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Campionatele Mondiale de canotaj (juniori)

UT 4+1 RAME-MEDALIE DE ARGINT

LIDKOPING, 3 (prin tele
fon). La Sala Sporturilor din 
localitate, duminică seara au 
luat sfîrșit întrecerile Cam
pionatelor Europene de lupte 
libere rezervate „speranțelor 
olimpice" (sportivi pini la 20 
de ani), la care au fost pre
zenți peste 100 de tineri lup
tători din 22 de țări. După 
cum se știe, la această com
petiție tara noastră a fost re
prezentată de șase sportivi, în 
marea lor majoritate fiind 
juniori (pînă la 18 ani).

Deși diferența de vîrstă 
și lipsa de experiență compe- 
tițională și-au spus cuvîntul 
în unele partide importante, 
tinerii noștri luptători
avut o comportare bună, trei 
dintre ei reușind să urce 
podiumul de premiere : Romică 
Rașovan (48 kg), Dănuț Prefit 
(57 kg) și Petrișor Cruceanu 
(100 kg), care au cucerit meda
lii de bronz.

Romică Rașovan, fiind în
vins (în întrecerile din grupă) 
de sovieticul Mihail Kușniț, 
cel care a devenit campion eu
ropean, a fost nevoit să lup
te numai pentru medalia de 
bronz, cu turcul Ahmet Orel, 
pe care l-a învins prin supe
rioritate (14—2).

Recentul campion mondial

Dănuț Prefit, după 
frumoase victorii ia 
întâlnit pe bulgarul 

pe care l-a

ROUDNICE, 3 (prin telefon). 
Campionatele Mondiale de ca
notaj pentru juniori s-au În
cheiat duminică în Cehoslova
cia, cu finalele rezervate pro
belor feminine și masculine. La 
această mare regată care a reu
nit peste 400 de rameri și vâs
lași din 32 de țări, reprezen
tanții noștri au fost prezenți cu 
toate echipajele (7) în finale. 
O evoluție frumoasă în cursa 
care a deschis reuniunea de di-

jele noastre feminine n-au mai 
avut o prestație la fel de bună, 
evoluînd sub așteptări. La 2 
visle, Georgeta Soare și Mela
nia Mureșan au ocupat locul 4, 
la capătul unei întreceri viu 
disputate. Clasament : 1. Bulga
ria 5:25,65, 2. U.R.S.S. 5:26,77, 
3. R.D.G. 5:26,81, " ~ ’
5:27,15, 5. Canada 
Suedia 5:47,24.

Tot locul 4 vor
nala următoare și fetele de la 2

Gotfredsen (Canada)

M .ZirU| I Ij
4. România 
5:37,18, 6.

ocupa în fi-

6. Signe 
6:31,03.

Iată și ... 
de 4 visle, în care noi nu am 
avut reprezentante : ~ ~
5:01,26, 2. U.R.S.S. 
Bulgaria 5:09,44.

Sub așteptări s-a 
și echipajul de 8+1, 
sit penultimul. Clasament : 
R.D.G. 4:51,88, 2. R.F.G. 4:54,80, 
3. U.R.S.S. 5:01,35, 4. România

„podiumul" In proba

comportat 
care a so-

1.

au

Vasile TOFAN

(Continuare in pag. a 4-a)

pe

de juniori, 
o serie de 
grupă, l-a 
Dimiter Topalov, 
condus la puncte pînă în ulti
mele 20 de secunde, când a fost 
egalat (3—3) si declarat învins 
la puncte (adversarul a avut 
o acțiune mai valoroasă). Cla
sat pe locul 2 în grupă, Pre- 
fit l-a depășit clar la puncte 
(8—2) pe L. Kuhner (R.F.G.), 
cucerind medalia de bronz. 
Tot o singură înfrîngere a a- 
vut si Petrișor Cruceanu și tot 
la egalitate (2—2), cu maghia
rul Tibor Szabo. Pentru lo
cul 3, Cruceanu l-a învins prin 
tuș (min. 1,25) pe turcul Mah- 
mut Demir, 
sia medaliei 
nala mică a 
zitiu (74 kg), 
puncte (3—6) 
Neumaier, 
ocupînd locul 4. E. Elekes (68 
kg) s-a clasat pe locul 5.

Pînă la ora cînd am primit 
legătura telefonică au fost 
stabiliți următorii campioni : 
M. Kușniț (U.R.S.S.) — 48 
I. Tenov (Bulgaria) — 52 
E. Mousoian (U.R.S.S.) —
kg, M. Gadagaev (90 kg), 
Tekilașvili (100 kg) 
Ebanoidze (130 kg) — toți 
U.R.S.S.

intrînd în pose
de bronz. In fi- 
luptat și Șt. VI- 
dar a pierdut la 
cu austriacul G. 

luptătorul român

și

kg. 
kg, 
57 
Z. 
I.. 

din

Zilia
Ghinoiu

Veronica
Cionca Balcangiu

Elena
Pleșca

Alexandrina
Stan

Campionatele Balcanice de haltere (j)

drina Stan, la 4+1 rame. După 
un start bun, ele s-au instalat în 
frunte, conducînd pînă aproape 
de linia balizelor care mar
chează 1000 m. Utâirna parte a 
cursei a fost disputată intr-un 
ritm debordant, canotoarele ro
mâne situindu-se pe locul 2 și 
intrind astfel în posesia meda
liei de argint.
R.D.G. -------
5:21,41, 
U R S S 
5:37^36, 6. Ungaria 5:38,30.

Așadar, început promițător. în 
cursele următoare, însă, echipa-

Clasament : 1.
5:19,79, 2. România

3. Bulgaria 5:27,38, 4.
5:28,75, 5. Polonia

dar... Clasament: 1. R.D.G. 5:48,50, 
2. U.R.S.S. 5:49,21, 3. Canada 
5:55,88, 4. România 5:58,11, 5. 
Bulgaria 6:02,54, 6. Cehoslova
cia 6:15,26.

Inexplicabil de slab s-a com
portat, în proba de simplu, 
Doina Ignat, ocupanta locului 5, 
in urma unor adversare pe care 
le întrecuse net în calificări. 
Clasament : 1. Marion Schmigl 
(R.D.G.) 5:58,36, 2. Irina Kali
bed (U.R.S.S.) 6:00,76, 3. Kata- 
lin Sarloș (Ungaria) 6:03,80, 4. 
Antonia Schwaier (Grecia) 
6:13,59, 5. Doina Ignat 6:20,92,

TINERII NOȘTRI REPREZENTANȚI AU CUCERIT 14 TITLURI
Sîmbătă și duminică, în sala 

Rapid din Capitală au conti
nuat întrecerile Campionatelor 
Balcanice de haltere pentru ju
niori, tinerii noștri, reprezen
tanți adăugind celor trei tit
luri balcanice, la total, cuce
rite în prima zi, încă două, 
prin Liviu Muntean (67,5 kg) 
și Andrei Socaci (75 kg). Și a 
lipsit extrem de puțin ca echi
pa noastră să cucerească și a 
șasea medalie de aur la totalul 
celor două stiluri, Nicolae O- 
siae (82,5 kg) fiind foarte a- 
proape de această excepțională 
reușită. După concursul Ia sti
lul smuls, el se afla pe locul 
2 in clasament, fiind condus 
numai cu 2,500 kg de către bul
garul Kiril Kunev. In urma 
primelor două încercări la „a- 
runcat", 
aflau 
reușiseră

PRESTIGIOS BILANȚ AL GIMNĂȘTILOR

IN CONCURSUL PRIETENIA
• Marian Stoîcan și Florin Gheorghe - pe prima treapta a podiu
mului • Medalii de bronz: Gabriela Potorac și Nicolae Bejenaru

COTTBUS, 3 (prin telefon). 
Simbătă și duminică, în Sala 
Sporturilor din această locali
tate cu frumoasă tradiție în 
gimnastică, s-au desfășurat ul
timele reuniuni ale Concursu
lui Prietenia la gimnastică 
sportivă, care — se poate spu
ne — a și lansat în circuitul 
valorilor internaționale clteva 

după-a- 
am fost 
băieților 
primilor

talente autentice. In 
miaza zilei de sîmbătă 
martorii concursului 
pentru desemnarea 
clasați la individual compus și 
definitivarea clasamentului fi
nal pe echipe, iar duminică, în 
două gale separate, s-au des
fășurat finalele pe aparate. Ne 
face plăcere să transmitem de 
aici bucuria pe care a trăit-o

delegația noastră, mai ales du
minică, la încheierea finalelor 
pe aparate. Și aceasta, in pri
mul rînd, pentru cele două 
prestigioase medalii de aur 
cucerite de Marian Stoican (Ia 
sărituri) și Florin Gheorghe (la 
inele), după cum ne-am bucu
rat, de asemenea, pentru „bron
zul" lui Nicolae Bejenaru la 
sol. Acestor trei medalii li s-a 
adăugat și cea de bronz cucerită 
de Gabriela Potorac in finala de 
la paralele, tinăra și talentata 
noastră gimnastă confirmîn- 
du-și încă o dată calitățile sale 
incontestabile în această probă.

cei doi adversari se 
la egalitate : amîndoi 

180 kg. Bulgarul a 
încercat la 185 kg și a ratat. 
Românul a cerut să intre la 
187,5 kg, performanță care i-ar 
fi adus titlul la total și la a- 
runcat. Nicolae Osiac a dus 
bara la piept, a reușit să o și 
arunce, dar un ușor balans ăl 
barei l-a dezechilibrat, i 
de foarte puțin o dublă 
formanță.

Și astfel, într-o întrecere 
sebit de echilibrată cu cea 
puternică echipă de juniori din 
lume, reprezentativa noastră a 
reușit să împartă în mod egal

ratând 
i per-

deo- 
mai

Paul IOVAN

(Continuare in pag. 2-3)

Schimb de pase intre Caragea ?i Doja — stingă. (Dar unde sint 
adversarii ?). Așa a jucat Dinamo, deschis, tot meciul!

Foto: Iorgu BĂNICA
(In pag. 2—3, amănunte de la partidele etapei inaugurale a celui 

de al 70-lea Campionat Național de rugby)

Reușind și această încercare, campionul mondial Andrei Socaci 
a spulberat toate speranțele sportivilor bulgari A. Tianev și S. 

Karov, în tentativa lor de a deveni campioni balcanici
Foto: Iorgu BĂNICA

titlurile balcanice la total 
formația adversă (5 și 5) și 
cucerească un număr de 
locuri I în toate probele, per
formanțe demne de toată lau
da, pentru care merită felici
tări, atit realizatorii lor, cit și 
antrenorii care i-au pregătit.

cu 
să
14

Simbătă după-amiază au 
concurat Liviu Muntean (67,5 
kg) și Andrei Socaci (75 kg),

Mihai TRANCĂ

(Continuare in pag. a 4-a)

ROMÂNIA A CÎȘTIGAT A 18-a EDIȚIE A BALCANIADEI DE ÎNOT
Alte rezultate de valoare în ultimele două zile de întreceri

SOFIA, 3 (prin telefon). După 
11 ani, înotătorii noștri au reu
șit să obțină o spectaculoasă 
victorie finală în competiția pe 
echipe din cadrul celei de a 
18-a ediții a Balcaniadei : 1.
România 359 p, 2. Bulgaria 
356 p, 3. Grecia 274 p.,Bilanțul 
general al întrecerilor de na- 
tație de la Sofia însumează 
pentru reprezentanții țării noas
tre un buchet de 39 de meda
lii, dintre care 13 de aur.

Sub semnul noului record 
mondial din prima zi de au
gust, al Tamarei Costache, 
sportivii români au obținut în 
ultimele două zile ale Jocuri
lor Balcanice de la Sofia și 
alte rezultate de competitivita
te internațională, cum e, spre 
pildă, acest 2:16,19, cu care a 
fost cronometrată Noemi Lung 
la 200 m mixt. Timpul înseam
nă nu numai record național și 
balcanic, dar și a patra per
formanță mondială a anului, 
victoria sa venind la capătul 
unei întreceri de toată frumu
sețea, cu campioana europeană 
la bras, Tania Bogomilova, 

1 Andreea

56.53, secundată de Luminița 
Dobrescu, 57,96, a treia fiind 
grecoaica Paraschevotoulos cu
58.53. în „maratonul" feminin 
— 800 m liber — între învin- 
gătoarea Eniko 
8:48,76,

Palenosar — 
și foarte tânăra 

Ramona Terșanschi — 8:56,57, 
s-a intercalat Șumenlieva (Bul
garia) 8:51,54. Extrem de 
disputată a fost cursa de 
200 fluture feminin, înche
iată cu rezultate valoroa
se. Eli Rusati (Grecia) s-a im
pus in extremis cu 2:14,03 in 
fața Stelei Pura 2:14,17 (record 
național), și Ancăi Pătrășcoiu 
2:14,38, toate trei înregistrând 
timpii carierei. La băieți a cîș
tigat grecul Stevenson 2:04,08,

al treilea cu 
m mixt băieți, 

locul secund, 
după Papanicolau

Ponta sosind 
2:05,5. La 200 
Vișan a ocupat 
cu 2:11,10, <’
(Grecia) 2:05,98.

Ștafetele de liber ne-au prile
juit patru modificări ale ta
belei de recorduri naționale șl 
balcanice. După ce cvartetul 
Dobrescu, Pătrășcoiu, Lung, 
Pura a cîștigat categoric cursa 
de 4 X 200 m cu 8:18,10 față de 
8:33,30 al Bulgariei (la băieți 
echipa noastră pe locul doi, 
7:48,77. după Bulgaria, 7:41,87),

Geo RAEȚCH1
...................... ............. ................ , ............. ..........

(Continuare in pag. a 4-a)
............................................................................. ...

ALTE PERFORMANTE ALE TINERILOR NOȘTRI SPORIIW
*

la bras, Tania 
2:18,71, a patra fiind 
Szigyarto — 2:26,39.

Proba inaugurală de 
că a însemnat o nouă 
pentru reprezentantele 
de astă dată, la sprint. 
Costache și-a apropriat la 100 m 
liber un succes tară probleme.

• La Turneul Prietenia ia judo
— 3 medalii de aur
— 4 medalii de argint
— 3 medalii de bronz

9
asi

dumini- 
„dublâ" 
noastre, 
Tamara

9 La Turneul Prietenia la baschet : echipa Roma 
niei — locul 3

Amănunte de la aceste întreceri, în pag. 2—3
FaSTHrmiTi



In prima etapă a Diviziei A de rugby. Turneul Prietenia la iuda

SCORURI MARI Șl VICTORII CLARE Alt GAZDELOR
întrecerile Diviziei A de rugbjT 

au demarat ieri sub semnul suc
ceselor categorice_ ale 
pelor favorite, 
cîștigat pe .linie, 
partidei de la 
sucevenii — 
s-au impus.

Iată cîteva 
la partidele i

SERIA I 
GRIVIȚA 

MENTUL 
(3—0). Partida din „deschide
rea" cuplajului din Parcul Co
pilului 
dîrză, 
dent, 
mente 
du-i 
a se 
(inutile !) 
ginea primelor puncte ale 
Griviței. TUDOSE sancțio- 
nînd în două rînduri echipa 
oaspete din l.p. De fapt, cele 
6 puncte au venit să pună în 
acord tabela de scor cu situa
ția din teren, 
gazdă, juca 
ca cu mai
După 2—3 faze de eseu ratate 
de grivițeni (ezitare Calafe- 
teanu. acțiune Morariu — 
Pongracz — Carp — Chirigiu, 
blocată de bîrlădeni in extre
mis). urmează 
mos atac al 
Morariu și 
merită a fi 
Tudose, pasă 
dă o minge 
debutantului 
CARP — transformă 
12—0. Rugbyștii
mentul, resemnați 
vreme (de ce oare ?), 
final mai bun și 
lor FLORICICA 
punctele de onoare din ..drop- 
gol“. învingătorii 
niat formația : ~ ... ____ _
— Calafeteanu, Nicolae, Petre, 
Chirigiu — Tudose, Neaga — 
Morariu, Pongracz, Gh. Dinu
— Stroe, Macadon — Bălan,
Ilcă, A. Ion. Arbitrajul bucu- 
rețteanului Paul Soare, corect.

Dimitrie CALLIMACHI
, STEAUA — T. C. IND. CON
STANȚA 79—7 (31—0). Meci 
plăcut, cu faze frumoase, ste- 
listii luînd iocul pe cont

echi-
Gazdele au 
cu excepția 

Oradea, unde 
mai rutinați —

i amănunte 
primei etape.

de

ROȘIE — RUL-
BlRLAD 12—3

a prilejuit o dispută 
echipei gazdă 
alcătuită din 

mai valoroase) 
multe 
impune.

au 
primelor 

TUDOSE 
două

minute
Două 
fost 

puncte

(evi- 
ele- 

trebuin- 
pentru 

durități 
la ori-

deoarece XV-le 
mai bine, ata- 
multă luciditate.

cel mai fru- 
elevilor Iui V. 

R. Demian care 
descris : intrare 

lui Morariu, care 
ideală, de eseu, 

C. PETRE ; 
si e 

de la Rul- 
prea de- 

au un 
„demiul" 
izbutește

au 
Marin

ali- 
(Carp)

propriu din min. 3, cînd DA
VID s-a dus pentru prima 
dată în... eseu, el a recidivat 
pe parcurs de încă 3 ori. Ce
lelalte puncte ale învingă
torilor se datoresc lui MUN- 
TEANU, BOLDOR, ȘERBAN 
(cîte 2 eseuri), POPESCU. 
VARZARU, GIUCÂL, C. FLO- 
REA, cîte un eseu, CODOI 5 
transf., l.p., ALEXANDRU 5 
transf. Pentru constănțeni 
a înscris Mircea GHEORGHE 
eseu si l.p. Arbitru : P. Barbu 
— Buc. (N. ȘTEFAN — co
resp.).

C.S.M. SIBIU — C.S.U. CON
STRUCȚII SPORTUL STU
DENȚESC 20—12 (7—6). Gaz
dele au avut în repriza secun
dă un avantaj substanțial : 
20—6. La acest scor sibienii, 
s-au relaxat prematur. per- 
mițînd studenților să remon
teze din handicap si să dea 
finalului de partidă un aspect 

marcat : UR- 
cîte 
l.p..

echilibrat. Au 
DEA, BECHEȘ, DOBRE 
un eseu. IVANCIUC 2 
transf. pentru C.S.M., respec
tiv M. DUMITRESCU, eseu, 
NASTASE l.p., transf., JIPA l.p. 
A arbitrat M. Sabin — Buc. 
(I. BOTOCAN, coresp.).

ȘTIINTA PETROȘANI - 
UNIVERSITATEA 16 FEBR. 
CLUJ-NAPOCA 21—3. IAMT 
ORADEA — C.S.M. SUCEAVA 
10—15.

SERIA A H-a
DINAMO — MAȘINI GRELE 

90—0 (36—0). Partidă in „sens 
unic", în care dinamoviștii 
și-au verificat, într-un joc pu
blic, puternica lor „mașină de 
rugby", care a funcționat... 
ceas! Jocul bucureștenilor — 
din nou, încă din start, candi
dați la titlu — a fost o îneîn- 
tare. Dar atenție, opoziția par
tenerilor a fost foarte palidă. 
Dacă ar fi să vorbim în ter
meni... pugilistici, atunci putem 
spune că meciul trebuia oprit 
de arbitru (G. Prisăcaru — 
Iași, bun) pentru inferioritatea 
adversarului, care nu a făcut 
în teren decît o simplă figu
rație... Și așa eseurile (17!) au 
curs... fluviu, unul mai frumos 
ca altul !! C. POPESCU (cîștigă- 
torul „Trofeului Sportul" pen
tru eficacitate de anul trecut 
» pornit în trombă) 4. RADU-

CANU, PARASCHIV — cî»e 3,
M. ZAFIESCU 2, TOADER, 
DOJA, TOFAN, PASCU, AL- 
DEA — cîte 1, PODĂRESCU 
10 transf., TOADER — transf. 
Dinamoviștii au utilizat urmă
toarea echipă: Toader — C. Po
pescu, Tofan, Lungii, Aldea — 
Podărescu, Paraschiv — Zafies- 
cu, Răducanu, Doja (Semen) — 
Caragea (Borș), Vereș — Pașcu, 
Gh. Ion. Bucan. (D.C.).

FARUL CONSTANȚA — 
GLORIA PTT ARAD 44—0 
(18—0). Meciul a fost la discre
ția gazdelor, care, deși au fo
losit 5 juniori, au dominat co
pios, realizînd 8 eseuri prin N. 
DINU (3), LUPU (2), HOLBAN,
N. POPESCU, BICĂ, cîte unul.
Au transformat FOCA de 4 ori. 
BICA de 2 ori. Arbitraj bun : 
M. Galanda — Buc. (C. POPA, 
coresp.). \

POLITEHNICA IAȘI — RA
PID buc. 40—15 (6—3). o fru
moasă victorie, cu șase eseuri 
semnate de SIGNEANU (3), 
COLIBA, VASILACHE, ELI- 
SEI, MITITELU 5 transf., l.p., 
drop, a completat scorul echi
pei gazdă. Pentru Rapid 
realizat: MAT ACHE —
CRISTOGEL — drop, 
BAȘA 2 l.p., transf. 
M. Voina — Brașov. 
CO VEI, coresp.).

ȘTIINȚA CEMIN BAIA MA
RE — A S. CONTACTOARE 
BUZĂU 27—12 (12—9). Joc viu 
disputat, gazdele, mai bune, 
irppunîndu-se în final. Au în
scris: NISTOR 2 eseuri, SU
GAR — eseu, OSIAC 3 l.p., 3 
transf. pentru băimăreni, res
pectiv TUDOR — eseu. POPIS- 
TEANU 2 l.p., transf. Arbitru: 
E. Stoica — Buc. (Ov. NEMEȘ, 
coresp.).

GLORIA BUC. — UNIVER
SITATEA TIMIȘOARA 10—3 
(6—0). Oarecum surpriza eta
pei: Gloria, nou promovată, în
vinge pe mai experimentata ei 
parteneră de joc. E. Suciu și 
M. Pena au fost artizanii suc
cesului Gloriei, echipa jucînd 
prudent și tactic (bine). Timi
șorenii, în schimb, nu au stră
lucit, ratînd și două atacuri 
bune pe treisferturi cu ..om în 
plus". Au marcat: USATOV — 
eseu, M. BUJOR 2 l.p. pentru 
gazde, respectiv DOMOCOȘ 1. 
p. A arbitrat slab O. Ionescu 
— Constanța. (AL. CARNABEL).

au 
eseu, 

ARAM- 
Arbitru: 

(M. MA-

TÎRGOVIȘTE, 3 (prin tele
fon). în Sala Sporturilor din 
localitate a avut loc sîmbătă 
și duminică competiția 
națională 
Prietenia'', 
ție și-au 
tineri 
din
R.P.D. Coreeană, Cuba, R. D. 
Germană, R. P. Mongolă, Po
lonia," Ungaria, U.R.S.S. 
România. Reprezentanții 
rii noastre au obținut un 
lanț remarcabil: 3 medalii de 
aur (Stelică Pătrașcu. Ferentz 
Szabo și Petre Opriș), 4 de ar
gint (Dan Mureșan, Adrian Sze- 
kely, Ion Simion și Petre O- 
priș) și 3 de bronz (Nicolae Mi- 
hu. Ștefan ~ ~ ' 
Luca).

în prima 
comportare 
ciul" Ferentz 
întîi el a reușit să se situeze 
pe primul loc în turneul din 
cadrul grupei sale, deși aici 
se aflau doi dintre favoriții 
categoriei, sovieticul Stanis
lav Kasoey și Sven Noach 
(R.D.G.). în finală, cu Kasoev 
(U.R.S.S.), el și-a surprins ad
versarul în ultimele secunde
— Koka și apoi Yuko, cîști- 
gînd la puncte. Astfel, F. 
Szabo 
aur.

Pînă 
primele 
tașat 
(semimijlocie) 
(grea), 
grupă
— la P. Kieffer 
Novar (Cuba) 
(Polonia) — una la hantey și 
a pierdut la puncte (yuko) 
meciul cu cehoslovacul M. 
Baca. în semifinale. Simion 
a cîștigat la Szabo (Ungaria), 
fiind
— în 1
ticul 
trei : 
„Greul1 
tat din 
El a și 
grupa sa, obținind victorii prin 
ippon : " - - -•
cia), A. 
Tybus 
netă si __  ___ _
vieticul V. Paranașvili. în fi
nală, însă. Opriș a fost sur
prins de un atac al bulgarului

inter- 
de judo „Turneul 

La această edi- 
disputat întîietatea 

concurenți (16—18 ani) 
Bulgaria, Cehoslovacia, 

Coreeană, Cuba,
si 

tă- 
bi-

Cristescu și Mihai

zi, cea mai bună 
a avut-o „mijlo-

Szabo. Mai

la puncte.
a cucerit medalia de

finalele pentru 
locuri s-au de- 

Ion Simion 
și Petre Opriș 

Simion a obținut în 
trei victorii prin ippon 

(R.D.G.), J. 
și M. Marek

In Campionatul de dirt track al seniorilor

S. POSTOLACHE A ClSTIfiAT TOATE CELE 5 MANSE
’ 5

BRAILA, 3 (prin telefon). 
După ce a debutat spectaculos 
la București, Campionatul Re
publican individual de dirt- 
track rezervat seniorilor a con
tinuat duminica — la aceeași 
cotă de atractivltate — pe pis
ta Stadionului Municipal din 
localitate cu etapa a doua, în 
prezența a aproximativ 5 000 
de spectatori. Dornici să acu
muleze cît mai multe puncte, 
concurențij au furnizat curse 
viu disputate, de mare anga
jament. Dar unii sportivi au 
forțat peste măsură într-o 
manșă sau alta și, drept ur
mare, S. Qhibu, D. Bogdan, B 
Lazăr și alții au... scăpat ma
șina, rostogolindu-se în plin 
demaraj, din fericire fără a se 
accidenta.

Așa cum se anticipa, favori- 
ții și-au confirmat valoarea, 
iar confruntările lor directe au 
fost mult apreciate de public. 
Liderul campionatului, stelistul 
Stelian Postolache și-a etalat 
din nou calitățile tehnice. El a 
imprimat un ritm alert curse
lor, a întreprins acțiuni deci
sive în viraje și a făcut depă
șiri palpitante (în limita re
gulamentului, însă), detașîin- 
du-se într-un învingător meri
tuos în toate cele 5 manșe. 
Principalii lui adversari au fost 
de data aceasta D. Gașpar, N. 
Puraveț, S. Ghibu și veteranul 
M. Dobre, hotăriți să se men
țină în lupta pentru un loc pe 
podium. Și încă ceva îmbucu
rător : tineretul a fost la înăl
țime, Gh. Stanei și M. Crișan 
reușind să meargă adesea „roa
tă la roată" cu animatorii, 
vînd satisfacția unor victorii 
de manșă chiar în fața unor 
alergători mult mai experi
mentați.

CLASAMENTELE — etapă : 
S. Postolache (Steaua) 15 p, 
D. Gașpar (Metalul Buc.)
p, 3. N. Puraveț (Steaua)

P, 4. S. Ghibu (I.P.A. Sibiu) 
p. 5. M. Dobre (Metalul

_______ 1 (C.S. 
7. M._ Agrișan

1. Șt. Postolache 29 p, 2. D. 
Gașpar 26 p, 3. S. Ghibu 22 p, 
4. N. Puraveț 22 p, 5. M. Do- 
bre 21 p.

în deschidere, s-a desfășurat 
etapa a opta a campionatului 
de juniori. Talentatul Alexan
dru Toma (Petrolul Ianca) a 
confirmat bunele aprecieri, în
registrând a doua victorie con
secutivă (5 p), fiind urmat in 
clasament de S. Lienerth (I.P.A. 
Sibiu) 4 p și S. Manciu (Voința 
Sibiu) 4 p. în clasamentul ge
neral conduce S. Lienerth 34 p,
2. FI. Ungureanu (I.P.A. Sibiu) 
33 p, 3. A. Toma 32 p.

Următoarele etape ale Cam
pionatului seniorilor vor avea 
loc Ia Sibiu (stadionul I.P.A.) 
la 6 august și 8 august (sta
dionul Voința).

Troian lOANîTESCU

TIMIȘOARA, 3 (prin telefon). 
S-au încheiat întrecerile din 
cadrul celui de al IlI-lea Fes
tival internațional de șah pen
tru juniori, cu participarea a 
210 jucători și jucătoare din 9 
țări. Cu satisfacție putem re
lata că ’ ' '
concurs 
ocupate 
ai țării 
Turneul 
concurenți) a revenit lui Ro
meo Milu (I.T. București), care 
a cules 7,5 puncte din 9 posi
bile. L-au urmat, cu cîte 7 p, 
fiecare, B. Zamfircscu (Meta
lul Buc.), J. Kocsis (A.S.A. Tg. 
Mureș), D. Văsieșiu (ambii 
A.S.A. Tg. Mureș) și Gr. Căli- 
nescu (Politehnica Buc.) La 
juniorii mici (86), învingător a 
fost Andrei Cioară (Prahova 
Ploiești), tot cu 7,5 p, iar la ju
mătate de punct în urma sa

în toate grupele de 
primele locuri au fost 
de tinerii reprezentanți 
noastre.
juniorilor mari (58

a-

1.
2.
14
12
10
BucJ 9 p, 6. Gh. Stânei
Brăila) 9 p, .. _
(Metalul Buc.) 8 p ; general :

în 
două 
tinerii

apoi învins prin ippon 
finală — de către sovie- 
A. Epentiev.
I.

Pe locui 
J. Novar, 
fost co-

Szabo și
Opriș a

start favoritul nr. 1. 
„mers" de nota 10 în

A. Fridic (Cehoslova- 
Sarang (Ungaria) și 
(Polonia). Victorie 

în semifinala cu so-

PRIMELE LOCURI

au terminat N. 
(Sparta Mediaș), D. 
rescu (Constructorul
I. Jelen (Iugoslavia), V. Studcr 
(Elveția) și D. Moș (Voința Be- 
iuș). Cu 7,5 p a încheiat și cîș- 
tigătoarea turneului de junioa
re (64), Dana Toma (C.S.Ș. Rm. 
Vîlcea). Au urmat-o coechipie
ra sa Mariana Caravan, alături 
de Dana Martin (C.S.Ș. Timi
șoara), Cristina Oltenescu (Me
canică Fină Buc.) și Gențiana 
Voinescu (IPA Sibiu), toate cu 
cîte 6,5 p.

Turneul internațional de ju
nioare, desfășurat în paralel, a 
fost cîștigat de Cristina Stanca 
(C.S.S. 1 — Metalul Buc.), cu 
9 p (din 11), iar următoarele 
locuri pe podium au fost ocu
pate de Doina Popa (Sparta 
Mediaș) 8,5 p și Otilia Ganț 
(C.S.S. Timișoara).
(C. CREȚU — coresp.)

S3

Cerneanu 
Hristodo- 
Ploiești),

direct în ippon. Pe 
V. Paranașvili și 
La semigrea : 1. M. 
(Bulgaria). 2.

D. Stoikov 
locul trei : 
A. Sarang. 
Dimitrov 
Goldman (R. D. Germană), 
St. Cristescu (România) și 
Trzmien (Polonia).

Duminică s-au desfășurat în
trecerile la celelalte patru ca
tegorii. Avînd o evoluție foar
te bună, cinci sportivi români 
s-au calificat în semifinale, iar 
patru dintre ei, în finale. Iată 
medaliații la categoriile res
pective (superușoară) : 1. S. Pă- 
trașcu (România). 2. R. Baba- 
iev (U.R.S.S.), 3. R. Foltyn
(Cehoslovacia) și J. 
(Cuba) ; semiușoară : 
Ju Long (R.P.D. Coreeană), 2. 
D. Mureșan (România). 3. R. 
Novacek (Cehoslovacia) și I. 
Kostadinov (Bulgaria); ușoară: 
1. Iulian Hristov (Bulgaria), 2. 
A. Szekeli (România), 3. N. 
Miliu (România) si R. Tamaș 
(Ungaria) ; open : 1. Petre O- 
priș (România), 2. D. Stoikov 
(Bulgaria), 
(U.R.S.S.) 
(Cuba).

3. 
și

V, 
FL

Costin

L.
3.
T.

Sancho
1. Lyu

Koblev 
Planche

CHIRIAC

TG.
Sala S 
s-au îi 
neulul 
După • 
chilibrr 
un bui 
cular, 
următo 
slovaci: 
Coreea: 
nia, 7.

CUB; 
(56—46) 
fășurat 
care a 
ticipani 
Aceaste 
superio 
cere. ( 
Bastida 
Rutkov 
tri : I.
P. Bui'

UNG. 
64 (43- 
puse î: 
juniorii 
forța n 
favoare 
țeteri:

Campionatele Naționale de săriții

Șl C.Ș. CIIIȘDI (la fete) AU DO
Participanții la Campionatele 

Naționale de sărituri în șpă — 
juniori, desfășurate la Ștrandul 
Tineretului din Capitală, au fă
cut o bună propagandă spor
tului lor, spectaculozitatea sal
turilor executate determinîn- 
du-i pe mulți dintre numeroșii 
amatori de apă și soare să re
nunțe la scăldat și să urmă
rească desfășurarea întreceri
lor.

Acestea au fost, in general, 
echilibrate (ne referim în pri
mul rînd la lupta pentru locu
rile fruntașe), iar unele sări
turi s-au ridicat la nivel inter
național. ceea ce ne-a bucurat, 
după cum ne-au mîhnit unele 
salturi pur și simplu ratate

La băieți, disputele au fost 
dominate net de reprezentanții 
Liceului industrial nr. 37 Bucu
rești (antrenor: C. Totan),mai 
precis de Nicolae Lepăduși și 
Ion Petrache. Primul a cîștigat 
la ..3 m“, unde a avut două 
sărituri cu coeficient 2,8 și a 
obținut cel mai bun punctaj 
(63 p) .pentru dublu salt și ju
mătate înainte cu un șurub. I.' 
Petrache conducea după cinci 
salturi, dar din cauza nesigu
ranței 
salt și 
și la 
înapoi 
șansa cîștigării titlului. El s-a 
revanșat însă la platformă, 
unde a învins net și a primit 
aplauze pentru înalta ținută cu 
care a executat triplu salt și 
jumătate contra trambulinei 
grupat, săritură cu coeficient 
maxim — 3,2 — și răsplătită 
de arbitri cu 67,20 p! Pe locu
rile 3—6, reprezentanții C.S.S. 
Sibiu (cu trei ani mai tineri 
decît sportivii de la Lie. ind. 
37) promit că atunci cînd vor 
avea vîrsta juniorilor mari va 
fi rîndul lor să fie campioni.

La fete, Daniela Costescu a

manifestată la . triplu 
jumătate înainte grupat 
dublu salt și jumătate 
în echer, și-a anulat

De joi, la Pitești A 70-a EDIȚIE A CAMPIONATELOR NAȚIONALE DE ATLETISM
noștri campioni din trecut, Nae 
Mărăscu, pe lingă faptul că era 
și un bun jucător de rugby, în 
1915 a fost campion național 
la 1500 m, 2500 m obstacole (!?) 
și săritura în înălțime • în 
1945, din lipsa gardurilor nece
sare, care se găseau la Predeal, 
Ia „naționale", în Capitală, 
cursele de 110 mg și 400 mg 
s-au desfășurat contratimp... 
individual. Așa a cîștigat Vir
gil Ludu 400 mg în 57,7! •
Campionatele feminine din 1944 
s-au desfășurat în... 1945, inde
pendent însă de acestea din 
urmă • în afara aruncării dis
cului cu piruetă, mai mulți 
ani s-a decernat și titlul națio
nal pentru aruncarea discului 
în stil elenic (se practica de 
pe un mic podium, ușor încli
nat, însă cam de pe loc!) • 
Băimăreanul Ferdinand Mosco
vici a fost campion, în 1949, 
la 400 m, în 1954 a cîștigat 1500 
m și 5000 m iar mai apoi a 
concurat și la... maraton. Mos
covici participă și astăzi, cu 
succes, la curse de fond pentru

Numeroasa familie a atletis
mului românesc aniversează, în 
această săptămînă, la Pitești 
cea de a 70-a ediție a Campio
natelor Naționale de seniori, 
eveniment de seamă în viața 
acestei importante ramuri spor
tive care este atletismul. Forul 
atletic din țara noastră, con
stituit în decembrie 1912 (afili
at la Federația Internațională 
în 1914), și-a manifestat grija 
pentru dezvoltarea acestei dis
cipline organizînd felurite con
cursuri, în special de alergare, 
pe aleile Cișmigiului sau 
străzile Capitalei. In 
fost organizat primul 
nat național, ale cărui 
te provoacă astăzi

pe 
a1914 

campio- 
rezulta- 
zîmbete 

deși, atunci, ele constituiau, ia 
multe probe,... recorduri națio
nale!

In 1920, la Campionatele Na
ționale ale României, la Bucu
rești, au participat, pentru pri
ma oară, și atleți din Transil
vania și Banat. De atunci, fără 
excepție, firul lor s-a desfășu
rat cu regularitate...

»
Primele Campionate Națio

nale feminine au avut loc, la 
Brașov,, abia în anul 1925, așa 
că, în ceea ce Ie privește, nu
mărătoarea întrecerilor respec
tive arată că acum, la Pitești, 
va avea loc ediția a 62-a.

De-a lungul anilor, în afara 
Bucureștiului, care a fost gaz
dă a competiției de 47 ori, au 
mai organizat Campionatele 
Naționale și orașele CIuj-Napo- 
ca, de 13 ori, Timișoara, de 3 
ori, Brașov, de 2 ori, Galați, 
Predeal, Poiana Brașov și Pi
tești, cite o dată.

Cu acest prilej de duioase a- 
duceri aminte, îngăduiți să re
memorăm cîteva întîmplări mai 
puțin obișnuite: • La ediția 
inaugurală, in 1914, la Bucu
rești, pe program 
cursa de marș pe 
14 km, iar la fete, 
ba de alergare pe 
primele ediții, la 
în afara săriturilor 
erau și lungimea și înălțimea 
fără elan. • Unul dintre marii

Dintre numeroasele 
recorduri mondiale 

atletele române,

a figurat și 
distanța de... 
în 1925, pro- 
75 m ! «La 
mare cinste, 

cu elan

veterani •
— totuși — 
deținute de 
trei au fost înregistrate în ca
drul Campionatelor Naționale: 
în 1960, la 9 iulie, la București, 
lolanda Balaș-Siiter a sărit 1,86 
m la înălțime, iar în 1982, la 
1 august, de asemenea la 
București, Anișoara Cușmir- 
Stanciu a obținut 7,15 m la să
ritura în lungime, pentru ca 
mai apoi Vali Ionescu să rea
lizeze un nou record: 7.20 m O 
De la campionate pe iarbă sau pe 
zgură, în ultimii ani, se con
curează pe piste din diferite 
materiale sintetice. Aceasta de 
pe stadionul din Trivale este 
de producție autohtonă, de o 
foarte bună calitate e Autoh
ton este, de asemenea, și sis
temul electronic 
traj „Telesid III", invenție 
ing. T. Lazaride, prezent 
noul sau mai 
rate la multe 
competiții

de cronorpe- 
a

cu 
vechile sale apa- 
ediții ale acestei

Romeo VILARA
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;ta- 
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ho- 
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respectiv Wierzcanek 13, Karo- 
lak 14. Arbitri: Li Done ~ 
(R.P.D. Coreeană) și I. 
(România).

Gwang 
Ciunga

R.P.D. CORE-

—86 
les- 
ta).
jar-
ibei, 
tre-

37. 
ictiv 
rbi- 
) si

ROMANIA
EANA 86—70 (44—31). Printr-o 
apărare bine organizată, tine
rii noștri baschetbaliști au reu
șit să contracareze acțiunile în 
viteză ale adversarilor. Echipa 
noastră a avut în permanență 
inițiativa și grație preciziei a- 
runcărilor de la distanță și se- 
midistanță a obținut o victo
rie meritată. Punctele formației 
române au fost marcate de : 
Cristescu 25, Popa 12, Hălmă- 
geanu 11, Sinevici 10, Florea 9, 
lonescu 8, Pintea 4, lacob 3. 
Andrițoiu 2, Corui 2. Coșgete
ri i echipei coreene: Pak I Nam 
22, Chong In Chol 13. Arbitri: 
P. Buividas (U.R.S.S.) și A. 
Rologa (Polonia).

70— 
de- 

>ată, 
ivut

Io

U.R.S.S. — BULGARIA 66— 
54 (38—18). Evoluția foarte bu
nă a sovieticilor în prima re
priză a fost hotărîtoare In 
stabilirea învingătoarei. Coșge
teri: Moskalenko 13, respectiv 
Hristov 11. Arbitri: L. Herrera 
(Cuba) și I. Slezak (Cehoslova
cia).

»ri

i)
ILE

lupă 
, în- 
îana 
jrile 
•eci- 
imi- 
:ient 
po- 

îter-

CUBA — CEHOSLOVACIA 
98—94 (44—58). Dacă ar fi cîștigat 
și această partidă, formația Ce
hoslovaciei era virtual învingă
toare a actualei ediții. De alt
fel, ea a și fost la cîrma jocu
lui în prima repriză, după care, 
însă, cubanezii s-au impus, 
mai ales în final, cînd s-au 
dovedit mai lucizi și mai efi
cienți. Coșgeteri: Valdes 21, 
Curct 18, Bastida 16, respectiv 
Faith 22, Nekasek 19, Natnik 
17. Arbitri: R. Kalpaciev (Bul
garia) și I. Olaru (România).

BULGARIA — UNGARIA 
57—45 (24—18). Un meci al ra
tărilor. Coșgeteri: Hekov 13, 
Alksov 11, respectiv Gereben 7, 
Pallas 7, Kegel 7. Arbitri: Li 
Done Gwang (R.P.D. Coreeană) 
și 1. Olaru (România).

U.R.S.S. — POLONIA 77—60 
(39—33). Superioritate evidentă 
a baschetbaliștilor sovietici, 
mai buni de la meci la meci. 
Coșgeteri: Iakubauskas 19, Kar- 
nisavas 14, respectiv Wierzca
nek 20, “ ...............................
Slezak 
Herrera

CUBA 
(52—51). 
ehilibrată, ambele echipe mer- 
gînd „cap la cap" în majorita
tea timpului, avantajul alter- 
nind la numai un punct. O 
singură excepție: scorul de 
34—24 (min. 11) pentru Româ
nia. Din păcate, tinerii noștri 
jucători au clacat în final: ei 
conduceau cu 84—81 și mai 
erau 24 de secunde, dar au ra
tat două acțiuni, ceea ce nu 
au făcut cubanezii. Punctele e- 
chipei noastre: Popa 27, Iones- 
eu 14, Sinevici 12, Hălmăgeanu 
10, lacob 8, Cristescu 6, Corui 
2. Coșgeterii cubanezi: Bastida 
24, Perolt*  12. Arbitri: A. Ho- 
loga (Polonia) ți R. Kalpaciev 
(Bulgaria).

CEHOSLOVACIA — R.P.D. 
COREEANA 79—64 (47—38). Cu 
o apărare decisă ți T

'de aportul pivoților, 
liștii cehoslovaci au 
victorie scontată.
Dunak 16, Polonski 1 
tiv Pak I Nam 17, 
Sun 13. Arbitri: P.
(U.R.S.S.) și Al. Gută (Româ
nia).

Kosciuc 11. Arbitri: 
(Cehoslovacia) 
(Cuba).
— ROMÂNIA
Partidă extrem
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Nicoleto ALDEA

PRESTIGIOS BILANȚ AL GIMNAȘTILOR

UN NUCLEU DE TALENTE PE CARE SE POATE PUNE BAZĂ
• Antrenorul C. Tîlvescu ți no
tele sale • „Topul**  reporteru
lui cu argumentele de rigoare
• Debutanți căzuți la examen, 

debutanți cu... reexaminare

viu" 16 din 
1986 a Tur- 
competiție cu 
(totuși), am
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(Urmare din pag. 1)

Se impune să facem subli
nierea că echipa noastră mas
culină a avut evoluții aplauda
te în concursul de sîmbătă 
(Marian Stoican — 9,75 la sări
turi, Nicolae Bejenaru 9,70 la 
sol, Florin Gheorghe 9,80 la 
inele) și ar fi putut să urce pe 
podium. Dar, prestațiile ceva 
mai slabe de la calul cu mine
re, ca și inconstantele în arbi
traj au făcut ca băieții noștri 
să rateze podiumul 
de sutimi.
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Urmărind „pe 
meciurile ediției 
neului Prietenia ', 
caracter amical 
ajuns la o concluzie de care și 
federația noastră va trebui să 
țină eont în viitor : orice în
trecere internațională, la star
tul căreia se aliniază 
reprezentative, este 
maximă seriozitate, 
mai vrea să piardă 
firesc să nu vrei 
toată lumea vrea doar să dș- 
tige, iar pentru a câștiga se 
recurge la orice metodă, inclu
siv la selecționarea unor ju
cători depășiți de vîrstă. cum 
s-a întâmplat și cu marea ma
joritate a echipelor prezentei» 
Phenian. Dar, dincolo de a- 
ceste încălcări ale regulamen
tului (greu de combătut 
organizatori) trebuie spus

echipe 
tratată en 
Nimeni nu 
nimic (e ți 
să pierzi).

nici 6, Bălan 4, Iovu 5, Ma
tache 6. Răducioiu — fără no
tă, el accidentîndu-se în pri
mul meci. „Dintre debutanți, 
afirma antrenorul principal, 
doar Matache m-a mulțumit. 
Iar in ultimele două partide și 
Iovu a arătat citeva calități 
care ne obligă să-l incercăm si 
in continuare, dovedindu-se 
destul de bătăios in atac. Bă
lan, Răchită și Ștefănică au 
căzut Ia examen. Am citeva 
semne de întrebare in privința 
sătmăreanului Levente. Marea 
problemă pe care trebuie s-o 
rezolvăm cit mai repede este 
aceea a portarilor..."

Care este 
lui după evoluția 
„tricolori" de la Simiju 
Phenian ? *

1. Bucur : 2. Stănici ; 3. 
tache.

„topul" reporteru- 
junlorilor 

Si
Ma-

re-

CHE — pentru că, deși debu
tant, a impresionat, mai ales în 
primele meciuri, prin dribling 
scurt, executat în viteză, per
pendicular pe poarta adversă, 
dar și printr-o mare dăruire în 
joc, atuuri care îi vor permite, 
credem noi, în curînd, să preia, 
la Corvinul, ștafeta de la Be
jenaru, Stroia și Costăchescu. 

Dincolo de aceste calificative 
și scurte considerații privind 
comportarea jucătorilor la „Tur
neul Prietenia", privind în 
perspectivă, putem afirma
două lucruri. Primul : deși cla
sată pe un loc (8) care nu
mulțumește pe nimeni (compe
tiția a fost cîștigată de echipa 
Ungariei, urmată de R.D. Ger
mană și R.P.D. Coreeană II), 
cele șase partide susținute au 
îmbogățit experiența unor ju
cători foarte tineri, unii dintre 
ei cu destul de puține meciuri 
internaționale la activ. Al doi- , 
lea : echipa are 
jucători dotați 
Aprodu, Minea, 
cioiu, Matache) 
norii vor putea 
vederea alcătuirii unui „1 
competitiv, puternic. Pentru 
că această echipă, U.E.F.A. ’88, 
devine de acum prima noastră 
selecționată, cea care va tre
bui să susțină preliminariile 
viitorului Campionat European 
A, avînd ca adversare selec
ționatele U.R.S.S., Austriei și 
Turciei.

Laurențiu DUMITRESCU

— pentru că a 
singe rece, ca ultim 
foarte multe situații 
poarta apărată in-

BUCUR 
zolvat cu 
apărător, 
critice la 
constant de Crișan și slab de 
Diaconescu. STANICI — deoa
rece, rămas singur în_ atac, du
pă accidentarea 
a demonstrat o 
$1 un deosebit 
deși a avut și 
de... absență din joc. Stănici 
va trebui să înțeleagă repede 
că fără o „răutate" în joc, fără 
dăruire totală, fără tenacitate 
nu va putea urca treptele spre 
performanță în fotbal. MATA-

un nucleu de 
(Bucur. Stan, 
Stanici, Rădu- 
pe care antre- 
pune bază In 

,11"

de 
_ __________ ______ . că 
principalul accent cade, indis
cutabil, pe SELECȚIONAREA 
unor jucători puternici, cu ga
barit, iuți, cu rezistentă de 
concurs (s-au jucat șase me
ciuri în opt zile, cum nu se 
Intîmplă în nici o altă compe
tiție a juniorilor), dar și pe 
O PREGĂTIRE CORESPUN
ZĂTOARE, efectuată ca pentru 
o mare și importantă întrecere 
oficială desfășurată sub egida 
U.E.F.A. sau F.I.F.A.

Ei bine, la startul turneului 
din R.P.D. Coreeană, echipa 
noastră de juniori U.E.F.A.’88, 
cea mai mică dintre toate com
petitoarele, s-a prezentat doar 
cu o pregătire sumară (trei zile 
de antrenamente), aceasta ți 
datorită unor cauze obiective 
(examenele țcolare). tn plus, 
cîțiva dintre jucătorii 
câți pentru prima dată 
justificat cooptarea lor in 
cest lot de juniori, ei nereu- 
țind să facă față cerințelor 
competiției. Și ajungînd la a- 
cest capitol, cel al comportării 
jucătorilor, interesante ni se 
par a fi calificativele acordate 
de antrenorul Constantin Til- 
vescu componenților lotului, no
te gîndite bine, pe durata lun
gului drum de înapoiere în 
țară cu imensa navă aeriană 
II 86 a „Aeroflotului", pe ruta 
Phenian — Habarovsk — No
vosibirsk — Moscova. Așadar, 
„catalogul" antrenorului : Cri
șan 6. Diaconescu 4. Tatu 6, 
Aprodu 6+, Bucur 7, Stan 7, 
Răchiță 5, Ștefănică 4, Leven
te 5. Oprea 5, Minea 6, Stă-

lui Răducioiu, 
tehnică aparte 

simt al porții, 
lungi perioade

in această săptămînă se desfășoară

tradiționala competiție
IEvelina Raikova (Bulgaria) 19,55; 

sol: 1. I. Kuț 20,00, 2. N. Lastce- 
nova 19,95, 3. Daniela Schlew șl 
Doerte Thuemmeler (ambele 
R.D.G.) 19,65; masculin, sol: 1.
VI. Șcepotkin ți Al. Kolivanov 
10,60, 3. Nicolae Bejenaru (Roma
nia) ți Jorge Caugas (Cuba) 
19,40; cal cu minere: 1. Al. Ko
livanov (UJl.S.S.), Jena Mllbrandt 
ți Jorg Decker (ambii R.D.G.) 
19,70; inele: 1. FLORIN GHEOR
GHE (România), Hrlsto Hrlsto- 
zov (Bulgaria), VI. Șcepotkin ți 
J. Mllbrandt 19,70; sărituri: 1. 
MARIAN STOICAN (România) 
19,475, 2. Vladimir Novikov
(U.R.S.S.) și Ivan Alexov (Bul
garia) 19,30; paralele: 1. Al. Ko
livanov 19,60, 2. J. Decker 19,55, 
3. Ivan Korobcinskl (U.R.S.S.), 
Enrique Lopez (Cuba) șl Zoltan 
Supola (Ungaria) 19,40; bară fixă:
1. Csaba Hegyes (Ungaria) 19,75,
2. Luis Carbaya (Cuba) 19,60, 3. 
VI. Novikov (U.R.S.S.) și Mario 
Francke (R.D.G.) 19.45

convo- 
n-au 

a-
„CUPA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI"
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Steaua. Invingătoarea din a- 
cest meci va întîlni apoi pe 
Progresul-Vulcan, în deschi
derea unui atractiv cuplaj 
care va avea loc joi 7 august, 
pe stadionul Giulești, începînd 
de la ora 16,30, și care va mai 
cuprinde în program (la ora 
18,30) partida Rapid — Auto
matica.

Sîmbătă, 9 august, pe același 
stadion, va avea loc un nou 
cuplaj, în care, mai întîi. de 
la ora 16,30, se vor întîlni în
vinsele de joi (pentru locurile 
3—4), după care, de la ora 
18,30, se va disputa finala 
competiției, între învingătoa
rele de joi.

Tradiționala competiție di
naintea deschiderii sezonu
lui oficial de fotbal — „Cupa 
Municipiului București", a- 
junsă la cea de a XX-a edi
ție — se va desfășura în cursul 
acestei săptămini, de marți 
pînă sâmbătă, cu participarea 
divizionarei A Rapid ți a di
vizionarelor B Progresul-Vul
can, Automatica, Mecanică 
Fină Steaua ți Autobuzul.

Primul joc, preliminar, 6eva 
disputa marți 5 august, la ora 
18, pe stadionul Autobuzul, și 
va opune echipei gazdă, proas
păt revenită în eșalonul se
cund. formația Mecanică Fină

individual
1. Svetlana 
Iulia Kuț

Rezultate tehnice, 
compus: feminin — 
Boginskaia 39,65, *
39,55, 3. Natalia Lastcenova 39,35,
4. Svetlana Balțova 39,20 (toate
U.R.S.S.), 5. Krisztina Kovacs
(Ungaria) 38,95, 6. Svetlana Iva
nova (U.Tt.S.S.) 38,80... 11. Mirela 
Sidon (România) 38,55... 14. Lu
minița Zăvod (România) 38,35, 15. 
Diana Bostan (România) 38,25; 
masculin — 1. Aleksandr Koli
vanov (U.R.S.S.) 58,10, 2. Vladi
mir Novikov (U.R.S.S.) și Jens 
Mllbrandt (R.D.G.) 57,90, 4. Ka-
lofer Hristozov (Bulgaria) 57,80,
5. Vladimir Șcepotkin (U.R.S.S.)
57.70. 6. Stefen Rammler (R.D.G.) 
57,55... 11. Marian Stoican (Ro
mânia) 56.90... 15. Nicolae Beje- 
naru (România) 56,60... 18. Flo
rin Purje (România) 56,20; echipe, 
masculin: 1. U.R.S.S. 289,10, 2.

Germană 286,50, 3. Cuba
4. România 281,70, 5. Bul- 
279,80, 6. Ungaria 278,60;

2. I
5. I

MECIURI DE VERIFICARE PENTRU NOUL SEZON

R. D. 
261,95, 
garia ..__ ... _______ _____
finale pe aparate, feminin: sări
turi — 1. Natalia Lastcenova
19.975, 2. Svetlana Boglnskaia
19,925, 3. Snejana Baeva (Bulga
ria) și Krisztina Kovacs 19,550; 
paralele: 1. Iulia Kuț șl Svetlana 
Boginskala 19,80, 3. Gabriela Po- 
torac (România) șl K. Kovacs 
19,70; bîrnă: 1. N. Lastcenova 
19,80, 2. S. Boglnskaia 19,65, 3.

PUTETI ÎNVĂȚA ÎNOTUL 
LA BAZINUL GIULEȘTI

Clubul Rapid anunță 
că la bazinul din curtea 
stadionului Giulești con
tinuă cursurile de inițiere 
la înot. Programul este 
zilnic între orele 13—17.

LOTO PRONOSPORT INFORMEAZĂ

FAZA a II-»

60
64
29

57) și Mureșan (min. 68). Di
vizionara A a folosit formația : 
Cavai — Dobrotă, Ciocan, 
Neamțu, I. Mureșan — Feșnic, 
Stoica, Bucur, Biro — Cîmpea
nu II, Fîșic. Au mai jucat : 
Ciucur, Mezaroș, Popicu, Lucaci, 
Bagiu, 
Matei, 
Trîmbițaș. 
resp.).

„POLI" TIMIȘOARA — JIUL 
PETROȘANI 2—2 (0—1). Pentru 
„Poli" au marcat Bobaru (min. 
61) și Șunda (min. 76). Golurile 
Jiului au fost realizate de Las- 
coni (min. 30) și Mulțescu (min. 
55). Iată echipa minerilor din 
Petroșani : Toma — V. Popa, 
Neagu, Florescu, B. Popescu — 
Timofte, Mulțescu, Dosan, Gă- 
man — Băluță, Lasconi. Au mai 
jucat : Dina, Gîrjoabă, Henzel, 
Ciorăscu, Vesa, Vancea (C. Cre- 
țu — coresp.).

MUREȘUL DEVA — U.T. 
ARAD 5—0 (4—0). Golurile au 
fost înscrise de Moga (min. 10), 

. Albu (min. 13), Cioclăuș (min. 
15 și 38) și Cristian (min. 76). 
(I. Jura — coresp.).

POIANA 
OLT 1—3 (1—1). 
Manolache 
11 m), 
(min. 45), 
Tănase 
Ciurea 
Minea, Despa 
Leța, Eftimie, Georgescu 
Răducanu, Crișan. Au mai ju
cat : Anghel, M. Zamfir Soro- 
han, Moldovan, Lupu. Dudan 
Tănase, Pena. (C. Vîrjoghie — 
coresp.).

F.C. MARAMUREȘ BAIA 
MARE — „U" CLUJ-NAPOCA 
3—0 (2—0). Au marcat : Tulba 
(min., 21. 25 — din 11 m) și

înscris: Zaharia (min. 9) și Croî- 
toru (min. 61). Noul antrenor 
al gazdelor este Vasile Copil. 
(T. Ungureanu — coresp.).

C.S.M. SUCEAVA — RAPID 
BUCUREȘTI 1—2 (1—1). Gaz
dele au marcat prin Andrei 
(min. 16), iar feroviarii prin 
Manea (min. 12) și St. Popa 
(min. 65). Divizionara A a uti
lizat formația : Mânu — Mari
nescu, Cîrstea, I. Marin, Bacoș
— Niță, St. Popa, Cioacă — 
Cojocaru, Damaschin II, Ma
nea. Au mai jucat : Țîră și Do- 
chia. (I. Mîndrescn — coresp.).

C.S.M. CARANSEBEȘ — PO
LITEHNICA TIMIȘOARA 2—4 
(0—2). Au înscris : Lozici (min. 
75) și Pleșa (min. 85) pentru 
gazde, respectiv Sabou (min. 
25 și 37), Vlătănescu (min. 55) 
și Bolba (min. 70). (N. Magda
— coresp.).

A.S. DROBETA
RIN — MINERUL PAROȘENI 
1—2 (0—1). Cațan (min. 61) a 
marcat pentru severineni, oas
peții obținând victoria prin go
lurile semnate de Băltean (min. 
23) și Vișan (min. -52). (M.
Focșan — coresp.).

ÎNTÎLNIRI INTERNAȚIO
NALE DE COPII. Alte două 
jocuri internaționale de copii 
s-au disputat pe stadionul din 
Poiana Brașov : Sportul Stu
dențesc — Olanda II 2—3 (1—2) 
și F.C.M. Brașov — Olanda I 
3—0 (2—0). (C. Gruia — co
resp.).

C.F.R. PAȘCANI — 
HOR 1—0 (1—0). A
Irimia (min. 9). (C.
coresp.).

I.C.I.M. BRAȘOV - 
REA C.S.U. GALAȚI 
(0—0). Autorii golurilor :

Petran (mim. 73). (A. Crișan — 
coresp.).

PROGRESUL CORABIA - 
SPORTUL MUNCITORESC CA
RACAL 4—2 (3—1). Au înscris: 
Armega (min. 21), Beșcucă 
(min. 26), V. Birșan (min. 31) 
ți Popa (min. 51), respectiv 
Pîrvulescu (min. 33 și 77). (C. 
Marica — coresp.).

„CUPA PRAHOVA", PRIMA 
EDIȚIE. Duminică, la Ploiești, 
s-au desfășurat partidele din 
prima zi a „Cupei Prahova". 
Iată rezultatele : FLACARA 
AUTOMECANICA MORENI — 
STEAUA (tineret) 0—1 (0—0). 
A marcat : Bota (min. 89). Di
vizionara A a utilizat formația: 
Nedea — Mateescu, Badea, Năs- 
tase, Nistor — Stoiciu, Cojo- 
caru, Nicolae, Marcu — Ștefă- 
nescu, D. Georgescu. (Au mai 
jucat : Oană, Preda, Paraschiv, 
Aelenei, Călin). PRAHOVA 
C.S.U. PLOIEȘTI — PETROLUL 
PLOIEȘTI 0—1 (0—1). A în
scris Drăgan (min. 14). Petro
lul : Liliac — Pancu, Catinca, 
Butufei, P. Gușă — Coștin, A. 
Munteanu, Mocanu, Drăgan — 
Nuță, I. Gușă. (Au mai jucat : 
I. Solomon, Ursea, Cismaru, 
Cr. Ene, Polifronie. Ioniță). 
Luni este zi de pauză, progra
mul de marți fiind următorul : 
Flacăra Automecanica Moreni 
— Steaua Mizil, Steaua (tine
ret) — Petrolul Ploiești. (I. Tă- 
năsescu — coresp.)

ȘOIMII IPA SIBIU — CAR- 
PAȚ1 MIRȘA 0—4 (0—3).

INTER SIBIU — ELECTRO- 
PUTERE CRAIOVA 2—0 (2—0). 
Autorii golurilor : Coldea (min. 
16) și Curtean (min. 45 — din 
penalty). (I. lonescu — coresp.).

C.S. BOTOȘANI — CHIMIA 
FĂLTICENI 2—0 (1—0). Au

INTER SIBIU — CORVINUL 
HUNEDOARA 1—1 (1—1). Divi
zionara A a deschis scorul prin 
KIein (min. 6), gazdele reușind 
egalarea prin Curtean (min. 34). 
Corvinul a utilizat următoarea 
formație : Ioniță — Nicșa, Măr
ginean, Stroia, Tîrnoveanu — 
Mateuț, Klein, Petcu — Gabor, 
Cojocaru, Văetuș. Au mai ju
cat : Prigorie.
(I. lonescu — 

PROGRESUL 
GAZ METAN 
(1-0). Unicul gol a fost marcat 
de Deszo (min. 33). (I. Bartha
— coresp.).

A.S. DROBETA TR. SEVERIN
— MINERUL MATASARI 1—0 
(1—0). Golul echipei gazdă a 
fost marcat de Palea (min. 20). 
(S. Manafu — coresp.).

PRECIZIA SÂCELE — AU
TOMATICA ALEXANDRIA 
1—1 (1—0), Mâtefi (min. 28) a 
înscris pentru gazde, Nica 
(min. 89) egalind pentru oas
peți. (V. Secăreanu — coresp.).

AURUL BRAD — C.S.M. RE
ȘIȚA 1—0 (1—0). Partidă echi
librată, cîștigată de Aurul prin 
golul marcat de Gavrilă (min. 
31). (Al. Jurcă — coresp.).

C.I.L. SIGHET — MINERUL 
CAVNIC 0—2 (0—0). Tășnadi 
(min. 69) și Rus (min. 80) au 
reușit să înscrie pentru echipa 
din Cavnic. (I. Mihnea — 
coresp.).

„U“ CLUJ-NAPOCA — F.C. 
BIHOR 8—2 (1—0). Golurile e- 
chipei clujene au fost marcate 
de Cîmpeanu II (min. 35), Biro 
(min. 55 și 58), Trîmbițaș (min. 
70), L. Moldovan (min. 73). 
Popicu (min. 84) Bagiu (min 
86) și Mujnai (min. 90). Pentru 
orădeni au marcat Cigan (min.

Mujnai, L. Moldovan,
Estinca, Stănișean și 

(I. Lespuc — co-
Bozga, Badea, 

coresp.).
ODORHE1 — 
MEDIAS 1—0

CIMPINA — F.C.
Au marcat :
24 — din

Laurențiu
(min. 58) și 

F.C. Olt : 
Mihali.

M. Popescu, 
S.

(min. 
respectiv 

Pena 
(min. 70). 
- Laurențiu.

TR. SEVE-

F.C. BI- 
marcat s 
Enea —425263V-a: 34Extragerea a

86.
Extragerea a
81.
Extragerea a Vil-a:

13 39 38.
Fond total de dștiguri ;

1.354.402 lej.

2
7

Vl-a: 11 32
26

44 24
85 8

DUNÂ-
2-0

______ _____  u : Mo- 
raru (min. 52) și Curelea (min.
67). (C. Gruia — coresp.).
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MARILE SURPRIZE DIN FINAL
SOFIA, 3 (prin telefon). E- 

chipa de spadă, a României 
cîștigă grupa preliminară, in
ti ecînd Iugoslavia (9—3) și 
Spania (8—3), dar se clasează 
in final pe locul 11, in timp ce 
Spania, o „necunoscută", luptă 
pentru medaliile de bronz 1 E- 
chipa Franței — avînd drept 
titulari medaliații cu aur șl 
bronz al probei individuale și 
pe campionul mondial al edi
ției precedente — nu se cali
fică în semifinale, iar formația 
Olandei — marea revelație (a- 
lături de iberici)) a probei —- 
ajunge printre primele 8 echi
pe, iar cele ale României și 
Ungariei, nu... Surprize, sur
prize, dar se Impun și cîteva 
constatări, mai ales că spada
sinii nu ne-au oferit, în final, 
ceea ce lăsa să întrevadă pla
sarea superioară a lui Bodoczi 
în proba individuală, adică o 
grupare a forțelor în vederea u- 
nei noi performanțe...

După victoriile din grupa 
preliminară (scorurile nete nu 
reflectă, totuși, dificultatea cu 
care spadasinii noștri F. Ni- 
colae, R. Szabo, S. Saitoc, A. 
Pop, N. Bodoczi, s-au impus în 
fiecare asalt) am crezut că 
„încălzirea" s-a făcut mal greu 
dar că, în meciul important ce 
urma, cu Olanda (care între- 
cuse în grupă Ungaria, deci 
un outsider lansat), care urma 
să hotărască calificarea in pri
mele 8 formații, ai noștri vor 
evolua la valoarea lor. Iată, 
însă, după un debut echilibrat 
al partidei, Szabo, Nicolae și 
Saitoc pierd asalturi ca și ciș- 
tigate (în care conduceau cu 
3—1 sau 4—2, și, după cum se 
știe, în spadă se pot obține și 
duble tușe...), finalurile fiind 
penibile din punct de vedere

JOYNER — RECORD MONDIAL LA HEPTATLON
HOUSTON. în cadrul Festi

valului Olimpic, Jackie Joyner 
și-a corectat ^recordul mondial 
Ia heptatlon, totalizînd 7161 p. 
Vechiul record, stabilit de ea 
la 7 iulie, la Jocurile Sportive 
Internaționale de la Moscova, 
era de 7148 p. Joyner a reali
zat : 200 m : 22,85 (23,00 la
Moscova), 100 mg : 13,16 (12,85), 
Înălțime : 1,88 m (1,88 m), greu
tate : 15,19 m (14,76 m), lungi
me : 7,03 m (7,01 m), suliță : 
50,12 m (49,86 m), 800 m : 2:09,69 
(2:10,02). în același concurs : 
2. Cindy Grainer 6137 p, 3. Jo- 
landa Jones 5747 p.

Alte rezultate: 200 m : Gwen 
Torrence 22,94; masculin: 200 m: 
Baptiste 20,41, 10 000 m : Meyeir 
29:28,95, 3 000 tn obst. : Marsh 
8:23,01, triplu: Conley 17,50 m,

ROMÂNIA A CÎȘTIGAT
(Urmare din pag. I)

Tamara Costache a deschis 
simbătă cu un record național 
pe sută — 56,16 — drumul spre 
a cincea performanță mondială 
a anului : 3:51,41 la 4X100 m, 
performanță la care au contri
buit Dobrescu, Pătrășcoiu și 
Pura. La băieți (Mușat, Maco- 
vei, Vișan, Pinter), deși de
vansați de Bulgaria. 3:28,30. am 
înscris rezultatul național de 
virf, cu 3:30,93.

Dintre probele individuale de 
simbătă, un duel extrem de 
spectaculos s-a dat în întrece
rea fetelor pe 400 m liber. A 
condus, la început. Noemi Lung, 
pentru ca la 200 m. Stela Pura 
să aibă 5 (!) sutimi mai bine, 
încheind prima la mare luptă, cu 
un nou record balcanic. 4:13,20, 
față de 4:13,32 înregistrare pen
tru Lung, deci o altă „dublă" 
românească. La 100 m spate a 
existat, de asemenea. echili
bru. Anca Pătr’icoiu impunîn- 
du-si clasa cu 1:03.47, urmată 
de bulgăroaica Gospodinova

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

(Georgeta Bradin, Mariana 
StanciU, Luminița Titescu 
Georgeta Odorog, Tudora Măgu- 
reanu, Aurelia Burlibașa, Anca 
Tănase, Jeni Huțanu, Florenti
na Enache) 5:04,14. 5. Ceho
slovacia 5:10,15.

Reuniunea de după-amiază, 
rezervată băieților, a cunoscut 
o mare afluență de public. Din 
păcate. reprezentanții noștri 

tactic, ceea ce a și dus la 
„blocarea" psihică în fața unor 
adversari al căror principal 
merit era că luptau fără me
najamente pentru fiecare tușă. 
Omul de echipă care este Ni
colae nu se regăsește deloc, 
ceilalți, pe rînd, nu-1 pot com
pensa atunci cind intră pe 
planșă și scorul ajunge la 2—6, 
„Olandezii zburători* 1 2 *" nu mai 
pot fi opriți, cîștigînd cu 8—3. 
Au punctat pentru România : 
Saitoc. Bodoczi și Szabo cite 1, 
iar pentru Olanda : Driessen 3, 
Kardolus și Kortekaas cite 2, 
Ganeff 1.

amindoi reușind să termine În
vingători la ambele stiluri, ca 
și la total. Intr-o formă supe
rioară față de C.M. și C.E., 
L. Muntean și-a depășit re
cordul personal la stilul arun
cat (162,5 kg) și a stabilit și 
trei noi recorduri balcanice :
132.5 la smuls, 165 la aruncat 
și 297,5 kg la total.

Obosit după deplasarea în 
R.P. Chineză (s-a întors în 
țară numai cu două zile îna
intea concursului), Andrei 
Socaci a făcut, totuși, față cu 
succes încercărilor de a-1 în
vinge efectuate de bulgarii Ata- 
nas Tianev și Stoian Karov, 
care au folosit diverse mane
vre tactice. Cu o putere de 
concentrare și o voință ieșite 
din comun, campionul mondial 
A. Socaci a reușit să termine 
învingător în toate probele, co- 
rectînd și recordurile balcanice.

întrecerile de la categoriile 
mari au fost dominate de spor
tivii bulgari, în rîndul cărora 
s-au aflat și doi campioni mon
diali : Iordan Vladimirov (100 
kg) și Nikolai Petrov (110 kg), 
cîștigători la toate probele. 
Foarte bine a concurat și Au
gustin Culici (+110 kg), care a 
stabilit două noi recorduri na
ționale de juniori : 187,5 kg la 
aruncat și 337,5 kg la total.

CLASAMENTE
cat. 67,5 kg, TOTAL : 1. Liviu 

Muntean (România) 297,5 kg, 2.
D. Polaynko (Iugoslavia) 260 kg,
S. M. Rebelis (Grecia) 242,5 kg ; 
SMULS : 1. Liviu Muntean 132,5 
kg, 2. D. Polaynko 120 kg, 3. M. 
Rebelis 110 kg ; ARUNCAT : 1. 
Liviu Muntean 165 kg, 2. D. Po
laynko 140 kg ; cat. 75 kg, TO
TAL : 1. Andrei Socaci (Româ
nia) 320 kg, 2. A. Tianev (Bul
garia) 310 kg, 3. S. Karov (Bul
garia) 310 kg ; SMULS : 1. Andrei 
Socaci 145 kg, 2. S. Karov 140 
kg, 3. A. Tianev 137,5 kg ; A- 
RUNCAT : 1. Andrei Socaci 175 
kg, 2. A. Tianev 172,5 kg, 3. S. 
Karov 170 kg ; cat. 82,5 kg, TO
TAL : 1. Kiril Kunev (Bulgaria)
327.5 kg, 2. N. Osiac (România) 
325 kg, 3. T. Furtunis (Grecia) 
275 kg ; SMULS : 1. Kiril Kunev
147.5 kg, 2. N. Osiac 145 kg, 3.
T. Furtunis 125 kg ; ARUNCAT :
1. Kiril Kunev 180 kg, 2. N. O- 
siac 180 kg, S. T. Furtunis 155 
kg ; cat. 90 kg, TOTAL : 1. Pe- 
tar Petrov (Bulgaria) 335 kg, 2.
E. Iliev (Bulgaria) 332,5 kg, 3. 
Al. Kereki (România) 295 kg ; 
SMULS : 1. Emil Iliev 150 kg, 2. 
P. Petrov 147,5 kg, 3. Al. Kereki 
145 kg ; ARUNCAT : 1. Petar 
Petrov 187,5 kg, 2. E. Iliev 182,5

Ion Șara, Ștefan Vitai, Vasile 
Măstăcan) 5:02,44, 6. Belgia
5:05,61.

Alte rezultate în probe în 
care n-am avut reprezentanți : 
2 vîsle — 1. R.D.G. 5:00,85, 2. 
U.R.S.S. 5:02,89, 3. Italia 5:04,98; 
2 rame f.c. — 1. Iugoslavia
5:12,57, 2. Anglia 5:15,76, 3.
U.R.S.S. 5:20,86 ; simplu — 1. 
Davide Tizzano (Italia) 5:38,80,
2. Jesper Engelbrecht (Dane
marca) 5:41,52, 3. Kriss Danilo 
(R.D.G.) 5:43,65 ; 2+1 — 1.
U.R.S.S. 5:30,94, 2. Grecia
5:35,01, 3. R.D.G. 5:38,47.

rino 0—2 (0—2). prin golurile
marcate de Serena și Cabrini J 
la Geneva; F.C. Servette — A.S. 
Roma 1—2 (0—2), Boniek fiind 
autorul celor două goluri ale în
vingătorilor, Kok înscriind pen
tru gazde; la Tatabanya: Tataba- 
nya — Stahl Brandenburg (R.D. 
Germană) 1—1 (1—0). Au înscris
Kiprîch, respectiv Debbel.
• Finala „Cupei Merdeka", 

competiție ce se desfășoară la 
Kuala Lumpur (Malayezia), se va 
disputa între echipele Malayezlel 
șl Cehoslovaciei. In cea de-a doua 
semifinală, selecționata Malaye- 
zlei a întrecut cu 2—1 (după 
prelungiri) formația Japoniei. 
Golurile au fost înscrise de 
Abidin (min. 64), Salleh (min. 
119), respectiv Hora (mln. 44). 
Au asistat peste 40 000 de spec
tatori.

Meciurile eliminatorii care 
au urmat pe tabloul de con
curs au oferit în ultima zi a 
campionatelor dispute din care 
unele puteau foarte bine să 
constituie chiar finala acestei 
probe a C.M., ca de exemplu 
R.F.G. — Franța sau U.R.S.S.
— Italia, acestea fiind de alt
fel și protagonistele întreceri
lor de la ediția precedentă. Dar 
iată rezultatele înregistrate în 
eliminările directe ale primelor 
8 echipe din proba de spadă : 
R.F.G. — Franța 8—4, Spania
— Canada 9—2, Italia — O- 
landa 8—6, U.R.S.S. — Elveția 
8—3. In semifinale : R.F.G. — 
Spania 8—1 și U.R.S.S. — Ita
lia 8—4.

Așadar, în luptă pentru me
daliile de aur, reprezentativele 
U.R.S.S. și R.F.G. (respectiv 
„bronzul" și „aurul" C.M. ’85), 
iar pentru medaliile de bronz 
echipele Italiei (vicecampioana 
mondială de la Barcelona ’85) 
și Spaniei, aceasta din urmă o 
prezență inedită, încercînd să 
cucerească aici ceea ce n-a 
reușit „pe teren propriu".

Paul SLAVESCU

prăjină : Beli 5,79 m. suliță : 
Petranoff 80,68 m.

MADRID. In cadrul campio
natelor Spaniei cele mai bune 
rezultate le-au realizat: 100 m: 
Jose Javier Arques 10,48, 1 500 
m : Jose Luis Gonzales 3:44,98, 
triplu : Alberto Solanas 16,24 m, 
suliță : Julian Sotelo 66,14 m, 
ciocan : Râul Jimero 72,36 m 
(record național) ; FEMEI : 100 
m : Blanca Lacambra 11,64, 
5*000  m : Carmen Valero 
16:48,95, 1 500 m : Gloria Paye 
4:32,52,

EDINBURGH, in cadrul unui 
concurs internațional, proba de 
maraton a revenit alergătorilor 
australieni : Robert de Castella, 
cu 2.10:15, și Lisei Martin, cu 
2.26:07.

BALCANIADA DE ÎNOT
1 -.03,73 și de Carmen Bunăciu 
1:03,93. Victorios a terminat și 
Flavius Vișan la 100 m flu
ture cu 56,37. înaintea iugosla
vului Rezmanj 56,41. Pe podium 
a mai urcat pe treapta a doua 
Carmen Bunaciu. 1:02,13 la 100 
m fluture. Cristina Deveseleanu 
2:40,43 la 200 bras (cursă bună, 
intr-o probă in care marea fa
vorită a gazdelor, Tania Bogo- 
milova, a fost aproape. 2:29,09, 
de recordul lumii), și Robert 
Pinter. 3:59,55. la 400 liber.

în întrecerea săritorilor. Cris
tina Timar a devenit cu 359,80 
p, pentru prima oară, campioa
nă balcanică de senioare, după 
un concurs bun. Isabela Ber- 
caru a fost a treia cu 327,65 p, 
ca și Cornel Pop la trambulină 
458,25 p (a cîștigat bulgarul Ko
lev, cu 519,90 p). Succes româ
nesc și în disputa fetelor la 
trambulină, unde Isabela Ber- 
caru a confirmat așteptările, 
cîștigînd pe merit cu 479,25 p. 
Lingă ea, o prezență frumoa
să pe treapta a doua a podiu
mului. Andreea Dragomir 
448,10 n.

s-au comportat modest, ocu- 
pînd de două ori poziția a 5-a.

Rezultate : 4+1 rame — 1.
Cehoslovacia 4:55,56, 2. Italia 
4:55,71, 3. R.F.G. 4:58,97, 4.
U.R.S.S. 5:01,00, 5. România
(Doru Haluș, Marian Voinoiu, 
Ion Borza, Cristian Maliș, Ga
briel Popa) 5:01,14, 6. Grecia 
5:06,89; 4 rame f.c. — 1. U.R.S.S. 
4:56,64, 2. Anglia 4:57,79, 3. Ca
nada 4:57,96 4. R.D.G. 5:01,03, 
5. România (Florian Cosmescu.

C.E. DE JUNIOARE LA BASCHET
Campionatul European de 

junioare la baschet a progra
mat întrecerile finale in cadrul 
diferitelor grupe de clasament, 
în grupa semifinală 1—4 :
U.R.S.S. — Polonia 49—47, gru
pa 5—8: Franța — R.F. Ger
mania 77—74, România — O- 
landa 43—38, grupa 9—12: Un
garia — Cehoslovacia 50—46. 
Meciuri de clasament: locul 3: 
Italia — Polonia 62—56 locul 5: 
Franța — România 66—51, lo
cul 7: Olanda — R.F.G. 65—59, 
locul 9: Ungaria — Suedia 72— 
41, locul 11: Cehoslovacia — 
Spania 76—66.

Titlul european și l-au dis
putat echipele Iugoslaviei și 
Uniunii Sovietice. Victoria a 
revenit formației U.R.S.S., cu 
scorul de 71—70 (după prelun
giri).

CAMPIONATELE BALCANICE DE HALTERE
(Urmare din pag. 1)

Kasparov — Karpov J,5 - 1,5

MECIUL - REVANȘĂ DUPĂ PRIMA SĂPTĂMÎNĂ
LONDRA, 3. „Va putea Kas

parov să-și păstreze titlul, dacă 
joacă așa și în continuare î" 
Iată întrebare» ce si-au pus-o 
spectatorii, ieșind vineri sea
ra de la „Park Lane", după a 
treia remiză consecutivă în a- 
cest mecî-revanșă, care se 
anunță, de la început, expus 
controverselor. Londonezii
preferau, desigur, să-l vadă 
pe Garri Kasparov în lumi
na cea mai spectaculoasă a 
stilului său, îndrăzneț si ori
ginal. Campionul mondial 
și-a dezamăgit pînă acum 
suporterii, preferind strate
gia expectativei, a pruden
tei extreme. Si de oe nu 7 
în fond, el este cel care be
neficiază de prevederea re
gulamentară, care îi asi
gură păstrarea cununii să
li iste supreme și la un 
rezultat egal, după încheierea 
întregii serii.

Dar cu adevărat surprinză
tor se prezintă fostul cam
pion. Anatoli Karpov și-a 
recîștigat numeroase simpa
tii, mai ales cu acel final al 
partidei a 2-a, magistral con
dus spre egalitate. Șalangerul 
se arată bine pregătit și dacă 
„suflul" nu-i va lipsi — 
ca în alte dăti — el este, in
tr-adevăr, capabil de a-și 
lua mult dorita revanșă.

kg. 3. Al. Kereki 150 kg (acci
dentat) ; cat. 100 kg, TOTAL : 1. 
Iordan Vladimirov (Bulgaria) 
360 kg, 2. Andrei Szasz (Româ
nia) 332,5 kg, 3. D. loanidis (Gre
cia) 242,5 kg ; SMULS : 1. iordan 
Vladimirov 170 kg, 2. A. Szasz.
152.5 kg, 3. D. loanidis 107,5 kg ; 
ARUNCAT : 1. Iordan Vladimirov 
190 kg, 2. A. Szasz 180 kg, 3. D. 
loanidis 130 kg ; cat. 110 kg, TO
TAL : 1. Nikolai Petrov (Bulga
ria) 360 kg, 2. Florin Arsche 
(România) 322,5 kg, 3. A. Sama
ras (Grecia) 260 kg ; SMULS : 1, 
Nikolai Petrov 160 kg, 2. FI. Ar- 
sene 142,5 kg, 3. A. Samaras
147.5 kg ; cat. +110 kg, TOTAL :
1. Serghei Sergheev (Bulgaria) 
365 kg, 2. Augustin Culici (Ro
mânia) 337,5 kg (nou record na
țional de juniori), 3. E. Sialir- 
kis (Grecia) 210 kg ; SMULS : 1. 
Serghei Sergheev 155 kg, 2. A. 
Culici 150 kg, 3. E. Sialirkis 95 kg; 
ARUNCAT : 1. Serghei Sergheev 
210 kg, 2. A. Culici 187,5 kg (nou 
record național de juniori), 3. 
E. Sialirkis 115 kg.

Clasament pe națiuni : 1. Bul
garia 104 p (16 medalii de aur),
2. România 104 p (14 medalii de 
aur), 3. Grecia 73 p. 4. Iugosla
via 70 p, 5. Turcia 51 p.

• TELEX • TELEX •
BASCHET • în finala turneu

lui feminin de la Sofia, Bulga
ria — R. P. Chinezi 85—74.

BOX • Sud-coreeanul Shin 
Hee-Sup a devenit campion 
mondial (IBF) la categoria mus
că. El a dispus la puncte de 
compatriotul său Chung Bi-Won. 
deținătorul centurii.

CICLISM • Turul Poloniei s-a 
încheiat cu victoria rutierului 
polonez Marek Kuliasz, urmat In 
clasamentul final, la 22 secunde, 
de coechipierul său Zbigniew 
Liudwlniak. ultima etapă, cea 
de-a 10-a, a revenit lui Zdislaw 
Wrona (Polonia), cronometrat pe 
distanța de 165 km cu timpul de 
4.24:52. • Intr-o cursă care are 
loc în Cawada, după desfășurarea 
a cinei etape, în clasamentul ge
neral conduce olandezul Richard 
Luppes cu 8.00:49, urmat la 2 s 
de compatriotul său Michel Za- 
noll • „Turul Umbriei", Ia Pe
rugia, în Italia, a revenit Iul 
Stefano Colage, înregistrat cu 
5.23:00 pe 216 km.

RUGBY • în cadrul turneului 
pe care-1 întreprinde în Noua 
Zeelandă. Australia a jucat cu

S Etapa a 3-a a campionatului 
Austriei s-a încheiat cu următoa
rele rezultate : Austria Viena — 
S.C. Eisenstadt 6—3 ; Austria 
Klagenfurt — .Viena 1—2; Sturm 
Graz — Admira Wacker 2—6 ; 
Voest Linz — task 0—1 ; F.C.S. 
Tirol — Rapid 3—1 ; Wiener 
Sportclub — GAK 5—0. Conduc 
cu maximum de puncte (6) 
F.C.S. Tirol șl Lask, Austria 
Klagenfurt rămînînd singura echi
pă fără nici un punct.
• Billy Bingham nu mal este 

antrenorul reprezentativei Irlan
dei de Nord. El a preluat desti
nele clubului Al Nasr din Ryad 
(Arabia Saudită), recomandat de
sigur de cele două calificări ale 
Insularilor în turneele finale ale
C.M.  din 1982 șl 1986.
• Meciuri amicale, la Neuchâ- 

tel : Neuchâtel — Juventus To

în partida a 3-a, în
cheiată în noaptea de vineri 
spre simbătă, Karpov a fost 
la cirma ostilităților. El a 
presat poziția campionului 
(tot In Apărarea Griinfeld !), a 
obținut inițiativa și doar 
o defensivă tenace a acestuia 
a făcut ca, după aproape 5 ore 
de joc, poziția să se egaleze 
din nou. Remiză !

Iată cele 35 de mutări în
scrise pe fișă :

KARPOV — KASPAROV 
(C.M. ’86, partida a 3-a)
l.d4  Cf6 2.C4 g6 3.CI3 Ng7 
4.g3 c6 5.Ng2 <15 6.c:d5 c:dS
7.Cc3 0—0 8.Ce5 e6 9.0—0 CM1 
10.CÎ3 Cc6 11.NI4 CI6 12.Ce5 
Nd7 13.Dd2 C:c5 ll.NxS Nod 
15-Tfdl Cd7 16.N :g7 R:g7 
17.Tacl Cf6 18.lift Db8 19.D:b8 
Ta:b8 2O.f3 Tfd8 21.e3 Ce8 
22.Td2 Cd6 23.Tdc2 Rf8 24.RÎ2 
Tbc8 25.NH Rc7 26.Nd3 JT5 27.h4 
h6 28.b3 gă 29. Ce2 Nd7 30.TC5 
b6 31.Tc7 T:c7 32.T:c7 Ta8 
33.CgI Ce8 31.Tel Tc8 35.T:c8 
și — la propunerea lui Karpov 
— remiză.

Kasparov are piesele albe, 
în partida a 4-a.

ACTUALITATEA LA TENIS
• In turneul Internațional de

tenis de la Hilversum (Olanda), 
contînd pentru „Marele premiu", 
jucătorul vest-german Ricky 03- 
terthun l-a eliminat pe ceho
slovacul Tomas Smid, cotat prin
tre favorlții concursului. Alte re
zultate: Sanchez (Spania) —
Castellan (Argentina) 6—2, 6—1; 
Mecir (Cehoslovacia) — casai 
(Spania) 6—3, 6—3; Bathman
(Suedia) — Masso (Argentina)
5— 7, 6—1 6—3; Osting (Olanda)
Slozil (Cehoslovacia) 6—4, 6—2.
în finală se vor întîlni campionul 
austriac Thomas Muster și elve
țianul Jakob Hlasek. în semifi
nale, Muster l-a învins cu 6—9,
6— 1 pe olandezul Mennd Osting,
In timp ce Hlasek a cîștigat cu 
6—4, 7—6 partida cu spaniolul
Emilio Sanchez.
• In sferturile de finală ala 

turneului internațional de la 
Verbler (Elveția), francezul Guy 
Forget l-a eliminat cu 7—6. 7—5 
pe iugoslavul Slobodan Zivojlno- 
vici, iar suedezul Peter Lundgren 
a cîștigat cu 6—4. 6—2 partida cu 
elvețianul Heinz Gunthardt.
• în turneul de la Washington, 

contînd pentru „Marele Premiu", 
francezul Thierry Tulasne l-a e- 
liminat cu 6—1, 6—3 pe suedezul 
Johan Carlsson, iar Andres Go
mez (Ecuador) a dispus cu 6—4, 
6—1 de Aaron Krickstein (S.U.A ).

TELEX • TELEX •
selecționat? provinciei Pukekohe, 
de cars a dispus cu 21—3 (6—3).

SĂRITURI • Campionul olim
pic Greg Louganis a devenit șl 
în acest an campion al S.U.A. 
cu 1 431,09 p la trambulină și
I 344,45 p, la platformă. La fe
mei, la trambulină, a cîștigat 
Michelle Mitchell — 1 033,14 p.

ȘAH • Turneul internațional 
de la Bienne (Elveția) a fost 
cîștigat de marele maestru sovie
tic Lev Polugaevski — cu 7 p din
II posibile, urmat de Lobron 
(R.F.G.), Cebalo (Iugoslavia), 
Hort (Cehoslovacia) — 6,5 p fie
care. V. Korcinoi, unul dintre 
favoriți, s-a clasat pe locul 10 — 
cu 5 p. In ultima rundă, Polu
gaevski a cîștigat la Hug, Lo
bron l-a învins pe Korcinoi și 
Cebalo pe Klinger.

VOLEI • In cadrul „Cupei Eli
berării", la Bratislava (echipe 
masculine): Brazilia — Cehoslova
cia 3—2, U.R.S.S. (juniori) — Un
garia 3—0, Polonia — România 
3—0 (8, 4, 6), Polonia — Unga
ria 3—0. Cehoslovacia — Româ
nia 3—2 (5, 12. —14, —14, 6). Bra
zilia — U.R.S.S. (juniori) 3—0.
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