muncă susținută, Chimia 
Rm. Vîlcea poate să ridice 
ștacheta performantei.

aflat 
de vi- 
nu va 
Divizia 

mers.

C care 
ne vom 
jucători 
Județu- 
atentic 

si

Modesto FERRARINI

AU ÎNCEPUT JOCURILE DE VERIFICARE
In paralel cu antrenamentele 

specifice acestei perioade, echi
pele divizionare au începui și 
seria meciurilor de verificare. 
Iată unele amănunte de la cî- 
ieva dintre partidele disputate la 
sfîrșitul săptămînii trecute:

GLORIA filSTRITA — 
STEAUA 1—1 (0—0). Campioa
na a evoluat la Bistrița, în 
compania divizionarei B. cu 
care a terminat la egalitate: 
1—1 (0—0) prin golurile mar
cate de Șuragău — min. 56, 
pentru gazde, si Turcu (min. 
83). Steaua a folosit următo
rul „11“: Stîngaciu — Ivan, 
Bumbescu. Belodedid, Bărbu- 
lescu — T. Stoica, Balint, B6- 
loni, Majaru — Lăcătuș, Pițur- 
că (au mai Jucat Radu II, Tur
cu. Pistol si Bălan). (I. Toma- 
coresp.).

F.C. CONSTANTA — BIAST 
GLIWICE (Polonia) 3—0 (3—0). 
Au înscris: Iovănescu (min. 5), 
Udrică (min. 17) si Mihăilă 
(min. 20). (C. Popa-coresp).

„U“ CLUJ-NAPOCA — UNI
VERSITATEA CRAIOVA 0—1 
(0—1). Craiovenii au cîștigat 
prin golul înscris de către Rada, 
în min. 15. Au evoluat echipele: 
„U“: Caval — Meszaros Neam- 
țu, Ciocan, I. Mureșan — _A. 
Stoica, Mujnai, Sfeșnic — Cîm-

LOTO-PRONOSPORI INFORMEAZĂ
NUMERELE EXTRASE

LA TRAGEREA „LOTO 2" 
DIN 20 IULIE 1986

EXTRAGEREA I : 39 38 62 20
EXTRAGEREA A II-a : 43 65 

47 35
EXTRAGEREA A III-a 20 4 

9 49
FOND TOTAL DE CIȘTI- 

GURI : 646.903.

peanu, Fîșic, Matei (au mai ju
cat : Iașko, Dobrotă, Popicu, 
Bagiu, Trîmbițas, Sabou, Biro) ; 
UNIVERSITATEA: Lung — A. 
Popescu Săndoi, Cioroianu, 
Mănăilă’ — Gh. Popescu. Biță, 
Irimescu — Bîcu, Geolgău. Rada 
(au mai jucat: Negrilă, Tilihoi, 
Prună, O. Popescu, Stoica, Ba
dea, Anton). (I. Lespuc-coresp.).

F.C.M. BRAȘOV — SPORTUL 
STUDENȚESC 1—1 (0—0). Meci 
frumos urmărit de peste 7 000 
de spectatori ! Autorii goluri
lor : Avădanei (min. 56), res
pectiv Hagi (miri. 67). F.C.M. : 
Santa — Băle 1, Moldovan, 
Naghi, Șulea — tureșan, Șer- 
bănică, Avădanei, C'adar — Ben- 
ța, Barbu (au m i jucat : Pol- 
gar V. Ștefan, Henika, Cîm- 
pean, A. Vasile, Dumitriu) ; 
Sportul Studențesc : Speriatu — 
M. Marian, Pană, Cazan, Mun- 
teanu II — Țicleanu, Cristea, 
Bozeșan I, Hagi — Terheș, Co- 
raș (au mai fost folosiți: M. 
Popa, Popescu, Burchel, Iorgu- 
lescu II).

Sîmbătă, la Rupea, F.C.M. 
Brașov a terminat la egalitate. 
0—0, cu divizionara C, Cimentul 
Hoghiz. (C. Gruia și I. Blaga- 
coresp.).

POIANA ClMPINA — VIC
TORIA BUCUREȘTI 1—1 (0-1). 
Aflată la Cîmpina, în pregătiri, 
divizionara A a jucat cu noua 
promovată în divizia B, Poiana, 
cu care a terminat la egalitate. 
Au marcat: Iordache (min. 6) 
pentru Victoria, respectiv Stan, 
din 11 metri' (min. 42).

Victoria a aliniat formația: 
Nițu — Vlad, Purdea, Zare, P. 
Petre — Adolf, Cățoi, Balaur, 
Iordache — Lala, Nica (au mai 
jucat : Topolinschi, Mirea, Ursu).

„POLI" TIMIȘOARA — ME
TALUL BOCȘA 3—1 (1—1). Au
torii golurilor : Sabou (min. 24), 
Vlătănescu (min. 70) și Varga 
(min. 90), respectiv Otiman 
(min. 14). (C. Crețu-coresp.).



Au început Campionatele Europene de juniori la tenis de masă

ÎN PRIMA ZI, ECHIPELE ROMÂNIEI VICTORIOASE Pt TOATA LINIAIll I llllvlfl LI,
LOUVAIN LA NEUVE, 20 

(prin telefon). In cele două 
săli ale Centrului sportiv 
Blocry din localitate au înce
put. duminică 
trecerile celui de al 
Campionat European de 
niorî și cădeți la tenis 
masă, la startul căruia 
prezenți 350 de juniori si _ 
nioare din 35 de țări. Dispute
le se anunță deosebit de echi
librate. reprezentanții țării 
noastre fiind cotați printre fa- 
voriți. Ei au confirmat aceas
ta. deocamdată, prin victoriile 
obținute : toate cele 4 forma
ții au incheiat ciștigătoare pri
mele întîlniri susținute. Re
marcăm îndeosebi comporta
rea bună și foarte bună a lui 
Călin Toma. Călin Creangă, 
Kings Lohr, Anca Cheler. A- 
tl.'iana Năstase.

Primii au intrat în întreceri 
cadeții, care au învins cu 3—0 
formația Portugaliei : Crean
gă — Armenio 21—12* 21—14, 
Zoltan — Rogeiro 21—12, 21—

dimineață. în-
29-lea 

ju
de 

sint 
ju-

11, Creangă, Zoltan — Rodri- 
guez, Rogeiro 21—13. 21—16.
Succesul a fost repetat și în 
meciul cu selecționata Luxem
burgului : Creangă — Oth 
21—10, 21—9, Zoltan — De Je- 
sus 21—11. 21—11, Creangă,
Zoltan — Scaus. Caenaro 21— 
17. 21—11, precum și in cel cu 
echipa Italiei : Creangă — 
Aquila 21—13, 21—14. Zoltan — 
Ricci 21—16, 21—13, Creangă, 
Zoltan — Matioli, Seoda 21—15, 
21—10. Tot cu 3—0 au ciștigat 
și junioarele partida cu e- 
chipa Țării Galilor : Lohr — 
Wreiht 21—11, 21—5. Cheler — 
Thomas 21—9. 21—6. Lohr,
Cheler — Wreiht. Thomas 21— 
10. 21—14. Debut bun și pen
tru juniori, ei cîștigînd cu 5—2 
meciul cu formația Austriei : 
Ignat — Karnowski 21—15. 21— 
19, Hettman — Gsodom 17—21, 
23—25, Toma — Slager 21—8, 
13—21, 21—9. Ignat — Gsodom 
17—21. 19—21. Toma — Kar
nowski 21—13, 21—15, Hettman 
— Slager 20-22. 21—12. 21—7.

Toma — Gsodom 21—16. 21— 
17. La meciul lor de debut, 
cadetele au reușit să depă
șească și emoțiile și formația 
Scoției cu 3—1 : Năstase — 
Hook 21—12, 21—13. Rășcanu — 
Hurry 16—21, 20—22, Năstase. 
Rășcanu — Hurry, Hook 21— 
15. 21—18, Năstase — Hurry
21—12. 13—21. 21—18.

Alte
Olanda
— Elveția
Cehoslovacia 
Suedia r- Irlanda 
Danemarca 3—1. 
Luxemburg 3—0. ___
Finlanda 3—1. Austria — Fran
ța 3—2, Ungaria — Scoția 3—0, 
Olanda — Belgia 3—2 ; cădeți : 
Suedia — Luxemburg 3—0, 
Italia — Austria 3—1. -Belgia — 
Norvegia 3—0. Cehoslovacia
— Finlanda 3—0. U.R.S.S. — 
Norvegia 3—0. Anglia — Po
lonia 3—0. Ungaria — Irlanda 
3—0 î cadete : Austria — Sco
ția 3—2, Belgia — Spania 3—0. 
Ungaria — Portugalia 3—0, 
Franța — Italia 3—0. R. F. 
Germania — Polonia 3—1. Sue
dia — Luxemburg 3—1. Olanda
— Turcia 3—2. întrecerile con
tinuă.

rezultate : Juniori :
- Irlanda 5—1. Belgia 

5—1 ; junioare : 
Grecia 3—1, 
3—0. italia — 
U.R.S.S. —
Anglia —

AUSTRIA-ROMÂNIA 2-2 ÎN „CUPA DAVIS"

Astăzi incep Campionatele 
Europene de natatie pentru 
juniori, din Berlinul Occiden
tal. o dată cu primele meciuri 
In cadrul competiției de polo. 
Echipa țării noastre Intîlnește 
la debut formația Turciei. în- 
tr-un mecj contînd pentru 
grupa B. pe care tinerii po- 
loiști români speră să o cîș- 
tige. ceea ce ar însemna reve
nirea în „A".

înotătorii și săritorii se 
vor prezenta la start joi. Stela 
Pura este una dintre favorite, 
în probe de liber șau fluture. 
Cu șanse concurează si cele
lalte trei înotătoare rpmâne 
prezente la C.E. — Andreea 
Szigyarto, Luminița Dobres- 
cu, Ramona Terșanschi. In 
concursul de sărituri în apă 
participă și foarte tînăra noas
tră sportivă Daniela Popa.

Emanuel FANTANEANU

• Partida decisivă, riustcr
BAD KLEINKIRCHHEIM, 20 

(prin telefon). După ce în pri
ma zi a întîlnirii dintre forma
țiile Austriei și României, con- 
tind pentru semifinala Zonei 
europene A a „Cupei Davis", 
tenismanii noștri au pierdut 
primele două partide de sim
plu, ei au reușit — duminică 
seara — să restabilească echi
librul: 2—2. Simbătă, în întîl- 
nirea de dublu, Florin Segăr- 
ceanu și Andrei Dirzu au ciști
gat net, in trei seturi, in fața 
cuplului austriac' Thomas Mus
ter — Alexander Antonisch : 
6—4, 9—7, 6—3. A fost o par
tidă de mare luptă, în care 
perechea noastră și-a demon
strat 
tehnic

Din 
Horst . _
al întîlnirii, australianul Peter 
Dumovic, a acceptat înlocuirea 
acestuia cu Alexander Anto
nisch. Jucătorul austriac a dat, 
astfel, replica lui Florin Segăr- 
ceanu, in cel de-al treilea meci 
de simplu. Disputa a fost dra
matică clipă de clipă, schim
burile de mingi fiind repezi ca 
pe o suprafață de iarbă, deși 
s-a jucat pe zgură. Distribuin- 
du-și admirabil energia și pu
terea de concentrare, la capătul 
a 6 ore și 15 minute, Segărcea- 
nu l-a întrecut eu 4—6. 16—14, 
6—8, 6—1, 7—5 pe Antonisch.

Cel de al cincilea meci, de
cisiv, dintre Thomas Muster 
(loc 62 în clasamentul mondial) 
și Andrei Dirzu se va disputa 
luni după-amiază.

- Dinu, sc joacă azi
ROMANIA - IRLANDA 2-1

ÎN „CUPA FEDERAȚIEI" 
LA TENIS (F)

La Praga, în primul tur aî 
„Cupei Federației", reprezenta
tiva feminină a țării noastre a 

2—1 echipa Irlan- 
— Nicholson 6—1, 
— Thornton 4—6, 
Tache, Moise — 
O’Ohalloran 3—6,

întrecut cu 
dei: Tache
6— 1, Moise 
6—1, 6—0, 
Nicholson,
7— 6, 4—6.

ALTE MECIURI

CAMPIONATUL MONDIAL DE BASCHET
MADRID, 29. „Palacio de tos 

Depones- din capitala Spaniel a 
fost scena pe care s-au desfășu
rat ultimele secvențe ale acestui 
al X-lea Campionat Mondial 
masculin de baschet. Ca de fie
care dată, surprizele n-au lipsit 
pe parcursul întrecerii, dar, în 
linii mari, clasamentul final re
flectă destul de fidel raportul de 
forțe dintre cele 24 de formații 
participante șl, mai ales, dintre 
cele 12 care au trecut de prima 
fază a eliminatoriilor.

In meciurile finale, de simbătă. 
pentru desemnarea locurilor din

clasament, au fost Înregistrate 
rezultatele : 3. Iugoslavia — 4.
Brazilia 117—91 (59-47)... 7. Israel 
— 8. Canada 97—84 (64—45)... 11. 
Cuba — 12. Argentina 85—81
(45—43).

Rezultatele partidelor de dumi
nică (1-2 U.R.S.S. - S.U.A., 5-6. 
Spania — Italia. 9—10. R.P. Chi
neză — Grecia) nu ne-au parve
nit pînă la închiderea ediției.

tn ultima zi a întilnirilor pre
liminare : Italia — Israel 100—78, 
Grecia — Argentina 102—88. R.P. 
Chineză — Cuba 93—78.

SPLENDIDE VICTORII LA C.M. DE LA ATENA
(Urmare din pag. 1)

rean, campioana europeană în 
1985. se prezentase la startul 
grupei preliminare după o 
recentă entorsă, care nece
sitase multă grijă în ultima 
perioadă de timp, fapt care a 
fost, de altfel, evident în reți
nerea cu care ea a abordat 
seriile calificative (s-a cla
sat doar pe locul trei). Apoi, 
mezina lotului nostru. Simona 
Staicu (15 ani), a fost antre
nată intr-o busculadă, in seria 
sa. căzînd la intrarea în ulti
mul tur. fapt care a obligat-o 
apoi la un sprint prelungit, 
foarte obositor, pentru a pu
tea obține, totuși, calificarea.

In finală, însă, după o cursă 
dominată tactic de alergătoa
rele n istre. cînd mai rămăse
seră 600 m pînă la linia de 
sosire. Simona Staicu a atacat, 
ieșind din mijlocul plutonului 
de alergătoare. Ana Pădurea», 
atentă, l-a „prins" trena, pen
tru ca la rîndu-i. la intrarea 
în ultimul tur. să Iasă in față. 
Bă impună tempoul care-i con
venea și să nu mai cedeze în- 
tlictatea 
cînd-o 
sprint, 
cursei,
mondială a 
alergăloarea 
din Kenya.

Ana Pădurean, din Bistrița, 
a înregistrat acum, la Alena, 
o splendidă victorie, care o 
consacră la nivel mondial. Ea a 
fost cronometrată cu rezultatul 
de 4:14,63. Următoarele clasate 
au înregistrat: Cliirchîr 4:16,59 
și Snezana Pajkiei (Iugoslavia)

pînă 
printr-un
Pe 
po

în final. între- 
spectaculos 

parte a 
campioană 
de 800 m. 

i Chirchir.

ultima 
recenta 
cursei <

Selina

4:16,03. Cealaltă alergătoare ro
mână, Simona Staicu, a inche
iat întrecerea pe locul 
4:22,78.

Cursa feminină de 
marș a prilejuit un 
succes sportivei Van Wang, din 
R.P. Chineză, cronometrată cu 
timpul de 22:03,65. Să fim sin
ceri, am așteptat mai mult de 
la concurenta noastră Mihaela 
Dâogăroiu, care s-a clasat 
pe locul opt, cu 24:06,24.

în sfirșit, fetele noastre 
au în față, duminică, doar 
ticiparea la ștafeta de 4X400 m, 
dar finala va avea loc mult mai 
tîrzîu decît ora la care este e- 
fectuată această transmisie 
lefonică.

Indiferent însă de acest 
zultat, pe care-1 dorim a fi 
mai bun, apreciem 
participarea junioarelor 
mânia la prima ediție 
pionatelor Mondiale a 
cununată de succes, 
general al acestei 
cuprinde : două medalii de aur 
(Ana Pădurean — 1500 m și 
Cleopatra Pălăcian — 3000 m), 
o medalie de argint (Alina 
Astafei — săritura in înălțime) 
și două medalii de bronz (Ar 
driana Dumitru — 800 m și Do
rina Calenic — 3000 m).

opt, cu

5 km 
meritat

abia

mai 
par-

te-

re-
cît
cătotuși 

din Ro- 
a Cam- 
fost în- 
Bilanțul 

participări

superioritatea pe plan 
și fizic.
cauza accidentării lui 

Skoff, arbitrul principal

Alte rezultate înregistrate in 
Cupa Davis, In turul doi: grupa 
mondială: Ciudad de Mexico: 
Mexic — S.U.A. 1—3 (Maclei — 
Mayotte 2—6, 13—11, 6—4, 6—4.
Lavalie — Gilbert 4—6, 4—6, 6—3. 
4—6, Perez, Lozano — Flach, Se- 
guso 7—5, 3—6, 3—6, 3—6); Baas- 
tad: Suedia — Italia 3—0 (Wilan- 
der — Cane 6—8, 6—2. 6—3, 6—4. 
Nysțrom — Panatta 6—2. 6—3, 6—1, 
Nystrom, Wilander — Cane. Pa
natta 6—4, 7—5, 6—2); Sarajevo: 
Iugoslavia — Cehoslovacia 0—3 : 
Wimbledon: Marea Britanic — 
Australia 0—3 (Bates — Cash
4— 6, 7—9, 4—6, Castle — McNamee
5— 7, 1—6, 2—6, Bates, Dowdes-
well — Cash, Fitzgerald 1—6, 
5—7, 4—6).

Zona asiatică (semifinale), la 
Kuamoto: Japonia — R.P. Chi
neză 4—1; la Seul: Coreea da 
Sud — Thailanda 5—0.

Zona americană (semifinale), la 
Sao Paulo: Brazilia — Chile 
0—3: la Buenos Aires: Argentina 
— Peru 2—1.

Zona europeană (semifinale), 
grupa A. la Moliets: Franța — 
Bulgaria 3—0: grupa B, la Buda
pesta: Ungaria — Elveția 1—2.

JOCURILE SPORTIVE INTERNATIONALE DE LA MOSCOVA
(Urmare din pag. 1)

sau mal puțini sorți de izbîndă, 
gimnaste făcînd parte din re
prezentativele naționale ale al
tor țări. Am avut foarte plăcuta 
surpriză ca această întrecere să 
fie dominată de cea mai tinără 
dintre competitoare, gimnasta 
română Gabriela Potorac, care 
a evoluat cu remarcabilă ma
turitate și măiestrie, fără pic 
de trac (deși ar fi fost firesc 
și de înțeles !). Ea s-a clasat 
pe locul patru, cu 77,000 p. 
Potorac activează la S.C. Bacău 
(club care a dat gimnasticii fe
minine române atîtea sportive 
de valoare) șl a fost pregătită 
de soții Mariana și Mircea Bi- 
bire. Pe locul opt a terminat 
concursul Mirela Sidon, iar pe 
14 Liliana Stanciu. Deci juni
oarele noastre s-au aflat toate

CLEOPATRA PllACIAH.
UN PALMARES DE MARE ATLETĂ!

Deși nu are decît 18 ani, 
Cleopatra Pălăcian este totuși 
o atletă cu un palmares cu 
care nu se pot lăuda prea 
multe sportive, chiar dintre 
senioare. Elevă a profesoarei 
Mariana Mladin, Pălăcian con
firmă, cum nu se poate mai 
bine, dictonul potrivit căruia 
„valoarea nu așteaptă numă
rul anilor !“.

Cleopatra s-a născut la 
Deva, la 3 ianuarie 1968. A 
deprins „secretele" alergării 
la școala, de acum renumită, 
din Deva. Și le-a deprins bine 
de la bun început. La „Con
cursul Prietenia", unui dintre 
cele mai reputate din lume, a 
ciștigat în 1983 proba de 1500 
m (4:13,85), în 1984 pe cea de 
3000 m 
1985. de 
(9:14,56).
Iergătoare __ _______  __
1967. de la debutul competi
ției, și pînă astăzi, cu trei 
anț de victorii consecutive la 
activ! Anul trecut, la Cottbus, 
a devenit campioană de juni
oare a Europei, cu 9:06,69. iar 
acum, lată, este și campioană 
de junioare a lumii.

Iată-i și evoluția rezultate
lor : 1983 : 6:18,8 — 2000 m ;
1983 : 2:13,8 — 800 m ; 4:13,85'
— 1500 m, 9:22.64 — 3000 m ;
1984 — 4:09,57 — 1500 m, 9:06,75
— 3000 m ; 1985 : 4:15,68 —
1500 m, 9:05,52 — 3000 m.

Așteptăm cu încredere 
voluțla-l viitoare. (R. Vilara).

in prima jumătate a clasamen
tului general ! Ceea ce apreciem 
că este foarte grăitor, mai a- 
les avînd în vedere vîrsta lor 
și faptul că, practic, au fost 
niște debutante la o competiție 
de asemenea - .
nu uităm că, 
nastică, între 
16 ani este o 
de mare.

Simbătă, in
parate, Mirela Sidon (compo
nentă a C.S.Ș. Triumf București, 
unde-i are ca antrenori pe E- 
lena Ceampelea, Ștefan Gali și 
Eliza Stoica), s-a prezentat ex
celent și a obținut o onorabilă 
medalie de bronz, la sol. cu 
19,625 p. Concursul la sol, ca 
și Ia celelalte aparate, a fost 
dominat de excelentele gimnas
te sovietice - -- - - -
șunova 1 
19,800 p, 
(S.U.A.) 
19,550 p...
paralele : 1. Șușunqva 19,950 p, 
2. Kolesnikova 19,650 p. 3. Che 
Milhyang (R.P. Chineză) 19,550 
p... 5. Potorac 19,425 p ; bîrnă 
— 1. Kolesnikova 19.800 p. 2. 
Șușunova 19,725 p ; sol — Șu- 
șunova 19,875 p. 2. Omclianciuk 
19,800 p, 3. Sidon 19.625 p... 7. 
Potorac 19,450 p.

în competiția de judo, la cat. 
semiușoară, Ilie Șerban a ocu
pat locul V. Titul a revenit so
vieticului Hamenkoiev, care a 
dispus de compatriotul său 
Glivuk.

Rezultatele finalelor competiției 
pugilistice: cat. scmimuscă:
Munchan b. p. Abdrakmanov 
(ambii din U.R.S.S.); cat. mus
că: Johnson (S.U.A.) b.p. Biljus 
(U.R.S.S); cat. cocoș: Artemiev 
b.r.s.c. rep. 3 Hdrian (ambii din 
U.R.S.S.); cat. pană: Ka-zarian 
b.p. Șahtirlan (ambii din

anvergură. Și să 
mai ales la gim- 
a avea 13 ani și 
diferență extrem

concursul pe a-

sărituri — 1. Șu-
19,863 p, 2. Sevcenko

3. Joice Wilborn 
19,688 p, 4. Potorac 
6. Sidon 19,300 p ;

Mirela S:don
u.R.s.s.): cat. seml-ușoară: 
zarov (U.R.S.S.) b.p. Ellis 
(S.U.A.); cat. ușoară: Rujnikov 
(U.R.S.S.) b.p. Pedroza (Venezu
ela): cat. semimljlocie: Ostrovski 
b.p. Trocenko (ambii din 
U.R.S.S.); cat. mijlocie mică:
Akopkoian b.p. Egorov (ambii
din U.R.S.S.) : cat. mijlocie: Ta- 
marov (U.R.S.S.) b.p. 
(S.U4.); cat. semi-grea: 
nazov b.p. Karaev (ambii 
U.R.S.S.): cat. grea: Sibie” b.p. 
Baîa.l (ambii din U.R.S.S.): cat. 
super-grea: Iakovlev b.p Miro- 
nijcenko (ambii din U.R.S.S.).

Luptă extraordinară în finala 
turneului masculin dc volei. 
Reprezentativa U.R.S.S. a reu
șit să cîștigc cu 3—2 în fata 
formației S.U.A., după ce fusese 
condusă cu 2—0. Deci : 3—2
(—8. —8. 11, 14, 10). Pentru lo
cul 3 : Japonia — Franța 3—1 

8. 13): pentru locul 5:
— Cehoslovacia 3—2 
r—13, 14, 9) ; pentru 
Polonia — Brazilia 
—10, 11,‘6).

(—13, 7 
Bulgaria
(—11, 6, 
locul 7 :
3—1 (16,
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W TURUL FRANJEI, UN NOU

EXAMEN DIFICIL - ALPU

CONCURSUL PRIEEENIA LA HALTERE
PRAGA, 28 (Agcrpres). In orașul cehoslovac Kosice au început În

trecerile Concursului Prietenia la haltere, competiție rezervată 
sportivilor juniori din țările socialiste.

tn limitele categoriei* 60 kg. halterofilul român Dan Morar s-a 
situat pe locul 3, cu un total de 230 kg (110 kg + 140 kg). Pc locul 
întîl s-a clasat bulgarul Dlmităr Anghelov — 260 kg (112,5 + 147,5 kg).

urmat de Santiago Amador (Cuba) — 255 kg (115 kg ț- 140 kg).

GAP. După ce belgianul Frank 
Hoste a avut bucuria de a fi în
cheiat victorios etapa a 15-a a 
Turului Franței, de la Carcassone 
la Nîmes (2?5 km), în timpul de 
5.52:31, fără însă să fi Intervenit 
mutații însemnate în clasamentul 
general al competiției, în urmă
toarea etapă, de la Nîmes la 
Gap, caravana ciclista s-a în
dreptat spre un alt examen foar
te dificil, cel al Alpilor. Oricum, 
șl această etapă a fost foarte 
grea, mai ales că pe valea Rho- 
nului faimosul „mistral" sufla 
cu mal mult de 50 km/li (au fost 
porțiuni în care tăria vintului 
a depășit chiar 80 km/h!), ceea 
ce a croat suficiente necazuri 
bieților cicliști. Poate tocmai de 
aceea plutonul a arătat o oare
care indiferență pentru cele cite- 
va tentative de „evadare" ale u- 
nora dintre competitori. Iar în
drăzneții nu sau arătat prea 
dispuși cu un astfel de rulai 
,.ln corpore" în special corn po- 
nențil acestei formații multinațio
nale „La vie clalfe", din care 
fac parte, între alții. Hinault.

Lemond, Ruttiman ș.a. 
pare, echipa cea mai 
ioasă" la această ediție 
lui. fapt demonstrat șl ... __
trei victorii cucerite de cicliștii 
săi, în ultimele cinci etape de " 
' î acum. După americanul 

șl elvețianul Ruttiman, 
a 16-a, a fost ripdul 
francez Jcan-Francois 

să termine, cum spun 
„en fanfare". El a so-

Este, se 
„năbădă- 
a Turu- 
de cele

pînă 
Lemond 
in etap” 
tinărului 
Bernard 
francezii, 
sit la Gap în 7.39:34, urmat Ia 
3:02 de un grup de 10 alergători 
șl la mai mult de opt minute de 
grosul plutonului. Modificări in 
clasamentul general nu s-au pro
dus. astfel că Bernard Hinault 
deține primul loc cu timpul de 
75.24:20. El este urmat la 34 s de 
Grcg Lemond șl abia la 2:38 de 
elvețianul Urs Zimmermann.

în competiția feminină, etapa a 
opta a fost eîștigată de ciclista 
franceză Jeannie Longo (contra
timp pe 29 km) dar italianca 
Maria Canin», clasată pe locul 
4 în etapă, păstrează în conti
nuare tricoul galben.
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