
Strălucită performanță românească i Proletari din toate țările. uniți-vă I

la Balcaniada de natație

TAMARA COSTACHE - PENTRU
A EREIA oară (in 6 săptămîni)
DOBOARĂ RECORDUL MONDIAL

port
LA 50 m LIDER: 25,31

Stela Pura, Noemi 
toare,

SOFIA, 1 (prin telefon). O 
performanța excepțională a 
marcat ziua inaugurală a celei 
de a 18-a ediții a Campionatelor 
Balcanice de înot : admirabila 
noastră sportivă Tamara Cos
tache a doborît din nou recordul 
lumii la 50 m liber I Pentru a 
treia oară în șase săptămîni ! 
După acele rezultate de 25,50 și 
25.34 de la mijlocul lui iunie, de n „ • a

în 
ei

Lung ți Anca Pâtrățcoiu — invingă- 
cu recorduri balcanice

la București, ploieșteanca 
confirmat strălucit aici — 
capitala Bulgariei — marile 
posibilități. Antrenorul Mihail 
Goțhe a solicitat cursă de tenta
tivă de record, deci o cursă în 
care Tamara a înotat singură, 
dar a. reușit. într-o manieră 
splendidă, să depășească acest

handicaD de a fi doar ea in 
probă, fiind cronometrată in
tr-un senzațional 25,31, al 
treilea record mondial consecu
tiv din cartea natatiei din 
România. Aplauzelor îndelun
gate din tribune, îmbrățișărilor 
din partea delegației noastre le 
adăugăm șl noi călduroase feli-- 
citări, acum cînd visul primei 
izbînzi românești la apropia
tele Campionate Mondiale 
devine tot mai posibil.

Alte performanțe valoroase 
au fost consemnate în dreptul

Geo RAEȚCHI

(Continuare în pag. a 4-a)
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în prima zi a Campionatelor Balcanice de haltere <j)

ROMÂNIA-OPT TITLURI, DIN NOUA POSIBILE!
0 Reprezentanții țării noastre au stabilit numeroase noi 

recorduri balcanice și naționale
Vineri la prînz, în sala spor

turilor Rapid din Capitală au 
început întrecerile celei de a 
doua ediții a Campionatelor 
Balcanice de haltere pentru ju
niori, la startul cărora șînt pre- 
zenți sportivi’ din 
Grecia, Iugoslavia, 
România. Concursul 
cu stilul smuls, la

52 kg, 56 kg și 60 kg. Spre sa
tisfacția iubitorilor acestui 
sport, încă de la festivitatea de 
premiere a primei probe, doi

două noi recorduri balcanice : 
105 kg D. Negreanu și 120 kg 
A. Czanka. Mezinul echipei 
noastre, Aurel Sîrbu (52 kg) 
n-a reușit să-și egaleze recor
dul personal la acest stil (90 
kg) și, cu 85 kg s-a clasat pe 
locul 3. în schimb, la următorul

Bulgaria. 
Turcia și 
a început 
categoriile

MÎINE, FINALELE LA „MONDIALELE" DE CANOTAJ (juniori)
0 Speranțe la medalii ale echipelor feminine Q Băieții

- la „poarta" semifinalelor
ROUDNICE, 1 (prin telefon), 

întrecerile Campionatului Mon
dial de canotaj pentru juniori 
au intrat in linie dreaptă, cei 
mai buni tineri rameri și vîs- 
lași de pe toate continentele 
urmind să-nși dispute duminică 
întiietatea în finale. Evoluind 
bine în cursele de pînă acum, 
schimbul de miine al cunoscu
tei și apreciatei școli românești 
de canotaj va fi prezent la 
startul final al acestei frumoa
se și ambițioase întreceri. Va 
fi prezent, deocamdată, cu toa
te cele cinci echipaje femini
ne, băieții de Ia 44-1 rame și 
4 f.c. urmind a se întrece sim- 
bătă in semifinale.

Primele care se vor indrepta 
către startul cu solitarii „ține 
bărci" ai finalelor, sint junioa
rele din 44-ț rame. Zilia Ghi-

noiu, Veronica Cionca, Elena 
Pleșca, Jeni Balcangiu, Ale
xandrina Stan. Puternicul nos
tru echipaj a avut și are un 
permanent „vînt ajutător" ; 
strădaniile, puterea de concen
trare, hotărirea. Vineri a fost 
zi de odihnă pentru toți com
petitorii reuniți aici, la C.M. 
de la Roudnice. „44-1 rame“ 
tete a ieșit însă în antrena
ment ușor pe pista rînduită cu 
balize, spre a face un ultim tur 
înaintea finalei. „Va fi aur!", 
spun cele cinci fete și, după 
rezultatele înregistrate în acest 
sezon, se pare că așa va fi.

Locuri fruntașe în finală vi
zează și alte echipaje româ
nești : Doina Ignat, simplista 
care a triumfat, nu de mult, în 
„Concursul Prietenia" din Po
lonia, proaspetele studente la

IEFS, Aurora Trif și Liliana 
Chichifoi, din 2 rame. „Calm 
plat", în finala de 2 vîsle, cu 
favoritele probei, unanim apre
ciate, reprezentantele R.D.G. 
și U.R.S.S., cu Georgeta Soare 
și Melania Mureșan dornice 
de afirmare. Ca de fiecare dată, 
spectaculoasa probă de 841 va 
încheia întrecerea feminină. în 
luptă pentru medalii este 
echipajul 
cele ale 
slovaciei, 
U.R.S.S.

Băieții, 
au o „poartă" de trecut, semi
finalele de sîmbătă. Juniorii de 
la 4 Le. (Florian Cosmescu,

și 
României, alături de 

R.D. Germane, Ceho- 
R. F. Germamia și

cum spuneam, mai

Vasile TOFAN

(Continuare In pag a 4-a)

Dumitru Negreanu a fixat bara în mod regulamentar și va obține 
un nou titlu de campion balcanic Foto: Torgu BĂNICA

fț 1 : . o,- »
r viMinM»

dintre cei trei reprezentanți ai 
țării noastre au urcat pe cea 
mai înaltă treaptă a podiumu
lui. devenind campioni balca
nici. Este vorba despre Dumi
tru Negreanu (56 kg) și Attila 
Czanka (60 kg), care, în afara 
acestor succese au realizat și

start, clujeanul s-a revanșat ca
tegoric, depășindu-și clar ad
versarul direct, bulgarul I. Ma- 
rinov — cu 7,5 kg și a reușit

Mihai TRANCA

(Continuare în pag a 4-a)

Concursul Prietenia la gimnastica sportivă

La a 28 a edific a festivalului celor mai tineri oiniști ECHIPA NOASTRĂ FEMININĂ - MEDALIE DE ARGINT
CUPA PIONIERULUI A OFERIT 

ÎNTiLNiR! DE MARE SPECTACOL
Intrată in tradiție, „Cupa Pio

nierului" la oină, competiție care 
anul acesta a reunit un număr 
sporit de echipe, și-a derulat 
săptămina trecută ultimele sec
vențe pe stadionul .,23 August" 
din Mangalia. Am avut iarăși 
prilejul de a urmări citeva sute 
de jucători (din 16 județe) pină 
la virsta de 14 ani care, după 
ce au mers din victorie in vic
torie in etapele anterioare, aș
teptau acum cu emoție și în
credere meciurile decisive. A- 
tfăgătorul cadru de desfășurare 
a momentului festiv de deschi
dere a întrecerilor (am reținut 
eleganta echipamentului purtat 
de elevii Școlii generale nr. 185 
Chitila confecționat după mode
lul conceput de profesoara de 
desen Ioana Bătrinu. care ar fi 
meritat un premiu de frumu
sețe) anunța o spectaculoasă și 
dinamică dispută ne cele cinci

ÎNCEPB
UN NOU CAMPIONAT

DE RUGBY
Mîine incepe un nou cam

pionat de rugby, al 70-lea din 
lunga istorie a sportului cu 
balonul oval din țara noastră. 
La acest campionat, l-am putea 
numi jubiliar, participă 20 de 
echipe, repartizate în două se
rii.

In pag. 2—3-puteți face cu
noștință cu loturile celor 20 de 
divizionare A.

Fază spectaculoasă din meciul 
Farul — Steaua din trecutul 
campionat; cu balonul — încon
jurat de trei steliști — tinărul 

M. Bică 

„dreptunghiuri" de oină, ame
najate pentru finala pe țară. Și 
totuși, atunci cind s-a urat 
„succes" participanților am în
cercat o dezamăgire: reprezen
tanții județelor Neamț, Bistrița- 
Năsăud și Dîmbovița, cărora le 
aplaudasem in anii trecuți evo
luțiile, de data aceasta lipseau 
de pe teren, deoarece fuseseră 
eliminați pentru încălcarea pre
vederilor regulamentare din fa
za de zonă.

... Mai întii. micii oiniști și-au 
disputat întiietatea in două se
rii preliminarii, in urma cărora 
formațiile Școala generală Fra
sin (jud. Suceava). Școala gene
rală Vorona Mare (jud Boto
șani), Școala generală Turnu 
Roșu (jud. Sibiu). Școala gene-

Troion IOANIȚESCU

(Continuare în pag. 2—3)

COTTBUS, 1 (prin telefon). 
„Concursul Prietenia" la gim
nastică sportivă a început vi
neri după-amiază în sala spor
turilor din localitate sub sem
nul unui Interes deosebit din 
partea iubitorilor de sport de 
aici, dornici să le vadă la lu
cru pe... campioanele de mîine 
ale gimnasticii europene și 
mondiale. La startul întrecerii 
feminine s-au prezentat tinere 
sportive din nouă țări : Unga
ria, Bulgaria, R.P.D. Coreeană, 
Cehoslovacia (seria I), Româ
nia, Polonia și R.D. Germană 
II (seria a Il-a), U.R.S.S., Cu
ba si R.D. Germană I (seria 
a IlI-a). După cum se poate 
vedea și din componenta gru
pelor, echipa feminină a țării 
noastre „s-a întîmplat" să fa
că parte dintr-o serie modestă 
valoric, ceea, ce a influențat, 
firește, și arbitrajul, care s-a 
menținut în permanentă la co
te relativ joase. Dacă mai a- 
dăugăm si faptul că, mai ales, 
la sol gimnastele române au 
fost serios depunctate de bri
gada de arbitre. avem expli

cația punctajului și locului fi
nal ocupat de echipa noastră 
prezentă aici.

Așa cum se anticipa. Gabriela 
Potorac, clasată pe locui IV la 
individual compus la Jocurile 
Sportive Internaționale de la 
Moscova, a fost cea mai bună 
componentă a reprezentativei 
României, atît cit a concurat 
în plenitudinea forțelor sale, 
într-adevăr. Gabi a început 
foarte bine cu un 9,8Q. la sări
turi si a continuat cu o notă 
ridicată și la paralele : 9,75. 
în următorul schimb. Ia birnă. 
gimnasta noastră a avut, de 
asemenea, o prestație deosebită 
pînă spre finalul exercițiului 
cînd, ratind ieșirea, s-a acci
dentat serios și a fost nevoie

Turneul Prietenia la baschet

JUNIORII ROMÂNI ÎN SEMIFINALE
TG. JIU. 1 (prin telefon). 

Cu partidele desfășurate vineri, 
s-au încheiat întrecerile seri
ilor preliminare ale Turneului 
Prietenia la baschet, rămînînd 
să se mai dispute un meci, 
cel dintre echipele Cubei și 
Poloniei, care va decide semi- 
finalistele din seria B (o- 
cupantele locurilor 1 și 2 în 
clasament). Din seria A s-au 
calificat reprezentativele Ce
hoslovaciei și României, ambe
le acumulînd cîte 5 p. Pe 
locurile 3 și 4, formațiile 
U.RS.S. și Ungariei, cu cîte

In ultima intîlnire din seria 
A echipa noastră de cădeți a 
avut o evoluție mai slabă 
-^\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^^^^^

® Pregătiri pentru startul în noul sezon fotbalistic 
f • După Turneul Prietenia la fotbal

(în paginile 2—3)

să primească îngrijiri medica
le. Din fericire, ea a fost ap
tă să abordeze și solul, fără 
a putea însă să se ridice la 
valoarea sa reală. Cu două no
te slabe (9,20 la bîrnă și 8,80 
la sol), Gabriela Potorac a ieșit 
practic din cursa pentru un 
loc bun la individual compus, 
dar păstrează șanse de a e- 
volua în finalele de la sări
turi și paralele.

în aceste condiții, cel mal 
bun punctaj din echipa noastră 
l-a realizat Mircla Sidon: 
38.55 (9.65 la sărituri. 9,60 la

Paul IOVAN

(Continuare in pag. a 4-a)

multă
— în 

era

vreme, dar -— 
ultimul minut 

egal, cînd un 
cehoslovao a

decît în precedentele și, ca 
urmare, selecționata Ce
hoslovaciei a cîștigat cu 63—61 
(34—34). Oaspeții Viu condus 
mai 
totuși 
scorul 
baschetbalist 
înscris, la capătul unui con
traatac. Punctele lotului român 
au fost marcate de : Iacob 16, 
Popa 12, Sinevici 8, Ionescu 
8, c.:_:___  " "
măgeanu 4; 
ților : Faith

[JR IZ, OIUCVIVI U, zuuvov»
Cristescu 11, Corul 2, H&l- 

coșgeteril oaspe- 
16, Polonski .14.

Nicoleta ALDEA

(Continuare în pag. a 4-a)
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Campionatele Naționale ale sâriterilor de ia trambulină (j) DEBIT SftECTACULOS IN ÎNTRECEREA Turneu! de box de

LA „1 m". DISPUTELE AU FOST... LA ÎNĂLȚIME
Proba de sărituri de la tram

bulină 1 m din cadrul Campiona
telor Naționale de juniori, găz
duite de Ștrandul Tineretului din 
Capitală, a prilejuit — ieri 
dispute de mare interes, 
la băieți, cît si la fete. De 
început se cuvine să mențloi

atît
Început" "se cuvine să menționăm 
că, deși nu este o probă oficia
lă a concursurilor Internaționale, 
ea - se bucură, In general, de o 
atenție deosebită din partea an
trenorilor șl concurenților, de
oarece constituie un mijloc de 
mare utilitate pentru pregătirea 
salturilor de la „3 m“ șl de la 
platformă. Drept urmare, com
petitorii Izbutesc Ia „1 m" sări
turi pretențioase, spectaculoase, 
aplaudate de public, așa ctun s-a 
petrecut și ieri.

La băieți, victoria a revenit 
harnicului și ambițiosului Nico- 
lac T.epădușl, care l-a depășit, 
datorită constanței tn salturi, pe 
foarte talentatul, dar și foarte. .. 
nesigurul Ion Petrache, care a 
manifestat neglijență la nu mal

patru sărituri. Fe locul 
s-a clasat Florin Ava- 
ratat de puțin poziția 

care, ca șl primii doi, 
al Liceului industrial 

pepl- 
apă. De- 

antrenor 
motive de

CONCURSURILE
CICLIȘTILOR JUNIORI
Punct final în Campionatele 

Naționale de clciism ale juniori
lor mari șl Concursul Republican 
al juniorilor mici. întrecerile au 
fost găzduite de municipiul Me
diaș șl s-au bucurat de condiții 
organizatorice foarte bune. La 
Înălțime s-au situat șl cel pes
te 140 de sportivi, care au fur
nizat dispute atractive ți pasio
nante, pentru adjudecarea tit
lurilor de campioni.

Proba de semifond pe circuit 
a juniorilor mari a revenit Iul 
S. Anton (STIROM București, 
antrenor V. Radu), care după 
39,600 km a acumulat 37 de punc
te. Celelalte două poziții frunta
șe au fost ocupate de P. Șanta 
(Olimpia București) 28 p șl S. 
Stoica (STIROM București) 1* p.

După o cursă palpitantă, In 
proba de fond a juniorilor miel 
pe cel 54 km s-a impus A. Ba
lazs (Voința Cluj-Napoca, an
trenor Gh. Căpraru), cu timpul 
de 1 h 26:45 (medie orară 37,260), 
el fiind urmat de D. Trif 
(Voința Cluj-Napoca) șl M. lir
ica (Voința Ploiești).

Extrem de echilibrat a fost și 
semifondul Juniorilor miel, clș- 
tigat de Al. Ivan (C.S.Ș. 1 Bucu
rești, antrenor Fr. Gera) eu 13 
p, după 19,800 km. pe locurile 
următoare : W. Gross (Torpedo 
Zărnești) 20 p și M. Tirlea (Voin
ța Ploiești) 16 p.

M. EUGEN, coresp.

puțin de 
al treilea 
siloaie (a 
secundă) 
este elev 
nr. 37 București, o reală 
nieră a săritorilor In 
sigur, apreciatul lor 
Constantin Totan «re 
satisfacție.

In Întrecerea fetelor,
Costescn * produs o plăcută 
surpriză, anunțind că secția C.S. 
Crișul (antrenor coordonator : 
Viorie* Kelemen) este pe cale de 
a lansa o nouă săritoare de ma
re valoare, așa cum face de mal 
dmulțl «ni. Isabel* * manifestat 
constanță In execuții, a condus 
tot timpul șl doar după ultimul 
ialt principala ei rivală. Luana 
Pătae, s-a apropiat simțitor. 
Pentru Daniela Popa, clasată pe 
locul 3, cele 19 sărituri la 
t m au fost un bun antrenament 
In vederea probei de azi, Ia care 
este favorită.

Rezultate. TRAMBULINA 1 M, 
BĂIEȚI : 1. N. Lepădușl (Llc. 
ind. 37 Bac.) 421 p, 2. I. Petra- 
cne (Llc. Ind. 37) 386,4# p. 3.
Fl. Avaslloale (Llc. ind. 87) 378,39 
“ ■ S. Predel (CSȘ Sibiu) 347,55

I. Badlu (CSȘ Sibiu) 324,95 
9. B. Cibu (CSȘ Sibiu) 324,86 
“ C. Tarsi (Crișul) 310.99 p, 
S. Baca (CSȘ Sibiu) 289,25 p ; 

FETE : 1. Isabel* Costescn (Cri
șul) 369,95 p, 2. Luana Pătac 
(Steaua) 367,65 p, 3. Daniela Po
pa (Crișul) 340,05 p, 4. Ioana 
Volcu (Progresul) 321,26 p, 9. 
Lilian* Banea (CSȘ Sibiu) 312,35 
p, 9. Vladia Dl cu (CSȘ Sibiu) 
311,95 p, 7. Daniela Lovi (Llc. ind. 
37) 303,15 p, 9. fonica Tudor 
Ind. 37) 306,03 p.

Azi au k>c săriturile <to 
trambulină 3 m băieți (ora 
șl platformă fete (ora 16), 
miine cele de ’ ‘ "
fete 
let!

Isabela

NELU QUINȚUS, PLOIEȘTI. 
La Moscova, halterofilul Nicu 
Vlad șl-a Îmbogățit palmaresul 
cu încă o medalie de aur și două 
de argint :

Dacă „smulge" intr-a zi,
V echi medalii ctștlgate, 
El, din nou, va stabili, 
Un record de... greutate ! 
EMIL SORA, SIBIU. Pensiona

rul cu care ați stat de vorbă nu 
v-a spus ...povești pentru ador
mit nepoții. Intr-adevăr, la Înce
puturile lui, handbalul punea 
față în față două echipe compuse 
din cite 11 jucători, exact ca 
fotbalul Apoi numărul jucăto
rilor s-a redus la 7. Pe respec
tivul pensionar, Alexandru Hai- 
taș, azi în vîrstă de 89 de ani, 
puteți să-1 credeți cu atît mai 
mult, cu cit el a fost unul din
tre animatorii bazenei, adică 
handbalul în 7. Folosim prilejul, 
pentru a vă ruga să-1 transmi
teți cele mal bune urări din 
partea handbalului în ... șapte 
de astăzi I

VIRGIL PROS), BUCUREȘTI. 
Cel mal neașteptat deznodămînt 
din is'oria Cupei României la 
fotbal a fo«t, fără doar șl poate, 
cel din ediția 1972—1973, cînd fi
nala s-a disputat între Chimia 
Rm. Vîlcea. care activa atunci în 
Divizia B. țț Constructorul Ga
lați, din Divizia C. Surpriza 
avea să continue. In sensul că 
au fost necesare două meciuri 
(finala s-a rejucat 1) pentru ca 
divizionara B, Chimia Rm. vîl
cea, să obțină cîștig de cauză a- 
supra ambițioasei sale adversare.

LOTO-PROHOSPORI INFORMEAZĂ
NUMERELE EXTRASE LA 

TRAGEREA LOTO DIN 
1 AUGUST 1986

EXTRAGEREA I : 5 71 79 23 
21 18 63 40 82 ;

EXTRAGEREA a II-a : 74 24 
20 4 83 15 6 1 54.

FOND DE CÎȘTIG URI :
779.615 LEI.

Nu uitați că astăzi este ulti
ma zi pentru procurarea bile
telor la tragerea excepțională 
Loto de miine, 3 august 1936.

Tragerea va avea loc la 
București. în sala clubului din 
sta-. Doamnei nr. 2, eu începere 
de la_ ora 16,30. Transmisia des
fășurării tragerii se va face la 
radio, la ora 17,30. pe progra
mul I. Numerele extrase vor 
fi radiodifuzate in reluare la 
ora 22.20, precum și a doua zi, 
respectiv luni 4 august, la ora 
8,55, pe același program.

DE DIRT-TRACK
dirt-track au fost 
după-amiază, eu 
a Campionatului

A SENIORILOR SELECȚIE FĂRĂ
f

■ ■ T

P, 
P.
P, 
P, f.

4.
5.

7.

(Lie.

(ora 9.30) 
(ora 18).

la trambulină 
și platformă

Dumitru

ta
9.30)

Iar
3 m
bă-

STANCULESCU

Cursele de 
reluate joi 
prima etapă 
Republican de seniori, desfășu
rată pe pista stadionului Meta
lul din Capitală.

Se pare că lunga pauză eom- 
petițională a fost folosită din 
plin de sportivii cere nu au 
concurat peste hotare, deoarece 
reuniunea inaugurală a 
spectaculoasă, cu dispute 
angajament total, deși de 
start a lipsit actualul campior. 
a<l țării, I. Pavel (accidentat), 
iar un alt candidat la titlu, M. 
Gheorgbe, a concurat doar o 
manșă, deoarece s-a resimțit 
în urma unei luxați, ta umăr 
suferită zilele trecute Dove
dind multă poftă de concurs 
și o pregătire"- superioară, ce> 
mai mulți dintre alergători av 
furnizat întreceri urmărite eu 
deosebit interes de numerosul 
public. în plus, disputele au 
fost marcate și de momente de 
suspens : liderul unei manșe, 
N. Puraveț, a avut pană de 
cauciuc in apropierea liniei de 
sosire, favoritul altei curse, D. 
Bogdan, s-a răsturnat din start, 
iar M. Șoaită a... scăpat mași
na in plină depășire pe viraj. 
Învingătorul etapei, stelistul S. ; 
Postolache, a ridicat pulsul Ia 
maximum aproape la fiecare 
manșă, el reușind cu măiestrie 
treceri pe dreapta și pe stânga 
care i-au adus multe puncte 
prețioase. De asemonea, M. Do
bre și S. Ghibu, reveniți In 
arenă după o mai lungă între
rupere, și-au regăsit 
de luptă, impunînd 
alert, iar N. Puraveț, 
par și M. Șoaită au

fost 
de 
la

spiritul 
un ritm 
D. Gaș;
ciștigat

manișe intr-o manieră entuzjas- 
mantă, dovedind că au resurse 
pentru evoluții superioare.

Realmente ne face plăcere 
stă subliniem ei reprezentanții 
generației tinere au fost ia 
Înălțime, punîndu-și la grea În
cercare puternicii adversari. 
Renunțînd ]■ timiditate, meta
lurgistul M. Agrișan a dobindit 
victorii asupra unor recunoscuț! 
specialiști al genului ea S. Ghi- 
bu, A. Hack sau S. Halagian. De 
asemenea, tinerii Gh. Stânei și 
L. Maier au mer« adesea „ghi
don Ia ghidon" cu partener! 
mult mai experimentați.

CLASAMENTUL:
tolaeht 
Ghibu
Gașpar 
Dobre 
Șoaită 
veț (Steaua) 
șan (Met.) 8 .... __ __
(Met.) 7 p, 9. Â. Hack (Voința 
Sibiu) 7 p, 19 D. Stoic» (IPA) 
s P.

în deschidere s-a desfășurat 
etapa a 7-a a Campionatului de 
juniori. Dornici de afirmare, 
cei mai tineri concurenți au o- 
ferit • frumoasă uvertură la 
reuniunea «enioriior, „.șeful de 
promoție* dovedindu-se, 
data aceasta, talentatul __
Tom» (Petrolul Ianca). Elevul 
Inimosului antrenor N. N'iță a 
totalizat 6 p, fiind armat de S, 
Lienerth (IPA) și A. Oanes 
(IPA) cu câte 4 p.

Miine, pe Stadionul Municipal 
din Brăila are Ioc, de la ora 
10, etapa a doua a C-ampiona- 
lului de seniori

(Steaua) 14 
(IPA “ •
(Met.

(MeL
(IPA)

Sibiu) 
Buc.) 
Buc.) 
10 p, 
io P, 
p, «.

1.
P>

12
12
12
«. 1
7. 1 
S.

Fos-
S. 
D. 
M.
M.

N. Fura- 
M. Agri- 
Halagiar,

3.
4.
5.

de
Al.

Tr. L

ÎNCEPE ijn noij campionat de rugby
Loturile divizionarelor A
SERIA I

STEAUA București. A fost cam
pioană in 1849, ----- ---- —
1963, 1964. ----
1979, 1980, 
Antrenori
Mateescu. 
șezărll in 
fundași) j 
pescu. S. 
Tinea, V. David, Gh. 
Codol, D. Alexandru, 
T. Coman, C. Coman, .
Al. Rădulescu, Fl. Murarlu, M. 
Giucăl, M. Moțoe, L. Constantin, 
G. Dumitrescu, Fl. Simonca, Gh. 
Leonte, D. Călnaru, M. Muntea- 
nu, M. Moț.

C.S.M. Sibiu. Antrenori : I. 
Stanciu șl D. Rășcanu. Jucători: 
L Ivanciuc, A. Galamaz, I. Ne
gru, V. Mitocani, M. — 
Ol. Becheș, M. Feraru, 
G. Ignat, V. Radeș, M. 
Coctreă, L Leordean, 
L Urdea, L Dumitru, 
clu, Gh. Dragomlr, C. 
Ungureanu, M. -----
Jlanu.

B.C. GRIVITA BOȘ» București. 
A fost campioană to 1948, 1950, 
1955, 1957, 1958, 1939, i960, 1962.
1966, 1967, 1970. Antrenori : V.
Morarlu șl R. Demlan. Jucători : 
■' ----- - Gh. Chirigiu (trans-

Farul), C. Petre, C. 
V. Badea, C. Tudor, 
Țuică, X. Nicolae, T. 
Radu, D. Neaga, V.

1953, 1954, 1961, 
1973, 1974, —
1983, 1984,

1871, 
18®.

: Th. Rădulescu și A. 
Jucători (în ordinea a- 
teren, incepim) de la 
L. Hodorcă, D. Po- 

Fuicu, Gh. Vărzaru, A- 
David, Gh. Doru, L. 

T. Mirea, 
C. Florea,

1977, 
1985.

Dragomlr, 
L Amarie, 
Sărac, Gh. 
Fl. zeieu, 
Gh. Ban- 
Fliorea, V. 

Mărginean. I.

Al. Marin, 
ferat de la 
Calateteanu, 
p. Carp, V. 
Tudose, T. _____ ___ .
Anton, A. Gurănescu (C.S.S. Lo
comotiva Buc.), I. Macadon, O. 
Cîrcel, Gh. Dinu. D. Dinescu, O. 
Morariu, A. Pongracz, Fl. Măcă- 
neață, I. Stroe, A. Ion, D. Bălan, 
V. Broscaru, G. Cercel, V. Ilcă, 
Em. Pasache. Se pregătește cu 
echipa șl M Gurămare (venit de 
Ia Sportul Studențesc, fără ‘ 
legare).

C.S.U, ȘTIINȚA Petroșani, 
trenori : C. Budleă șl Gh. 
Jucători : Tr. Mureșan, V. 
bre. A. Năstase, I. Catană. 
Larie, D. rvanuș, P. Chirlac, r,. 
Medragoniu, G. Sava, V. Beză- 
rău, I. Bonea, Fl. Iliev, D. Dră- 
ghlcl, P. Șerban, A. Viciu, CI. 
Gheorghe, S. Duma, M. Palama- 
riu, S. Ciorăscu, C. Pavăl, A. 
Constantin, E. Drumea, A. Șu- 
șlnschi, D. Petre, A. Sandu, I. 
Lacziko, A. Georgescu, D. Mono- 
ran, M. Orteleean. Cr. Gheorghe, 
A. Costache.

C.S.M. Suceava. Antrenor : Șt. 
Ionescu. Jucători : D. Llvadaru, 
V. Conachl, V. Negru, V. Ghio- 
veanu, P. Tătărușanu, C. Cioba
nu, C. Grigoraș, D. Ungureanu,
M. Vizitiu, C. Stroia, V. Vasiliu, 
I. Dănăilâ, O. Dumltriu, V. Pa- 
laghianu, V. Aursulesei, A. Con
stantin, VI. Popovici, N. Tuchlel, 
Gh. Ilișescu, S. Crăciunescu, I. 
Turcan, V. Oană, Al. Husca, C. 
Vlad, C. Popescu.

RULMENTUL Bîrlad. Antrenor: 
P. Florescu. Jueătorl : I. laeob. 
I. Cheptea, L. Abutoaie, D. Ifrim, 
D. Leu, V. Holban, C. Sîrghle, 
I. Harnagea, D. Mihai, I. Flori
cică, I. Ținu, D. Rășcanu, N, 
Stefănică, C Arhip. G. Căuia, N. 
Zavate, Fl. Racoviță, Tr. dorici, 
D. Nicoară, A. Manolache, D. 
Teacă, A. Dranga, V. Cernat. B. 
Botezatu, Fl. Rogoz, M. Gimbu- 
tă, V. Tiliuță.

UNIVERSITATEA 16 FEBRUA
RIE Cluj Napoca. Antrenor : Al. 
Paloșeanu. Jucători : N. Răcean,
N. Copil, V. Mareu, Gh. Sabău, 
Gh. Corburean, I. Leoca, S. Ne- 
chfta, St Roșu, S. Mărginean. Al. 
CJmpoaeă. M. Giurgiu. Tr. OrO-

dez-

An- 
Pop.
Do-

D.
E.

IAR AZI SÎNT FI
BRAlLA, 1 (prin telefon). Li. 

Arena de box au continuat în
trecerile turneului de pregătire 
și selecție, organizat de federa
ție și Box Clubul din localita
te, în vederea completării lotu
lui național. Scopul urmărit de 
această competiție este depart» 
de a fj atins, în pofida faptu
lui că în ring au urcat aproapi 
150 de pugiliști. Valoarea mari- 
majorități a acestora este sub 
așteptări — și cerințe ! —, foar
te mulți dintre competitori ne
depășind un nivel mediocru. Cv 
toate acestea, datorită excelen
tei organizări șj pasiunii local
nicilor pentru sportul cu mă
nuși, galele s-au bucura! ta 
continuare de o asistență nu
meroasă. Cel puțin dintr-UF 
punct de vedere, al dirzeniei 
disputelor — la care ne-am re
ferit — interesul spectatorilor 
a fost satisfăcut.

Ca o ... excepție de la carac
teristica predominantă a tur 
neului, remarcăm din nou evo
luția excelentă a unuia dintre 
cei mai tehnici sportivi pre- 
zenți aici, Ion Constantin (Va
gonul Caracal), pregătit de ti- 
nărui antrenor Gheorghe Radu 
Dovedind în continuare o bună 
pregătire, de concurs, I. Con
stantin a obținut din nou a- 
plauzele asistenței, deși evo
luția sa in ring a fost de scur
tă durată. Boxerului din Cara
cal i-au trebuit doar două mi
nute pentru a obține victoria 
prin abandon in fața lui Vaoile 
Preja (Metalul. Hunedoara). O 
foarte frumoasă combinați» de

ian, O. Chlhala, L. Pop, T. Mar
ta, I. Rațiu, E. Mărginean, R. 
Ardelean, Gh. Han, E. MoisU, 
Gh. Budai T. Pop, V. Pătraș, C. 
Ailenei, V. Băgăcean.

T.C. IND. Constanța. Antrenor : 
V. Bereu. Jucători : M. Gheor- 
ghet N. Anefi, V. Cazacopol, M. 
Dan, M. Stoica A. Călin, I. Niea, 
Tr. Capiat, Gh. Barabanciu, L. 
Blaj, D. Comănici, D. Achim, D. 
Borohan, L. Tuțulanu (C.S.S. 
Constanța), V. Guralluc, R. Re
port, D. Mande, M. Maneff, S. 
Matei, M. Nicolae, I. Coșiugeanu, 
V. Turicermu, F. Menabit

C. Vlad, FI. Oprlș, D. Prîsăcaru,
L. Coslea (jr.), Em. Grigore. N 
Lupu, S. Grosu.

DINAMO București. A 
campioană in 1951, 1952,
1965, 1969, 1982. Antrenori : I. Tu- 
tuianu și Gh. Dărăban. Jucători:
M. Toader, D. Piti, C. Popescu, 
M. Aldea. FI. Ionescu, A. Lungu 
Șt. Tofan. A. Spiridon (jr.), șt. 
Podărescu, FL Ion (Jr.), M. Pa- 
raschiv, G. Tutunea, M. Zaflescu, 
I. Doja, Cr. Răducanu, P. Borș, 
R. Semen, Gh. Caragea, Gh. Dă
răban N. Vereș, C. Cojocaru, I. 
Bucan, V Pașcu, C. Gheorghe. 
A. Sălăgeanu (jr.), Gh. Ion, V. 
Tufă, T. Mesaroș, P MihăiU 
(jr.).

PROGRAMUL ETAPEI Șl ARBITRI!
8KJEUA I

București

Petroșani

Sibiu
Oradea :

SERIA A

București :

Constanța
Iași :

fost
1956,

tin, C. Popa, I. Samoilă, D. Tu
nară, P, Petru, C. Glienea, Z. 
vasluianu D. Colibă, Al. Elisei.

A.S. CONTACTOARE Buzău. 
Antrenori : p. Cosmănescu și I. 
Predoi. Jucători : N. Tudor, " 
Pascu, O. Burlol, N. Zăbavă, 
Ciobică, Cr. Capmare, 
caru, R. Bezușeu, V.
I. Vlădilă V. Oprea, H. Dumi- 
traș (C.S.M. Suceava, " ” 
legare), V. Irncu, C.
Em. Duță, M. Arsene, Al. Mușe- 
loiu, Gh. Lungu, I. Alexandru, 
L. Jarnea, Cr. Gheorgheosu, M. 
Ciobanu, N. Cioarec, F. Andro- 
nic, St. Filipoiu.

UNIVERSITATEA Timișoara- A 
fost campioană în 1972. Antrenor : 
D. Ionescu. Jucători : N. Grigo- 
raș, V. Ciobotaru, F. Fiat. R. 
Voinov, FI. Buruiană, I. Man, 
Gh. Roxin, Al. Domocoș, A. A- 
•chimov (Rapid Buc.), T. Gheor
ghe, FI. Beraru, O. Țepurică, D. 
Nistor, I. Mircioagă, S. Mihailov, 
A. Bocșan, V. Lazăr. ? __ 2
lean, I. Căprăroiu. FI. Tiță, I 
Lany, I. Basanciuc, Gh. Niță.

' ' ” Rarinca, C. Chelțu.
Antrenori

M. 
T.

V. Cojo-
Gomoescu,

lovituri 
rean s« 
tnd net 
nouă vi 
«-ar ti 
neriloi, 
acești: 
nici un 
noastre 
partidei 
Așa că 
primăm 
jn consi 

Tot li 
cadrăm 
spectaci 
ban (B< 
(Vagont 
tor (Ra 
nea (B( 
tivii brt 
pe toat< 
Unul di 
prezent» 
Seneiue 
cern a 
pionul < 
răsit c< 
Marcel 
prins d 
rapidisti 
Senciuc 
dea .și i 
două ru 
urmărit 
fă, înce 
k,o.-ul 
țului, 
toarte n 
* obțint 
ie a fi 
» fi es 
tnajorita 
ciuc. D 
k.o.-ul 
Viorcl ? 
fața lui 
talul R 
moment, 
târnele 
lelor, 
tă, dc la 
de box.

fără dez- 
Drăgulescu,

ci. Arde- 
z.
L

CONC

Astă:
Pitești 
cur suit 
județei 
Probei 
druJ c 
loc, to 
marți.

STEAUA — T.C. IND. CONSTANTA, teren Steaua 
ora 10, arbitru : P. Barbu (Buc.).
GRIVIȚA ROȘIE — RULMENTUL B1RLAD, te
ren Parcul Copilului ora 9,30, P. Soare (Buc.) 
ȘTIINJA — UNIVERSITATEA 18 FEBR. CLUJ- 
NAPOCA, teren Știința ora 10, Al. Pavlovicl (Buc.). 
C.S.M. — c.S.U. sportul STUD., teren Valea Au
rie ora 10, S. Marin (Buc.).
I.A.M.T. — C.S.M. SUCEAVA, teren Inst. Pedago
gic ora 10, I. Vasilică (Buc.).

II-a

Baia Mare :

mașini GRELE, teren Parcul Cepi- 
G. Prîsăcaru (Iași).
UNIVERSITATEA TIMIȘOARA, Uree 
Pantelimon ora 9,30, O. Ionescu (Con

DINAMO — 
iu lui ora 11, 
GLORIA — 
Baza U.T.C. 
stanța).
FARUL — GLORIA P.T.T. ARAD, teren Farul ora
10, M. Galanda (Buc.).
POLITEHNICA — RAPID BUC-, teren „Tineretului" 
ora 10, M. Voina (Brașov).
ȘTIINȚA CEMIN — CONTACTOARE BUZĂU, teren
Recea ora 11, K ~Stoica flBuc.).

8rînză, v. .............,
RAPID București.

H. Preda și Șt. Stanciu. Jucători: 
N. Stănescu, D. Luca, M. Moț, FI. 
Matache, I. Zafiescu. M, Niță, T. 
Dumitru, N. Cristogel. M. Chiri- 
eencu (Dinamo), D. Gheorghe, 
FI. Radu, V. Vasile, Gh. Marin 
(Dinamo), A. Toma, Gh. Scrip- 
cariu, s. Dragomlr, c. Stănescu, 
V. Cantoneru, V. Dumitrescu 
(Sportul Studențesc), V. Mengher, 
A. Răduță, D. Ariașu, I.

GLORIA P.T.T. Arad, 
nor : P. Bantea. Jucători 
Chiriță, St. Rotariu, Fr. 
M. Hodorcă, A. Moș, G. 
randel, I. ~

•.Ui

C.S.U. CONSTRUCȚII SPORTUL 
STUDENȚESC București. A fost 
campioană in 1925, 1929, 1932, 1935. 
1939, 1946. Antrenori : N. Ureche 
șl D. Mihalache. Jucători : Cr. 
Matei, D. Cojocaru. D. Dinu, P. 
Dane (Dunărea Giurgiu), I. Vin- 
tilă, Șt Jtpa, R. Săndoi, M. Puia 
(jr.), D. Bucur, C. Merca, V. 
Năstase, I. Perneș, V. Pădureanu. 
M. Radu, N. Kovacs, " 
(Dunărea Giurgiu), O. Mazere, A 
Preda, V. Graur, p. ~ ’
M, Ionescu (Steaua), 
trescu (Hidrotehnica Focșani), G. 
Stoica, S. Bîrzu, C. Păunescu, St. 
Căinaru, A. Stanciu, R. Gagiu. 
Cr. Stanciu, C. Bossenmaycr.

I.A.M.T. Oradea. Antrenor : Gh. 
D. Preoteasa. Jucători : I. Sepc- 
tiue, Z. Zalezsak, I. Sim, G. 
Perțc. Gh. Frenț, D. Nichita, I. 
Asztalaș, V. Haiaș, St. Csornai. 
T. Pătcaș, V. Vancea, D. Cio
banu, D. Raț, Fl. Petruș, Fr. 
Kiss, V. Vereș, Fl. Gherdan. D 
lie, V. Bota, I. Bălan, ' " 
I. Tăut, V. Man, V.
Golban. I. Alb.

GEM IN Baia 
FI. Popovici ți

Jucători

V.

V.

SERIA A II-A

V. Calea

R. Marin.
M. Dumi

I. Sandro. 
Gllția, Z.

fost' cam-
1978. 1986.

FARUL Constanta. A 
pioană in 1975, 1976,
Antrenori : M. Naca și Gh. Du
mitru. Jucători : Gh. Florea, A- 
Dinu (Buzău, fără dezlegare), A. 
Pllotsehl, Gh. 
(jr.), I. Zanfir 
Gh. Varga. N. 
Pavel (jr.), M. 
Foea (jr.) R. 
glea E. Neeula. 
Barbu (jr.). S. 
stantin, D. Pavel.

Dinu, A. Argir 
(jr.), M. Holban. 
Popescu (jr.), D 

Bică, N. Dinu, M.
Mareu, 

G. Tudor,
Galan, șt. con- 

Gh. Dumitru,

V. Giii- 
St.

raia 185 
col 1 Ifov 
banu (}i 
Pionieri1 
Tinere 
man) v 
Vrancea) 
de partid 
de unde 
la zero, 
egale, at 
jocuri a 
atît de < 
mator și 
învățător 
trescu di 
geș) a t 
moașă și 
să pentr 
nuă tran

Orele ; 
dialoguri 
rii lor di 
leval cit 
fizic și 1 
nostru n 
minat ch 
altă spec 
— profe 
Ion Net( 
grafie j. 
antrenori 
explicat 
Ion Ena 
celu. (ju

Dima.
Antre- 
: șt. 
Szocs, 

Asma- 
-------- , Cordunean, C. Obreja, 
Ad. Juhasz, N. Leca, St. Ghimiș, 
A. Juhasz, L. Suguru, St. Fara- 
go, I. lordache, Fi. Postina, A. 
Săndulescu, G. Aștefanei, A. Aș- 
tefănoaie, ~ ~
teanu, I. 
N. Weiss. 
T. Virag.

MAȘINI 
trenori : 
Radu. Jucători : 
Gordin. T. Tulpan, D. Petrila, 1. 
Mlrică, T. Barbu, I. Preda, 
Hera, V. Stanau, D. Alexandru. 
G. Manda, C. Roșu, M. Ispas, C. 
Buga, C. Visu, FI. Neacșu, V. 
Cirlig, Gh. Pavău, Al. Perpelea, 
I. Călin A Gheorgbe, Cr. Da
bilă, V. Ghinăraru, P. Mirică, 
Gh. Ciotea, M. Bărbuliceanu, M. 
Anesia. M. Tănăsescu, R. Mlncea.

GLORIA București. Antrenor : 
M. Gavriei. Jucători : D. Bujor, 
v. vidrighin, P. Ghinea, A. Pă- 
trășcanu, M. Ionică, D. Enache 
(Steaua), M. Voieu, I. Romașcu, 
E. Sultan, N. Nedelcu, Ed. Su- 
ciu (Steaua), M. Bujor, M. Ion, 
I. Iordan, O. Usatov, G. Secuiu, 
M, Pena (Grivlța Roșie), A. Pe- 
treseu, C. Ghinea, O. Prodan, G. 

'araru, M. 'David, D. Ene, Gh. Chelariu (U- 
niversitatea Timișoara), I. Lazăr. 
C. Pojar, M. Străuleșeu. E. Pena 
A. Străuleșeu. St. Nistoru.

O. Gavriluță, I. Mun- 
Albișteanu, P. Bobeiu, 
Gh. Iov, N Lupașcu.

ȘTIINȚA 
Antrenori : 
Trnyancsev. 
pan, I. Bucșa, R. Osiac,______
eale, G. Popa, N. Petean, P. Ră- 
doi, D. ” ' ’ , ■“ __
Cantea, V. Ion (Farul, fără dez
legare), ~ “:r----- — —
mian, FI. Nistor, _____
Gligor, A. Predescu, Gh. Pujlnă, 
C. ștefiuc, I. Pogăclaș, Al.. Cso- 
ma, E. Melnleluc, FI. loniță (Fa
rul), N. Gheorghe, I. Viland, A. 
Bute.

POLITEHNICA Iași. Antrenori: 
V. Gheorghiu și Ci. Nemesnieiuc., 
Jucători : I. Vasilaehe, I. laeob. 
V. Baciu, C. Vasiliu, A. Signeanu 
S. Balcan, M. Crețu, C. Paraniel,
M. Manolache, M. MitUelu, I. 
Luca, N. Doroftei. R. Murlru, ", 
Leucluc, D. Gavrileț, El. Lavrlc, 
Șt. Roșea, D. Hapău, A. Asaftel,
N. Cristei, V. Andrei, L. Constan-

A. 
M.

Mare.
R.

Ciol- 
Pas-

V.

Istrate, N. Fulina,

C. Florescu, Gh. 
O. Sugar,

V.

De- 
N.

GREi.E București. An- 
I. Ghimbășanu șl M. 

G. Văcaru, D.

M.

O.

P.

p. A.

Comunicat ----------- ----------------- —------- ------ -
Federația Română de Rugby ne comunică următoarele: în ziua de

31 iulie a.c. Biroul F.R.R. a analizat stadiul de pregătire ai repre
zentativei B, care urmează să participe la turneul internațional de 
la Moscova. Cu acest prilej s-a constatat că unii dintre rugbyștii 
convocați la pregătire nu s-au prezentat la Iot, Iar alții cu mare În
târziere. Lulnd tn discuție aceste abateri de la disciplină, care afec
tează buna pregătire a Selecționatei tării noastre, birou] F.R.R. a 
hotărît :

1. Sportivii Gh. Leonte (Steaua) șl Dumitru Gheorghe (Rapid Bucj 
— care nu s-au prezentat la convocare — se suspendă 4 etape ' 
țiunea expiră la 25 august a.c.) .

2. Sportivii L. Constantin, M. Giueăl și G. Dumitrescu (toți 
Steaua), care s-au prezentai cu 30 de ore Intlrziere, primesc 
tisment.

3. Se atenționează secțiile de rugby ale cluburilor Steaua și 
pentru neluarea măsurilor necesare astfel ca aportivll convocați la 
loturile naționale să răspundă prompt acestor aolicitări.
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Dupâ Turneul Prietenia din R.P.B. coreeana

ȘASE MECIURI ÎN OPT ZILE, 
0 „DENSITATE' CĂREIA JUNIORII

PREGĂTIRI... A...
HENZEL SI MULȚESCU - 

CINCI GOLURI
• Cartierul genera! si Jiu

lui in toată perioada pregăti
rilor a fost... stadionul propriu: 
„Nicăieri nu găseam condiții 
mai bun* de pregătire dceit 1* 
noi acasă, unde avem tot ce ne 
trebuie De ce să plecăm î» 
alt« locuri ne-a spus unul 
dintre antrenorii echipei, Gheor- 
ghe Mulțescr (celălalt antrenor. 
Gog» Tonea, a lipsit un tiniț 
de la pregătiri, fiind bolnav)
• Dir. lot nu mai fac parte 
Homan, P. Grigore, Sălăgean. 
Buzduga (cu toții au primit 
dezlegare pentru Minerul Fa- 
roșeni, promovată în ,,B“) d 
Pachițcanu (transferat la S.C. 
Bacău). Â revenit Henzel (îna
poiat de la aceeași Minerul 
Paroșeni, unde fusese împru
mutat) și au fost promovați 
doi juniori, Tiniofte ji Ghițan, 
de Ia echipa proprie. • Trei 
jucători s-au aflat La Bucu
rești, la tratamente medicale 
(sechele din campionatul tre
cut) : Vancea, I.asconi, V. Pap».
• Echipa-standard * meciu
rilor de pregătire : Ghițan — 
V. Popa, Florescu, Neagti. B. 
l’opcscu (Stana se află eu 
mina în ghips) — Găman, Sze- 
kcli, Dosan, Mulțescu (linia de 
mijloc este punctul forte al e- 
chipei) — Băluță, Henzel • 
Meciuri amicale susținute : 2—0 
cu C.S.M. Lugoj (la Lugoj) și

■7—1 cu Știința Vulcan (la Pe
troșani). Sîmbătă, Jiul va juca, 
la Timișoara, cu „Poli" • Cel 
mai productivi jucători ai „a- 
micalelor" : Henzel (3 goluri) 
și Mulțescu (2 goluri).

RAPID, IN CĂUTARE/5
NOII FORMULE..;

... tn care, acum, apare și 
mijlocașul Pistol. Azi aici, a- 
casă la București, sau pe unde
va pe aproape, în vecini, 
la turneul Sportului Stu
dențesc, miine la Piatra Neamț 
și Buhuși — iată itinerarul Ra
pidului în aceste zile premer
gătoare startului competițional 
oficial. Despre ultimul joc de 
verificare al giuleștenilor, in 
compania divizionarei C Texti
la Buhuși, încheiat cu scorul 
de 3—0 (1—0), am vorbit eu 

RI DE MARE SPECTACOL
căutător de talente, care a do- 

— bindit succese notabile cu echi
pele de copii, juniori și seniori, 

ri- acest joc a prins extraordinar.
10- deoarece dezvoltă viteza, for-
iȘff ța, îndemînarea, rezistența și
lj). cultivă disciplina, spiritul de
»r- răspundere, curajul, combativi-
“d- tatea și alte calități. Iar cu
tul prilejul «Cupei Pionierului»
al, lansăm noi talente autentice ta
de arena competițională".
bil Intr-adevăr, am văzut Ui 
zat Mangalia copii extrem de dotați,

și care — punîndu-și in gînd să
11- devină iscusiți minuitori ai
ei, mingii și bastonului — au ofe-
ni-, rit intilniri de mare spectacal,
ir-" presărate cu surprize: porniți
*u- ca principali favoriți, elevii
>a- Școlii generale . 185 Chitită au
ti- fost învinși in primul meci de

Șiretul Suroaia; aceasta a pier
ii dut apoi meciul cu echipa Șco-

so_ Iii generale Vorona Mare și
re. cind nimeni nu se mai aștepta,
jiB in ultima partidă a turneului
;U1 final, jucătorii din Vorona Ma-
,r. re au... capotat în fața unei
fle out-sidere, Școala generală Cio-
an banu, trofeul revenind oiniști-

lor din Frasin. „Tn raport eu 
50- ediția de anul trecut. ne-a

licj spus secretarul F.R.O., Cristian
Costcscu, de data aceasta am 

; asistat la prestații de calitate
in“ superioară. Trecînd prin sita
ni- fazei zonale, introdusă din aceRt
io» sezon în regulament, echipele

I MIINI - „PRtMIUl MUNICIPIULUI PLOIEȘTI
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ță din parte* adversarilor, dai 
trapul său a lăsat de dorit. At 
mal cîștigat *. Vie» (ie progre*, 
R. Arsene condueînd-» c» brio) 
îi Supla» (beneflciank indolen
ței celorlalți concurențl).

REZULTATE TEHNICE *; Cursa 
1:1. Rizorit, (Tănasei 1:3#,7 ; l 
Susai. Cot* z cișt L Cnrn » 
n-a : 1. Vieie (Solean) 1. 
2. Vigilența Cota ț cîșl. 2.3», ev 
». Cursa a III-a : L Formost 
(Niță) 1 .*29,5 ț 2. Coronița ; 3,
Trandafir. Cot» i clșt. l.flft, ev. 
IM, ord. triplă 1632. Cursa » 
IV-a : 1. Vivian* (Dumitru) 1:29,5; 
2. Soarta ; 3. Vita.' Cota : elșt. 1, 
ev. 24, ord. triplă llă, triplu 
TI—m—IV 536 Curs» » V-» 7 I. 
Suplac (R. 1 Nicolae) 1 *.3«,4 ; 2- 

fee Codreanu, antrenorul se
cund, care, înainte de toate, 
ae-a comunicat „strictul nece
sar", adică formația (Mano — 
Marinescu, Cîrstea, I. Marin, 
Bacoș — Dumitru, Ivan, Goan- 
ță, Pistol — Damasehin II, Ma
nea) și marcatorii (Ivan, novi 
sosit, Damasehin II șl Cioacă).
• Ce jucători au mai fost fo
losiți ? • A fost rulat aproape 
Întregul lot, pe parcursti re
prizei a doua tntrind To ader. 
Cojocaru, Matei, Niță, Grigore, 
Șt. Popa, yîră, Dochia și 
Radi Valentin. • Care din
tre jucători lasă e mai bună 
impresie în momentul de față 7
• Este prematur să trecem la 
evidențieri, întrucit flecare 
component al lotului, dornic să 
prindă echipa, se comportă la 
înălțime în antrenamente pi 
jocuri. De la cei mai tineri, la 
cei mai în vîrstă nici unul din
tre ei nu face rabat pregătiri
lor, ceea ce-i permite, de pil
dă, lui Manea, la peste 30 de 
«ni, să joace astăzi la Bucu
rești, miine să călătorească 
spre Piatra Neamț, unde, tn 
’„iua imediat următoare, să sus
țină încă un meci și să înscrie 
ambele goluri ale echipei sale.

Peste două săptămîni, cind 
vom încheia pregătirile, vom 
vorbi și de evidențiați In 
«copul de a alcătui un „uns
prezece" de bază. • Pînă •- 
’.unei ce mai aveți trecut in 
program la „capitolul jocuri 7“
• încă un meci pe aceste me
leaguri moldovene, Iar tm- 
bătă — revenirea tn Ca
pitală, unde In zilele de 7 
și 9 august vom participa te 
„Cupa municipiului București", 
prilej de „repetiție generală* 
pentru echipa noastră.

DUNĂREA C.S.U. - 
ECHIPA TINEREȚII

• In campionatul trecut, adi
că la un an după retrogradarea 
din „A“, Dunărea și-a rema
niat lotul și a terminat campio
natul pe locul 3 cu o echipă 
cu media de vîrstă doar de 21 
>ie ani și 8 luni. • Cei mai ti
neri au fost fundașul central 
Chercheș (17 ani), mijlocașii 
Lupu (18), Chebac (17), Chl- 

finaliste au venit mai bine 
pregătite. în unele județe s-au 
inițiat concursuri de verificare 
dotate cu «Cupa Cutezătorilor» 
pentru ca pionierii să se antre
neze cit mai temeinic. Apoi, in- 
tilnirile din turneul final au 
constituit un bun prilej pentru 
cei eare au știut mai puțin să în
vețe de la cei avansați. Chiar 
ți pentru cadrele didactice a 
fost un util schimb de experi
ență. S-au pus în practică sche
me. soluții noi pentru dinami
zarea jocului. Cu această oca
zie s-au afirmat talente mai 
multe ca oricind. Este meritul 
C.N.O.P. care a știut să atragă 
pionierii în practicarea oinei și 
’e-a creat o competiție proprie".

tntr-adevăr, „Cupa Pionieru
lui", la a 28-a ediție, intr-o 
nouă formulă de desfășurare, a 
înregistrat, in toate planurile, 
tuccese din cele mai frumoase.

CLASAMENT : 1. Școala ge
nerală Frasin 18 p (P. Jemna, 
T. Caldovan, V. Jemna, M. 
Avram. C. Moroșan, M. Dracin- 
schi, C. Constantinescu, G. Ta- 
nu, L. Drelciuc, C. Ștefănescu, 
St. Opariuc; antrenor — I. 
Netea), 2. Șc. gen. Vorona Ma
re 17 p, 3. Șc. gen. Turnu Roșa 
16 p, 4. Șc. gen. 185 Chitită 16 
p, 5. Tineretul Cringu 14 p, 6. 
Șiretul Suroaia 12 p, 7. Șc. gen. 
Cioban» 12 p, 8. Casa Pionieri
lor Dăbuleni 7 p.

Hârnlcut ; 3. Graeian. Cot* ', dțt, 
4, ev. 45, ord. triplă 877. Curs* 
a Vl-a : k Vlnța (Cirstea) 1:2»,1 ; 
k. Sadin* ; 3. Trufanda. Cota 
clșt, 1,84, ev. 44, ord. triplă 28ă. 
Cursa a VII-» : 1. Vie» (Arsene) 
1:30,0 ; 2. Salvini*. Cota : clșt. 3, 
ev. 31, ord. 15.

Miine dimlneați, pe hipodro
mul din Ploiești, s« va desfășura 
„Premiul Municipiului ploiești*, 
în car* vor concura, printre al
ții, Crișan Fldello, Rarău, cam
pionul cailor de 3 ani, Kalin, Sa
mir șl alții Intr-un program 
foarte atractiv, c« handicapuri 
bine alcătuite și cat mulți, in
clusiv cu o cursă » amatorilor.

A. MOSCV

B... C...
vu, vîrf de atac (17) și Ifrim, 
încă junior • Au plecai Bala- 
ban (la Buzău). Lupa și Borall 
(La Oțelul) și Tararacbe (la 
Constanța), dar ultimii trei nu 
au acordul clubului • Obiec
tivul pentru noul campionat ? 
„Să na definitivăm lotul și 
vom vedea", spunea tînărul an
trenor Spiridon Niculcscu, fos
tul portar al Iul Dinamo și F.C. 
Argeș, mulți ani secund al lui 
Nelu Nunweiller

1METALUL REIA CURSA..
• întâlnire eu profesorul 

Victor Stăneulesea, care a pre
luat conducerea divizionarei C 
Metalul București. Văzînd ne
dumerirea noastră, pentru că 
V. Stănculescu a lucrat ani de 
aile la „A" sau la loturile na
ționale, el a precizat: „Vrem 
să revitalizăm acest nesecat Iz
vor de talente care rămine Pan- 
telimonul și să readucem Meta
lul acolo unde fi e locul; spre 
satisfacția celor 20 000 de mun
citori de îa marea întreprindere 
bucureșteană. Avem jucători 
tineri, Aprodu, Mureșan, Ser
bau, Ruse, Tieu, dintre care 
Aprodu cred eă va urma dra
mul excelenților jucători care 
au crescut la Metalul Bucu
rești".

ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI
• CLUBUL SPORTIV RAPID 

informează că, lncepind de 
miercuri C august, va pune in 
vlnzare la casele cunoscute (a- 
genția „Rapid" din Gara de Nord 
si sala de sport Rapid din Calea 
Gluleștl) abonamentele de Intrare 
la meciurile lin turul campiona
tului de fotbal. Casele vor fl 
deschise zilnic. Intre orele 0—11.
• IN VEDEREA RELUĂRII AC- 

tivitații competitionale, 
luni 4 august, la ora 10,30, In 
sala I.s.B. din str. Berzei, va 
avea loc plenara activului de 
fotbal din București șl Sectorul 
Agricol Ilfov. Vor fi prezențl an
trenorii. instructorii, președinții 
secțiilor de fotbal șl delegații e- 
chipelor de toate categoriile.

JOCURI AMICALE • JOCURI AMICALE • JOCURI AMICALE
• F.CJII. BRAȘOV — S.C. BA- 

CAU 2—0 (0—0). Au înscris : A- 
vădanel (min. 57 șl 12). F.CJH. 
Brașov : Polgar — Bălan, Ștefă
nescu, Naghl, Mandoca — Mol
dovan, Șerbănică, Mărgărit — A- 
vădanel, Cadar, Cramer. Au mal 
jucat : Dragomir, Barbu șl Cim- 
pean. S.C. Bacău : Arvinte — 
Viscreanu, Porcea, Arteni, An- 
drleș — Burleanu, C. Solomon, 
Tlsmănaru — Șolman, Pachițea- 
nu, Penoff. Au mai fost folosiți : 
Barba, Ellsel, Manase, Pavel. An- 
dronlc și Condurache. (G. CA
ROL — coresp.).
• PRAHOVA C.S.U. PLOIEȘTI

— GLORIA BUZĂU 3—2 (1—•).
Au marcat : Libiu (min. 44 B 
50), Vlad (min. 76), respectiv FI. 
Grigore (min. 56) șl Șumulanscbi 
(min. 57). Gloria a aliniat urmă
toarea formație : Cristian n — 
Năstase, Mircea. Balaban, Tulpan
— Stoichiță, Ghizdeanu, Cramet
— Fi. Grigore. Gl». Dumitru, 
Profir. Au mai jucat : Lazăr, 
Șumulanschl, Timiș, Custov, I. 
Viorel, Trandafir, Alexandrescu. 
(O. BALTEANU, coresp.).
• OȚELUL GALAȚI — F.C.M.

PROGRESUL BRAILA 3—4 (3—C) 
Autorii golurilor : Vaișcoviel
(min. 3), Rotaru (min. 15), Bur- 
cea (min. 31). Oțelul : Călugărc 
(Popa) — C. Stan (Dumitru). 
Anghelinei, Agiu, Popescu (Pos 
mac) — Burcea, Rotam (Lupu), 
Borall (Hanghiuc), Mlhuț (Beje- 
naru) — Vaișcoviel (Rale*). Ca- 
șuba (Anlobl). (T. SIRIOPOL — 
coresp.).
• „u« cluj-napoca - f. e 

MARAMUREȘ 4—« (#—«). A* 
marcat : Ctmpeann (mln. U, 69

IURNtU JUBILIAR LA PLOILȘI!
C» prilejui aniversări ■ 75 d* 

ani de Ia Înființarea Clubului 
Prahova, la Ploiești, Începe mîl- 
ne un turneu de fotbal la care 
și-au anunțai participarea echi
pele *. Flacărv Automecanlca Mo 
reni, Petrolul Ploiești, Steaua 
București (speranțe), Steaua MS 
zil, Poiana Cimplna șl Prahovz 
C.S.U Ploiești. Iată programați: 
duminică, ora 18 : Flacăra — 
Steaua (speranțe) șl of* 121 
Prahova C.S.U. — Petrolul 
marți, or* 18 : Flacăra — Steau» 
MizH șl ora 18 : Steaua (speran
țe) — Petrolul ; joi, ora 11 : Po
iana — Steaua Mizll și or» t» : 
Prahova C.S.U. — Steau» (spe
ranțe) ; sîmbătă, ora 18 * final» 
pentru locurile 3—4 ; duminică, 
ora 12: finala pentru locurile 1—2 
Toate meciurile voi ave» loc pe 
terenul Prahova „1 Mal* (aflat 
lingă Hipodrom). Cu prilejul fi
nalei se vor distribui plachete și 
diplome jubiliare foștilor jucători 
șl activiști ai clubului.

NOȘTRI NU l-AU
în „Țara dimineților liniștite" 

(R.P.D. Coreeană) s-a desfășu
rat, între 18 și 28 iulie, ediția 1938 
a Turneului Prietenia, la care 
au luat parte zece echipe Îm
părțite In două serii. Cum am 
ajuns la Phenian, a și trebuit să 
plecăm la marele stadion din ca
pitala Republicii Populare Demo
crate Coreene pentru... festivita
tea de deschidere a competiției, 
(lotul nostru sosind eu o zi in- 
urziere), deși oboseala drumului 
lung (București — Moscova — 
Novosibirsk — Irkuțk — Pheni
an) necesita o mică odihnă. Ime
diat delegația noastră a trebuit 
să plece la Slmlju (o localitate 
în nord-vestul peninsulei core
ene, la granița cu R.P. Chineză) 
deoarece formația României fă
cea parte din grupa a n-a, ală
turi de Uniunea Sovietică, Ceho- 
slovacia, Cuba și R.P.D. Coreea
nă n. Așadar, iarăși la drum, eu 
trenul, circa 2M de kilometri, 
străbătuți In patru ore șl Jumă
tate 1 Au urmat jocurile, pe ga
zon normal, toate In fața a dr 
ea 25 805 de spectatori ! Iată, 
toarte pe scurt, eltev* date pri
vind evoluția echipei noastre ta 
cele șase partide susținute :

PREȚUL VICTORIEI — O GRA 
VA ACCIDENTARE . Meciul eu 
selecționata Cubei a fost domi
nat net de juniorii noștri. In re
priza secundă, la 0—1, Hădudolu 
a fost faultat grosolan In careu, 
și-a fracturat clavicula și a de
venit... spectator pentru celelalte 
cinci partide. Stănid a ratat pe- 
naltyul, dar a înscris apoi trei 
goluri, debutantul Mataclie unul 
șl echipa noastră a dștigat me
ciul de debut în competiție. Scor 
4—1.

TOTUL S-A DECIS IN ZECE 
minute. Al doilea med — cu 
U.R.S.S. Echipa a început cris
pat, n-a reușit să stăvilească iu
reșul masivilor jucători sovietici 
și In numai zece minute scorul 
era 0—2 1 In finalul primei re
prize (min. 37) și Începutul celei 
secunde (min. 43), Oprea a ratat 
nepermis reducerea scorului, 
după care s-a primit șl al treilea 
gol. Tot Oprea a ratat e mare 
ocazie și ta min. 72. O—Il rapor
tul șuturilor, 4—3 al eornerelor 
dar... Scor final 3—3.

O 1NFRÎNGERE NEDREAPTA. 
A treia confruntare a fost cea 
eu jucătorii cehoslovaci. Stănid 
șl Oprea au ratat deschiderea 
scorului, tn min. 24, șut al lui 
Janacek de la 35 m, bară-gol I 
tn min. 48, „cap" al lui Stănid, 
eu poarta goală, Ia 18—15 cm., 
afară, tot el fiind faultat clar 

șl 83) și Stoica (min. 65). „U- a 
folosit formația : Cavai — Me- 
zaroș, Lucaciu, Ciocan, Baglu — 
Sabău, Mujnai, Bucur — Fîșic, 
Cimpeanu, Trimbițaș. Au mal 
jucat : Iașko, Neamțu, Popicu. 
I. Mureșan, Stoica, Feșnic, Do- 
brotă și Matei. <1. LESPUC - 
coresp.).
• METALUL S1GHIȘUAKA -

CORV1NUL HUNEDOARA 8—5 
(8—5). Autorii golurilor : cojo
carii (min. 32 48 șl 44), Gabor
(min. 24) și Văetuș (min. 37). 
Corvinul : Ionlță — Nlcșa. Mărgi
nean, Stroia, Tirnoveanu — Ma- 
teuț, Petcu, Klein — Gabor, Co- 
jocaru, Văetuș. Au mai fost fo
losiți : Bardac, Boaga, Prigorie, 
Badea, Hanganu, Oană, Mihailov. 
Cocan șl Techileanu. (1. TURCU 
— coresp.).
• PETROLUL PLOIEȘTI — 

F.C.M. DELTA TULCEA I—1 
(8—1). Golurile au fost marcate 
de I. Gușe (min. 80). respectiv 
lusein (min. 18). Divizionara A 
a utilizat următoare» formație : 
Liliac — Costin. Butufei, ștefan. 
P. Gușe — Mocanii, S. Drăgan.. 
I. Solomon — Clsmaru, Cr. Ene. 
I. Gușe. A mai jucat NUță. (O. 
BALTEANU — coresp.).
• MECON BUCUREȘTI — CH1S- 

MIE OHLEN LEIPZIG (B. D- 
Germană) 2—2 (2—1). Pentru e- 
chlpa gazdă a înscris Glp* 
(min. 18) șl Nae* (min. 48), Iar 
pentru oaspeți, Knhn (min. 25 și 
85). (B. ION — coresp.).
• MINERUL MOTRU - MAI 

DANPEC (Iugoslavia) 2—8 (!—•). 
Au marcat : lacob (min. 15) ?! 
Drăguț (min. 80). Noul antrenor 
al echipei din Molrn este C. 
Oțet. (GR. JUGĂNARU — eO- 
resp.).
• OLIMPIA SATU »ÎÂRB —

REȘOVHA RZESOW (Poloni*)

I.T.H.R. București vă invită in :
M — * • . *
: EXCURSIE CU AUTOCARUL :
| PE TRANSFĂGĂRÂȘAN î
î PLECARE: ora 9 — aleea Marii Adunări Națâonah
S TRASEU : î
; Ziua I . . . »
- București — Sinaia — Brașov (popas cu vizitarea obieeîi- - 
" velor turistice din orașul Brașov) ■—■ Făgăraș - orașul ■ 
S Victoria (cazare și cină).
; Ziua a Il-a . <r., „ . . Z
5 Orașul Victoria — Bîlea Cascadă — Vidraru — Curtea de - 
â Argeș (popas cu vizitarea obiectivelor turistice si dejun la • 
S restaurantul Posada) — Pitești — București.
• PREȚ : 414 lei/pem. „ - »
î ZILE DE PLECARE. 9. 16. 17. 24, 30 și 31 august, 6, <. - 
X 13 șj 14 septembrie. ;

_____ - __ ____ ;-*.*, W
? iimiiînmHiiiiAMDuiiiiniiHiiiiiiiHDDDD»»'""..!

PUTUT FACE FAȚĂ
In careu (min. 78) : arbitrul (co
reean), depășit de Joc, a vrut să 
fluiere, a ezitat și nu s-a mai 
întlmplat nimic pînă la sfirșil. 
Scor 5—1.

FOTBAL PE APA 1 Utima par
tidă din grupă, eu R.P.D. Coreea
nă n. Apărarea a dus greul în 
fața unor jucători extrem de te
nace. Terenul acoperit cu un 
strat de apă l-a împiedicat pe 
jucători să joace... fotbal. A fost 
o luptă epuizantă, atît și nimic 
mal mult. Scor 8—0.

Revenirea la Phenian. Pentru 
duminică 27 iulie au fost pro
gramate meciuri „intermediare*, 
un fel de Inovație a organizato
rilor. S-a jucat pe gazon sinte
tic șl au pierdut ecliipcle care 
au venit de la Slmlju !

UN PORTAR 1N DOUA IPOS
TAZE. Meci cu juniorii bulgari. 
O dispută echilibrată pînă la 
Jumătatea reprizei a doua clnd 
echipa bulgară a apăsat pe ac
celerator. Crlșan a apărat tn 
citeva situații critice, dar a șl. 
primit două goluri parabile. Sta
nici a Înscris golul echipei noas
tre* cu prețui accidentării. Scor 
1—3.

EȘECUL CEL MAI SEVER. E-- 
chlpa noastră și R.P.D. Coreea
nă I au susținut, luni 28 iulie, 
partida pentru locurile 7—», am
bele clasindu-se în grupele res
pective pe locul 4. Gazdele au 
jucat foarte iute șl ta pauză 
scorul a fost 0—2. în repriza a 
doua a intrat portarul Dlacones-. 
eu. El a greșit grav la al trei
lea gol, pe al patrulea... mareîn- 
du-1 chiar el ! Scor 0—4.

Așadar, șase meciuri jucate, o 
victorie, o egalitate, patru Infrin
ged, 5 goluri marcate, 12 prl- •* 
mite. Bilanțul nesatisfăcător s-a 
datorat mal multor cauze, dintre 
eare subliniem doar trei : 1. e- 
ehlpa noastră a fost singura rare 
a prezentat garnitura ’88 (! !),
eelelMte, conform regulamentu
lui, aliniind la start jucători ca 
an an mal mari (unele chiar cu 
doi) ; 2. accidentarea lui Rădu- 
eloiu a diminuat la jumătate po
tențialul ofensiv al selecționatei 
noastre, nici unul dintre ceilalți 
Jucători nereușind să-l suplineas
că pe talentatul vîrf dinamovist ; 
3. echipa a plecat in R.P.D. co
reeană cu doar trei zile de pre
gătire ; prea puțin pentru a race 
față unul turneu cu SASE
JOCURI In numai OPT ZILE.
Au mai existat șl alte cauze și 
asupra lor vom reveni.

Laurențiu DUMITRESCU

4—1 (1—0). Au marcat *. Benie 
(min. 33 și 46). Szenes (min. 65), 
Melnic (min. 68). respectiv Koz.sik 
(min. 83). (Z. KOVACS — co
resp.) .
• F.C. MARAMUREȘ BAIA 

MARE — UNIVERSITATEA CRA
IOVA 2—3 (»— 3). Golurile au fost 
Înscrise de D. Moldovan (min. 
49) și Tulba (min. «3 din penalty) 
pentru gazde. Irimescu (min. 4). 
Rada (min. 21) și Gh. Popescu 
(min. 31) pentru craioveni, care 
au aliniat echipa : Lung — Ad. 
Popescu, Tilihoi, Cioroianu, Un
gurean* — Gh. Popescu, Irimes
cu, Rada, Mănăilă — Geolgău, 
Bleu. Au mal jucat : Raeolța, 
Bica, Badea, O. Popescu. Stă- 
nescu. (A. CRIȘAN — coresp.).
• I.P.A. SIBIU — ELECTROl’C- 

TERE CRAIOVA 2—1 (2—1). Au 
marcat : Văcar (min. 14), Ucidău 
(min. 21), respectiv Crețu (min. 
23). (GH. TOPIRCEANU - co
resp.).
• „CUPA TKRNAVELOR" la 

minifotbal ajunsă la a V-a edi
ție, se v» organiza anul acesta 
Intre 2—6 septembrie, la Mediaș. 
Pînă acum au confirmat partici
parea echipele Steaua, Dinamo șl 
Sportul Studențesc din București. 
Universitatea Craiova, Corvinul 
Hunedoara Universitatea Cluj- 
Napoea, Oțelul Galați și, firește, 
Gaz Metan Mediaș. Echipele vor 
fi alcătuite din Jucători născuti 
în perioada 1 august 1972 — 1 
august 1974. posesori ai legitima
țiilor F.R.F. cu viza anuală și 
viza medicală la zi.

Cu sprijinul catedrei de specia
litate a I.E.F.S. București, orga
nizatorii vor prezenta micilor 
fotbaliști filme de la marile com
petiții internaționale Echipele 
clasate pe locurile 1, 2 și 3 vor 
fi premiate
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Campionatul Mondial de șah

SPADA A PRELUAT ȘTAFETA LAC.M.DE SCRIMA
SOFIA, 1 (prin telefon). 

Dacă pentru mulți frumoasa 
performanță a spadasinului 
nostru, Nicolae Bodoczi, a con
stituit o surpriză, el figurînd 
acum pentru prima dată în
tr-o finală a C.M., pentru 
francezi, nu, ei (și mai ales Len- 
glet și Riboud) amintindu-și 
de Bodoczi de la marele con
curs de la Paris, Trofeul Mo- 
nal. Așa cum afirmau după 
finală, ei sperau, totuși, în aur 
și argint, dar sportivul nostru 
s-a intercalat, pe merit, 
cei doi, 
premiere.
rința de presă de după finală, 
asupra vîrstei optime pentru 
performanță în spadă, campio
nul Riboud a răspuns zîmbind: 
Cea a sportivilor prezenți pe 

..odium!", adică între 25 și 30 
de ani. într-adevăr, spadasinul 
sătmărean N. Bodoczi culege 
acum, la 25 de ani, roadele 
talentului său incontestabil,

între 
pe podiumul de 
întrebat la confe-

3
căruia i-a adăugat de această 
dată o pregătire responsabilă 
și o dăruire deplină în timpul 
concursului. Dozindu-și bine 
efortul și adecvîndu-și regis
trul tactic în funcție de ad
versar (astfel el 1-a depășit, 
în momente-cheie, atît pe ce
hoslovacul Douba, care se baza 
pe lupta în continuă mișcare, 
cît și pe francezul Lenglet, a 
cărui preferință este finețea 
tehnică), spadasinul nostru a 
adus din nou scrimei româ
nești, după o „pauză" de cinci 
ani, o medalie de la C.M. de 
seniori, aceasta fiind prima 
obținută de spadasini, singura 
armă care nu contribuise încă 
la un palmares prestigios.

Seria marilor surprize în
cepută cu proba individuală 
de spadă a continuat cu cea 
rezervată echipelor de sabie. 
Așa se face că, în finală, a-a 
calificat doar una din marile 
favorite (U.R.S.S.), alături de

OPT TITLURI, DIN NOUA POSIBILE

o out-sideră, Polonia (n-a mai 
lost In lupta pentru titlu de 
aproape două decenii), în timp 
ce Bulgaria (care voia să-și 
depășească acasă condiția de 
vicecampioană mondială) și 
Ungaria („bronz" în ’85) au 
coborît cu o treaptă, Iar Italia 
și România și-au disputat doar 
locurile 7—8... Dar iată re
zultatele eliminărilor directe, 
pînă înaintea finalei : Bulgaria
— România 9—4, Polonia — 
Franța 9—5, U.R.S.S. — Italia 
9—6, Ungaria — R.F.G. 9—3, 
Franța — România 8—5, R.F.G.
— Italia 9—7 ; în semifinale : 
Polonia — Bulgaria 9—6 și 
U.R.S.S. - Ungaria 8—6 ; pen
tru locurile 7—8-: Italia — 
România 9—7 ; pentru locurile 
3—4 : Bulgaria — Ungaria 8—8 
(63—62 p.d.).

Ultimele două zile ale cam
pionatelor sînt rezervate echi
pelor de spadă, finala urmînd 
să se dispute duminică dupa- 
amiază. Echipa României are 
partenere în grupa preliminară 
formațiile Spaniei șl Iu
goslaviei, primele două ca- 
lificîndu-se pe tabloul elimi
nărilor directe (16 echipe).

RIDICARE LINIȘTITA DE CORTINA..
LONDRA, 1. Așadar, două re

mize consecutive au marcat de
butul meciului Kasparov — Kar
pov, pentru titlul mondial ' . 
șan. O ridicare de cortină apa
rent „liniștită*, judecind după 
scorul (1—1) înscris pe tabela 
întrecerii, dar contrazisă de des
fășurarea celei de a doua parti
de, foarte intensă de la prima 
la ultima mutare. Garri Kaspa
rov a dominat fazele de deschi
dere și joc de mijloc, obținîn^ 
un sensibil avans de dezvoltare 
și spațiu, iar Anatoli Karpov s-a 
impus în partea ultimă a dis
putei, unde a găsit spectaculoa
se resurse de egalare.

Comentatorii șahiști, 
în capitala Angliei, sînt 
nedumeriți de aspectul 
acum al confruntării.

de

KASPAROV - KARPOV (C.M. 
’86, partida a 2-a) l.d4 Cf6 2.C4 
e6 3.CC3 Nb4 4.CÎ3 CS 5.g3 Cc6 
6.Ng2 d5 7.c:d5 C:d5 8.Nd2 c:dă 
9.C:d4 C:d4 tO.C:d5 N:d2+ ll.D: 
d2 Cc6 12.Cf4 D:d2+ 13.R:d2 Nd7 
ll.Thcl Re7 15.Cd3 Thc8 16.CC5 
Tab8 17.TC3 Cd8 18.Tacl Nc6 19. 
CdS Nd7 ?0.Ce5 T:c3 21.T:c3 Ne8 
22.b4 a6 23.Ne4 h6 24.a3 f6 2S.Cd3 
Nc6 26.N:cS C:c6 27.CC5 Ce5 28.H 
Cd7 29.Cb3 Rd6 3O.e4 g5 31.Be3 eS 
32.f:g5 f:g5 33.ca5 g4 34.TC2 hS 
35.TC1 b6 36.TC6+ Re7 37.Cc4 Tf« 
3S.Re2 TIG 40.T :b«
C:e4 4t.T:a6

(Urmare din pag. I)

să cucerească titlurile de cam
pion balcanic la aruncat, ca si 
la total, stabilind și un nou re
cord balcanic (125 kg).

Remarcabil s-a comportat fi 
Dumitru Negreanu (56 kg), 
care a reușit 135 de kilograme 
la stilul aruncat (record bal
canic), clasîndu-se pe primul 
loc și la total.

Seria noilor recorduri balca
nice (și naționale) a continuat-0 
reprezentantul țării noastre la 
categoria 60 kg, Allila Czanka. 
Intr-un efort de excepțională 
voință el a reușit să arunce 155 
kg, spulberînd orice speranță 
bulgarului Ivan Madjarov. ale 
cărui manevre tactice s-au do-

MEDALIE DE ARGINT
LA GIMNASTICA

(Urmare din pag. 1)

paralele și bîrnă. 9.70 la sol), 
înaintea ultimei serii, selecțio- 
tionata României se află pe 
poziția 1 cu 191,75 p, urmată 
de Bulgaria cu 190,75 p, Unga
ria 190,45 p. Cehoslovacia 184,95 
p. locul ei final urmînd a fi 
stabilit după ce vor fi concu
rat și echipele U.R.S.S.. R.D. 
Germane și Cubei. De remarcat 
că multipla noastră campioană 
olimpică și mondială, Nadia 
Comăneci. a fost șefă de bri
gadă la sărituri, ea fiind una
nim apreciată pentru obiecti
vitatea cu care s-a achitat de 
misiunea sa.

Iată și clasamentul final al 
concursului feminin: 1. U.R.S.S. 
196,80 p. 2. România 191,75 p. 3. 
Bulgat ia 190,75 p, 4. R. D. Ger
mană 190,50 p, 5. Ungaria 190,45 
p. 6. Cehoslovacia 184,95 p.

Sîmbătă este programată în
trecerea băieților, iar dumini
că vor avea loc finalele pe a- 
parate atît la masculin, cît și 
la feminin.

vedit neputincioase în fața li
nul adversar net mai puternic 
și mai bine pregătit.

Și asftel, prima zi a întrece
rilor s-a Încheiat cu un succes 
categorie al halterofililor ro
mâni. care au reușit o perfor
manță demnă de invidiat: 
OPT TITLURI DE CAMPIONI 
BALCANICI DIN NOUA PO
SIBILE (!) și numeroase recor
duri naționale și balcanice.

Iată clasamentele (52 '
SMULS: 1. Ivelln Marinov (Bul
garia) 87,5 kg, 2. A. Gursel (Tur
cia) 85 kg, 3. Aurel Sirbu (Ro
mânia) 85 kg (mai 
tar); ARUNCAT: 1. 
125 kg (nou record 
I. Marinov 117,5 kg,
107.5 kg; TOTAL: 1. ... __ 
kg, 2. I. Marinov 205 kg, 
Gursel 192,5 kg; 56 kg, SMULS:
1. Dumitru Negreanu (România) 
105 kg, 2. G. Paputzis (Grecia)
37.5 kg, 3. A. Tunga (Turcia) 85 
kg; ARUNCAT: 1. D. Negreanu 
135 kg (nou record balcanic), 1. 
A. Tunga 110 kg, 3. G. Paputzis
107.5 kg. TOTAL - - - •
Negreanu 210 kg, 2. G. Paputzis 
195 kg, 3. A. Tunga 195 kg; 60 kg, 
SMULS: 1. Attila Czanka (Româ
nia) 120 kg (nou record balcanic),
2. Ivan Madjarov (Bulgaria) 110 
kg, 3. David Bakos (Iugoslavia) 
95 kg; ARUNCAT: 1. A. Czanka 
155 kg (n. rec. băle, și naț.), 2. 
I. Madjarov 140 kg, 3. D. Bakos 
115 kg. TOTAL: 1. A. Czanka 275 
kg, 2. I. Madjarov 250 kg. 3. D. 
Bakos 210 kg.

Paul SLĂVESCU

kg)

greu la cîn- 
Aurel Sirbu 
balcanic), 2. 
3. A. Gursel 
A. Sirbu 210

3. A.

2.

1. Dumitru

prezenți 
oarecum 
de pînă 
Campio

nul mondial, recunoscut jucător
de atac, nu-și la riscuri și pre
feră manevrele poziționale. Kar
pov, in schimb, se arată in
ventiv și curajos, reușind astfel 

. — tn criză de timp — să Întoar
că rezultatul unei partide care 
părea total compromisă. Evident, 
este prea devreme pentru con
cluzii și viitoarele... 22 de par
tide pot arăta cu totul altfel.

Se fac comparații șl cu trecu
tele meciuri, tn primul, ca și 
acum, cele două partide de în
ceput au fost remize, apoi ime
diat Karpov a deschis scorul șl 
a ajuns să conducă detașat cu 
5—0. In al doilea, Kasparov a 
început cu 1—0 și a fost pe 
punctul de a clștlga și urmă
toarea partidă. Paralela este, de
sigur, Interesantă.

iată fișa tntllnlrll încheiată joi 
seara, la Londra:

(mutarea din plic) 42. 
Rd3 Cd6 43.Ta7+ Ke6 44.T117 e*+ 
45-ltcS Cb5+ 46.RC4 C :a3 |- 47.Rd4 
T:h2 48.TM4- Rd7 43.Cd5 hl 50.T: 
hi T:h4 51.g:h4 gl 52.Cf4 Cc2+ 
remiză.

In partida a 3-a, Karpov con- 
luce piesele albe.

STRĂLUCITĂ PERFORMANTA ROMANEASCA LA NATATIE
9 1

(Urmare din pag. I)

reprezentantelor țării noastre. 
Primă probă a competiției, din 
foarte frumosul bazin Cerveno 
Zname, a însemnat și prima 
„dublă" a fetelor. De la 50 m 
Stela Pura s-a instalat în 
frunte, urmată de Luminița 
Dobreseu. situația rămînlnd a- 
ceeași pînă în final : Pura 
2:01,87 — record balcanic, Do- 
brescu 2:03,62 (pe locul 3 : 
Hristova — Bulgaria 2:04,63). 
Cursa de 400 m mixt a adus 
un scontat și categoric succes 
pentru Noemi Lung, cronome
trată în 4:43,46 — record 
balcanic, a treia performanță 
mondială a anului, cu mențiu
nea că dacă ar fi avut o 
adversară pe măsură. timpul 
putea fi superior. Pe locurile 
următoare : 2. Blagova (Bulga
ria) 4:52,28 ; 3. Strumenlieva
(Bulgaria) 4:55,44, 4. Maricica 
Cuîică 5:10,50. A treia victorie 
de toată frumusețea a fost 
„semnată" de Anea Pătrășcoiu, 
cîștigătoare detașată la 200 m 
spate cu 2:13,17 — rec. 
balcanic, comportare remarca-

bilă avind si Andreea Szi- 
gyarto, clasată a treia — 
2:17,29 — record fete 14 
ani. Au mai urcat pe podium, 
pe treapta a treia. Robert 
Pinter la 200 m liber : 1:54,51 
(Învingător : bulgarul Golomeev 
cu 1:51,96). Cristian Ponta la 
400 m mixt — 4:40,33 (cîștigă- 
tor : Papanlcolau — Grecia cu 
4:27,15), Marina Miclea la 
100 m bras cu 1:14.58 (locul I:

7

Bogomilova — Bulgaria, 
un excelent 1:08,91).

în concursul de sărituri 
apă. Cornel Pop s-a situat 
poziția a treia la platformă. 
443,85 p, primul clasindu-se 
campionul european Gheorghiev 
(Bulgaria) cu 499,20.

într-o 
record. 
22.91 pe 
rezultat

cu

în 
ne 
cu

altă tentativă de 
lonut Mușat a înotat 
50 m liber, al cincilea 
mondial al anului.

C. E. DE BASCHET-JUNIOARE
Echipa României joaca pentru locurile 5-8

TURNEUL PRIETENIA
(Urmare din pag. 1)

Arbitri : R. Kalpaciev (Bul- 
garia) și A. Hologa (Polonia).

Alte rezultate. Seria A: 
U.R.S.S. — UNGARIA 83—52 
(36—24). Prima victorie în tur
neu a baschetbaliștilor sovietici 
s-a datorat unui joc dinamic, 
în special în repriza secundă. 
Coșgeteri : Iakupauskas 23, 
Minașkin 15 de la învingători, 
respectiv Molnar 8. Arbitri : L. 
Herrera “
(R.P.D. Coreeană).

Seria B : CUBA — BULGA
RIA 89—82 (38—27). Cu un joc

(Cuba) și Li Done

NOI COMPETIȚII ȘAHISTE INTERNAȚIONALE
frumoasa 

Herculane, 
a marilor 

din

Incepind de luni, 
stațiune a Băilor 
gazdă tradițională 
competiții șahiste, va fi ___
nou locul de întîlnire al celor 
ce îndrăgesc sportul mințit Se 
dispută o nouă ediție, cea de 
a 19-a înscrisă pe răbojul tur
neelor internaționale feminine 
ale țării noastre.

Pe lista de start sînt înscrise 
cîteva prestigioase nume, apar- 
ținînd elitei șahului mondial 
feminin. Din Uniunea Sovietică 
și-au anunțat participarea fos
ta candidată la titlul suprem, 
marea maestră Lidia Semenova, 
deținătoare a unui Elo d*- 
p, iar alături de ea revine 
printre noi maestra internațio
nală Svetlana Matveeva (2245). 
medaliată cu argint la „euro
penele" disputate în iarna tre
cută, tot la Herculane. De pes
te hotare mal sînt așteptate 
Gisela Fischdick (R.F.G.) 2185, 
Ivonna Swieczik (Polonia) 2100, 
Annett Wagner-Michel (R.D.G ) 
2110, Marlen Petrova-Kalmu-

kova (Bulgaria) 2060.
Țara noastră va fi reprezenta

tă de un lot puternic de partici
pante, în frunte cu marele ma
estre Margareta Mureșan (2215). 
Marina Pogorevici (2135), Eli- 
sabela Polihrnniade-Rusn P' ■ 
maestrele internaționale Dana 
Nuțu (2180) și Gabriela Olă- 
rașu-Slanciu (2140). toate com
ponente ale reprezentativei o- 
limpice. Tabelul compel: 
este completat de maestrele in
ternaționale Cristina Bădulcscu 
(2175), Ligia Jicman (2120), 
maestra F.I.D.E. Eugenia Ghin
dă (2120).

întrecerile se vor desfășura 
în sala de la parterul moder
nului hotel ,,Minerva", cu pri
ma rundă programată pentru 
luni 4 august. Turneul ia sfîr- 
șit la 18 august.

între aceleași date, se des
fășoară, la Băile Felix și Or
șova, turneel internaționale 
de șah ale României pentru ca
tegoriile de juniori, cădeți și 
cadete (Rd. V.).

LA BASCHET
atletic si matur, baschetbalist ii 
cubanezi au obținut (în cursul 
dimineții) succesul la capătul 
unui meci _ ' "'  ,
Valdes 29, Duena 17 pentru în
vingători. “ "... ...
Borisov 18. Arbitri : I. Slezak 
(Cehoslovacia) și I. Olaru (Ro
mânia). R.P.D. COREEANA - 
CUBA 71—52 (43—26). Jocul
bun a) sportivilor din R.P.D. 
Coreeană (dar și oboseala cu
banezilor ; partida a avut loc 
Ia cîteva ore după cea cu Bul
garia) a hotărit rezultatul. Coș
geteri : Pak I Nan 20. Gwang 
Ryol 19 pentru învingători, res
pectiv Bastida și Curet cite 19. 
Arbitri : I. Olaru și L Ciungu 
(România). POLONIA — BUL
GARIA 66—44 (30—26). Meci
încîlcit. cu multe greșeli de 
tehnică și ratări. Arbitri : P. 
Buividas (U.R.S.S.) si I. Slezak 
(Cehoslovacia).

echilibrat. Coșgeteri:

respectiv Iurikov 19.

In ultimele meciuri din ca
drul seriilor preliminare 
Campionatului European 
baschet-junioare s-au înregis
trat următoarele rezultate : se
ria A, la Perugia : Iugoslavia — 
Olanda 65—46 Clasament : 1.
Iugoslavia 10 p, 2. Polonia 8 p, 
3. Franța 8 p, 4. Olanda 7 p, 
5. Suedia 6 p, 6. Cehoslovacia 
6 p. Seria B, la Gualdo Tadino: 
Italia — România 74—61. Clasa
ment : 1. U.R.S.S. 10 p, 2. Ita
lia 9 p, 3. România 7 p, 4. 
R.F. Germania 7 p, 5. Ungaria 
6 p, 6 Spania 6 p.

în semifinale vor avea loc 
următoarele partide : pentru 
locurile 1—1 : Iugoslavia — Ila-

ale 
de

iia, U.R.S.S. — Polonia ; pen-
• tru locurile 5—8 : România —

Olanda, Franța R.F. Germa
nia ; pentru locurile 9—12 : Un
garia — Cehoslovacia. Suedia— 
Spania.

C. M. DE CANOTAJ
(Urmare din pag. I)

Ion Șara, Ștefan Vitai, Vasile 
Mătăcan) au evoluat bine pină 
în prezent, ocolind recalificări
le. Cu un struck ceva -mai re
dus merg juniorii din 4+1 rame 
(Doru Haluș, Marian Voinoiu, 
loan Borza, Cristian Maltș. Ga
briel Popa). Ei au mărit, insă, 
cadenfa, în recalificări (cîști- 
gind seria) și, desigur, vor ac
celera mai mult in semifinale, 
îi așteptăm pe toți la marea 
întrecere care va încheia edi
ția din acest an a Campionate
lor Mondiale.

• TELEX • TELEX • TELEX 9 TELEX 9
ATLETISM • La Oulu (Fin

landa) : 100 m — Whyms (Baha
mas) 10,46 ; 110 mg — Steward 
(S.U.A.) 10.50; înălțime f — Mar- 
yse Ewanje-Epee (Franța) 1.86 
m • Roverto (Italia) : 5000 m — 
Aouita (Maroc) 13:19,64, Kipeheh 
(Kenya) 13:20.12, greutate — Eld- 
field (S.U.A.) 20,21 m.

BASCHET 0 Turneu feminin 
la Sofia : R. P. Chineză — Unga
ria 95—94 (49—47). Polonia —
Australia 70—69 (39—41).

CICLISM • După opt etape, 
în Turul Poloniei continuă . să 
conducă rutierul polonez Marek 
Kuliasz. urmat la 23 secunde de 
coechipierul său Zbigniew Llud- 
iviniak.

RUGBY • Aflată in turneu tn 
Noua Zeelandă, reprezentativa 
Australie! a întîlntt la Maste-

man o selecționată provincială, 
le care a dispus cu scorul de 
18—6 (6—0)

ȘAH * După consumarea a 9 
runde. în turneul internațional 
de la Blenne (Elveția) conduce 
marele maestru Vlastlmii Hort. 
cu 5.3 p (1), urmat 
bron — 5,5 p. John 
thony Miles și Lev
— cu eîte 5 p.

TENIS • Turneul 
de la Washington a 
ultimele partide din 
finală, tn care s-au 
următoarele 
(Ecuador) - 
7—6, 6—2 ; Tulasne (Franța) — 
Agenor (Haiti) 4—6, 6—4, 7—5 ;
Arias (S.U.A.) — Pena (Argenti
na) 7—6, 7—5 ; Carlsson (Suedia)
- Davls (S.U.A.) 1—6, 6—4. 6—1.

de Erie Lo- 
Nunn, An-
Polugaevski

internațlonal 
programat 

optimile de 
înregistrat 

rezultate : Gomez 
Luna (Spania) 6—7.

• Li ?amp!onatul U.R.S.S. (et. 
20) : Harkov — zenit Leningrad 
1—0, Spartak Moscova — Dinamo 
Moscova 2—2, Dniepr — Cerno- 
naoreț Odesa 1—0. Donețk — Vil
nius 3—1. Dinamo Tbilisi — Ku
taisi 2—1, Erevan — Baku 0—0. 
Pe primele locuri : Zenit, Tor
pedo Moscova și Donețk, , toate 
cu cite 22 p (din 19 j). Dinamo 
Kiev se află pe locul 10 cu 18 p 
(din 13 j).
• S-a încheiat turneul de ia 

Split. Rezultate : Hajduk — Bo
hemians Praga 4—3. Bordeaux— 
Bohemians 6—3, Bodeaux — Haj
duk 2—2. Pe primul loc s-a cla
sat Bordeaux cu 3 p (golaveraj 
8—5). urmată de Hajduk 3 p 
(6—5) și Bohemians 0 p.
• Noul antrenor al reprezen

tativei Bulgariei este Hristo 
Mladenov, care îl înlocuiește în 
această funcție pe Ivan Vuțov. 
Pînă în prezent, H. Mladenov 
(care a mai antrenat echipa Bul
gariei cu ani în urmă) a pregătit 
formația Slavia Sofia.
• Echipa F.C. Koln a învins 

pe teren propriu cu 5—1 (1—0), 
formația Beșiktaș Istanbul.
• La Budapesta, echipa loca

lă rasas a întrecut cu 4—1 (1—0) 
pe Aris Salonic.
• Echipa braziliană Flumlnen- 

se. aflată în turneu in Elveția, a 
jucat la Geneva cu Servette. pe 
care a învins-o eu 2—1 (2—0).
• Turneul de la Berna a fost 

ciștigat de Young Boys, care a 
învins în finală Selecționata Elve
ției cu 2—1 (0—1), prin golurile 
marcate de Lunde (mln. • 83). 
Prytz (min. 85), respectiv Sulser 
(min. 28). Pentru locul 3 : Gre- 
mio Porto Alegre (Brazilia) — 
P.S.V. Eindhoven I—1 și 4—1 
după loviturile de la 11 m.
• După cum am anunțat. In

ternaționalul austriac Bruno Pez- 
zey, de la Werder Bremen, are 
o Întindere de ligamente la ge
nunchiul sting și va fi indisponi
bil cel puțin trei luni, după cum 
anunță medicii din Gelsenkirchen 
unde va fi operat în următoarele 
zile. De notat că el esle al cin
cilea jucător de la Bremen care 
a fost accidentat în ultima săp- 
tâmină după Burdenski, Meier, 
Neubarth șl Kutzop, în cadrul 
unu! turneu, la Monchengladbach.

«

rrn' București str. v Conta 18 ot.P.T.T.fl.i tei. centrala 11 T9 T0 și 11 50 59; secția coresp 10 20 30; interurban 137: telex 10 350 romsp Telefax: :90j n 60 33
aiparuj. i.r •laxormaua pentru tirăiafitate abonamente pria Bompresfl; atelia — aeotorul export. Import presă P.O. Box 12-201. telex ț0376. prefir București. Calea Gri vitei nr. 64-66 io 369

LAC.M.DE

