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La Campionatele Mondiale de lupte greco-romane (juniori)

UN FRUMOS SUCCES ROMÂNESC:
ANTON ARGHIRA-CAMPION MONDIAL
e Bilanț remarcabil: o medalie de aur, două de argint (Radu Strubert

și Mircea Constantin) și una de bronz (Gabriel Bivolaru)

Anion Arghira

Duminică noaptea, la Sala 
Sporturilor din Schifferstadt 
(R.F.G.) au luat sfîrșit întrece
rile Campionatelor Mondiale de 
lupte greco-romane rezervate 
juniorilor. Spre satisfacția de
legației noastre, unul dintre ti
nerii reprezentanți ai României, 
Anton Arghira, a reușit re
marcabila performanță de a 
urca pe cea mai înaltă treaptă 
a podiumului de premiere, de
venind campion mondial la ca
tegoria 75 kg. Acest frumos 
succes a fost completat cu două 
medalii de argint, obținute de 
Radu Strubert (48 kg) și Mircea 
Constantin (60 kg), și una de 
bronz — Gabriel Bivolaru 
(+87 kg).

Proaspătul campion mondial 
Anton Arghira este legitimat la 
CS Muscelul Cîmpulung Muscel 
(antrenori Lucian Coman și

La încheierea Jocurilor Sportive Internaționale

ROMÂNIA - LOCUL IV

Ion Dragomir). Radu Strubert 
(acum la Dinamo) a început să 
practice luptele la CSS Lugoj 
(antrenor Aurel Ciosa). Mircea 
Constantin provine de la CSS 
Energia (antrenor Carol Badea), 
iar Gabriel Bivolaru a învățat 
să practice luptele la CSȘ 
Steaua (antrenor Petre Nemeș).

Pentru aceste frumoase reali
zări (din cei șase participant, 
patru au obținut medalii), me
rită sincere felicitări atit spor
tivii, cit și tehnicienii care 
le-au asigurat buna pregătire 
din ultima vreme : Ion Cor- 
neanu. Ion Cernea, Simion Po
pescu și Ion Dragomir.

Cele zece titluri de campioni 
mondiali au fost obținute de 
Ilan Bong An (Coreea de Sud)
— 48 kg, Pedro Favier (Cuba)
— 52 kg, Ivan Iliasov (U.R.S.S.)
— 56 kg, Șal Sakoupinov
(U.R.S.S.) — 60 kg, Attila Rep- 
ka (Ungaria) — 65 kg, Alfredo 
Issac (Cuba) — 70 kg, Anton 
Arghira (România) — 75 kg, 
Anatoli Baltenkov (U.R.S.S.) — 
81 kg, Roman Misicenko 
(U.R.S.S.) 87 kg — și Hector
Perea (Cuba) — +87 kg.

Cei mai talentați 
și mai ambițioși 
dintre purtătorii 
cravatei roșii cu 
tricolor, practicanți 
ai badmintonului, 
fotbalului, handba
lului și tenisului 
de cîmp — aproa
pe 700 de elevi — 
au fost protagoniș
tii finalelor pe ța
ră ale „Cupei Pio
nierul", competiție 
desfășurată în Mu
nicipiul Brașov, 
sub genericul Da- 
ciadei. O întrecere 
sportivă la patru 
discipline, un veri
tabil festival al 
sportului pionie
resc, finalele din 
orașul de sub 
Tîmpa au reliefat 
capacitatea orga
nizatorică a gaz
delor : alături de 
Consiliul județean 
Brașov al organi
zației pionierilor, 
C.J.E.F.S., Comite
tul județean U.T.C. 
și clubul sportiv 
Dinamo Brașov (pe 
bazele căruia s-au Festivitate de premiere ! Bucuria reușitei o
desfășurat meciuri
le. de handbal și 
tenis precum și fes
tivitatea de premiere a celor 
mai buni dintre participanți).

Să subliniem, pentru în
ceput, dublul succes al pionie
rilor din județul Bacău în com
petiția de badminton — două 
locuri I și ai celor din Iași și 
Mureș, cu cite un loc I. Aceste 
reușite nu reprezintă o nou
tate. ci o confirmare a dezvol
tării pe care o cunoaște aceas
tă foarte tinără ramură de 
sport printre cei mai tineri iu
bitori de mișcare din județele 
susmenționate. Dar badminto- 
nul este tot mai mult încu
rajat și în alte județe ale țării. 
Timiș, Bihor, Municipiul Bucu
rești, în Vaslui și Tulcea, în Să
laj și Prahova. Facem o men

trăiesc, in mod egal, toți copiii care au urcat 
pe podium... Foto : Gabriel MIRON

țiune pentru centrul sălăjean 
de la Crasna, precum și pentru 
cele de la Isaccea — Tulcea și 
Huși — Vaslui, care promit — 
la viitoarele ediții — poziții pe 
podium. Pînă atunci să notăm 
numele celor care au avut 
bucuria să se afle printre pre- 
miați la actuala ediție : Fete — 
11—12 ani : I. Mădălina Mili
tant (Iași), 2. Alison Steiner 
(Timiș), 3. Alina Robu (Bacău); 
13—14 ani : 1. Melania Mereu- 
ță (Bacău), 2. Eva Borbely 
(Mureș), 3. Animona Sandor 
(Timiș). Băieți, 11—12 ani :

Tiberiu STAMA
(Continuare in pag 2-3)

IN CLASAMENTUL PE NAȚIUNI
Ideca organizării acestei noi 

competiții, Jocurile Sportive In
ternaționale, a Cărei ediție 
inaugurală a avut loc în Uniu
nea Sovietică, între 4 și 20 
iulie, a fost foarte binevenită 
pentru sportul de pretutindeni, 
la întreceri luînd parte concu- 
îcnți din zeci de țări de pe toa
te continentele. Ideca unei mai 
bune cunoașteri reciproce, a în
tăririi prieteniei intre tinerii 
sportivi a fost, in fapt, axul 
director al acestei competiții 
polisportive, în cadrul căreia 
au fost consemnate numeroase 
rezultate de prestigiu, între 
care și noi recorduri mondiale 
la înot, atletism și ciclism.

România a fost prezentă cu 
o delegație cuprinzînd numc- 

#<?ase elemente tinere, de mare 
perspectivă uncie dintre ele — 
nu puține ! — debutante la o 
întrecere sportivă de o astfel 
de anvergură, cu o participare 
atit de masivă și de valoroasă. 
Faptul că sportivii noștri s-au

Campionatele Mondiale de atletism pentru juniori

ROMÂNIA - 5
ATENA. Prima ediție a Cam

pionatelor Mondiale de atletism 
pentru juniori, desfășurată în 
capitala Greciei, cu participa
rea atleților din tânăra genera
ție. din 150 de țări ale lumii (!), 
a cunoscut un frumos succes 
tehnic, organizatoric șl... al 
ideii în sine ! La acest mare 
festival al atleților juniori o 
bună comportare au arătat li
nele dintre reprezentantele 
României Socialiste care, în fi
nal, au avut un bilanț re
marcabil : 2 medalii de aur, 
1 de argint, 2 de bronz. La a- 
eestea se mai adaugă și cla
sările în diferitele finale, ceea 
ce arată potențialul actualei 
„promoții" de tineri atleți ro
mâni. Se cuvine însă să ară
tăm că au fost și destule ca
zuri în care rezultatele de la 
Atena, ale atleților noștri, au 
fost cu mult sub cele realizate 
pe siadioanele din țară !

Iată- câștigătorii la ultimele 
probe disputate : FEMEI : 

y
aflat printre învingători (sau 
printre fruntași !) la înot, atle
tism, gimnastică, haltere nu 
este deloc intimplător. Dimpo
trivă, apreciem că se continuă 
buna reprezentare a sportului 
românesc la marile competiții 
internaționale, cum au fost, 
spre exemplu, Jocurile Olim
pice de la Los Angeles, Uni
versiada de vară de Ia Kobe 
etc.

Dar, apropo de prestația spor
tivilor noștri la Moscova.: a- 
genția France Presse transmite, 
la încheierea întrecerilor, un 
clasament neoficial pe meda
lii. Iată-1: I. U.R.S.S. 118 aur 
+ 82 argint + 44 bronz = 244 ; 
2. S.U.A. 42+47+51=140, 3. R. D. 
Germană 7+11+10 >28, 4.
ROMANIA 7+5+6=18 ; 5. Bul
garia 4+7+20=31 ; 6. Polonia, 
2+3+6=11 etc. în total, spor
tivi din 13 țări au cucerit me
dalii de aur, iar alții, din 32 de 
țări, au obținut medalii...

MEDALII, DIN CARE 2 DE AUR!
disc : like Wyludua (R.D.G) 
64,02 m ; 1x100 in: S.U.A. 43,78; 
1x100 m : S.U.A. 3:09,72... 5.
România 3:38,63 ; BĂRBAȚI : 
1500 m : Oanda Kirochi (Ke
nya) 3:44,62 ; 20 km pe șosea : 
Tadesse Gebre (Etiopia) 1.01:32; 
2009 m obst. : Juan Azcueta 
(Spania) 5:28,56 ; înălțime: Ja

„ȘCOALA ALERGĂRII^ DIN DEVA, LA ÎNĂLȚIME
Dintre campioanele, .de anul trecut, ale Europei, singurele 

care s-au menținut în frunte și acum, la „mondialele" de la 
Atena, au fost alergătoarele române Ana Pădurean șl Cleo
patra Pălăcian, colege și partenere de alergare la C.S.Ș. Cetate 
Deva.

Pădurean, campioana lumii la 1 500 m. s-a născut la Blaj, 
la 5 mal 19G9. Este elevă la Șe. generală nr. 7 din Deva, la 
chimie industrială. Antrenoare : Vasilica Scheible.

Evoluția rezultatelor sale : 1982 : 2 :12.6 — 800 m și 4:26,6 — 
1 500 m. 1984 : 2:07,57 — 800 m și 4:17,12 — 1 500 m, 1985 — 
2:04.96 — 800 m și 4:10,89 — 1 500 m. La C.E. de Junioare de la 
Cottbus ’85 a înregistrat 4:16,32.

Acum, la Atena, pe marele stadion de la Kalogreza. Ana 
Pădurean a fost superbă în efortul ei de a învinge. Și a 
învins !

Campionatele internaționale de călărie ale României

SPORTIVII NOȘTRI VICTORIOȘI 
ÎN CINCI DIN CELE ȘASE PROBE

SIBIU, 21 (prin telefon). 
Timp de trei zile, baza hipică 
din Sibiu, excelent amenajată, 
a fost gazda celei mai impor
tante întreceri a echitației ro
mânești, Campionatele interna
ționale de călărie ale Româ
niei, la care au fost prezenți 
sportivi din Bulgaria, R. D. 
Germană și România. Ediția din 
acest an a scos în evidență e- 
voluția bună a călăreților din 
țara noastră, care au terminat 
victorioși în 5 din cele 6 probe 
disputate.

în prima probă, dotată cu 
„Premiul de deschidere", s-au 
aliniat Ia start 38 de concurenți. 
Trei ' dintre aceștia au termi
nat parcursul fără greșeală, in- 
trind în baraj. Locul 1 a re
venit maestrului sportului Ale

vier Sotomayor (Cuba) 2,25 m ; 
triplu : Igor Parigin (U.R.S.S.) 
16,97 m ; 4x100 m : Marca Bri
tanic 39,80 ; 4x400 ni : S.U.A. 
3:01,90 — record mondial de ju
niori.

Următoarea ediție a C.M. va 
avea loc în 1988, la Sudbury, în 
Canada.

xandru Bozan (România), cu 
calul Bîlbor — Op pen., 40,0 ; 
2. Gruia Deac (România), cu 
Oiac — 0 p, 41,4 ; 3. Petăr Geor- 
giev (Bulgaria), cu Delikatna — 
4 p, 37,3 ; 4. Romulus Pas-
eovschi (România), cu Blaj — 
Va p, 113,3 ; 5. Mihai Alunescu 
(România), cu Gruia — 3 p, 
107,2 ; 6. Alexandru Bozan, cu 
Radiana — 4 p, 80,7.

Cea dc-a doua probă, dotată 
cu „Premiul C.S.M. Sibiu", des
fășurată după sistemul „alegeți 
punctele", a revenit sportivu
lui român Ionel Bucur, cu 
Lăstun, care a realizat 750 p, 
in 80,3 ; l-au urmat în clasa
ment : 2. Ulii Illinger (R.D.G.),

Baschetbalistele Junioare au ratat locul I la Balcaniadă

O INDIVIDUALITATE NU POATE 
SUPLINI JOCUL COLECTIV

Cea de a XXI-a ediție a 
Balcaniadei de baschet pentru 
junioare s-a încheiat zilele tre
cute în sala „Vrancea" din Foc
șani cu Succesul reprezentativei 
iugoslaviei. Victoria ar fi pu
tut reveni tot atît de bine și 
selecționatei țării noastre, dar 
ca a pierdut meciul decisiv cu 
principala contracandidată. Să 
încercăm însă să analizăm ceea 
ce a fost bine și ce nu în jo
cul fetelor noastre.

înaintea competiției se știa 
și se aprecia că lupta pentru 
întîietate se va da între echi
pele Bulgariei, României și 
Iugoslaviei. Aprecierea a fost 
justă doar în parte, deoarece în 
primul joc derby al întrecerii, 
România — Bulgaria (86—76), 
s-a văzut că adversarele noas
tre nu au un potențial prea 
ridicat și acest lucru a fost con
firmat în ziua următoare, cînd 
echipa Albaniei a învins, la

cu Alco — 690 p, 85,8 ; 3. Con
stantin Albert (România), cu 
Mult-iubit — 690 p, 86,1 ;
4. Alexandru Bozan, cu Radia
na — 650 p, 85,6 ; 5. Karl Heinz 
Michclun (R.D.G.). cu Doma- 
ner — 570 p, 88,2 ; 6. Rail
Blănkenburg (R.D.G.), cu Fox 
— 560 p, 88,2.

Sîmbătă. în cea de-a treia 
probă a concursului, dotată cu 
..Premiul C.J.E.F.S. Sibiu", la 
startul căreia s-au aliniat 16 
călăreți, pe primele trei locuri 
ale clasamentului s-au situat 
sportivi români, astfel : 1. Con-

Ille IONESCU — coresp.
(Continuare In pag 2—3)

rindul el. Bulgaria. Și în me
ciurile următoare sportivele ro
mâne au avut prestații bune, 
dezinvolte, sigure. Roxana Ște
fan a fost o adevărată lideră 
a echipei prin tot ce a făcut 
în teren (eficacitate, recupe
rări, pase, clarviziune) și a 
fost o îneîntare pentru toți cel 
care au văzut-o (tehnicieni, 
spocialișli, spectatori). Este o 
baschetbalistă de certă valoara 
și un cîștig clar pentru echipa 
reprezentativă de senioare. Cu
vinte frumoase și despre alte 
jucătoare : Ildiko Manasses, 
Tflade Enyedi și Elena Vasile, 
conducătoare de joc pe care și 
le-ar dori orice echipă. Se aș
teaptă de la ele o mai bună 
precizie în aruncările de la

Pau! 1OVAN

(Continuare în pag î—3)



„CUPA ELIBERĂRII* LA ATLETISM
Daniela Costian (disc) și Nicu Roată (suliță) au stabilit noi recorduri naționale

PITEȘTI, 21 (prin telefon). 
Stadionul din Trivale a fost 
iarăși gazda unei importante 
competiții atletice, interne, do
tată cu „Cupa Eliberării". Con
cursul a fost deschis atleților 
seniori, tineret și juniori I. Au 
fost obținute cîteva rezultate 
bune, intre care și un nou re
cord național la aruncarea dis
cului femei. Autoarea lui este 
tinăra atletă dinamovistă Da
niela Costian (antrenor loan 
Benga) care a aruncat discul la 
69,66 m, cu 16 cm mai mult 
decit măsura vechiul record al 
Florenței Crăciunescu, realizat 
anul trecut la Balcaniada de 
1a Stara Zagora. Un nou re
cord a înregistrat și sulițașul 
Nicu Roată (antrenor loan Sa- 
bău) cu 76,48 m. Vechiul record 
îi aparținea cu 75,04 m, tot de 
ta Pitești, anul acesta la „Cupa 
Federației".

Iată rezultatele fruntașilor : 
FEMEI : 100 m : Liliana Năsta- 
se (CSU Galați) 12,07 ; 200 m: 
Mihaela Ene (Poli Timiș.) 24,00; 
400 m s Elena Lina (Steaua) 
52,70 ; 800 m : Ilinca Mitrea 
(CSM Universitatea Craiova) 
1:59,88, Lina 2:01,19; 1500 m: 
Mitrea 4:05,07, Elena Fidatov

(Delta Tulcea) 4:05,50, Violeta 
Beclea (CSM Suceava) 4:05,82, 
Paula Ivan (Olimpia) 4:06,10, 
Viorica Ghican (Voința Tg. Jiu) 
4:06,45, Ana Barbu (Olimpia) 
4:07,26 ; 3000 m : Ivan 8:59,59 ; 
100 mg : Năstase 13,85 ; 400 mg: 
Gabriela Stănculescu (CSM- 
Univ. Craiova) 59,61 ; 10 km 
marș : Victoria Oprea (Voința 
Tg. Jiu) 49:04,0 ; lungime : O- 
limpia Constantea (Steaua) 6,21 
m ; înălțime : Monica Matei 
(Metalul) și Oretenia Iancu 
(Dacia Pitești) 1,80 m ; greuta
te : Simona Andrușcă (IEFS) 
19,67 m !, Livia Simon (CSM- 
Univ. Craiova) 18,78 m ; disc : 
Daniela Costian (Dinamo) 69,66 
m — record național, Mariana 
Ionescu-Lengyel (CSM Univ. 
Craiova) 66,00 m, Andrușcă 
62,12 m ; suliță : Eva Zorgo- 
Raduly (U-CSSA Cluj-Napoca) 
58,04 m.

BĂRBAȚI : 100 m : Radu A- 
babei (IEFS) 11,15 ; 200 m : Do
rin Mureșan (U-CSSA Cluj-Na- 
poca) 22,87 ; 400 m ; Horia To- 
boc (Steaua) 48,28, Petru Dră- 
goescu (Jiul Petroșani) 48,67 ; 
800 m : Nicolae Gombocz (CSM 
Sf. Gh.) 1:50,56 ; 1500 m : Au
gustin Barbu (Steaua) 3:44,46 ;

FINALELE „CUPEI PIONIERUL"
(Urmare din pag. 1)

L M. Ailincăi (Bacău), 2. Ad. 
Oltean (Mureș), 3. R. Teodo- 
rescu (București) ; 13—14 ani :
1. M. Stoica (Mureș), 2. D. 
Giurgiu (Bacău), 3. H. Haiduc 
(Sălaj). Am înțeles din dialo
gurile purtate cu reprezentanții 
județelor participante, că peste 
tot există dorința de a dezvol
ta acest sport, cu reale avan
taje pentru formarea de de
prinderi motrice și îndemînare.

Pentru handbal, observația că 
ieșenii s-au aflat în frunte și 
ta acest sport, prin intermediul 
echipei Scolii nr. 22 din muni
cipiul de reședință (23—18, în 
finală, cu cei de Ia Școala nr. 4 
din Baia Mare). Handbalistele 
și-au desemnat câștigătoarea 
prin echipa școlii din Plopeni — 
Prahova (în finală, 11—10 cu 
Școala 18 Craiova). Pe podium: 
au urcat, la fete : 1. Prahova,
2. Dolj, 3 Galați, iar la băieți : 
L Iași, 2. Maramureș, 3. Con
stanța. A fost o competiție de 
bun nivel tehnic, îndeosebi In 
cazul băieților, cu mențiuni 
pentru toate formațiile prezen
te pe podium.

Pasionantă ca de obicei, în
trecerea de tenis a scos în re
lief valoarea ridicată a pionie
rilor din județul Timiș, de 
două ori pe prima treaptă a po
diumului ! O frumoasă surpri
ză : o vîlceancă, la categoria 
11—12 ani, a dominat finala. 
Vîlcenii nădăjduiesc ca Mădă-

iina Alexe (despre ea fiind 
vorba) să nu reprezinte doar o 
floare izolată. Primii clasați : 
fete, 11—12 ani : 1. Mădălina 
Alexe (Vîlcea), 2. Alexandrina 
Stamatin (Maramureș), 3. Dana 
Ceclan (Alba) ; 13—14 ani :
1. Diana Trofin ((Caraș-Seve- 
rin), 2. Claudia Țăran (Alba), 
3. Angela Satmari (Bihor) ; bă
ieți, 11—12 ani : 1. Z. Oberst 
(Timiș), 2. D. Trif (Sălaj), 3. D. 
Săracu ((Giurgiu) ; 13—14 ani :
l. O. Sîrbu (Timiș), 2. I. Ivan 
(Călărași), 3. D. Vasilaș (Vil- 
cea).

Am lăsat la urmă fotbalul, 
cea mai Îndrăgită ramură 
de sport și printre copii... Suc
ces net al pionierilor din Ga
lați, elevi ai Școlii nr. 40, pre
gătiți de prof. Neculai Dordea 
(fost atlet, alergător pe 3 00C
m. ..). Rezultatele obținute: 1—0 
cu Argeș, 2—0 cu Cluj, 3—2 
cu Neamț și 8—1 (3—1) cu Ma
ramureș, In finala întrecerii, 
după alte trei victorii consecu
tive în zonă (11—0 cu Bacău, 
9—1 cu Tulcea șl 5—0 cu Bu
zău). Finala competiției, un au
tentic recital fotbalistic, cum 
numai fotbaliștii din școli știu 
să realizeze, a evidențiat cîte
va talente de excepție, de la 
gălățeni, printre care Andrei 
(libero), Negoiescu și Necula 
(mijlocași) și Grigore (atacant). 
Noua promovată în Divizia A, 
Oțelul Galați are, aici, la Școa
la nr. 40 din cartierul Țiglina, 
o pepinieră de nădejde !

5800 m: Gybrgy Marko (Steaua) 
14:22,18; 10 000 m : Marko
30:59,34 ; 110 mg : Ion Oltean 
(Știința C-ța) 14,67 ; 400 mg : 
Toboc 52,01 ; 3000 m obst. :
Gheorghe Neamțu (Prahova 
Ploiești) 9:08,16 ; lungime : 
Gheorghe Lina (Steaua) 7,55 m; 
triplu : Dan Simion (Victoria) 
15,81 m ; înălțime : Adrian 
Proteasa (Voința) 2,08 m ; pră
jină : Răzvan Enescu (Steaua) 
5,00 m ; greutate : Sorin Tiri- 
chiță (Metalul) 18,83 m ; suliță: 
Nicu Roată (IEFS) 76,48 m — 
record național, C-tin Chiriac 
(Victoria) 74,88 m ; ciocan : Al
bert Meheș (CSM Univ. Craio
va) 75,96 m, Nic. Bîndar (Me
talul) 72,58 m.

Asociația sportivă PTT, recu
noscută de ani și ani pentru 
contribuția pe care o aduce la 
dezvoltarea marșului din țara 
noastră, organizează în ziua de 
27 iulie, la ora 8, pe traseul 
din str. Maior Coravu, cea de a 
41-a ediție a „Circuitului Inter
național de marș PTT".

- - - -  POVESTEA - - - -
UNUI MARATON!
Maratonul a fost dintot- 

deauna piatra de rezistentă a 
oricărui alergător de fond, o 
probă privită mereu ou cir
cumspecție și cu o oarecare 
teamă, probabil avindu-se in 
vedere „isprava" lui FUipide, 
a cărui jertfă supremi l-a 
inspirat pe francezul Breal, 
să sugereze organizarea unei 
astfel de curse. Adevărul 
este că, In zilele noastre, bu
na pregătire asigurată temei
nic pe întreg anul, alimenta
ția, echipamentul etc., consti
tuie premise nu pentru a-l 
„imita- cumva pe Filipide, ci, 
dimpotrivă, pentru întărirea 
la alergător a capacității de 
efort, a sănătății, pentru dez
voltarea unui sumum de cali
tăți fizice și mai ales morale. 
Dar maratonul nu este insă o 
cursă pe 100 m, ci de... 
42,196 km !

Am simțit nevoia si rea
mintim acestea, deoarece zi
lele trecute, la Sibiu, la star
tul Campionatelor de maraton 
s-au aflat 76 de bărbați șt 
II femei, număr impresionant 
pentru atletismul nostru. Star
tul s-a dat comun și s-a 
alergat tn comun, pe același 
traseu. Doar clasamentele s-au 
făcut separat. Și totuși, pe lo
cul patru, tn ordinea trecerii 
liniei de sosire, după trei 
bărbați a încheiat cursa Elena 
Murgocl, din Tirgoviște, cu o 
performanță destul de bună 
(2.40:05) care i-a adus titlul 
de campioană a țării. A fost, 
In fapt, o reeditare a victoriei 
ei de anul trecut, cucerită tot 
la Sibiu.

Și o remarcă de ordin ge
neral, majoritatea competito
rilor au format-o începătorii 
tn ale maratonului. Ceea ce 
spune, desigur, mult I

Romeo VILARA

CAMPIONATELE INTERNAȚIONALE DE CĂLĂRIE ALE ROMÂNIEI
(Urmare din pag. 1)

stantin Albert, cu Mult-iubit — 
0 p, 86,3 ; 2. Gheorghe Păsă- 
rin, cu Produs — Op, 109,0 ; 
3. Romulus Pascovschi, cu Blaj
— Op, 109,5 ; 4. Alexandru Bo- 
zan, cu Radiana — 4 p, 76,2 
(cel mai bun timp) ; 5. Gheor
ghe Claudiu (România), cu Sa
dic — 4 p, 85,9 ; 6. K. H. Mi- 
chelun, cu Domaner — 4 p, 88,9.

Proba dotată cu „Premiul 
F. R. Călărie" (28 de sportivi) 
a avut o desfășurare Interesan
tă, viu aplaudată de numerosul 
public prezent în tribune. în
trecerea s-a încheiat cu o nouă 
victorie românească, primii 
cinci concurenți terminînd par
cursul fără penalizare. Pe pri
mul loc s-a situat campionul 
țării noastre, Mircea Neagu, cu 
Fidelio — 64,9, iar pe locul 
secund, cu Vise, a realizat 
70,4 ; 3. Ralf Blănkenburg, cu 
Fox — 71,3 ; 4. Frank Thron 
(R.D.G.), cu Rasant — 73,9 ; 
5. Hristomio Popov (Bulgaria), 
cu Normativ — 83,6 ; 6. Viorel 
Cojocariu (România), cu Fanion
— 3 p, 88,7.

Duminică, la startul „Pre
miului de adio" (27 de călă
reți), Alexandru Bozan, cu Ra
diana s-a clasat din nou pe pri
mul loc — 37 p, 84,1 ; 2. Gheor
ghe Claudiu, cu Sadic — 34 p,
82.4 ; 3. Gruia Deac, cu Pilot
— 33 p, 84,5 ; 4. Hristomio Po
pov, cu Normativ — 32 p,
85.4 ; 5. Petre Ionescu (Româ
nia), cu Kazimir — 32 p, 85,6 ; 
6. Mircea Neagu, cu Fidelio — 
31 p, 82.

în ultima și cea mai intere
santă probă, „Marele premia al 
orașului Sibiu", obstacolele au 
triat foarte sever pe concu
renți, ieșind din concurs Mir
cea Neagu, cu Licurici, Ulii 
Illinger, cu Alco și Gruia Deac, 
cu Matroz. După încheierea 
parcursului, Frank Thron și 
Ralf Blănkenburg au realizat 
dte 19 p, au intrat în baraj, 
dar au fost eliminați pentru e- 
roare de parcurs. Clasamentul: 
1—2. Frank Thron, cu Rasant 
și Ralf Blănkenburg, cu Fox — 
19 p, 3. K. H. Michelun, cu 
Domaner — 20*/4 p ; 4. Ionel 
Bucur, cu Lăstun — 21'/s p : 
5. Constantin Albert, cu Mult-

iubit — 28 p ; 6. Tvetomir Bu- 
dilkov (Bulgaria), cu Minior — 
413/t p.

Nu putem încheia fără a 
menționa excelenta organizare 
asigurată Campionatelor inter
naționale de călărie ale Româ
niei de C.J.E.F.S. și C.S.M. 
Sibiu.

începînd de vineri vor avea 
loc întrecerile primei etape a 
campionatelor naționale de se
niori.

0 INDIVIDUALITATE
(Urmare din pag. 1)

Concursul republican al copiilor Ia sărituri in apâ

REPREZENTANTELE CSM SIBIU AU DOMINAT ÎNTRECERILE
Neîndoielnic, cea mal bună 

comportare in Concursul Repu
blican de sărituri pentru copii, 
desfășurat la ștrandul Tineretu
lui din Capitală, au avut-o re
prezentanții CSM Sibiu, care au 
ocupat nu mai puțin de opt 
locuri I (din 18 posibile), precum 
șl alte locuri fruntașe. Elevele 
fostei campioane Angela Popescu 
au dominat cu autoritate Între
cerea fetelor, elocvent fiind în 
acest sens faptul că trei dintre

Triumf) 218,95 p ; campion ab
solut : M. Vandiei ; bfileți III, 
trambulină im: 1. G. Sandu 
(CSȘ Triumf) 233,10 p, 2. M. 
Fredel (CSM Sibiu) 223,50 p, 3. 
M. Alexandru (Progresul) 213,05 
p ; trambulină 3 m : 1. G. Sandu 
290,95 p, 2. C. Pătrașcu (Lie. 
ind. 37) 180 p, 3. M. Fredel
173,75 p ; platformă : 1. M. Fre- 
del 177.88 p, 2. G. Sandu 172,50 p, 
3. C. Pătrașcu 166,20 p; campion 
absolut.: G. Sandu.

I
I

RALIUL RATIONAL AL AUTOMOBILELOR DE EPOCĂ, 
BUCUREȘTI - SINAIA (20 septembrie 1986) 

Șl FESTIVALUL NATIONAL AL AUTOMOBILELOR DE EPOCĂ 
(Sinaia, 20-21 septembrie 1986)

Posesorii de automobile fabricate pînă în anul 1940 (in
clusiv) și aflate încă în circulație sînt rugați să participe Ia 
această sărbătoare a „frumoaselor de altădată". Pentru 
înscrieri, detalii și informații suplimentare, vă rugăm să vă 
adresați :
Comitetului de organizare al Raliului O.J.T. PRAHOVA — 

SINAIA Bd. Carpați nr. 19, telefon 973/11.551.
1

distanță, care le pot ridica evi
dent cota valorică. Aurora Dra- 
goș și Gabriela Petre și-au a- 
dus o contribuție majoră la vic
toriile echipei noastre, la fel 
ca și Iulia Aiioman sau Ceci
lia I-aszlo, jucătoare înalte, ab
solut necesare pentru orice for
mație. Anamaria Gera, Danie
la Popa și Antoaneta Barbu în 
nota obișnuită, iar Eiisabeta 
Bernad este o promisiune care 
trebuie să confirme.

Meciul decisiv pentru câști
garea Balcaniadei a arătat însă 
■că se mizează prea mult pe 
aportul Roxanei Ștefan la ob
ținerea victoriilor. în min, 9 al 
întîlnirii România — Iugosla
via, fetele noastre conduceau cu 
10 puncte și se îndreptau, după 
felul cum evolua echipa, cu 
pași siguri spre un scor favo
rabil. Dar, în acest minut, Ro
xana s-a accidentat și jocul 
cvintetului s-a dereglat prea 
mult. Au apărut nesiguranța în 
execuții, emoția, imprecizia su-

Reprezentantele C.S.M. Sibiu (și 
Concursului republican de copii. 
ele au cîșligat și titlul de cam
pioane absolute (prin adiționarea 
punctelor obținute la concursul 
de primăvară și la cel recent 
disputat). Este vorba despre Ga
briela Stoica (la cat. I), Cristina 
Loloiu (cat. a n-a) și Anca Ud- 
vescu (cat. a HI-a). Evidențieri 
se cuvin șl reprezentanților CSȘ 
Sibiu, CSȘ Triumf și Lie. Ind. 
37 București, aflațl la „Tinere
tului" cu elemente de certă 
perspectivă. La Crișul, am aplau
dat frumoasa evoluție a lui Ma
rius Vandiei (antrenor : Oliviu 
Lăzău), cîștigător al celor trei 
probe, in același timp campion 
absolut, dar nu putem înțelege 
de ce secția (antrenoare coordo
natoare : Viorica Kelemcn) nu 
a prezentat nici o fată î !

Clasamente — băieți cat.' I, 
trambulină 1 mil. B. Cibu (CSȘ 
Sibiu) 355,95 p, 2. S. Baca (CSȘ 
Sibiu) 333,40 p, 3. A. Felea (CSȘ 
Sibiu) 328,10 p ; trambulină 3 m: 
1. B- Cibu 364,15 p, 2. C. Bichiș 
(CSM Sibiu) 319,75 p, 3. C. Tarsi 
(Crișul) 317,50 p ; platformă : 1. 
B. Cibu 412,55 p, 2. S. Baca 
335,65 p, 3. C. Tarsi 356,30 p ; 
campion absolut : B. Cibu ; bă
ieți n, trambulină lm: 1. M. 
Vandiei (Crișul) 327,25 p, 2. FI. 
Vlalcu (Lie. ind. 37 Buc.) 284,80 p, 
3. V. Dumitru (CSȘ Triumf) 
271,15 p ; trambulină 3 m : 1. M. 
Vandiei 286,70 p, 2. V. Dumitru 
258,05 p, 3. I. Cibu (CSȘ Sibiu) 
238,20 p ; platformă : 1. M. Van- 
dlci 249,25 p, 2. V. Dumitru 
223,60 p, 3. M. Strungar (CSȘ

antrenoarea lor), performerele 
Foto : Ion MIHAICĂ

Fete cat. I, trambulină 1 m : 
1. Carmen Mohan (CSM Sibiu) 
347,G0 p, 2. Gabriela Stoica (CSM 
Sibiu) 340,15 p, 3. Alina Bobo- 
rodea (CSS Sibiu) 303,60 p ; 
trambulină 3 m : 1, Gabriela
Stoica 339 p, 2. Alina Boborodea 
324,35 p, 3. Mihaela Dicu (CSȘ 
Sibiu) 321,70 p ; platformă : 1.
Cristina Weber (CSȘ Sibiu) 275,40 
p, 2. Gabriela stoica 269, 10 p, 
3. Mihaela Stafidoy (Lie. ind. 37) 
252,75 p ; campioană absolută : 
Gabriela Stoica ; fete H, trambu
lină 1 m : 1. Ionica Tudor (Lie. 
Ind. 37) 363,45 p, 2. Cristina Lo
loiu (CSM sibiu) 356,40 p, 3. Car
men Stafidov (Lie. ind. 37) 
320,65 p ; trambulină 3 m : 1.
Cristina Loloiu 328 p, 2. Ionica 
Tudor 262 p, 3. Carmen Stafidov 
253,30 p ; platformă : 1. Cristina 
Loloiu 213,25 p, 2. Ionica Tudor
196.25 p, 3. Carmen Stafidov
169,70 p : campioană absolută : 
Cristina Loloiu j fete m, tram
bulină 1 m : 1. Anca udveseu 
(CSM Sibiu) 231,70 p, 2. Toana 
Chelu (Lie. ind. 37) 195,40 p, 3. 
Consuela Beu (CSȘ Sibiu) 189,20 
p ; trambulină 3 m : 1. Anca
Udveseu 184,55 p, 2. Andreea Jo- 
sescu (CSȘ Triumf) 152,30 p, 3. 
Mihaela Coșeriu (CSȘ Sibiu)
140.25 p ; platformă : 1. Anca Ud- 
vescu 117,00 p, 2. Nicolcta Cîrstea 
(CSM Sibiu) 102.90 n, 3. Ioana 
Chelu (Llc. ind. 37) 98,05 p ; 
campioană absolută : Anca Ud- 
vescu.

D. STĂNCULESCU

0 SPECTACULOASA CURSA MOTOCICLISTA IA GALATI
Alergătorii din Cimpina și Oradea au dominat întrecerile

Pe un traseu de peste 2 km, 
Ia Galați s-a desfășurat duminică 
o spectaculoasă cursă motociclis- 
tă de viteză în circuit, conține! 
pentru etapa a m-a a Campio
natului Național. Numeroșii spec
tatori au urmărit curse atractive 
la toate clasele. La 125 și 250 cmc 
au dominat, conform așteptări
lor, orădenil Istvan și Attila Vik
tor. La 50 cmc fete — probă în 
care, după primele două etape, 
lideră era bucureșteanca Emilia 
Dinu (I.M.G.B.) — victoria a re
venit unei alte sportive, deoare
ce Dinu a abandonat din cauza 
unei defecțiuni tehnice la moto
cicletă.

Iată clasamentele etapei : clasa 
50 cmc fete : 1. Elena Rău că
(I.M.A.S.A. sf. Gheorghe), 2. Eva 
Gardl (Voința Oradea), 3. Car

men Dumitrescu (Calculatorul 
București) ; cl. 50 cmc, „națio
nală" : 1. V. Cucu (Energia Cim
pina), 2. M Vlad (T.M.G. Bucu
rești), 3- N Matei (Progresul Ti
mișoara) ; 50 cmc sport : 1. M, 
Negoiță (I.T. București), 2. V. 
Stanca (Voința Oradea), 3. L. 
Ferențl (Torpedo Zărneștl) ; cl. 
125 cmc 1. I. Viktor (Voința 
Oradea), 2. A. Viktor (Voința 
Oradea) 3. D. Arșln (Progresul 
Timișoara) ; cl. 250 cmc : 1. A. 
Viktor, 2. I. Viktor, 3. G. Brato- 
vld (Calculatorul București) ; 
ataș : 1. I. Telegescu — C. Dines- 
cu (Energia Cimpina), 2. D. Stu- 
paru — G. Garabeteanu (I.T-A. 
Gorj), 3. D. Berenczi — M. Olar 
(Progresul Timișoara).
Gheorghe ARSENIE -- coresp.
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NU POATE SUPLINI
părătoare în aruncările la coș. 
Considerăm că și celelalte 
sportive enumerate mai sus 
sinț capabile de evoluții bune 
șl în absența din teren a lide
rei lor Roxana Stefan. Antre
norii Horia Pop și Adrian loan 
trebuiau să preîntîmpine acest 
deznodămînt, acordînd priorita
te pregătirii jocului colectiv. 
Același reproș se cuvine con
ducerii federației de speciali
tate care s-a aflat la fața lo
cului. Dar. o bătălie pierdută 
nu înseamnă totul.

JOCUL COLECTIV
aleși dascăli cu experiență, cu 
personalitate, capabili să curme 
din fașă orice act de indisci
plină sau vedetism.

în încheiere, cîteva cuvinte 
despre ambianța competiției. 
Sala Vrancea (responsabil 
Mircea Onea) a fost o gazdă 
primitoare, forurile sportive lo
cale asigurînd tuturor delega
țiilor condiții excelente de în
trecere.
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Cîteva cuvinte despre echipa 
de cadete. Prezente în afara 
concursului, tinerele baschetba
liste au obținut o victorie în 
fața echipei Albaniei șl, deși 
le-ar fi fost posibile comportări 
remarcabile și în fața selecțio
natelor Bulgariei și Greciei, 
dar... conducerea tehnică (Geor- 
geta Onisie și Mireea Kosa) nu 
a fost capabilă să dea îndru
mările necesare, să-și mobilize
ze jucătoarele, să le ceară să 
facă totul pentru victorie. Se 
impune ca antrenori ai repre
zentativelor de cadete să fie

ADMINISTRAȚIA DE ST
CÎȘTIGIJRILE TRAGERII 

PRONOEXPRES DIN 16 IULIE 1986
Categoria 1:3 variante 25% — 

Autoturism „Dacia 1300" (70-000) 
lei ; cat. 2 : 2 variante 100% a 
16.109 lei șl 12 variante 25% a 
4.027 lei ; cat. 3 : 18,25 variante 
a 4.122 lei ; cat. 4 : 99,50 variante 
a 756 lei ; cat. 5 : 234,25 variante 
a 32a lei ; cat. 6 : 7.415 variante 
a 40 lei ; cat. 7 : 218,25 variante 
a 200 lei ; cat. 8 : 3.314,75 a 40 lei.

Report la categoria 1: 145.276 lei. 
Autoturismele „Dacia 1300" au
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ticilate între compartimente, 
participarea tuturor liniilor Ia 
faza de atac, urcări și învăluiri 
pe ambele fronturi, procentaj 
bun la finalizare (în jocurile 
disputate acasă) ; defensivă 
grupată, calmă, cu rezolvări 
prompte și eficiente, mijloc la
borios, nefăcînd rabat la efort, 
„rampă" inspirată pentru cele 
două vîrfuri, active și percu-
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Vnul dintre momentele dificile prin trecut defensiva
buzoiană : dinamoviștii bucureștenii înscriu un nou gol

namo și Steaua. Din păcate, 
aceste două partide-șoc au ope
rat decisiv, In primul rind în 
plan psihic, asupra evoluției e- 
chipei în retur. Un retur total 
neconvingător, cu prestații sla-

kxx\x\x\\xxx\x\\xx\\\\\xxv

15. GLORIA B&ZÂU 34 10 8 16 45.61 28
• Puncte realizate : 28 (procentaj 41,3 la sută) ; a obținut 

24 de puncte pe teren propriu și 4 In deplasare.
© Golgeteril echipei : D. Georgescu 11 goluri, Șumulanschl 8, 

Tică 6, Balaur și Profir — cite 5, Marcu * ~ ‘
deanu — cite 2, Comănescu șl Julis — cite 
geș) — autogol.
• Jucători folosiți : 23 — Profir 33 de

Balaur — cîte 32, Lazăr șl Șumulanschl . ...
Ti că și Comănescu — cite 29. Tulpan 28. Marcu 26. FI. Marin 23, 
Ghlzdeanu 20, Julis 18, D. Georgescu 16. Stan 15, Năstase 13, 
Stoica 6, Cristian II 5, Teodorescu, Socaricl șl Timiș — 
cîte 3, Alexandrescu și Uzum — cîte 1. , ■ .

© A beneficiat de 6 lovituri de la 11 m : 5 transformate 
(Șumulanschl 3, D. Georgescu 2), una ratată (Șumulanschl).
• Cartonașe galbene : 42 ; cele mal multe 1 Comănescu 8.
• Cartonașe roșii : Comănescu (etapa 1), Julis (etapa a 10-a), 

Șumulanschl (etapa a 17-a) șl

3, Cramer șl Ghlz-
1, Eduard (F.C. Ar
meciuri, Mircea și 
— cite 30, Cramer,

In awiprankrn deschidă ii scioimiui oilcial de toamna

SPORTUL STUDENȚESC ORGANIZEAZĂ
UN ATRACTIV TURNEU INTERNAȚIONAL

• Velej Mostar, clștigătoarea Cupei Iugoslaviei, Rapid, F. C. Argeș

și echipa din Regie - participante ia Jocurile de joi și vineri

I
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tanie, un mecanism bine armo
nizat care și-a Însușit și a știut 
să aplice cu eficiență „lecția jo
cului în deplasare".

Au fost aprecieri reale, meri
tate, care au rămas în picioare 
Și după cele „trei zile negre" 
cînd echipa a pierdut toată 
zestrea de la „adevăr" după me
ciurile pe teren propriu cu Di-

Cramer (etapa a 24-a)

be, extrem de îngrijorătoare 
pentru situația formației buzo- 
iene, care a înregistrat o alar
mantă coborire pe tobogan. Iar 
ultimul meci a găsit echipa 
Gloria într-o postură Inedită, 
atîmată de un fir, mai mult la 
discreția meciului de la Timi
șoara. Pentru că echipa din Bu
zău nu a avut forța necesară

să tranșeze mai înainte bare
mul rămînerii in ,A“, neputin
cioasă in a realiza victoriile 
salvării, ea înregistrînd, în ul
timele patru partide, pe teren 
propriu, tot atîtea remize.

Care ar fi explicațiile acestei 
schimbări la față a echipei bu- 
zoiene, care au condus spre 
acea vertiginoasă coborire ? O 
stare de crispare, lipsă de luci
ditate, la construcție, precipita
re în faza de finalizare, cu 
unele ratări incredibile, dorința 
de a înscrie golul care să o 
descătușeze umbrindu-i însă ex
primarea în joc, cu tare atît 
de ordin psihic, cit și disci
plinar (cu un nedorit record 
de cartonașe galbene, care a 
plasat-o pe ultimul loc în cla
samentul sportivității). Surprin
zător, dar cei care au dat to
nul au fost chiar jucătorii cu 
experiență (FI. Marin, Șumu- 
lanschi, D. Georgescu, Marca), 
neputincioși de a depăși sta
rea de derută în care se afla 
echipa.

Acum marile emoții de la 
sfirșitul lui iunie au rămas în 
urmă și totul e bine clnd se 
termină cu bine. Bine, e un fel 
de a spune, pentru că ultima 
impresie 
a mai 
trecut

în acest an. clubul Sportul 
Studențesc aniversează 70 de 
ani de existență. Cele șapte 
decenii de viață ale clubului 
studenților bucureșteni sînt 
marcate, printre altele, și de 
organizarea unui interesant 
turneu, la care vor participa e- 
chipa Velej Mostar, cîștigătoa- 
rea Cupei Iugoslaviei și ocu
panta locului trei în campiona
tul din tara vecină, precum și 
Rapid, F. C. Argeș și, bineînțe
les. Sportul Studențesc, 
neul va avea loc în 
24 și 25 iulie pe 
Sportul Studențesc, 
mătorul program:

Tur- 
zilele de 
stadionul 

după ur-

Joi, ora 16,30 : Sportul Stu
dențesc — Rapid, ora 18,30 : 
F. C. Argeș — Velej Mostar.

vi ne ri ; ora 16,30 : Rapid — 
F.C. Argeș, ora 18,30 : Sportul 
Studențesc — Velej Mostar

în vederea acestor jocuri, 
începîmd de mîine se pun în 
vînzare biletele de intrare la 
casele de la clubul Sportul 
Studențesc și Rapid, agențiile 
Rapid de la Gara de Nord și 
Loto-Pronosport Văcărești și 
la sediul C.N.E.F.S. din strada 
Vasile Conta nr. 16.

in aceste zile, lotul Sportului 
Studențesc, care cuprinde ve-

contează : Gloria nu 
avut... gloria anului

Adrian VASILESCU

chiul nucleu de jucători, cărora 
li s-a adăugat Pană. revenit 
de la F.C.M. Brașov, fundașul 
Popescu de la Progresul-Vulcan 
Și portarul Voicilă de la F. C. 
Constanța, ca și tinerii Stănici, 
Bondoc și Covaci, promovați de 
la echipa de juniori, se pregă
tește intens in Capitală. Mircea 
Sandu, după o activitate neîn
treruptă de 15 ani la acest 
club, și-a exprimat dorința eă 
activeze la altă echipă, el pri- 
mind acordul de transfer.

Săptămîna viitoare, jucătorii 
pregătiți de antrenorii Constan
tin Ardeleanu și Tănase Dima 
vor fi prezenți la un turneu de 
pregătire și jocuri în localita
tea Kassel din R. F. Germa
nia, după care în zilele de 9 
și 10 august vor lua parte Ia 
un puternic turneu în Olanda, 
alături de redutabilele formații 
Feyenoord, Standard Liege și 
Charleroi.

• DE LA F.R. 
de la ora 14, la 
bal va avea loc 
Federal, în care 
unele probleme
plata începere a sezonului com- 
petițional 1986—1987.

FOTBAL. Astăzi, 
sediul F.R. Fot- 
ședlnța Biroului 
vor fi discutate 
legate de apro-

Sport și etică

(etapa a 26-a) și Pascu (etapa■orp" cu Hagi, pe '„Sportul Studențesc" 
li va contribui decisiv la retrogradarea 

Fotografii de Aurel D. NEAGU

PROBLEME MARI IA ECHIPE MICI
POLI" TIMIȘOARA 34 11 5 18 48.56 27 1 ■

• Puncte realizate : 37 (procentaj 39,7 la sută) ; a obținut 
19 puncte pe teren propriu și 8 in deplasare.
• Golgeteril echipei î Rotariu M goluri, Bolba 7, Vlătănescu 

șl Sabou — cite 5, Șuhda și Oancea — cite 3, Bozeșan n 2, 
lonuț, șulea, Lehman șl Oloșutean — cite 1.
• Jucători folosiți : 33 —

Oancea 30, Sabou 29, Bolba 38, Molse, Șulea șl lonuț — cite 26, 
Vlătănescu 24, Bozeșan n șl Aiidreaș — cite 22, Pascu 20, 
Mureșan 19, Giuchlei și Lehman — cite 17, Neagu 15, Olo
șutean 9, Vușcan șl Varga — cite 8, Trăistaru 7, Dumitru, 
Păuna și Almășan — cîte 4, popa și Bărbosu — cîte 3, Leu 2, 
Foaie și Spătaru — cite 1.
• A beneficiat de 4 lovituri de la 11 m i 2 transformate 

(Giuchid, Bolba), 2 ratate (Giuchicl, Șulea).
• Cartonașe galbene : 31 ; cele mal multe : Șulea 5.

..©Cartonașe roșii': Vușcan (etapa a
6-a), Mureșan (etapa a 11-a), Rotariu 
(etapa a 26-a) și Pascu (etapa a “

Rotariu 32 de meciuri, Șunda 31,

30-a).
3-a), Sabou (etapa a 
(etapa a 26-a), șulea

.d\W\\X\XX\\\\\XW\XX\XW
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minunile nu se tnttmplă de la 
o zi la alta...).

După un 2—0 cu Dinamo, la 
Timișoara, urmează un specta
culos 5—0, apoi un foarte bun 
joc la București (2—4 cu Steaua; 
revelație, Rotariu). Fără a pier
de timp, „Poli” adună, adună me
reu, Împotriva tuturor calcule
lor. Dacă victoriile asupra Iul 
F.C. Bihor șl F.C.M. Brașov slnt 
aproape firești, cea asupra Vic
toriei, la București, face vllvă. 
Șl, „Poli" încheie destul de bine 
turul (3—0 cu A.S.A. șl mult 
comentatul 3—1 de la Pitești, 
după ce condusese ca 3—fl I).

Returul a Început ta trombă. 
Două puncte cu Chimia. Victorie 
mare la Slatina ! După etapa a 
22-a, „Poli* era pe locul cinci. Un 
adevărat tar de torță. „POU”, ta 
imediata apropiere a „cvartetu
lui l”

Din acest moment s-a simțit 
că optimismul excesiv a invadat 
frumoasa curte interioară a sta
dionului „1 Mai*. A Început a- 
mețeala de pe urma victoriilor. 
Iar acestui optimism nu 1 n-a 
putut sustrage nici antrenorul 
Robert Cosmoc. care s-a așezat 
comod la catedra... enciclopedis
tului Intr-ale fotbalului. Așa au 
Început șl lecțiile la adresa si

tor echipe (scrlpta tnanent), ta 
diferite publicații.

Momentul de răscruce a fost 
meciul cu Sportul Studențesc, pe 
care „Poli" l-a tratat de pe po
ziția ciștlgătoarel fără probleme, 
cu atît mai mult eu cit studenții 
veniseră la Timișoara și pentru 
a participa la nunta coechipie
rului lor Bozeșan. Din păcate 
pentru „PoU”, Hagi șl compania 
s-au simțit mirați da optimis
mul manifestat de timișoreni. Șl 
ceea ce nu ar fi trebuit să za 
Intlmple, s-a tatlmplat. „PoH” a 
pierdut meciul eu Sportul Stu
dențesc. Pe neașteptate, echipa 
de pe locul cinci a Intrat ta pa
nică, deși nimic na părea «ă ta- 
dreptățească această stare de spi
rit. Dar timișorenii ștlan al M 
ce știau. Apoi, 5—6 la Cornntft 
Urmează knock-down-ul: 1--1 eu 
„U” Ia Timișoara. (B adevărat, 
ta condițiile anei faza contesta
te, care a dus la Înscrierea go
lului Infrfngeril.) „P-oll” Încearcă 
acum imposibilul. Obftnat^'sn 
punct la Bacău, dar vine Steaua 
șl 11 atlrnă tacă două puncta ta 
clasamentul adevărului. Timișo
renii nu renunță. Raoșese două > 
remize aparent salvatoare la 
Oradea și Brașov, dar total ae

1N0SP0RT INFORMEAZĂ
riciuc TOMI- 
i> și

ÎEREA 
RONO- 
uri, 23 
) pen- 
le op- 
nume- 
r NU- 
câ se 

le va- 
urisme 
me de

valori fixe șl variabile) șl ex
cursii în R.P. Ungară I • Punc
tul „de rezistență” al acestei 
săptămîni se anunță a fi tra
gerea MULTIPLA LOTO de du
minică, 27 iulie 1986. Biletele 
pentru această tragere au fost 
puse în vînzare încă de Ieri, 
21 Iulie, ultima zl de participare 
fiind sîmbătă, 26 iulie. Ciștlgu- 
rlle atribuite, deosebit de atrac
tive, constau tn autoturisme „Da
cia 1300”, excursii In RD. Ger
mană și Însemnate sume de 
bani. Numeroasele categorii de 
clștigurl, cele 73 numere care se

vor extrage, ea Șl faptul e» ae 
poate clștlga eu 3 numere din 
13 extrase stat tot atîtea ele
mente apte să ofere na Înalt 
grad de certitudine tuturor par- 
tlcipanților. Pină clnd vom re
veni cu amănunte, puteți con
sulta, pe Ungă prospectul trage
rii, programul Loto-Pronosport 
al săptămtail in curs. • Nu ui
tați nici de tragerea obișnuită 
LOTO care va avea loc vineri, 
25 Iulie. • Beneficiarii elștlgurl- 
lor ta bani la Loto-Pronosport, 
ale căror bilete au tost deja 
omologate, stat invitați «fi se 
prezinte la casieriile plătitoare 
din rețeaua noastră pentru a-și 
ridica sumele cuvenite.

I
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pe apa Slmbetel în ulti- 
etape șl mal ales în me-

duce 
mele . . ,___ ___ ,____
dul cu F.C. Argeș, pe teren pro
priu, rezultat care, coroborat cu 
alte rezultate din ultima etapă, 
atrage căderea echipei Iul... 
echipei lui.„ iată că nu mal știm 
a cui echipă mai era „Poli”... Du
mitru... Giuchid... prieteni in
tr-o anumită perioadă. Inamici 
mal tlrziu...

Așa a căzut „Poli” ta B. Prin
cipala vină o poartă optimismul 
exagerat, fără acoperire. Mal 
multă modestie ar fi scutit e- 
chlpa de această coborire ta „B* 
tocmai tatr-un moment clnd — 
așa cum 'susțin iubitorii fotba
lului — juniorii Timișoarei au 
început să miște. Nu ne rămine 
dedt să sperăm efi Ion V. Io- 
neseu va reuși să adune tacă 
o dată echipa pe care, din păca
te, a nevoit să o părăsească, 
dtatr-un motiv sau altul, earn 
• dată la patru ani...

loon CHHUIA

Din capul locului trebuie 
să scoatem in evidență șl să 
apreciem operativitatea și in
transigența de care dă dova
dă C.J.E.F.S. Galați în acțiu
nea de eradicare a actelor de 
nesportlvitate, huliganism 
indisciplină ce mai au 
— uneori — pe terenurile 
fotbal din județ. Și, iată, 
teva exemple care vin
sprijinul celor arătate i 

fiI sus.
■i După terminarea meciului
â dintre echipele Avîntul LÎești
■ i șl Avîntul Matca (1—i), meci
■ ‘ hotăritor pentru ocuparea prl- 
; mulul loc în seria întîl a 
a campionatului județean, in- 
; structorul sportiv Aurel Stan 
a' șl delegatul echipei, Antonel 
S Pana)te — ambii din LÎești
■ : — au incitat spectatorii, care 
â l-au luat cu asalt șl l-au lo-
■ ! vlt pe arbitrii Iritîlnirtl și pe 
il cîțiva dintre jucătorii oas- 
“ peți. Pentru cele Intîmplate 
: la LÎești, C.J.E.F.S. Galați a 
“ luat măsuri exemplare : rl- 
a dlcarea dreptului de organiza- 
5 re pentru 
a 6 luni ;
J Avîntul 
a lei 1.000 
; amendă
■ vinovați .
S asociației) ; _____
■ viața sportivă a instructoru- 
! lot A. Stan ; suspendarea pe 
a un an a delegatului echipei, 
â A. Fanaite.
ăl Și lată, un exemplu de
Ji nesportivă... autostopare: e- 
•J chipa Victoria T.C. (care a- 
” nul trecut a activat ta eșa-
■j lonul_nr. 3) conducea pină 

la data de 25 mal, conforta- 
S bll ta seria I a camplonatu- 
aj Iul județean, avind șanse e- 
£ vidente de a participa la ha
st rajul pentru Divizia C. Dar, 
Z; la data amintită — «pre sur- 
JÎ prinderea generală — echipa

i și loc 
! de 

cî- 
în 

mai

j o perioadă de 
amendarea asociației 
Lieștl cu suma de 
(sugerăm ca această 

să fie plătită de cd 
șl nu din fondurile 

excluderea din

nu s-a prezentat la meciul 
cu Laminorul Galați, iar la 
28 mai a repetat figura la 
partida cu Metalul 11 Iunie, 
în mod firesc, conform regu
lamentului, pentru două nc- 
prezentări, echipa Victoria 
T.C. a fost exclusă din cam
pionat. Ulterior, Insă, s-a a- 
flat din declarația antrenoru
lui I. Toma și a căpitanului- 
de echipă, I. Aiexa, că dne- 
va din conducerea asociației 
a „confiscat" legitimațiile 
tocmai In scopul ca Victoria 
T.C. să nu se mal prezinte 
la meciurile programate, fa- 
cilitind astfel altei echipe 
accesul spre baraj. Ciudat a- 
cest mod de a-țl pune singur 
bețe-n roate ! Nesportivitate 
și în acest caz care nu tre
buie lăsată nepedepsită de 
însăși... conducerea asocia
ției Victoria T.C.

Alte „cazuri" șl tot atîtea 
dovezi de intransigență ■ ale 
C.J.E.F.S. Galați : 11 echipe
— printre care se numără 
Zorile Grlvița, Recolta Tudor 
Vladlmlrescu, Voința Cudalbi, 
Olimpia Drăgușeni, Elnav Ga
lați, Avîntul Corod etc. — au 
fost excluse din campionatul 
județean fie pentru nepre- 
zentare la meciurile progra
mate, fie pentru diferite acte 
de indisciplină provocate pe 
terenurile de sport de jucă
tori ca D. Clmpoca (Unirea 
Negrileșli), St. Do. aș, V. 
Oancă (Avîntul cor'd), toți 
suspendați din activhate pe 
o perioadă de pină 11 2 ani; 
șl, în sflrșlt, pentru viață 
Imorală și falsificare, foii de 
arbitraj, s-a propus F.R.F. 
excluderea din acti' itate a 
arbitrului de categoi a C, Du
mitru Cirlmpel. Caii multe 
probleme mari la „firme" 
mid...

Telcmae SIRIOPOL
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SURlS A CiȘTIGAT „PREMIUL DE CONSOLARE"
Duminică, ta „Premiul de con

solare*. lulnd un start lansat. 
Surfs a venit repede ta contact 
cu plutonul șl. beneficiind de 
busculada provocată de Mintos, 
pe ultima turnantă, a scăpat a- 
pol singur pe coardă, clștigind 
comod alergarea, dar recordul 
realizat de el nu spune prea 
mult, adversarii săi lnvoclnd lii- 
ddentul de mal sus. Totuși, pu
tem aprecia că G. Tănase l-a 
prezentat pe Surîs ta formă ex
celentă. Aceeași formație a mal 
reușit tacă două victorii, cu Tur
nir, scăpat total ta handicap, șl 
cu Janeta, ta cursa rezervată a- 
matorilor, H. Șerban apelînd la 
ultimele resurse spre a respinge 
atacul lui Felcer, ceilalți concu
rent! făctad mari greșeli.

Așa cum anticipam ta avan
cronica noastră. Hurduc șl-a ad
judecat alergarea de viteză, In- 
tr-un nou record (1:27,3/km), iar

Cămița, deși a greșit pe parcurs, 
și-a dominat cu autoritate adver
sarii, arătind că este o valoare 
a generațid sale, D. Toduță pre- 
gătlnd-o minuțios. Cursele 2 ani
lor au revenit lui Vadu șl vida, 
primul dovedlftdu-se o autentică 
speranță a tinerel generații. Mar
cela, minată de această dată la 
ciștig, șl-a găsit alergarea, iar 
Rotunda, deși a greșit pe par
curs, a realizat un nou record 
(1:28,8/km), pe care noi n pu
nem, Insă, sub semnul întrebă
rii, ca de altfel șl altele din ul
tima vreme (Soneta, Sugiuc, Cri- 
șan, Rarău și alții), pentru care 
credem că instalarea unui ceas 
elettronic ar fi soluția necesară. 

REZULTATE TEHNICE: Cursa I: 
L vida (Solcan) 1:51,5 ; 2. Sti
mat. Cota : cîșt. 4. Cursa aH-a: 
L Marcela (Costeanu) 1:28,2 ; 2. 
Herald. Cota : clșt. 3, ev. 5. 
Cursa a m-a: 1. Vadu (Popescu)

HIPISM
1:38,1 ; 2. Trlfan, 3. Stejerel. Co
ta : clșt. 2,40, ev. 10, ord. triplă 
132. Cursa a IV-a : 1. Cămița
(Florea) 1:27,3 ; 2. Hemin ; 3.
Hărman. Cota : clșt. 3, ev. 24, 
ord. triplă 331. Cursa a V-a s L 
Surîs (Tănase) 1:26,9 ; 2. Kalin. 
Cota : cîșt. 1, ev. 8. Cursa a 
Vl-a : 1. Hurduc (Cîrstea) 1:27,3;
2. Cobadln ; 3. In. Cota : cîșt. 4, 
ev. 9, ord. triplă 171, triplu 
H—iv—vi 4.36. Cursa a VH-a : 1. 
Rotunda (Dumitrescu) 1:28,8 ; 2. 
Grizav ; 3. Puia. Cota : cîșt. 1,80, 
ev. 7, ord. triplă 54, triplu V— 
VI—vn 39. Cursa a VIII-a : 1. 
Janeta (Șerban) 1:28,9; 2. Felcer;
3. sorel. Cota : cîșt. 1,30, ev. 7, 
ord. triplă 154. Cursa 
1. Turnir (Tănase) 
Runcșor. Cota : cîșt.
ord. 7.

cîșt. 1,80, ev. ' 
a IX-a 
1131,3 ; 2.
1, ev. 5,

A. MOSCU
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Campionatele Europene de juniori la tenis de masa

ECHIPELE ROMÂNE CONTINUĂ CUfISÂ SPRE POZIȚIILE FRONTAȘE

au 
ale 

dis- 
mai 

cu 
fost

LOUVAIN LA NEUVE. 21 
(prin telefon), întrecerile celei 
de a 29-a ediții a Campionate
lor Europene de tenis de masă 
pentru juniori și cădeți 
continuat în cele două săli 
complexului sportiv Blocry, 
putele fiind din ce în ce 
strînse. cu atît mal mult 
ciț partidele de luni au
decisive pentru desemnarea e- 
chipelor care au promovat în 
cea de a doua etapă, fie pen
tru locurile din partea supe
rioară, fie pentru celelalte 
poziții ale clasamentului. Echi
pele României au continuat și
rul victoriilor, ele menținîndu-se 
astfel în cursa pentru ocuparea 
uneia din pozițiile din partea 
superioară a ierarhiei europene.

Echipa de juniori a Româ
niei a întrecut cu 5—1 forma
ția Luxemburgului: Ignat — 
Hary 21—4, 21—13, Hettman — 
Tomașevski 13—21. 12—21, Toma
— Hansen 21—18, 23—21, Ignat
— Tomașevski 18—21. 21—7, 21— 
19. Toma — Hary 21—18. 21— 
11, Hettman — Hansen 21—16, 
21—17. La rîndul lor. fetele au 
dispus de Austria cu 3—0 :

Cheler — Frank 21—17, 21—12, 
Lohr — Zilîner 21—14. 21—7,
Lohr, Ciosu — Zillner, Kagse- 
der 21—15, 21—14. Cu același 
scor de 3—0 au obținut vic
torii și echipele 
cădeți și cadete. 
trecut Austria 
Schlager 21—14,
— Maurer 21—11,
gă, Zoltan — Schlager, 
drach 21—15, ”* *
ce fetele au ____
(Năstase — Panadero 21—7. 21—
10, Rășcanu — Sempre 21—8, 
21—11. Năstase, Rășcanu — 
Sempre, Bad ia 21—8, 21—13) și, 
intr-un meci foarte important, 
formația Belgiei (Rășcanu — 
Charlier 17—21, 21—12, 21—10, 
Năstase — De Loux 21—13, 21—
11, Rășcanu, Năstase — Charlier, 
De Loux 22—20, 13—21, 21—18).

Alte rezultate, juniori : Sue
dia — Elveția 5—0, Belgia — 
Olanda 5—1, Franța — Polonia 
5—0, Danemarca — Turcia 5—0, 
Iugoslavia — Spania 5—0, Italia
— Scoția 5—0. U.R.S.S. — 
Finlanda 5—0, Cehoslovacia — 
Țara Galilor 5—0, Anglia — 
Austria 5—0. R.F. Germania —

noastre de 
Băieții au în- 
(Creangă — 
21—14, Zoltan 
21—14, Crean- 

, Jin- 
21—17), In timp 
depășit Spania

Norvegia 5—0, Ungaria — 
Grecia 5—0; junioare : Grecia — 
Polonia 3—1, Suedia — 
Danemarca 3—0. Italia — Irlan
da 3-0, U.R.S.S.
3—0, — • •
3—2,
3—0, R.F. Germania — Belgia 
3—1, — ' -

Anglia 
Finlanda — Luxemburg 
Franța — Țara Galilor

3—1, Olanda — Norvegia 3—0, 
Ungaria — Spania 3—0, Iugo
slavia — Scoția 3—0; cădeți : 
Suedia — Portugalia 3—0, An
glia — Olanda 3—0, Italia — 
Luxemburg 3—2, R.F. Germa
nia — Polonia 3—0, Grecia — 
Scoția 3—0. U.R.S.S. — Ceho
slovacia 3—2. Ungaria —
Franța 3—2, Spania — Turcia 
3—2; cadete : Belgia — Austria 
3—2, Cehoslovacia — Italia 
* * ~ ‘ • 3—0,

R.F. 
3—0, 
3-0,

în Cupa Davis

AUSTRIA ROMANIA 3-2

3—0, Ungaria — Franța 
U.R.S.S. — Suedia 3—1, 
Germania — Luxemburg 
Iugoslavia — Turcia 
Anglia — Olanda 3—2.

Toate echipele noastre 
calificat pentru faza a doua a 
competiției, avtnd in vedere 
rezultatele înregistrate în reu
niunea de seară: România — 
Suedia (cădeți) 3—0, România 
— Austria (cadete) 3—1, Româ
nia — Franța (junioare) 3—0, 
România — Anglia (juniori) 

Ziua de marți este rezer- 
întrecerilor din faza a 

a competiției, în urma că- 
vor fl cunoscute echipele 
tși vor disputa medaliile

s-au

*

Sărbătoarea poporului prieten polonez

Poporul prieten polonez sărbătorește azi împlinirea a 42 
ani de la eliberarea patriei de sub jugul fascist, care 
transformase țara in mormane de cenușă și moloz. La 22 
iulie 1944, Comitetul de Eliberare Naționali a adresat în
tregii Polonii Manifestul solemn prin care a fost instaurată 
puterea poporului.

In intervalul de timp care s-a scurs de la acest eveniment 
istorie, au fost realizate succese deosebite in toate domeniile 
de activitate: social-politică, economică, culturală, și. nu 
în cele din urmă, in sport. Astfel, In aceste ultime decenii 
aproape că n-a existat vreo ramură sportivă, olimpică sau 
neolimpică, in care ritmul creșterii performanțelor — de la 
an la an — să nu fi fost cu totul remarcabil.

Rezultate deosebite au fost
Înregistrate de atleți și
boxeri, de voleibaliști și
halterofili, de luptători și
cicliști, de handbaliști și
jucătorii de tenis de masă. 
Aceste rezultate au fost, 
nu de puține ori, supe
rioare recordurilor mondiale, 
celor olimpice sau europene, 
iar autorii lor au cîștigat 
medalii de aur și titluri la 
Jocurile Olimpice, la cam
pionatele lumii, la campio
natele continentale, la 
competiții de anvergură.

La această aniversare 
eliberării Poloniei, ne 
în mînte, . . .
strălucitele succese ale 
Irenei Szewinska, una din

eu cea mai 
* 1964, la

ștafeta 
devenit 
și s-a 

200 m

alte

a 
vin 

spre exemplu, 
succese

BAD KLEINKIRCHHEIM, 21 
(priu telefon). Luni seara — 
după o prelungire cu o zi a 
competiției — s-a încheiat se
mifinala Zonei europene A a 
Cupei Davis dintre reprezen
tativele lustriei și României. 
Cîștigînd cel de al cincilea 
meci, decisiv, formația țării 
gazdă a încheiat victorioasă a- 
ceastă dispută, cu rezultatul fi
nal de 3—2. Astfel, echipa de 
tenis a Austriei s-a calificat în 
finala zonală, urmînd să întîl- 
nească, în luna octombrie, for-

mația Franței.
Thomas Muster — tenismanui 

nr. 1 al Austriei — care joacă 
cu mina stingă, un redutabil 
tehnician, s-a impus în trei se
turi în fața reprezentantului 
nostru, Andrei Dîrzu, pe care 
l-a învins cu 6—2, 6—3, 6—2. 
Deși în 7 din totalul ghemuri
lor jucate Dlrzu a avut 40—15 
și 40—30, el nu a putut opri 
drumul spre victorie al tinăru- 
lui său adversar care, printr-un 
joc ofensiv de la început și 
pînă la sfîrșit, a punctat decisiv.

3—5. 
vată 
doua 
rora 
care . ________
și celelalte locuri’ale clasamen
tului.

Emanuel FĂNTANEANU

tre atletele _ ___
mare longevitate. în 
Tokio, de pildă, cu 
de 4X100 m ea a 
campioană olimpică 
clasat a doua la . _
și la lungime ; după patru 
ani, la Mexico, a fost cam
pioană olimpică la 200 m 
și medaliată cu bronz la 
100 m ; in 1972. la Milnchen, 
la fost „doar* a treia la 200 
m, pentru ca In 1976. la 
Montreat, aă devină iarăși

campioană olimpică, pe 400 
m (a fost prima alergătoare 
care a coborît sub 50,0, rea- 
lizind 49,29!); la vîrsta de 
34 de ani, a evoluat din nou, 
la J.O. de la Moscova. A 
deținut recorduri mondiale 
și europene, a fost campioană 
a Europei etc.

Alte figuri renumite ale 
sportului polonez au fost 
gemenii Jozef și Kazimerz 
Lipien, ambii luptători de 
greco-romane, care au acti
vat însă în categorii diferite, 
57 kg și, respectiv, 68 kg, 
apoi la 74 kg. Amîndoi au 
fost multipli campioni mon
diali, olimpici, europeni 
(Kazimerz, spre exemplu, a 
fost un adversar puternic 
pentru luptătorul nostru 
Ștefan Rusu).

Mari vedete ale sportului 
internațional, care au dus, 
de asemenea, faima Poloniei 
în lume, au fost: halterofilul 
Waldemar Baszanowski, a- 
tletul Josef Schmidt, boxe
rul Jerzy Kulej, fotbalistul 
Boniek și alții, despre care 
și iubitorii sportului din 
țara noastră au avut numai 
cuvinte de prețuire.

Romeo VILARA

Alte rezultate
Rezultate, definitive, ale parti

delor desfășurate, la sflrșitul săp- 
tămînii trecute, in Cupa Davls : 
grupa mondială : * — ' *
Suedia — Italia 
jocuri, Edberg — 
6—0, Wllander — 
6—3), la Sarajevo 
Cehoslovacia 0—5, 
Marea Britanic —

la Baastad :
5—0 (ultimele 
Cane 6—3, 2—6.
Panatta 6—4, 
: Iugoslavia — 
la Wimbledon:

______ Australia 1—4 
(Castle — Cash 4—6, 6—8. Bates 
— McNamee 3—6, 6—2, 6—4), la

Ciudad de Mexico :
S.U.A. 1—5 (Perez, 
Flach, Seguso 7—5,
5— 6. LavaUe — Mayotte 5—7, 6—4.
6- 0 4-6 T—9).

Zona americană : Ia Sao Paulo: 
Brazilia — Chile 0—5 1, la Bue
nos Aires t Argentina — Peru 
5—1.

Zona europeană, grupa B : la 
Haga : C'anda — Israel 1—3.

Mexico — 
Lozano — 
3—6, 3—6,

„CUPA FEDERAȚIEI» LA TENIS
FRAGA. în capitala Ceho

slovaciei au Început întrecerile 
tradiționalei competiții de te
nis, dotată cu „Cupa Federa-

• TELEX • TELEX •

BOX • Mexicanul Guilberto 
Roman sl-a păstrat centura mon
dială la cat. seml-muscă (WBC) 
dispuntnd la puncte de “ 
nlanul Ruben Condori 
olonul mondial (WBA) 
grea, americanul Tlm 
L. -«on. l-a lnttlnit pe 
Frank Bruno, de care

argentl- 
• cam- 
la cat. 

Wlther- 
englezul 

„_ ____________ - - ■ dispus,
la Wembley, prin abandon tn 
repriza • 11-a. • Englezul Jim 
McDonnell, campion european la 
cat. Dani, l-a Întrecut la puncte 
pe italianul Salvatore Botttglleri, 
titlul fiind tn joc.FOTBAL a ~ —
tertoto": 
Brondby 
O-rgryte 
(R.F.O.) 
(Suedia) 
lonla) 3—1 (*—1). a Fostul pre
ședinte al Federației internațio
nale de fotbal. Stanley Rous, a 
Încetat din viață. In vtrstâ de 
01 de ani. la un spital din Lon- 
dra. învățător de profesie. Stan
ley Rous a fost In tinerețe ju
cător sl arbitru de fotbal, tn pe
rioada 1934—1969. a detlnut func
ția de secretar al ligii engleze, 
tar din anul 1961 ptnă in 1974 pe 
cea de președinte al F.I.F.A.

POLO • Tn turneul de tn Za
greb: Iugoslavia — Italia 9—7. 
U.R.S.S. — Japonia 17—fl. Iugo
slavia — Ungaria 7—6. Italia — 
U.R.S.S. 19—9. Australia — Japo
nia 1—5. R.p. Chineză — Bulga
ria ÎS—9. R.P. Chineză — Japo
nia 9—7, Australia — Bulgaria 
10—7. Italia — Ungaria 11—3. 
Iugoslavia - U.R.S.S. B—8. clasa
mentul final : 1. Iugoslavia. 2. 
Italia. 3. U.R.S.S.. 4. Ungaria.
5, R.p. Chineză. 9. Australia. 7. 
Bulgaria 8. Japonia.

ției“, un veritabil campionat 
mondial feminin, pe echipe.

în turul preliminar au fost 
consemnate rezultatele : Româ
nia — Irlanda 2—1, Malta — 
Taiwan 3—0, R.P. Chineză — 
Israel 3—0, Uruguay — Fiii pi
ne 2—1, Polonia — Mexic 3—0, 
Indonezia — Chile 3—0, Coreea 
de Sud — Luxemburg 3—0, 
Belgia — Finlanda 3—0.

în primul tur, marți, Româ
nia va întilni Brazilia.

ECHIPA DE BASCHET A S. UA Au început CE. de natație-juniori

CAMP/OAHA MONDIALĂ ROMÂNIA TURCIA 6-4,

_ _ „Cupa de va.ft tn- 
St. Gali (Elveția) — 
(Danemarca) 1—2 (0—2). 
(Suedia) — Saarbrucken 

2—1 (1—0). Maimoe
— Gornik Zabrze (Po-

MADRID. Noua campioană a 
lumii, la această a X-a ediție 
a competiției, este reprezenta
tiva S.U.A. care a întrecut, în 
finală, cu 87—85 (48—38) forma
ția U.R.S.S., fosta deținătoare a 
titlului suprem. Pentru cei mai 
puțin avizați, victoria baschet- 
baliștilor americani apare ca 
o mare surpriză, mai ales pen
tru faptul că ei prezentau un 
lot foarte tlnăr, studenți de 
19—21 ani, puțin experimentat. 
Jocul lor însă a fost de matu
ritate, tub „baghetele" a doi di
rijori excelenți, pivotul David 
Robinson, aflat, duminică. In
tr-un duel continuu, cu Arvidat 
Sabonis și, mai ales, conducă
torul de joc, Tyrone Bogues, 
avtnd inălțimea, de necrezut !, 
de... 159 cm.

Jucătorii de peste Ocean au 
desfășurat un joc elaborat, gra
ție căruia au condus Ia pauză 
cu 10 p. iar cu 7 minute și 42 
de secunde înainte de final, a- 
veau un avantaj de 18 puncte. 
Avea să se repete „istoria" din 
partida U.R.S.S. — iugoslavia 7 
Așa se părea, deoarece sovieti
cii au apăsat vîrtos pe „accele
rator", ridicînd ritmul jocului, 
înscriind mai multe puncte, re- 
ducfnd vizibil handicapul. Cu 
două minute înainte de sfîrșit, 
scorul era de 81—77. în ultimul 
minut. Komicius și Tarakanov 
înscriu două coșuri de cîte 3 p, 
americanii aflîndu-se totuși în 
avantaj, grație punctelor reali-

zate de Kenny Smith. Pentru 
a nu mai reedita fi ei greșeli
le iugoslavilor, americanii pa
sează și minuiese mingea cu 
atenție, victoria revenindu-le, 
Ia o diferență de un coj !

Scorul a fost decis astfel : 
S.U.A. 38 de coșuri (2 de cîte 
3 p) din 76 de aruncări; 9 l.p. 
reușite din 17 încercări. Au 
marcat H. Smith 23, Robinson 
20, C. Smith 17, Amaker 9, 
Gilliam 8, McKey 6, Shaw și 
Elliot cite J; U.R.SJS. : 33 co
șuri (8 de cite 3 p) din 75 de 
aruncări ; Il lovituri de pedeap
să din 17 încercări. Au marcat : 
Komiciua 17, Tihonenko și Sa
bonis cite 16. Tarakanov 13, 
Volkov 8, Belostenîî 7, Kurtia- 
nitis 6, Valters 2.

în celelalte Jocuri de dumini
că : R. P. Chineză — Grecia 
112-111 (58—54) și Spania - 
Italia 87—69 (43—36).

Clasamentul final: 1. S.U.A., 
2. U.R.S.S., 3. Iugoslavia, 4. 
Brazilia, 5. Spania, 6 Italia. 
7. Israel, 8. Canada, 9. R. P. 
Chineză, 10. Grecia, 11. Cuba, 
12. Argentina.

LA POLO
Ieri au început Campionatele 

Europene de natație pentru 
juniori în Berlinul Occidental, 
o dată cu primele meciuri dia 
competiția poloiștilor. în jocul 
său de debut din cadrul gru
pei B, echipa noastră a in- 
tllnit formația Turciei, de care 
a dispus cu 6—4 (1—1, 2—1, 2—0, 
1—2), prin punctele marcate de 
Angelescu 2, Găvruș, Grance- 
rof, Zaharia și Balanov.

KASPAROV KARPOV
DIN NOU

LA MASA DE JOC
PENTRU TITLUL MONDIAL

TURUL FRANȚEI ARE UN NOU LIDER
Serre Chevalier-Col du Gra- 

non. Atitea etape cu același 
Uder al Turului Franței... 
Prea mult ! Și iată că prile
jul unei schimbări a și venit, 
în etapa a 17-a, la primul e- 
xamen al Alpilor, in caravana 
pornită de la Cap spre Serre 
Chevalier, lungă de 190 km, 
abia se așezaseră cicliștii bi
ne în șa și o veste a străbătut 
plutonul. Spaniolul Eduardo 
Chozas a „evadat". Ei, șl 7 Nu 
era nici primul și nu va fi 
nici ultimul ! Astfel că pluto
nul a continuat să ruleze li
niștit. după începutul de eta
pă furibund provocat de con- 
curenții spanioli (Ridaura. 
Ruiz-Cabestany, Gaston). în 
acest timp însă Chozas apăsa 
vîrtos pe pedale. distanțîn- 
du-se mereu. La un moment 
dat, avansul său față de plu
ton ajunsese la 19 minute ! ? 
Abia în acel moment plutonul 
s-a trezit din „letargie" și a 
început o urmărire drăcească, 
care a avut ca efect reducerea

din acest handicap. Dar 
darea" lui Chozas 
aproape 160 kilometri, 
ajuns primul la Serre 
Her (pe vîrful Granon), 
un avans de numai... 
(timpul său 5.52 : 52). 
urmat doi cicliști : Urs 
mermann (Elveția) 
Lemond 
9 :47 un 
ros. din 
Hinault; 
ație, Lemond a preluat 
ul galben" totalizînd 81.24 :12. 
La 2 :24 se află Zimmermann, 
la 2 :47 Hinault (care este su
ferind) și la 6 :19 
Robert Millar etc.

în turul feminin, 
noua 
non. 68,5 km) a revenit itali
ence!
cu 5 :48 asupra rutierei fran
ceze Jeannie Longo. Prilej 
pentru Canins să-și consolide
ze primul loc în ^clasamentul 
general.

„eva- 
măsurase 

El a 
Cheva- 
dar cu

6 :26
L-au 
Zim- 
Grcg 

(S.U.A.) și apoi la 
alt grup, mai nume- 
care făcea parta și 
Față de această situ- 

.trico-

sl

englezul

(Guillestre-Col
etapa a 

du Gra-

Maria Canins (2.48 :01)

JOCURILE COMMONWEALTHUIUI - 
BOICOTATE!

LONDRA, 21 (Agerpres). — 
In semn de protest față de re
fuzul guvernului conservator 
britanic de a adopta sancți
uni împotriva regimului rasist 
sud-african, 24 de țări din cele 
49 membre ale Commonweal- 
thului, între care și India, au 
anunțat că vor boicota Jocuri
le sportive de la Edinburgh, 
transmit agențiile U.P.I. și 
France Presse.

Sîmbătă va începe, la Londra, 
meciul dintre marii maeștri so
vietici Gary Kasparov, campio
nul lumii, și Anatoli Karpov, 
fost campion mondial. După 
cum se știe, în joc va 
mondial de șah.

Kasparov este însoțit 
tru secundanți, marii 
Dorfman, Timoșcnko, Nikitin și 
Vladimirov, excelenți teoreti
cieni ai șahului, dar și buni 
practicieni.

Această dispută, care consti
tuie revanșa întîlnirii de anul 
trecut, încheiată în luna noiem
brie cu victoria Iul Kasparov, 
programează un total de 24 
partide. Primele 12 dintre ele 
se vor desfășura la Londra, iar 
următoarele 12 vor avea loc la 
Leningrad.

După 
fi titlul

de pa- 
maeștri

ACTUALITATEA
LONDRA, 21 (Agerpres). — 

în ultima zi a concursului in
ternațional de la Birmingham, 
recordmanul mondial Edwin 
Moses (S.U.A.) a cîștigat proba 
de 400 m garduri, cu timpul 
de 48,21, iar kenyanul Samson 
Obwoeha s-a situat pe primul 
loc în cursa de 2000 m obsta
cole în 5:19,68.

Alte rezultate : 800 m : Cram 
(Anglia) 1:45,06 ; săritura în lun
gime : Honey (Australia) 8,06 
m ; săritura în înălțime : Ja
coby (S.U.A.) 2,29 m ; 2000 m : 
Walker (Noua Zeelandă) 5:01,33; 
FEMEI : aruncarea suliței : 
Fatima Whitbread (Anglia) 69,42 
m ; 100 m î Evelyn Ashford 
(S.U.A.) 11,09 ; 200 m : Heather 
Oakes (Anglia) 23,21.

LA ATLETISM
KIEV. în campionatele unio

nale au mai obținut victorii : 
MASCULIN: 200 m: Evgheniev 
20,50 ; 800 m : Zemlianski
1:45,05 ; 110 m garduri : Pro
kofiev — 13,46 ; săritura cu 
prăjina : Gataulin 5,85 m ; FE
MININ : 200 in : Marina Molo- 
kova — 22,46 ; 3 000 m : Re
gina Cistiakova 8:40,74 ; 400 ni 
garduri : Marina Stepanova 
53,84 ; aruncarea discului : Eli
na Zvereva 66,06 m.

PARIS. Atletul francez Pier-, 
re Quinon, campion olimpic la 
săritura cu prăjina în 1984, din 
cauza unei entorse cu extensie 
de ligamente la umărul drept, 
nu va lua parte Ia campiona
tele Franței (5—6 august) și 
nici ia „europenele" de Ia Stutt
gart.


