
Un frumos succes românesc la C. E.

de tenis de masa - juniori și cădeți

CĂm CREAHGĂ A CUCERIT 
TITLUL DE CAMPION EUROPEAN 

sportivii noștri au • ridicat la 9 numărul 
medaliilor: 1 dc aur, 3 dc argint și 5 dc bronz

Călin Creangă

LOUVAIN LA NEUVE, 27 
(prin telefon). La capătul a opt 
zile de întreceri deosebit de 
echilibrate și spectaculoase, cea 
de â 29-a ediție a Campionate
lor Europene de juniori șl că
deți Ia tenis de masă s-a în- 
cheiat duminică seara, repre
zentanții noștri aflîndu-se, ca 
și în anii trecuți, printre pro
tagoniștii competiției, ei cuce
rind în total nouă medalii, O 
excelentă performantă a reali
zat-o cadetul CALIN CREAN
GĂ care, la capătul unei curse 
dificile, a reușit să cîștige titlul 
european în proba de simplu. 
La acest rezultat se' a- 
daugă medaliile de argint la 
dublu obfinute de Adriana Năs- 
tase și Iuiia Rîșcanu (dublu ca- 
dete), Emilia Ciosu cu iugosla
vul Zoran Primorac (dublu 
mixt) și echipa de junioare, pre
cum și „bronzul" obținut de 
Adriana Năstase (cadete sim
plu), Emilia Ciosu și Kinga 
Lohr (dublu junioare) Călin

fonia (simplu juniori) și echi
pele de cădeți și cadete. Aceste 
ft umoase rezultate demonstrea
ză valoarea școlii tenisului de 
masă românesc, care și acum 
s-a menținut în prim-plan, în 
clasamentul neoficial pe na
țiuni România situîndu-se pe 
locul 3, din 25 de participante.

Cum relatam, bistrițeanul 
Călin Creangă (antrenor: Gheor- 
ghe Bozga), legitimat la C.S.Ș. 
Sticla Bistrița, născut la 8 mar
tie 1972, campion național, anul 
trecut medaliat cu bronz la 
C.E., a avut o evoluție foarte 
bună, el depășind pe rînd cu 
2—0 (9, 16) pe Batorfy (Unga
ria), cu 2—0 (8, 15) pe Hong 
(R.F.G.), cu 2—0 (12, 9) pe Gu
sev (U.R.S.S.) în „sferturi", 
pentru ca în semifinală, în me
ciul cu sovieticul Noșkov, să 
asistăm la o partidă care a ri
dicat pulsul la maximum. După 
un prim set ciștigat ușor la 12, 
sportivul nostru a pierdut la 
13. In cel decisiv. Creangă con
duce cu 11—4, este egalat la 15, 
se află din nou în avantaj/ 
(19—18, 20—19), egalitate la 20, 
apoi la 21, pentru a se impune 
într-un final dramatic cu 
23—21 !

Nici partida care avea să de
semneze campionul nu a fost 
o simplă formalitate, deși pînă 
Ia jumătatea setului secund Că
lin Creangă a etalat o gamă va
riată de lovituri, englezul 
O’Drisscol aflîndu-se într-o per
manentă degringoladă. Decon- 
centrindu-se prea repede. Crean
gă a permis adversarului să se 
impună și să egaleze situația, 
pentru ca în ultimul set să

Emanuel FANTANEANU

(Continuare in pag a 4-a)

La C. M. de scrimă

EVOLUȚIE SUB AȘTEPTĂRI
A FLORETISTELOR NOASTRE

SOFIA, 27 (prin telefon). Am 
așteptat 
proba 
floretă 
niori, 
lentele 
către 
noastre cu puțin timp in ur
mă, la C.M. de tineret. Și ia
tă că acum încercăm .o mare 
deziluzie in 
deloc scontat. Să fim bine în
țeleși : nu puteam miza pe un 
succes similar (cu trei fina
liste), dificultatea fiind, evi
dent, mult mai mare, dar nici 
nu ne gîndeam că tinerele 
noastre sportive vor părăsi atit 
de repede întrecerea : Rcka
Lazăr, Claudia Grigorescu, 
Georgeta Beca și ludith Gyur- 
kan după 
Georgescu, 
lor directe

După ce 
cu succes 
zăr

cu multe speranțe 
feminină individuală de 
din cadrul C.M. de se- 
ținînd seama de exce- 
rezultate înregistrate de 

reprezentantele țării

urma unui eșec

Ana
faza eliminârl-

turul II, iar 
in!

au
de

trecut in corpora 
primul tur (La- 

întreeînd-o, de pildă, pe 
multipla campioană mondială 
sovietica Sidorova, cu 5—2, iar 
Beca pe fosta campioană a lu
mii la tineret, vest-germana 
Fichtel, cu 5—3), spre surpri
za specialiștilor prezenți aici, 
floretistele noastre, evoluînd la 
„polul opus", au capotat în tu
rul umător. Lazăr a pierdut 
consecutiv 3 asalturi cu 4—5, 
inclusiv la necunoscuta cana
diană Poirier, după ce debu
tase cu o victorie la sovietica 
Veliclko, o redutabilă adversa
ră. Beca a ratat calificarea la 
tușaveraj, pierzînd sever ' in 
ultimul asalt, 1—5 cu Făshe — 
R.D. Germană, ca și Grigores- 
cu, care a pierdut 4 asalturi 
la limită, iar Gyurkan, cu 2 
victorii, n-a putut trece nici 
ea mai departe, ceea ce a 
reușit doar Georgescu (4 vic
torii în grupă, inclusiv la un
guroaica Stefanek și la sovie
tica Soboleva), asigurindu-și 
un joc în eliminările directe, 
prin cele 2 
III.

Calificată, 
tre alte 31 
Georgescu i 
coșarul oxigen al încrederii ,n

victorii din turul

deci, singură, în
de floretiste, Ana 

n-a mai avut ne

propriile forțe, trăgind... spe
riată de compania în care s-a 
aflat, așa incit a pierdut con
secutiv două asalturi : 2—8 cu 
Liu — R. P. Chineză și apoi 
4—8 cu sovietica Votciakina.

Sabrerii... Dintre cei 5 re
prezentanți ai țârii noastre (Al,. 
Chiculiță, I. Pop, M. Mustață, FI. — _ _ . . .Păunescu, V. Szabo) ajunși 
în preajma eliminărilor direc- 

unii după victorii frumoase 
grupele preliminarii (Szabp:

te, 
in

Paul SLĂVESCU
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UN REMARCABIL BILANȚ AL ÎNOTULUI NOSTRU: 

OPT MEDALII LA C. E. DE JUNIORI
în ultimele două zile de concurs, 3 „argint" și 1 „bronz"

Campionatele Europene de natație pentru ju
niori, care s-âu desfășurat în Berlinul Occiden
tal, s-au încheiat cu un bilanț remarcabil pen
tru înotul românesc : 8 medaliL, dintre care 2 
de aur. 4 de argint si 2 de bronz ! O realizare 
cu atât mal frumoasă, cu cit la ea au contri

buit numai patru tinere si talentate sportive. 
România ocupind în aceste condiții locul 6 în 
clasamentul pe medalii, după selecționate care 
au cuprins un număr incomparabil mai mare 
de înotători.

în ultimele două reuniuni ale 
finalelor de înot, pe podium 
au urcat - Stela Pura la 800 li
ber. Andreea Szigyarto la 200 
spate, ștafeta de 4x200 liber — 
medalii de argint, Luminița Do- 
brescu la 100 m liber — 
bronz. Prima dintre ele. con
siderată una dintre performe
rele C.E., a dat duminică, din 
nou, o luptă deosebită, urmă
rită cu sufletul la gură de pu
blic. în proba de 800 liber, cu 
aceeași Heide Grein (R.D.G.). 
De data aceasta. antrenorul 
Gh. Dimeea i-a indicat Stelei 
o tactică de urmărire îndea
proape a adversarei, care a si 
condus o bună parte, pentru ca 
românca să o ajungă pe ul
timii 200 metri, după care s-a 
mers „cap la cap". Sosirea a 
fost ca la o cursă de sprint, 
sportiva din R.D.G. atingind 
prima placa, cronometrată în 
8:32,68, în timp ce Pura a fost 
înregistrată cu 8:32,90!! (A treia, 
norvegianca Irene Dalby, cu 
8:39,90). Oricum, o valoroasă 
medalie de argint, dublată de 
un excelent record național de 
senioare și junioare (v.r. îi a- 
parținea — 8:40,11 !), ambele 
rezultate ale fruntașelor la 
800 m fiind printre cele mai 
bune din lume in întreg acest

Stela Pura

an.
La 100 

brescu a 
la finele 
sesia medaliei de bronz 
pul său : 57,57). Reșițeanca

Luminița Do- 
o cursă bună, 
a intrat în po- 

(tim- 

fost devansată de Sabine Schul
ze (R.D.G.) 56,88 și Daniela 
Hunger (R.D.G.) 57,35.

liber, 
făcut 
căreia

Simbătă, tinerele noastre re
prezentante reușiseră să cuce
rească două medalii de argint. 
In prim-planul disputelor s-a 
aflat, în ziua a treia concursu
lui de înot, băimăireanca An
dreea Szigyarto. Ea a avut o 
comportare remarcabilă în 
cursa de 200 m spate, pe care 
a incheiat-o cu un nou record 
personal și, totodată, republi
can al categoriei 14 ani — 
2:17,68, fiind devansată doar de 
Dora Varga (Ungaria) 2:16,78, 
clasîndu-se însă înaintea unor 
talentate sportive, ca Viola

Lippmann (R.D.G.) 2:18,82, Ele
na Kouzlova (U.R.S.S.) 2:19,09
ș.a.

O altă satisfacție ne-a fost 
.adusă de cvartetul Luminița 
Dobrcscu, Andreea Szigyarto, 
Ramona Terșanschi, Stela Pura. 
Cele patru fete (prima este le
gitimată la CSȘ Reșița, celelal
te la CSMȘ Baia Mare) și-au 
îmbunătățit substanțial rezulta-

Andreea Szigyarto

tul din serii, 8:36,90, aducîndu-1 
în finala de 4X200 m liber la 
8:24,16, nou record național de 
junioare, care s-a materializat 
simbătă într-o prețioasă meda
lie de argint la C.E. Ștafeta- a 
fost cîșțigată de R.D.G., cu 
8:13,95, pe locul 3 clasîndu-se

(Continuare in pag 2-3)

La Cîmpina, în „Cupa Prietenia" Ia motocros

CURSE DE MARE ATRACȚIE, 
SUCCES DE ORGANIZARE

Echipa dc tineret a târli noastre - pe locul secund
ClMPINA, 27 (prin telefon). 

Mari iubitori ai sportului cu 
motor, aproximativ 40 000 de 
spectatori din orașul prahovean 
și localitățile învecinate au a- 
vut prilejul fericit (vreme 
splendidă — traseul de pe Dea
lul Muscel este ales intr-un 
cadru pitoresc și agreabil) să 
urmărească duminică pe cei 
mai buni motoctosiști, la cla
sele 125 cmc tineret și 250 cmc 
seniori, din Bulgaria, Ccho-

Se apropie și startul „europenelor" SPORTUL STUDENȚESC
- • — ——— — i IMM.»—— j

LĂ PORȚILE „ARENEI INTERNAȚIONALE"?
Variantele jocului fără pivot [M. Sandu] q Obligațiile sporite ale

lui Hagi • Stanici — un
„ La ora cînd apar aceste rîn- 

duri, Sportul Studențesc este 
în turneu in R. F. Germania, ' 
unde a plecat imediat după 
consumarea celor două jocuri 
cu Rapid și Velez Mostar. Cu 
alte cuvinte, echipa studenților. 
a început cu un sprint direct, 
autosolicitîndu-se in compania 
unei echipe iugoslave de 
rang.

Sportul studențesc este 
un moment în care pare 
rit să pună capăt unei anume 
bonomii care a caracterizat e- 
voluțiile sale din ultimii cinci- 
șase ani. (Este evident că a- 
ceastă reacție de maturitate 
trebuie pusă în legătură cu fap
tul că echipa studențească a 
pierdut — in planul performan
ței internaționale — sprinturile

prim

într- 
hotă-

loan CH RiLA

(Continuare in pag 2-3)

elev care încearcă să intre" peste rînd!

Defensiva Rapidului alertată de tinărul jucător Cristea. apărut 
in poziție de vlrf de atac. Fază din meciul disputat, vineri, de 

Sportul Studențesc in compania echipei din Giulesti
Foto : I. MIHAICA

slovacia. Cuba, R.D. Germană, 
Polonia, Ungaria, U.R.S.S. și 
din România, participant! ]a 
etapa a 4-a a „Cupei Prietenia", 
cea mai mare competiție in
ternațională găzduită anual de 
tara noastră.

Așa cum se anticipa, între
cerile au fost extrem de atrac
tive. Oaspeții — printre care 
s-au aflat ași recunoscuți ai 
curajului și îndemînării — au 
furnizat prestații de calitate, 
mult apreciate de exigentul 
public. în progres fată de anii 
trecuți, ilustrat în primul rind 
prin pregătirea superioară a 
piloților și apoi prin partici
parea mai numeroasă, s-au pre
zentat sportivii cubanezi, care 
s-au aflat pentru prima dată 
pe traseele noastre de moto
cros. Confirmîndu-și măiestria 
și beneficiind de cele mai com
petitive mașini (Honda, Kawa
saki sau KTM), motocicliștii 
bulgari și sovietici au dominat 
atît confruntările seniorilor, cit 
Si pe cele ale tineretului.

In cea mai importantă cursă 
din program (250 cmc), bulga
rul D. Rangelov și sovieticul 
I. Hudiakov, laureați ai arenei 
mondiale, s-au angajat din 
start intr-un' pasionant duel, 
victoria revenind în final pri
mului, grație unui plus de teh
nică în abordarea „cocoașelor", 
„trambulinelor", pantelor si al
tor elemente de dificultate.

Cu mult interes a fost ur
mărită și comportarea tinerilor 
noștri reprezentanți —■ D. 
Titilencu, Fl. Pop, P. Sch
midt și C. Duță —, care, bine con
duși de 5n?.eștrii emeriti ai 
sportului Gh. loniță și Șt. Chi
lii, nu s-au hazardat in acți
uni riscante. Pregătindu-și te
meinic motoarele Dentru 
concurs, ei au prevenit defec-

Traian IOAN1TESCU

(Continuare in pag 2-3)



In Dcmiltimn etapă a Dhizicl A de lupte greco romane

MULTE INTÎLNIRI VIU DISPUTATE,
PUNCTATE CU REZULTATE SURPRIZA

Componenții lotului de juniori se remarcă și In întrecerile seniorilor
Duminică, în București și in 

mai multe localități din țară, 
au fost programate întrecerile 
penultimei etape din cadrul Di
viziei A de lupte greco-romane. 
Partidele au fost caracterizate 
printr-o luptă dirză pentru 
punctele necesare rămînerii in 
primul eșalon al tării, ca 
pentru calificarea 
final, înregistrindu-se și unele 
rezultate-surpriză.

in turneul

BUCUREȘTI. Triunghiularul 
organizat de AS Turbomecani
ca Buc. a avut ioc in sala de 
lupte de la Clubul Dinamo, 
formația din ’Capitală primind 
vizita echipelor Steagul Roșu 
Brașov și Dunărea Galați. Din
tre toate participantele (echipe 
de valoare apropiată), numai 
țînăra formație bucureșteană 
avea o poziție oarecum pericli
tată in clasamentul seriei a 
IV-a, celelalte două situîndu-se 
în zona „neutră".

Deși lipsită de reprezentanți 
valoroși la primele două cate
gorii, Turbomecanica (antrenor 
Viorel Moisin) a realizat două 
victorii prețioase, care o pun 
la adăpost de orice emoții. Cu 
cițiva luptători tineri, dar foar
te bine pregătiți (S. Dincă, T. 
Brezeanu, T. Bulevschi, I. Ur
sea, B. Mănăilă) și cu Constan
tin Țintea din nou în formă, e- 
chipa bucureșteană a cîștigat 
ambele intîlniri : 6—2 cu Du
nărea Galați (un meci aminat 
și o dublă descalificare) și 6—4 
cu Steagul Roșu Brașov. în pri
ma intilnire, gălățenii au obți- 
put două puncte prin victoriile 
sportivilor Gh. Cărare și C. 
Purghel și succesele categorice 
ale acestora nu prevesteau ni
mic favorabil bucureștenilor. 
Dar, în continuare, sportivii de 
la Turbomecanica au cîștigat 
patru meciuri consecutive : S. 
Dincă b. sup. A. Aeriș, T. Bre
zeanu a cîștigat surprinzător la 
Al. llorinceanu (9—3), T. Bu
levschi b. sup. I. Cărare, C. 
Țintea b. sup. FI. Mușat. După 
o dublă descalificare (pentru 
lovire reciprocă) in meciul N. 
Olea — Gh. Mușat (Dunărea), 
I. Ursea și B. Mănăilă au rea
lizat două victorii la puncte (in 
meciurile cu C. Bulcea si.

pectiv. Șt. Gogii), stabilind 
zultatul final : 6—2.

tn întilnirea următoare, Tur- 
bomecanica a avut o sarcină 
mult mai dificilă in fata pu
ternicei echipe brașovene, dar 
din nou S. Dincă, T. Brezeanu, 
T. Bulevschi și C. Țintea au 
punctat pentru bucureșteni, dar 
victoriile acestora au fost mult 
mai muncite (prima, chiar dis
cutabilă) și Turbomecanica a 
luat conducerea cu 4—2 Ga 
primele două categorii ciștiga- 
seră. 
nii I. 
ceag). I.
Roșu) l-a învins categoric (su
perioritate) pe S. Bursuc și 
scorul a devenit 4—3 pentru 
Turbomecanica. N. Olea (90 
kg) a luptat cu o dirzenie deo
sebită în partida cu brașoveanul 
FI. Comănaru, a cîștigat 
puncte (2—0) și a adus cea de 
a 5-a victorie echipei sale. 
Ursea l-a fixat cu umerii 
saltea pe B. Gociman (6—3), 
iar S. Chircan (Brașov) l-a în
vins clar pe B. Mănăilă (6—4).

întilnirea dintre Steagul Roșu 
Brașov și Dunărea Galați a 
luat sfirșit cu scorul de 5—4 
pentru brașoveni (gălățeanul P. 
Cărare fiind reținut la lot), dar 
există toate posibilitățile ca ea 
să se Încheie la egalitate, după 
disputarea meciului restanță. 
Pentru brașoveni au cîștigat L. 
Dumitrache, D. Lungu, ~
Bontiuc, FI. Comănaru și 
Chircan, iar pentru gălățeni au 
punctat C. Purghel, Al. Ho- 
rinceanu, I. Cărare și C. Bul- 
cea. în meci restanță, C. Pur
ghel (Galați) b. tuș FI. Bueeag 
(Brașov). Foarte bun arbitrajul 
prestat de M. Bolocan (Pitești) 
și FI. Nistor (Constanta).

Mihai TRANCA

fără dificultăți, brașove- 
Dumitrache și FI. Bu- 

Ierimiciuc (Steagul

PENTRU HANDBAL!:

VACANTA EȘTI

O NOȚIUNE STRIC

la

I. 
pe

C. 
s.

Mircea Constantin (cu fata), recentul medahat_cu argint, la C.M, 
de juniori, este unul 
remarcat și in etapa

dintre luptătorii 
Diviziei A

D. Olarîu.
medaliat 

juniori.

comportare au avut-o 
C. . Albuț și recentul 
cu argint la C.M. de 
Mircea Constantin.

Prahova Ploiești a obținut o 
surprinzătoare victorie asupra 
uneia din fruntașele clasamen
tului, Farul Constanța : 6—4.
Industria Sirmci Buzău — Farul 
5—5, dar rezultatul final a fost 
contestat de conducerea echi
pei de pe litoral. (Nicolac ȘTE
FAN — coresp.)

SUCEAVA. Luptătorii de la 
CSM Rulmentul din localitate 
au avut o comportare sub aș
teptări, nereușind să-și valori
fice avantajul terenului pro
priu. Ei au pierdut în fața ce
lor de la Metalul Rădăuți (4—6) 
și au teirminat la egalitate 
(5—5) cu Progresul Brăila. Me
talul Rădăufi — Progresul Brăi
la 8—2. De la rădăuțeni 
remarcat Gh. Filipov și 
Sberea. (I. MÎNDRESCU 
coresp.)

s-au
V.

de la Progresul care s-au 
Foto : C. A-BARBTERITEI

pe Delta Tulcea (6—4), 
a fost învinsă, în mod ne

așteptat, de ultima clasată, 
Carpa'i Sinaia (4—6). Delta
Tulcea — Carpați Sinaia 6—4. 
(D. SOARE — coresp.)

vins 
dar

MEDGIDIA. Reuniune cu me
ciuri viu disputate, încheiate 
cu. două înfringeri surprinzătoa
re ale fruntașei seriei, LC. Da
cia Pitești : 4—6 cu 1MU Med
gidia și 4—6 cu Metalul Bucu
rești (!). Localnicii au cîștigat 
și cu Metalul : 6—4. (N. CA- 
RAEAȘ — coresp.)

TG. JIU. AS Cimentul din 
localitate a cîștigat ambele în- 
tîlniri. Cimentul — Electropute- 
re Craiova 6—3 și cu CSM Re
șița 10—0 (reșițenii au prezen
tat echipă incompletă), 
troputere — CSM 10—0 
VÎLCEANU — coresp.)

EIcc- 
(M.

Dimineață insoritâ de vară. 
Pe aleile Ștrandului Tineretu
lui din Capitală si apoi 
pisla stadionului din 
late iși fac apariția 
componenti ai lotului 
zentativ de handbal — 
(născuți în anii 1968

Cealaltă reuniune programată 
In Capitală a avut loc în Sala 
Progresul, componenții echipei 
gazdă realizînd 
care le asigură 
locurile fruntașe in serie 
deci, calificarea în turneul fi
nal : Progresul Buc. — Farul 
6—4. cu Industria Sirmei Bu
zău 6—4 și cu Prahova Ploiești 
6—4. Dintre elevii antrenorului 
Staicu Olteanu cea mai bună

trei 
unul

victorii, 
dintre 

Și,

CLUJ-NAPOCA. Reuniunea 
organizată în Sala Armatei a 
fost dominată de echipa orga- 
n zatoare, victorioasă în ambele 
intîlniri : 7—3 cu C.S. Arad și 
6—4 cu SIMARED Baia Mare, 
în continuare, arădenii au avut 
comportări contradictorii : 5—4
cu SIMARED și 3—5 cu Crișul 
Oradea. SIMARED — Crișul 
5—4. (M. Rada — coresp.)

CRAIOVA. Meciuri echilibra
te și, deci, foarte disputate, in
teresante, în care s-au remar
cat sportivii de la C.S.M.- 
IUGTC Craiova : 7—3 cu . Mi
nerul Motru, 6—4 cu Muscelul 
Cîmpulung și 5—5 cu Rapid 
Buc. Rapid 6—4 cu Minerul 
Motru și 5—5 cu Muscelul. (V. 
POPOVICI — coresp.).

MINIRUGBY

BUZĂU. Reuniune cu partide 
disputate și cu rezultate sur
prinzătoare : ASA Buzău a in-

TIMIȘOARA. Localnicii 
cîștigat greu cu Metalul ____
Eugoj (6—4) și au terminat ia 
egalitate (5—5) cu Eleetromurcș 
Tg. Mureș. Lugojenii i-au 
vins pe tirgmureșenii : 6—4. 
CREȚU — coresp.).

au
IURT

in- 
(C.

PE LITORAL...

alti ani. 
află în a- 

antrenori- 
in general, 
mare. Im-

-Mai mult decit în 
rugbyul ..pitic" se 
tenția profesorilor 
lor si educatorilor 
în această vacantă
boldul dat de bucureșteni (co
misia de rugby a municipiului) 
prin tradiționala .Primăvară a 
rugbyuluâ" —, anul acesta 
la a 7-a ediție, a avut un _e- 
fect pozitiv : Brașovul a răs
puns printr-o competiție inedi
tă (excelent organizată de fac
torii sportivi locali și de iubi
torii de sport de la asociația 
sportivă C.F.R). apoi Bucșanii. 
această comună din vecinăta
tea Municipiului Tîrgoviște. 
uhde atit Ministerul Educației 
și învățămîntu’ui, cit și fede
rația do resort au statornicit 
o tabără a speranțelor, a făcut 
din sportul cu balonul oval 
deliciul acestor zile pentru zeci 
și sute de copii.

Iată insă că cei din Năvo
dari. cunoscuți artizani ai aces
tui sport către care elevii simt 
o tot mai mare atracție, au fi
nul să dea. la rîndu-le. o re
plică promptă inițiatorilor 
recitaluri rugbystice în 
protagoniști sînt copiii, 
irenorul Petrică Lungu.
Eog cu o excelentă reputație, 
cel care i-a descoperit si mo
delat. într-o primă etapă; pe 
Adrian Lungu (de ia Dinamo). 
Vărzaru și GiucAl (astăzi la 
Steaua), pe Achiniov (titular 
la Rapid), a lansat cea de a 
Il-a ediție a „Cupei Chimistu
lui". desfășurată in vecinătatea 
Litoralului. într-o qjnbianță 
care a însemnat și odihnă, dar 
Si mișcare adică odihnă acti
vă. N-au lipsit dintre invitați.

. micii rugbyști ai C.S.Ș. Tri
umf. ai Griviței Roșii, tot mai 
ambițioșii copii din Par.teli- 
mon. care activează sub culo
rile Gloriei-Republica, și, 
pentru prima oară, elevii an
trenorului Soporan din Brașov. 
Desigur, lingă cei din Năvo-

*

■i s-au aflat reprezentanții 
Clubului Sportiv Școlar 2, pe
piniera recunoscută a Farului, 
ampioana tării la seniori.
Reporterul și-a propus ca. de 

data aceasta, să-j lase pe oas
peții Năvodariului să-și expri
me opiniile în legătură cu reu
șita acestei acțiuni de vacan
ță. Fostul internațional, vene
rabilul „Bombi" Zamfir, 
de părere că „Năvodarii se în
scriu ca una din paginile cele 
mai frumoase ale vacanței mi
cilor rugbyțti participant!. Or
ganizare excelentă, meciuri de 
mare interes, în toate cazurile 
ținută exemplară a jucători
lor". Medicul Ion Căpățînă, cel 
care a implantat 
Bucșani. crede la 
„antrenorul Petre 
celălalt animator 
cu balonul oval din Năvodari, 
inginerul Ion Gruia, președin
tele asociației sportive Chimia, 
pot fi dați drept model în ma
terie de organizare a unor 
competiții pentru copii". O 
idee pe care o subliniază și 
Va sile Soporan, antrenorul co
piilor de Ia C.F.R. Brașov, 
care tine să completeze : „Am

este

de 
care 
An- 

peda-

senioi 
Relon 
Bueui 
din 1 
respo: 
toate 
neral, 
drul 
lotulu 
la in 
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bon 
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itor î 
portar 
care 
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I-an 
duințe 
Stot. 
Cristii 
Chirif 
ceilalt 
lui c; 
tori.

Rap- 
lax are 
apoi, 
meci 
din B 
Și. 
o 
de 
zi
care, 
curînd

pe 
vecină- 
tinerii 
repre- 
iuniori 
și mai 

tineri). Pentru el vacanta este 
numai o noțiune legată strict 
de orarul școlar ; astfel. se 
transpiră din greu. Este învio
rarea de dimineață (așa este 
stipulat în planul de antrena
ment zilnic al antrenorilor Otto 
Hell si Florin Voiculescu), în 
realitate 
al zilei (vor urma alte două), 
in care 
șoare de gimnastică și alerga
re în tempou moderat — intră 
in acțiune cronometrele. ale 
căror ace nemiloase înregis
trează exact rezultatele ..Tes
tului Cooper". Micul dejun si 
ușoară relaxare... pînă la Sala 
Floreasca. unde se va derula 
primul antrenament de hand
bal. Atenți, în principal, pen
tru respectarea programului — 
elevii de serviciu. în ziua vi
zitei noastre, la lotul de ju
niori erau responsabili băimă- 
reanul Sergiu Buștean și brăi- 
leanu) Florică Condruz.

După momentul organizatoric 
de început, antrenorii expun 
temele lecției: apoi fac o tre
cere în revistă a modului, în 
care s-a încheiat antrenamen
tul după-amiezii precedente, 
fapt, după meciul amical 
compania selecționatei de 
niori a Bratislavei. 
tara noastră 
S-a insistat, 
rii mai slabe _ _________ _____
ce. automaf. înseamnă că so
licitările la care vor fi supuși 
aceștia în antrenamentul ce 
va urma, vor fi crescute. Si 
așa a fost, cu atit mai mult, 
cu cit in planul de antrena
ment erau înscrise : combinații 
tactice colective pentru atac 
(în -vederea meciului revanșă 
cu juniorii cehoslovaci și pen
tru verificarea prin jocuri a 
stadiului pregătirilor prin par- 
licinarea la ..Cupa Calculatorul 
I1RUC", alături de echipele de

primul antrenament

după mișcările u-

or. 
bai 
la 
de

de 
în 

ju- 
inaflată

pregătiri.pentru
asupra comportă- 
a portarilor, ceea

ȘIRET. Ultima clasată 
seria I, Bihoreancă Marghita, 
nu s-a prezentat (!) și, deci, 
s-a disputat o singură întilnire: 
Steaua — Hidrotehnica Șiret 
5—2. (Fl. CREȚU — coresp.).
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avut de invățat mult de la 
gazdele noastre, mai" ales pe 
planul obiectivitătii și al mo
destiei. A fost, de fapt, o lec
ție pentru toate delegațiile, 
pentru copii mai ales...“.

Bucurindu-se de prestația 
unuia dintre aprcciații arbitri 
divizionari A. Constantin Stan
ca, întrecerea minirugbyștilor 
prezenți ia Năvodari a con
firmat calitățile copiilor din 
locălitatea-gazdă. ale celor de 
la Triumf și de la Gloria-Re- 
publica (unde Ștefan Popescu 
se arată a fi un antrenor cu 
vocație). Indiferent, insă, că 
s-au numit Eugen Bent sau 
Laurențiu Diaconu, Ion Liviu 
sau Auraș Cristea. Manole O- 
prea sau Ion Burlacu, Marian 
Nisior. Cristian Sueiu sau Ho- 
rațiu Bărgăunaș (de numai 5 
ani 1), toți e'evii care și-au 
petrecut la Năvodari o miniva- 
canță de vară au trăit bucuria 
de a avea alături educatori 
veritabili, de a-și fi putut con
tinua activitatea în sportul în
drăgit. chiar și acum. în plin 
sezon estival...

UN REMARCABIL BILANȚ AL ÎNOTULUI NOSTRU
(Urmare din pari. I)

Olanda, cu 8:31.07. pe 4 Italia,
8.35,63, pe 5 R.F.G., 8:36,47
ș.a.m.d.

Alte rezultate : 100 liber b :
M. Hermann (R.F.G.) 52.00: 200

mixt f : Kornelia Seithe (R.D.G.) 
2:18,33 : 200 mixt b : A. Wilhelm 
(R.F.G.) 2:09,84 ; 1500 liber : St. 
Battistelli (Italia) 15:25.94.

în competiția de polo, echipa 
noastră a învins cu 21—8 (4—0, 
. .................................. Mal- 

locul 
8 P, 
Tur- 
Aus- 

re-

6—3, 7—2, 4—3) formația 
tei și a ocupat în final 
secund in grupa B, cu 
după Grecia 10 p, înaintea 
ciei 6 p, Danemarcei 4 p, 
trie; 2 p. Maltei 0 p. Alte 
zultate : Grecia — Danemarca 
20—7, Austria — Turcia 
în grupa A, U.R.S.S. — 
9—4, Italia — Ungaria 
Franța — Iugoslavia 
R.F.G. - ~ .
mele locuri în clasamentul 
nai : 1. R.F.G.. 2. U.R.Ș.S., 
Ungaria.

La trambulină f a cîștigat 
Borodulina (U.R.S.S.), 
490,95 p.

$ h

rugbyul la 
rîndu-4” că 
Lungu și 

al sportului
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• LA SIRNEA (jud. Brașov), 
primul sat turistic din țara 
noastră, s-a organizat „Ziua 
Olimpică”, o frumoasă ma
nifestare sportivă Ia care 
au participat elev! din școlile 
brașovene și din zona 
nulul. La 1 203 metri 
dine. într-o poiană, 
deosebit de pitoresc 
culoar străjuit de 
olimpice, de torțe 
de emblemele Jocurilor O- 
limplce moderne, au avut loc 
cîteva probe atletice și dis
tractive. Inițiatorul acestei 
acțiuni a fost inimosul pro
fesor Radu Frunteș. de la 
Se. gen. 25 din Ba-oșv a 
ASOCIAȚIA SPORTIVA lin 
cadrul Întreprinderii de Ex
plorări Geologice Maramureș 
a organizat o frumoasă ma
nifestare polisportivă. „Cupa 
Explorări”, Ia care s-au în
trecut numeroși oameni ai 
muncii. tineri si vîrstnlci.

Bra- 
altitu- 

un loc 
pe un 

cercurile 
aprinse.

Printre cei care au concurat 
cu multă ambiție s-au numă
rat tinărul Tralan Cristea. 
muncitor la atelierul I.P.E.G., 
care a 
probe 
Cornel 
teescu 
120 de 
la tenis 
pasionante 
fotbal (in finală 
secțiile din Tg. 
Baia Sprie. scor 
prima echipă), ____ ____
de masă si șah a LA FĂGĂ
RAȘ s-a inaugurat, 
cadru festiv, noua sală 
sport 
nr. 6 
rasului.
tica

cîștigat toate cele trei 
de aruncări, veteranii 
Grama si Minai Ma- 

împreună. 
Învingători 

Meciuri 
avut Ioc la 
s-au intîlnit 
Lăpus și 

1—0 pentru 
volei, tenis

— ei au. 
ani (!) — 

(dublu), 
au

Intr-un 
de 

de Ia Școala generală 
si’uată în centrul o- 

Aici se poate prac- 
handbalul. voleiul.

Luminița Dobrescu

baschetul. tenisul, rite 
sporturi de sală. Noua bază 
sportivă 
24 lățime 
Cu ocazia 
desfășurat 
Viad” la 
evoluat echipele 
torul Alba Iulia, 
torul Miercurea 
monia Făgăraș.
au cîștigat Gh. Coman (cat. 
60 kg), I. Mihai (65 kg). N. 
Mateoiu (78 kg). M. Frățică 
(86 kg) — Nitramonia, N. 
Jurcă (71 kg). P. Drăgoi 
(+ 95 kg) — Alba Iulia șl I. 
Pali (95 kg) — Miercurea 
Ciuc.. Pe echipe: 1. Nitramo
nia 60 n 2. Constructorul 
Alba Iulia 27.5 p. 3. Construc
torul Miercurea Ciuc 23.5 p •

are 43 m lungime, 
și 9,8 m înălțime.

inaugurării, s-a , 
„Trofeul Nlcolae’ 

ludo, la care au 
Construc- 
Construc- 

Ciuc, Nitra- 
La individual

6—11.
Olanda

4—16,
4—13,

— Spania 7—3. Pe pri-
I fi-

3.

ani 
de 
de 

din

DUPĂ MAI BINE de 15 
de activitate, echipa 
fotbal a întreprinderii 
Reparații Utilaj Electric 
Cîmpina. Sportul muncitoresc,
care a evoluat timp de 12 
ani în campionatul județului 
Prahova, si-a văzut în a- 
ceastă vară visul împlinit : 
a cucerit primul loc în cam
pionatul prahovean, înaintea 
formației Caraimanul Buș
teni si, în urma barajului 
cîștigat în dubla partidă cu 
Locomotiva Buzău, a promo
vat în Divizia C. Echipa este 
antrenată de Al. Iacob si 
are sprijinul întreprinderii 
— director, ing. Octavian Po
pescu. Acum, orașul Cîmpina 
are două echipe în cam
pionatul republican : Poiana 
în Divizia B și Sportul mun
citoresc în Divizia C.

(Relatări de la : D. Furnică 
AI. șimorl. V. Lazăr si E- 
Stroel.
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„COlftBORftREA CU FEDERAȚIA ROMÂNĂ DE BOX
NE ESTE DE UN REAL FOLOS"

afirmă HENKV NANIOHV B. A., din Indonezia
Prezentă inedită la „Ring 

Voința ’86" — lotul de box
al Indoneziei, care a si parti
cipat, în afară de concurs, cu 
cîiiva pugiliști, toti aplaudați 
cu căldură de numeroșii spec
tatori. Am invitat la un scurt 
dialog. între două partide, pe 
conducătorul delegației. Henky 
Nanlohy B.A.. care ne-a răs
puns cu o deosebită amabi
litate.

— V-am ruga să vă pre
zentați cititorilor ziarului 
„Sportul".

— Cu plăcere. Sînt șeful 
Comisiei tehnice din cadrul 
Federației de box a Indone
ziei. funcție care implică o- 
rientarea selecției sl pregătirii 
pugiliștîlor noștri si. firește, fi
nalizarea acestora, alcătuirea si 
pregătirea lotului national pen
tru marile competiții.

— înțeleg că ati mai fost !n 
România ..

— Da. acum vin pentru a 
doua oară. prima mea vizită 
în tara dv. fiind în anul 1981.

— Știm că maestrul Ton Popa 
colaborează cu dv. Cum s-a 
născut ideea acestei colaborări 
si cum o apreciati ?

— în 1976. la un turneu in
ternational de box la Karachi, 
în Pakistan l-am cunoscut pe 
antrenorul Eustațiu Mărgărit 
și l-am văzut pe pu- 
giliștii români prezent! acolo. 
Mi-au făcut o impresie foarte 
hună si ne-am gindit că ne-ar 
fi de real folos colaborarea cu 
Federația Română de Box. 
Propunerea ne-a fost acceptată 
si în două...' reprize. în anii 
1981 si 1983, maestrul Ion 
Popa a venit si a lucrat cu 
boxerii noștri la Djakarta. 
Acum am făcut un stagiu de 
pregătire în frumoasa dv. tară

rgrar-rm—i. ■■JWA.as .mi . ■wuemgwwiii ziuummb»—■

PESTE 200 DE 80Hill DIN ÎNTREAGA TARĂ,
ÎNTD-UN CONCURS DE VERIEICARE Șl SELECȚIE

două gale pe zi • Campioni naționali
D Senciuc, din nou la „mijlocie"!
mă- campionul FI. Țircomnicu. O

în- întilnire între cei doi promite
aînă un spectacol de mare ■ interes,
ani- Nu vor lipsi din programul ga
ter- lelor nici ..puncheurii". Amin-
•cție tim doar două nume aflate ne
cază schema „semigreilor" : Ilarie

și Petrescu (CS Muscel) si Vasile
am- Cazacu (IMGB). Si, desigur, o
icest mare surpriză pentru toti

re' „mijlocii" înscriși în competi-
,!r’Le tie : după o... aventură printre

„semigrei". Dumitru Senciuc 
j (AEM Timișoara) revine la ca

B. Stancev 37 p, 3. D. Argirov 
-----  26 p (toti din Bulgaria)... 6.

D. Titilencu 16 p. 7. Fi. Pop
In 13 p... 9. C. Dută 9 p. Pe e-

din- chipe : 1. Bulgaria 20 p, 2.
i și. România 17 p, 3. U.R.S.S. 15

în p, 4. R.D. Germană 13 p, 5.
ipat Polonia 11 p, 6. Ungaria 10 p,
iati- 7. Cehoslovacia 9 p, 8. Cuba 8 
lori. p ; 250 cmc seniori : 1. D. Ran- 
inut gelov (Bulgaria) 40 p, 2. L

Hudiakov (U.R.S.S.) 32 p, 3. L. 
de Gyuraszic (Ungaria) 30 p... 18.

E. Miilner... 20. Al. Enceanu, 
cmc 21. Al. Ilieș 22. P. Titilencu. 
I, 2. Pe echipe : 1. U.R.S.S. 20 p.

îua-
i in La B.C. Brăila, gazde fi oaspeți se pregătesc. împreună, pentru 

cu întreceri. Foto : Iorgu BĂNICĂ

I PRIETENIA" LA MOTOCROS

si la începutul lunii august ne 
vom întoarce acasă.

— Care au fost elementele 
care v-au determinat să alegeți
România pentru această co-
laborare ?

— Boxul e o disciplină în-
drăgită si răspinditâ. cu fru-
moașe succese, in tara dv.,
condițiile de pregătire sînt ex-
celente. se fae antrenamente 
serioase, iar maestrul Popa e 
un foarte bun specialist. Tre
buie să vă spun că, sub îndru
marea sa, boxerii indonezieni 
au făcut evidente progrese. 
Repet, colaborarea cu Federația 
Română de Box ne este de 
un real folos.

— Ce competiții vizează 
pregătirea actuală a lotului 
Indoneziei ?

— Anul acesta vom participa 
la Jocurile Asiatice. iar în 
1987 vom organiza în tara 
noastră Jocurile Asiei de Sud. 
Si vrem să fim la înălțime nu 
numai ca organizatori.

Interviu consemnat de 
Mircea COSTEA

tegoria la care a fost campion 
în 1982. L-am întrebat pe Fătru 
CojocarU, antrenorul puncheu- 
rului timișorean, cum se simte 
elevul său după severa cură de 
slăbire făcută In vederea a- 
cestui turneu. „Excelent — 
ne-a răspuns. Senciuc revine 
printre mijlocii cu ginduri și 
proiecte mari. Este în formă și 
nu știu cine îi va putea rezis
ta trei reprize..." Vom vedea, 
desigur, pe ring, dacă acest 
optimism va fi justificat prin 
fapte. Poate chiar în gala de 
azi. deoarece nu se știe ce 
program ne vor oferi trageri
le la sorti din această dimi
neață.

Petre HENȚ

2. Ungaria 17 p. 3. Bulgaria 
15 p, 4. Polonia 13 p, 5. Ce
hoslovacia 11 p, 6- R.D. Ger
mană 10 p, 7. Cuba 9 p, 8. 
România I 8 p.

Orașul Cîmpina a găzduit 
pentru a șaptea oară întrece
rile „Cupei Prietenia". Si, ca 
de fiecare dată, AS Poiana 
Cîmpina, secția sa de moto și 
ceilalți factori cu atribuții 
s-au achitat ireproșabil de a- 
ceastă sarcină, prestigioasa 
competiție internațională bu- 
curîndu-se de o foarte bună 
organizare.

i MECIURI AMICALE
I----------------------------------------------

• „CUPA MUNICIPIULUI 
I BISTRIȚA" A REVENIT ECHI

PEI „U" CLUJ-NAPOCA, Sta
dionul din localitate a găzduit, 
la sfîrșitul săptămînii trecute, 

j meciurile din cadrul „Cupei 
’ Municipiului Bistrița", aflată la 

cea de a 16-a ediție. Iată re- 
Jzultatele :

Vineri :
UNIVERSITATEA CRAIOVA 

— RESOVIA RZESOV 0—0.
] GLORIA BISTRIȚA — „U“ 
’ CLUJ-NAFOCA 0—5. Golurile 

învingătorilor au fost înscrise 
I de Cimpeanu II (3). Fișie și 
| Bucur.

Sîmbătă :
, GLORIA BISTRIȚA — UNI- 
| VERSITATEA CRAIOVA 1—0. 
' A Înscris Dănilă.

„U" CLUJ-NAPOCA — RE- 
iSOVIA RZESOV 2—1. Au mar

cat: Bucur. Bagîu, respectiv 
Jancziky.

I Duminică :
GLORIA BISTRIȚA — RE

SOVIA RZESOV 1—1. Au înscris 
Moga — pentru Gloria, Otbron- 

Iskl — pentru Reșovia.
UNIVERSITATEA CRAIOVA 

— „U" CLUJ-NAPOCA 1—0. 
I Golul victoriei a fost marcat de 

Irlmescu.

Univ. Craiova: Lung — Ne
grită, Cioroianu. Săndoi, Un- 

Egureanu — Glcă Popescu, Iri- 
mescu. Rada, Mănăilă — Adr. 
Popescu, Bîcu. (Au mai jucat: 
Tilihoi și Badea).I„U“ Cluj-Napoca: Iasko — 

Dobrotă, Bagiu, Lucaci, Ciocan 
— Feșnic, Bucur, Stoica, Muz- 
nai — Trimbitaș. Cîmpeanu II.

I(Au mai jucat: Neamțu și Sa- 
bou).

Trofeul pus în joc a revenit 
I echipei „U- CLUJ-NAPOCA cu

4 p. Pe locurile următoare: 
UNIVERSITATEA CRAIOVA 
3 p. GLORIA 3 p, golaveraj

I inferior și RESOVIA. 1 p (l 
TOMA — coresp.)

• PETROLUL PLOIEȘTI —

IF.C. ARGEȘ 2—3 (1—0). Autorii 
golurilor: Nuță (mln. 45), Catin- 
ca (min. 80), pentru Petrolul,

I respectiv Eduard (mln. 67). Sta- 
paru (mln. 72), Bobaru (mln. 
82).

PETROLUL : Liliac — Pancu, 
Butufei, Ștefan, P. Gușă —

I-----------------------------------------------SE APROPIE ȘI STARTUL „EUROPENELOR"I 
I 
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I 
I 
I
I
I 
I 
I
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cu Universitatea Craiova, Dina
mo șl mai ales Steaua, ei, stu
denții, rămînînd doar cu șan
sa neîmplinită din „dubla" eu 
Xamax, care ar fi putut să se 
Încheie cu o calificare răsună
toare după 0—31a NeuchâteF—, 
dar care a fost pierdută și eu 
contribuția Iui Speriatu, total 
neinspirat la 4—2 pentru Spor
tul, cu o întreagă repriză în 
față).

în ce stadiu se află Sportul 
Studențesc astăzi 7

Să spunem, Înainte de toate, 
că Sportul încearcă o a doua 
„schimbare la față" în ultimii 
doi ani. Atunci, cu dpi ani în 
urmă, „alb-negrii” renunțaseră 
la extremele lor de tip clasic, 
adică la Florin Grigore și 
Bucurescu. „Mișcarea" tactică 
a fost un timp criticată de su
porteri, ața cum se întîmplă

LOTO-PRONOSPOR1 INFORMEAZĂ
NUMERELE EXTRASE LA TRA
GEREA „MULTIPLA" LOTO DIN 

27 IULIE 19M

FAZA I

EXTRAGEREA 1 : 72 54 63 74
39 23 30 18 66

EXTRAGEREA a ll-a : 14 7 20
78 36 4 73 64 86 ;

FAZA a ll-a

EXTRAGEREA a lll-o : 56 85
34 74 26 32 47 39 16 ;

EXTRAGEREA a IV-a : 62 53
78 4 76 46 37 48 36 ;

EXTRAGEREA a V-a : 15 17
19 62 61 86 71 75 85 ;

EXTRAGEREA a VI-o 47 88
83 65 84 32 70 68 45 ;

12 71 74 67 18 50 25 ;

EXTRAGEREA O Vll-a : 69 46
86 73 21 31 81 44 42;

EXTRAGEREA a Vlll-a : 79 84

FOND DE CIȘTIGURI : 
1.511.084 LEI.

Drăgan, O. Grigore, I. Solomon
— Cismaru, Nuță, I. Gușă. (Au 
mai jucat: Niculescu, Catinca, 
Costin, A. Munteanu, Cr. Ene, 
Rîsnic, Mirea, Polifronie. I. Gri
gore. Hincu, Roșu).

F.C. ARGEȘ : Hristea — Voi- 
cu, Stancu, Balaur, Eduard — 
Achim, Meszaroș, Simion, Toma
— Pană, Jurcă. (Au mai jucat: 
Stuparu, Obrașcu, Tănase, Bo
baru). (I. TANASESCU — co
resp).

• F.C.M. BRASOV — FLA- 
CĂRA AUTOMECANICA MO- 
RENI 4—0 (0—0). Partida a 
avut loc vineri, în prezența a 
5000 de spectatori. Au marcat : 
Badea (min. 47 — din 11 m), 
Avădanei (min. 54). Cramer 
(min. 59) șl Ad. Vasile (min. 86).

F.C.M. BRAȘOV: Șanta — 
Bălan, Naghl. Stefănescu, Man- 
doca — Moldovan, Șerbănică, 
Mărgărit — Avădanei. Cramer, 
Barbu. (Au mai jucat: Polgar, 
Dragomir. $ulea, Cîmpean. Ca- 
ciureac, Badea. Bența, Cadar. 
Ad. Vasile. St Vasile și Dumi- 
triu).

FLACARA : Nedea — Rus, 
Nistor, Năștase. Mateescu — 
Paraschiv, Nicolae. D. Sava — 
Pană I, Marcu, Călin. (Au 
maî jucat: Oană, Pîrvu. Cojo- 
caru, Aeleneî și Pană II). (C. 
GRUIA — coresp.).

• GLORIA BUZĂU — S.C. 
BACAU 2—0 (0—0). Punctele 
au fost înscrise de: FI. Grigore 
(min. 52) și M. Sandu (min. 61).

GLORIA: Lazăr — Năstase, 
Tică, Mircea. Tulpan — Bala- 
ban, Stoichită, Cramer — Fi. 
Grigore, M. Sandu, Profir. (Au 
mai fost folosiți: Cristian, Mar
cu, Timiș, Ghizdeanu, Zahiu, 
Trandafir. S. Viorel).

S.C. BACAU: Arvinte — Vis- 
creanu, Borcea, Arteni, Elisei
— Ivanov, Tismănaru. C. So
lomon — Șoiman, Pachiteanu, 
Fulga. (Au mai jucat: Penoff. 
Burleanu, Andrieș, Andronic, 
Popovici). (D. SOARE — co
resp.)

• CEAHLĂUL P. NEAMȚ — 
RAPID BUCUREȘTI 2—2 (1—0). 
Autorii golurilor: Chertic (min. 
27), Amarghioalei (min. 85), 
respectiv Manea (min. 79 și 83).

deseori când se produce o mu
tație radicală ; curind, însă, a- 
vea să se vadă că Sportul Stu
dențesc a gindit bine, mal ales 
că nu exista o altă soluție 
pentru punerea în valoare a 
lui Hagi și Coraș.

Acum, Sportul Studențesc s-a 
lansat într-o altă „mutație de 
fond", renunțînd la Mircea 
Sandu, „pivotul" său din ulti
mii ... 15 ani. Adevărul e că nu 
a fost o renunțare unilaterală, 
Mircea Sandu evaluîndu-și 
vîrsta, așa cum a făcut-o și 
Dudu Georgescu atunci dnd a 
plecat (tot) la Buzău, unde a 
putut să-și pună mult mai bine 
în valoare calitățile de 
„virf" ajuns dincolo de mo
mentul optim al carierei.

Care este fața de astăzi a 
Sportului Studențesc? în linii 
mari, judecind după cele două 
jocuri din cadrul recentului 
turneu „11 “-le care se contu
rează ar fi următorul : Speria
ta— M. Marian, Iorgulescu, M. 
Popa, Munteanu II — Țiclea- 
nu, Pană (Cristea), Bozeșan — 
Terheș, Coraș, Hagi. Semnele 
de întrebare ar fi inconstanța 
din ultima vreme a lui Speria
tu, posibilitatea revenirii lui 
Iorgulescu la forma standard, 
perfecționarea lui M. Popa în 
jocul iibero-ulul, într-un mo
ment în care Paul Cazan, aflat 
pe banca de rezerve, are des
tule atuuri în mînă, readapta
rea necesară a lui Pană, creș
terea (vizibilă, de altfel) a lui 
Țicleanu, ordonarea lui Boze
șan, ale cărui calități fizice de
pășesc, uneori, prin tumult, ca
drul organizat al jocului și — 
în sfîrșit, dar nu și în ultimul

)

J.J
II u.

RALIUL NATIONAL AL AUTOMOBILELOR DE EPOCA, 
BUCUREȘTI - SINAIA (20 septembrie 1985) 

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

Posesorii de automobile fabricate pină in anul 1940 (in
clusiv) și aflate încă in circulație sînt rugați să participe la 
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 — 

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

RAPID: Mânu — Cojocarii, 
Grigore, Niță, Matei — Radu I, 
Dochia. Popa — Cioacă, Da- 
maschin II, Tiră. (Au mai ju
cat-: Toader. Marinescu, I. Ma
rin. Bncos. Ivan. Manea. Goan- 
ță, Țirban). (C. RUSU — co
resp.)
• C\S. BOTOȘANI — OTE

LUL GALAȚI 1—2 (0—0). Au 
marcat: Epure (min. 51). res
pectiv Rotaru (min. 56) și Popa 
(min. 80).

OȚELUL : Călugăru — Beje- 
naru, Stan Borali, Anghelinei 
— Hanghiuc. Burcea. Rotaru — 
Vaișcovicl, Antohi, Ralca (Au 
mai jucat: Dumitriu. Casuba, 
Mihut, Popa). (Th. UNGURA- 
NU — coresp.)

• F.C. INTER SIBIU — 
F.C.M. BRAȘOV 2—1 (0—0). Au 
marcat pentru învingători: 
Curtean (min. 51 — din 11 m). 
Șoarece (min. 83 — din 11 m), 
respectiv Cîmpean (min. 73).

F.C.M. BRAȘOV: Șanta — 
Dragomir, Stefănescu, Moldo
van, Mureșan — Șulea. Badea; 
Mărgărit — Avădanei. Cadar, 
Cramer. (Au mai evoluat: Pol
gar, Bălan, Naghi, V. Ștefan; 
Mandoca, Șerbănică. Caciureac, 
Cîmpean. Benta Barbu și AL 

Vasile). (I. IONESCU — coresp).
• AUTOMATICA BUCU

REȘTI — MECANICA FINĂ 
STEAUA BUCUREȘTI 3—1 
(0—0). Autorii punctelor : Miha- 
lache (min. 73). Grosu (min. 82); 
Pestrița (min. 85), respectiv He- 
gheduș (min. 60). (G. OCTA
VIAN — coresp.)
• POLITEHNICA TIMIȘOA

RA — C.S.M. CARANSEBEȘ 
2—1 (0—1). Au marcat: Vlătă- 
nescu (min. 70) și Varga (min. 
75), respectiv Isac (min. 45). 
(C. CREȚU — coresp.)

• A.S. DROBETA TR. SE
VERIN — F. K. KLADOVO 
1—1 (0—0). Au înscris: Ureche 
(min. 64) pentru Drobeta. Bi- 
lov (min. 78) pentru Kladovo, 
(S. MANAFU — coresp.)

• METROM BRAȘOV — 
DUNĂREA C.S.U. GALAȚI 0—0. 
(G. CAROL — coresp.) 

rind — găsirea numitorului co
mun pentru trio-ul din față, în 
care, prin dispariția pivotului 
„de meserie" și ... vocație, apa
re necesitatea unui joc combi- 
nativ în care Terheș, rezerva 
de ieri, trebuie să depună un 
efort foarte mare pentru „a-și 
găsi pașii". La toate acestea 
trebuie să adăugăm și obliga
țiile sporite ale lui Hagi, care 
nn mai poate râmi ne doar 
„schimbul de ștafetă" de ultima 
sută, lansat de devierile lui 
Mircea Sandu sau Coraș, cî și 
omul ultimei pase, cu intrare 
pe culoar, unde viteza și înde- 
minarea — neexploatată pină 
acum — a liderului ar trebui 
să „răsucească" apărarea adver
să, stirnind panica „tip Mara
dona". Cu alte cuvinte, Hagi ar 
putea fi mai mult decît șuterul 
— excelent de altfel — de la 
20—22 de metri, el fiind, prin 
tehnicitate și țîșnire, un j icător 
capabil să „coboare" (nu doar 
să „slalomeze") printre jaloa
nele oricît de dese ale apărări
lor adverse.

Sigur că acesta ar fi Sportul 
la prezent. Să mai amintim Insă 
că „alb-negrii" mal au varian
tele numite Burchel. D. Popes
cu, revenit de la Progresul 
Vulcan, unde a fost împrumu
tat, Bondoc, Iorgulescu jr, adi
că fratele internaționalului, și 
mai ales Stanici, despre care 
antrenorul Ardeleanu afirmă 
că este „fratele mai mic al lui 
Hagi", prin calități și perspec
tive.

Acesta ar fi noul profil al 
„Sportului Studențesc", echipa 
care vrea să pătrundă, în sfir- 
șit. in arena internațională.



SPORTIVI ROMANI PESTE HOTARE
VARȘOVIA, 27 (Agerpres). — 

Participînd la turneul interna
țional de tenis pentru juniori 
de la Chorzow (Polonia), tînă- 
rul jucător român Adrian Popo- 
vici a repurtat un frumos suc
ces, dasîndu-se pe locul întâi, 
după ce l-a întrecut în finală 
cu 3—6, 7—6, 6—4 pe suedezul 
David Ekerat.

SOFIA, 27 (Agerpres). — 
Penultima etapă a Turului 
ciclist al Bulgariei a fost câști

gată de Jan Schur (R. D. 
Germană), înregistrat pe dis
tanța de 123 km cu timpul de 
3h22:53.

în clasamentul general se 
menține lider bulgarul Bodko 
Anghelov, urmat la 52 s de sovie
ticul Evgheni Zagrebelnîi. Pe 
echipe, primul loc este ocupat 
de Bulgaria I, urmată de 
U.R.S.S., Bulgaria II, România 
(formația de tineret). Maroc, 
Cehoslovacia, R. D. Germană 
si Iugoslavia.

C. E. DE TENIS DE MASĂ
(Urmare din pag 1)

revină și să obțină o victorie 
îndelung aplaudată de public : 
2-1 (10, —17, 15).
Finalele la dublu cadete și dublu 

mixt au avut, am spune, aceeași 
desfășurare, sportivii noștri aflîn- 
du-se de fiecare dată la mai 
puțin de un pas de a cuceri 
medaliile de aur. Dar au ratat 
în fața unor cupluri recunoscute 
pentru valoarea lor. La cadete. Adriana Nashr'e

Iulia RișcanuEmilia Ciosu
Adriana Năstase și Iulia 
Rîșcanu, Înainte de a susține 
meciul decisiv, au întrecut pe 
Biriukova, Zeznik (U.R.S.S.) 
cu 2—0, (19, 14), pe Schmude, 
Praidele (R.F.G.) cu 2—0 (17, 
16), apoi un abstacol mai greu, 
2—1 (20, —18, 17), în semifi
nale cu Rampova, Sopova 
(Cehoslovacia). A urmat finala 
cu G. Wirth, Marosi (Ungaria), 
în loc de orice comentariu, 
vom oferi evoluția scorului din 
ultima parte a seturilor : I —
19— 16, 20—19, 20—20, 20—21,
21—23; 11:20—18, 20—20, 21—20, 
21—21, 21—23 ! Asemănător a 
fost Și drumul parcurs la dublu 
mixt de Emilia Ciosu și Z. 
Primorac. După o semifinală 
cu Egorov, Timina (U.R.S.S.) 
cîștigată cu 2—1 (—9, 16, 12), a 
urmat finala cu medaliatele cu 
argint ale ediției precedente ; 
Grman, Kasalova (Ceho
slovacia). Și aici elocventă este 
evoluția scorului : I : 17—14, 
17—18, 18—18, 18—19, 20—19,
20— 20, 20—22; 11:20—17, 20—20, 
20—21, 21—21, 21—23 !, din nou 
o finală pierdută în prelungiri.

O frumoasă evoluție a avut 
și’ Călin Toma, care a obținut

medalia de bronz, el cedând 
doar în semifinale la belgianul 
Saive cu 0—2 (—12, —12), după 
ce întreouse pe cîțiva din favo- 
rițil competiției : 2—0 (9, 16) cu 
Momesin (Franța), 2—1 (—18,
12, 14) cu Van Harren (Olanda) 
și 2—1 (19, —15, 15) cu An-
derssen (Suedia), Dublul de 
junioare Emilia Ciosu, Kinga 
Lohr avea să cedeze, 0—2 
(—20, —17), în fața cîștigătoa- 
relor titlului — Ba forty, Nagy 
(Ungaria) — după ce au depă
șit cu 2—0 (19, 19) pe Regen- 
wettar, Schroder (Luxemburg) 
și cu 2—0 (21, 17) pe Bilen,
Bilen (Belgia). Micuța Adriana 
Năstase avea să-și înscrie o 
nouă medalie în palmares, un 
„bronz" la simplu, după 
victorii la Oth (Luxemburg) 
2—0 (10, 10), Smude (R.F.G.) 
2—1 (—14, 11, 19), Lapoșina
(U.R.S.S.) 2—0 (21, 18) și 0—2 
(—16, —18) cu Gabriele Wirth 
(Ungaria) în semifinală, a- 
ceasta din urmă fiind cdștigă- 
toarea oompetiției,

în finala turneului de 
consolare la junioare, Kinga 
Lohr — Maria Bogoslov 2—0.

Kinga Lohr Călin Toma

C. M DE
(Urmare din pag. I)

5—4 cu Gedovaryi ; Pop : 5—2 
cu Burțev ; Chiculiță : 5—2 cu 
Scalzo), doar Szabo a reușit să 
treacă și prin sita deasă a ul
timului tur preliminar, intrind 
cu 4 victorii (la Varga — Un
garia, Stade — Marea Britanie, 
Glucksmann — S.U.A. și Kos- 
trewa — Polonia) printre cei 
32 de sabreri, care iși vor dis
puta luni șansele de a evolua 
în finala de 8.

Prima finală a actualei edi
ții, cea de ’floretă bărbați, a 
desemnat drept campion al lu
mii pe Andreea Borella — Ita
lia. Iată rezultatele finalei de 
8; T. Diaz (Cuba) — Th. Weid
ner (R.F. G.) 10—4. Z. Ersek
(Ungaria) — V. Wagner 
(R.D.G.) 10—3, M. Numa — A. 
Cipressa (ambii Italia) 10—8, 
A. Borella — S. Cerioni (ambii 
Italia) 10—7. Semifinale : Diaz 

-— Ersek 10—8 ș; Borella —
Numa 12—10. Pentru locurile 
3—4 : Nvma — Ersek 12—11. 
Pentru locurile 1—2 : Borella 
— Diaz 10—5. Finala s-a des
fășurat în fața unei săli pline 
(3 000 de spectatori) și a ofe
rit un spectacol de gală, cu 
surprize, momente tensionante 
și un învingător în premieră. 
Prima surpriză — gruparea ce
lor 4 italieni calificați în fi
nală, un record în istoria C.M.,

SCRIMĂ
în privința ultimului act al 
floretiștilor. Celelalte surprize: 
finalurile indecise în asalturi 
ale lui Ersek, fost campion 
mondial de tineret (deși a con
dus de fiecare dată) și evoluția 
cubanezului Diaz, un medaliat 
cu argint, pe deplin meritat, 
dar căruia noul campion al lu
mii, Borella, i-a găsit „cheia", 
atacîndu-1 din distanță și folo- 
sindu-șj alonja superioară.

Luni vor intra în întrecere și 
echipele masculine de floretă, 
care vor evolua pînă în faza 
eliminărilor directe, în timp ce 
seara se va disputa finala in
dividuală a sabrerilor.

AUTOMOBILISM a Cursa de 
la Long Pond (Pennsylvania) a 
revenit pilotului american Tim 
Richmond („Chevrolet"), cu o 
medie orară excelentă, 200 km Ti

BASCHET a Turneu de ju
niori în Bulgaria, la Dirhitrov- 
grad : Grecia — Italia 93—63. 
Iugoslavia — Cehoslovacia 76—68, 
U.R.S.S. — Bulgaria B 82—40, 
Bulgaria A — Iugoslavia 83—76, 
R.F. Germania — Cehoslovacia 
79—77.

BOX m într-o gală la New 
York, irlandezul Seamus McDo- 
nagh l-a învins prin K.O. în 
repr. 1 pe americanul Darrell 
Rister (cat. ușoară), tar Renaldo 
Snipes (S.U.A.) a d;spus prin 
K.O. tn repriza secundă de 
comoatrlotul său Dennis Fikes

SIA8I ÎN C.M. Uf ȘAH
LONDRA. Astăzi va începe 

meciul pentru Campionatul 
Mondial Ia șah intre marii ma
eștri sovietici Garri Kasparov, 
deținătorul titlului, și Anatoli 
Karpov, șalangerul său, fostul 
campion al lumii. Reamintim că 
se vor juca 24 de partide (pri
mele 12 în capitala Angliei, ur
mătoarele la Leningrad) și că 
învingător va fi acela care va 
realiza primul șase puncte (la 
scor egal Kasparov rămîne cam
pion).

în cadrul unei conferințe de 
presă, Kasparov a declarat : 
„Mă gîndesc numai Ia victorie, 
dar nu promit nimic !“ Fără să 
folosească aceleași cuvinte, 
Karpov a spus zîmbind: „Altfel 
nu aș fi venit !“*

C. E. OE JUNIOARE LA BASCHET
In Italia, în atașele Perugia 

și Galdo Tadino, au început 
Întrecerile Campionatului Euro
pean pentru junioare la bas
chet. Formația României face 
parte din grupa B. în cadrul 
meciului său inaugural, Româ
nia a dispus net de reprezenta
tiva R.F. Germania, cu 75—47. 
Alte rezultate : Ungaria — 
Spania 60—54, U.R.S.S. — Italia 
76—54. In grupa A s-au jucat 
partidele : Polonia — Franța 
69—50, Olanda — Cehoslovacia 
53—46, Iugoslavia — Suedia 
87—33.

C.M. DE AUTOMOBILISM
Hockenheim. Marele Premiu 

al R.F. Germania, cea de a ze
cea probă din cadrul Campio
natului Mondial de automobi
lism la Formula 1, desfășurat 
duminică după-amiază, a prile
juit un frumos succes piloților 
brazilieni Nelson Piquet („Wil
liams Honda"), cronometrat in 
1.22:08,263 și Ayrton Senna 
(„Lotus Renault") la 15,437 s, 
clasați pe primele locuri.

GREG LEMOND — CÎȘTIGÂTORUL CELUI

Penultima etapă a Turului Franței, desfășu
rată simbătă, s-a încheiat la Nevers cu suc
cesul rutierului italian Guido Bontempi.

Telefoto : A.P. AGERPRES

PARIS. A 73-a ediție a marii 
competiții cicliste internațio
nale care este Turul Franței 
s-a încheiat duminică, la Paris, 
pe Champs Elysees cu succe
sul neașteptat la plecare, dar 
cert în ultimele etape, al ame
ricanului Greg Lemond (pri
mul ciclist neeuropean care-și 
adjudecă această mare cursă).

Etapa a 23-a, de la Cosnes 
sur Loire — Paris, pe distanta 
a 255 km a fost cîștigată. ca 
si precedenta, tot la sprint, de 
italianul Guido Bontempi, cro
nometrat în 6.51:55. Convins 
că nu 1 se mai poate intîmpla 
nimic. Lemond a rulat liniștit 
spre capătul Turului, unde-1 
aștepta deplina consacrare in
ternațională (s-a născut la 
26.6.1961). Lemond a înregistrat, 
după peste 4 100 km ai acestei 
ediții a Turului Franței, timpul 
total de 110.35:19. L-au însoțit 
pe podiumul de premiere Ber
nard Hinault, la 3:10 si Urs 
Zimmermann, la 10:54.

Antepen ultima etapă. des
fășurată vineri. de la Saint 
Etienne la Clermont Ferrand, 
cu sosirea pe vîrful Puy de Do
me, a prilejuit victoria

AL FRANȚEI
tînărului ciclist 
elvețian Erich
Maehler, care s-a 
detașat pe ultima 
porțiune, dintr-un 
grup de sase 
„evadați". în ge
neral. etapa a 
fost cu mult 
mai calmă decît 
se prevedea, ooate 
si pentru faptul 
că Bernard Hi
nault. de la care 
se aștepta o ofen
sivă dezlănțuită.' 
conștient de si
tuație. s-a menți
nut „cumintel" in 
Diuton. astfel că 
Dină la urmă 
Lemond s-a mai 
si detașat de el 
cu cîteva secunde 
bune.

Clasamentul e- 
tanei : 1. Măchler 
5.32:40. 2. Ludo
Peeters la 34 s, X 
Guido van Calster 
(ambii Belgia) la 
56 s etc. în cla

samentul general. Lemond to
talizase 98.30:29. Hinault fiind 
al doilea la 3:10, iar Urs 
Zimmermann la 10:54.

Simbătă. de la Clermont Fer
rand la Nevers (194 km), ita
lianul Guido Bonlempj a obți
nut al doilea său succes de e- 
tapă la actuala competiție. EI 
a cîștigat, Ia sprint, în 5.12:55 
în fața belgienilor Franck Hos
te și Eric Vanderaerden. Și a- 
ceastă etapă a fost realmente 
calmă, ca o adevărată excursie 
cido-turistică, animată oarecum 
de niște sprinturi intermediare, 
pentru care s-au mai găsit 
niște „amatori". In clasamentul 
general situația a rămas iden
tică celei din ajun : Lemond 
(103.43:24), Hinault la 3:10, 
Zimmermann la 10:54 etc.

Marea favorită a Turului fe
minin, Maria. Canins (Italia) 
nu si-a dezamăgit suporterii, 
cîstiaînd detașat cea de a treia 
ediție a competiției. Ultima eta
pă, a 15-a (C'navillș — Paris, 
66.4 km), a fost dominată de 

"rutiera franceză Jeannie Longo 
(1.29:09), excelentă alergătoare, 
care a cîștigat din nou ta 
sprint 1

JOCURILE COMMONWEALTHULUI
EDIMEURGH. în cadrul celei 

de a Xlil-a ediții a Jocurilor 
C'ommonwealthylui au fost în
registrate următoarele rezulta
te: ÎNOT : femei: 100 m liber : 
Jane Kerr (Canada) 57,62, An
gela Harris (Australia) 57,64, 
Nico-le Fibbens (Anglia) 57,66 ;

400 m mixt : Suzanne Landeils 
(Australia) 4:45,82 — record al 
Jacurilor ; 4X200 tn liber : Aus
tralia 8:12,09 ; bărbați : 400 ra 
liber : Duncan Armstrong
(Australia) 3:52,25 — record al 
Jocurilor, 100 m bras : Victor 
Davis (Canada) 1:03,01 (in se
rie 1:02,56 — record al Jocuri-

ECHIPA S. U. A. A CÎȘTIGAT 
„CUPA FEDERAȚIEI" LA TENIS

S FRAGA, Cea de a 24-a 
ediție a importantei competiții 
internaționale feminine pe 
echipe „Cupa Federației" (un 
autentic campionat mondial) s-a 
încheiat ieri la Praga cu suc
cesul formației S.U.A., care a 
întrecut in finală Cehoslovacia 
cu 2—0. Rezultate: Chris Evert 
Lloyd — Helena Sukova 7—5, 
7—6, Martina Navratilova — 
Hana Mandlikova 7—5, 6—1.
• BOSTON. în cadrul tur

neului masculin contînd pentru 
Marele Premiu, în sferturi de 
finală: Andres Gomez —Aaron 
Krickstein 6—3, 6—4; Horacio 
de la Pena —Thierry Tulasne 
2—6, 6—2, 6—4; Martin Jaite — 
Jimmy Arias 7—5. 6—2; Kent 
Carlsson — Guillermo Vilas 
6—1, 6—3. în semifinale, ecua- 
dorianul Gomez l-a întrecut pe 
suedezul Carlsson cu 4—6, 6—4,

6—2, iar argentinianul Jaite a 
dispus de compatriotul său de 
la Pena cu 6—2, 6—1.

• LIVINGSTON. In semifi
nalele competiției, contînd și 
aceasta pentr« Marele Premiu, 
Brad Gilbert — Christo van 
Rensburg 6—3, 6—4; Mike 
Leach — Wally Masur 6—2, 
6—4.

© BAASTAD. Semifinalele 
turneului masculin, din Marele 
Premiu: Emilio Sanchez (Spa
nia) — Ștefan Edberg (Suedia) 
6—3, 6—3; Mats Wilander (Sue
dia) — Miloslav Mecir (Ce
hoslovacia) 6—0, 5—7, 6—3.
■ © VICHY. în finala compe
tiției pe echipe de juniori „Cu
pa Galea", după primele două 
zile, Cehoslovacia conduce 
Spania cu 2—1. Pentru locul 
trei, U.R.S.S. — R.F. Germania 
2—1.

lor) ; 400 m mixt : Alex Bau
mann (Canada) 4:18,29 (la 0,83 
s de recordul lumii), Robert 
Woodhouse (Australia) 4:22,51 ; 
CICLISM : 100 km contratimp : 
Anglia 2.13:16, Noua Zeelandă 
2.14:50, TIR : pistol liber-pe- 
rechi : Canada 1099 p, Anglia 
1090 p. ATLETISM : ciocan : 
David Smith (Anglia) 74,06 m ; 
10 000 m : Jonathan Solly ( An
glia) 27:57,42

• TELEX • TELEX •
(cat. grea) • Japonezul Tsu- 
yoski Hamada este noul campion 
mondial (W.B.C.) după victoria, 
prin K.O. în repr. 1 asupra 
mexicanului Rene Arredondo 
(cat. superușoară), în gala de la 
Tokio a La Glens Falls, greul 
american Mike Tyson a dispus 
prin K.O. în repr. 1 de Marvis 
Frazier.

RUGBY a în cadrul turneului 
său în Noua Zeelandă, echipa 
Australiei a evoluat la Palmers
ton North în compania selec
ționatei Manawatu. de care a 
disnus cu 9—6 (0—3).

SCHI a Sezonul competițional 
în schiul alpin va începe anul 
acesta la 9 august, printr-o

cursă de coborîre care se va 
desfășura în stațiunea argenti- 
niană Lenas, din Anzli Cordl- 
lieri.

ȘAH • în turneul internațio
nal de la feienne (Elveția), în 
runda a 4-a, Klinger a pierdut 
la Hort, iar partidele Grunfeld — 
Nunn, Hdbner — Lobron, Po- 
lugaevskl — Cebalo s-au încheiat 
remiză. în runda a 5-a, Hort 
a cîștigat la Hugh, Korcinoi la 
Polugaevski, Lobron la Klinger, 
iar partidele Miles — Grunfeld. 
Cebalo — Hiibner, Nunn — Ro
gers s-au încheiat remiză.

în clasament, pe primele locuri 
se află Nunn (Anglia), Lobron 
(R.F.G.) și Hort (Cehoslovacia) 
— cu cît'e 3.5 p., urmați de 
Cebalo (Iugoslavia) —- 3 p. etc.

• In finala turneului 
M.elec (Polonia), echipa 
Stai a dispus cu 2—0 
de Tatran Preșovz • La 
Lumpur a continuat 
internațional : Japonia - 
2—1. Cehoslovacia — R.P. 
neză 3—2, Thailanda — Indone-' 
zia 1—0 (0—0), Malayesia —
India 3—0 « Rezultate din etapa 
a 13-a din campionatul Suediei : 
Oester — A.I.K. 
Norrkdping 4—2, 
Brage 0—1, Elfsborg 
F.F. o—0. Kalmar — 
borg 0—1. 
marby 4—0. 
primele locuri : I.F.K.
21 d, Maîmo F.F. 19 
14 p, • Două jocuri

de ta 
locală 
(0-0) 

Kuala 
turneul 
- Siria 

Chi-

1—o. Halmstad — 
Djurgarden — 

— Malrnd 
I.F.K. Gdte- 

Oergryte — Ham- 
în clasament, pe 

Goteborg 
p. A.f.K.

.. „ ------- „—— restante
din etapa a 19-a a campionatu
lui U.R.S.S. : Kairat Alma Ata — 
Spartak Moscova 1—0. 
Moscova — Torpedo 
1—1.
locuri : 
Torpedo
<18 J), 
nețk 20 
cova 20
(17 i).
locul 11
12 meciuri ?

Dinamo
- _ r------ Moscova

în clasament, pe primele 
Zenit Leningrad si 

Moscova cu cite 22 o 
urmate de Șahtior oo- 
p (18 j). Dinamo Mos- 

O (17 j). Baku 20 p
Dinamo Kiev ocupă

cu 17 n, dar are doar
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