
Finalele de volei (feminin si » 
masculin) — întreceri fru- 5 
moașe, viu disputate în â 
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REZULTATE DE VALOARE 
LA “NAȚIONALELE" DE ATLETISM

august

SPORT, TINEREȚE, ENTUZIASM
• Au lost stabilite 4 recorduri de seniori $i 3 de
junioare • Pentru prima Oiirâ, 14 noi campioni I

PE STADIONUL VOINȚA
Stadionul Voința din Capi

tală a găzduit, în aceste zile, 
o frumoasă competiție sportivă 
tradițională de masă : Cupa E- 
li berării la atletism, volei și 
fotbal. întrecerea, aflată la a 
25-a ediție, a reunit — timp 
de o săptămînă — numeroși 
tineri din mai toate cooperati
vele meșteșugărești bucureștene.

IN JUDEȚUL PRAHOVA, AMPLE
ÎNTRECERI SPORTIVE OMAGIALE

cu- 
cîteva din acțiunile 
organizate în județul 

în cinstea Zilei de 23

In scrisorile trimise redacției 
în această perioadă s-a aflat 
și aceea a corespondentului 
nostru din Ploiești, Octav Băl- 
ieanu, care ne aduce la 
noștință 
sportive

Prahova 
August.

ÎNTREPRINDEREA DE UTI
LAJ PETROLIER 1 MAI PLO
IEȘTI.' Asociația sportivă din 
această întreprindere — Praho
va (președinte M. Matache) — 
beneficiind de un complex 
sportiv mare, a organizat în 
cinstea Zilei Eliberării o serie 
de întreceri la nivel de secție 
sau inter-secții la diferite dis
cipline. La fotbal, de pildă, 
campionatul între secții, cu 18 
echipe, este în curs de desfă
șurare, Ia alte discipline s-a 
terminat și se știu cîștigătorii : 
volei (m) — Mecanică 8, (f) — 
Utilaj complex ; handbal (f) — 
Mecanic 2 și (m) Mecanic 6 : 
șah (echipe mixte) — Utilaj 
complex ; tenis de masă (echi
pe mixte) — Direcția comercia
lă ; tenis de cîmp (echipe 
mixte) — Mecanică 8. Pe pri
mele locuri în clasamentul in
tersecții al competiției : 1. Me- 
către Z, 2. Utilaj complex, 3. 
Mecanică 8, 4. Mecanică 6. 5. 
Mecanoenergelic, 6. Sculărie 
centrală.

Intre evidențiații competiției: 
R. Băluță (rabotor), V. Mari
nescu (inginer), M. Enuța 
(strungar), V. Cezar (mecanic), 
Ana Voicu (lăcătuș mecanic), 
Geta Toloancă (strungar), Vir
ginia Dolete (inginer).

A.S. PECO, aparținînd între
prinderii de transport, livrare 
produse petroliere — care și-a 
realizat- planul de producție pe 
primele 7 luni ale anului în 
proporție de 110 la sută — ,>» 
organizat, ne spunea președin
tele acestei asociații) A. Praho- 
veanu, o serie de întreceri la 
fotbal, tenis de masă, șah și 
volei, in cinstea marii sărbători 
din luna august". La compe
tițiile ce sînt în curs iau par
te oameni ai muncii din secți
ile întreprinderii și anume : 
Tclcajen, Aragaz, Atelierele de 
asamblare, Depozitul Ploiești, 
remareîndu-se pînă acum : teh
nicianul A. Mărgineanu, mais
trul S. Popovici, operatorul chi
mist D. Tănase, lăcătușul me
canic Liliana Popovici.

VOINȚA PLOIEȘTI, asociația 
sportivă a cooperatorilor meș
teșugari (președinte I. Cruceru), 
a fost deosebit de activă în a- 
ceastă perioadă, organizînd di
ferite întreceri sportive. La

■a
întrecerile de volei au fost 

fără îndoială „capul de afiș" 
al reuniunilor finale. Explica
bil dacă avem în vedere nu
mărul mare de echipe înscri
se, echilibrul valoric al forma
țiilor, multe dintre ele pe lo
curi fruntașe în cadrul Dacia- 
dei. A cîștigat, la băieți, echi
pa Elcctrobobinajul, după un 
meci aplaudat, cu cei de la 
Chimica. Marea învinsă : for
mația Cooperativei încălțămin
tea manuală, cu un sextet 
care, pînă în semifinale, în
cheia partidele cu 3—0, cu un 
căpitan de echipă care nu e 
altul decît Vasile Timariu, pre
ședintele Cooperativei încălță
mintea manuală, președintele 
asociației sportive.

La volei fete, cele mai bune 
s-au dovedit a fi sportivele de 
la Cooperativa Chimica. în fi
nală. ele au întrecut pe talen
tatele și ambițioasele jucătoare

Victor ENĂCHIOAIE

(Continuare în pag. 2-3)

Simbâtă seara s-a încheiat la 
Pitești ediția jubiliară, a 70-a 
a Campionatelor Naționale de 
atletism, o competiție reușită 
din multe puncte de vedere. 
Cu acest prilej au fost con
semnate numeroase rezultate 
bune și cîteva noi recorduri 
naționale de seniori și juniori.

Astfel, în cursa feminină de 
10 000 m, Elena Murgoci (Me
talul Tirgoviște) a parcurs cele 
25 de tururi de stadion în tim
pul de 32:24.69, mult superior 
recordului național al orăden- 
cei Doina Pop (33:35,25) din 
1985. Remarcabil a alergat și 
Viorica Gliican (Voința Tg. 
Jiu) cronometrată în 32:26,58. 
A treia s-a clasat Mariana Slă- 
ncscu (Poli Tim.) cu 33:43,35. 
La tineret: Anuța Cătună (CSS 
Bistrița) 34:07,13 — record na
țional de junioare, Iulia Negu
ră (Știința CFR Bacău) 36:29,23.

Un nou record național a 
fost înregistrat și în proba fe
minină de 5 km marș, Victoria 
Oprea (Voința Tg. Jiu) cu 
23:02,67.

Recorduri de junioare au ob
ținut Alina Astafci la săritura

în înălțime, cu 1,93 m (de faot 
ea sărise 1,94 m, dar la remă- 
surătoarea regulamentară șta
cheta se afla numai la 1,93 m) 
și Olga Uhliuc (Dinamo) cu 
17,64 m la aruncarea greutății.

Performanțe remarcabile au 
fost însă obținute la mai mul
te probe, de pildă la săritura 
în înălțime bărbați, de Sorin 
Matei (CSM — Univ. Craiova) 
2,31 m, Eug. Popescu (Steaua) 
2,31 m!, C-lin Militam (Steaua) 
2.28 m. La tineret: Cornel Bu
suioc (U—IMMR Cluj-Napoca) 
2,10 m, Gh. Eladc (CSM Ca
ransebeș) 2,10 m. La greutate 
femei, Mihacla Loghin a cîști- 
gat un nou titlu de campioană 
a țării cu 20,57 m. Bună și 
prestația următoarelor: Simona 
Andrușcă (IEFS) 19,50 m. I.i- 
via Simon (CSM Univ. Craio
va) 18.66 m. Tineret: 
liuc 17.64 m — rec.

Olga Uh- 
junioare.

Romeo VIL AR A

(Continuare in pag. 2-3)

GIMNASTA

(Continuare in pag. 2-3)

La handbal feminin

SfLH:ilONATADIVIZIONARÂ-HJ.ADA(lugoslavia)
DANIELA SILIVAS

ÎNVINGĂTOARE ÎN FRANȚA

• Azi, de la ora 17,30 formația oaspete Intilnește pe Rulmentul Brașov
BRAȘOV, 10 (prin telefon). 

Tn Sala Sporturilor din localita
te Selecționata divizionară fe
minină a tării noastre a susți
nut —, la capătul unei prime 
etape de pregătire — două 
jocuri amicale, deosebii de «- 
tile, în compania redutabilei 
formații iugoslave Halasz Jozef 
din orașul Ada. Pregătindu-și

cu minuțiozitate acțiunile ofen
sive, apărindu-se destul de bine 
și recuperînd multe mingi din 
care au inițiat contraatacuri 
încheiate cu goluri, handbalis
tele noastre au cîștigat ambele 
partide.

Vineri. Selecționata noastră 
divizionară a cîștigat cu 29—18 

5, 
4, 
2, 
1,

ULTIMELE MECIURI DE VERIFICARE ÎNAINTEA 
STARTULUI OFICIAL DE TOAMNĂ LA FOTBAL

• A trecut vacanța, a trecut și 
perioada de pregătiri. A mai 
rămas o săptămînă pînă la 
inaugurarea sezonului competi- 
țional de toamnă. Duminică, 
17 august, se vor disputa par
tidele primei etape a campio
natului național al Diviziei A, 
ediția 1986—1987. Un sezon de 
toamnă, cum s-a mai spus, 
deosebit de încărcat, pentru 
că la cele 17 etape de campio
nat se vor adăuga (Ie dorim 
cit... mai multe !) meciurile din 
cupele europene intercluburi 
(la care vor participa Steaua, 
Dinamo, Sportul Studențesc și 
Univ. Craiova), partidele re
prezentativelor țării în preli
minariile Campionatului Eu
ropean de seniori și tineret, 
precum și cele olimpice. Un 
sezon bogat și, în același timp, 
deosebit de angajant pentru 
fotbalul nostru.

Iată acum amănunte de la 
ultimele partide de pregătire, 
susținute sîmbătă și duminică.

in preajma buturilor echipei Autobuzul, rapidistul Goanță 
descurcă abil printre patru adversari deschizind scorul in finala 

Cupei Municipiului București
Foto : Aurel D. NEAGU

(18—8). Au înscris : Tîrcă 
Mozsj 4. Tache 4, Covaliue 
Marian 3. Cozma 2, Danilof 
Tiirok 2, Verigeanu 1. Lunca 
Popa 1, respectiv Galiiz 4, Bir- 
ghici 4, Toth 3, Giurovici 2, 
Virag 2, Kraicio 2, Vladovici 1.

Cel de al doilea meci, dispu
tat sîmbătă seara, a revenit 
handbalistelor noastre cu 36—22 
(20—G). Au înscris : Tache 7, 
Laszlo 6, Tîrcă 5, Danilof 4, 
Mozsi 3. Neică 3, Popa 2, But- 
nărașu 2. Boriceanu 2, Tiiriik 1, 
Romele 1, respectiv Galiiz 13, 
Birghici 5, Gabor 2, Giurovici 1, 
Virag 1.

Luni după-amiază. de la ora 
17.30, formația iugoslavă susține 
tot în localitate un meci in 
compania divizionarei Ă Rul
mentul Brașov.

Carol GRUIA — coresp.

ANTIBES. Sportivi din 13 
țări au luat parte la concursul 
internațional de gimnastică des
fășurat în Palatul sporturilor 
din această localitate franceză. 
Cei mai bine clasați și-au cu
cerit dreptul de a evolua peste 
două săplămini la întrecerile 
Cupei Mondiale, pe care o va 
găzdui capitala R.P; Chineze.

O evoluție cu totul remarca
bilă a avut tinăra gimnastă 
română DANIELA SILIVAȘ în
vingătoare in toate probele 
competiției. Astfel ea a cîști
gat concursul individual eoni- 
pus cu 39,05 p. (a fost urmată 
de cehoslovaca Bojanuku 
marana 
zoaica 
38.10 p) 
la cele 
19.20 p. 
19.70 p. 
— 19.80

întrecerea masculină 
nit gimnastului francez 
Barbieri cu 56,80 p. Cîștigătorii 
pe aparate : sol : Watanabe (Ja
ponia) 18,85 p, cal cu minere : 
Cairon (Franța) 19,40 p. inele : 
Barbieri 18,95 p. sărituri : Yong 
(R.P. Chineză) 19,20 p. para
lele : Fritsche (R.D.G.) 18.90 p. 
bară : Barbieri 19.55 p.

Dc- 
cu 38.35 o si franțiA 
Sandrine Villane cu 
clasîndu-se prima și 

patru aparate : sărituri 
paralele inegale — 

birnă — 19.70
P.

p și sol

a reve- 
Laurcnt

TURNEELE INTERNAȚIONALE DE ȘAH
DE LA HERCULANE Șl RM. VILCEA

FEROVIARII, ÎHVIflGĂTORI IN CUPA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
Sîmbătă, în finală, Rapid — Autobuzul 2-0 [1-0]

Devenită tradițională, compe
tiția fotbalistică care prefațea
ză deschiderea sezonului de 
toamnă, dotată cu Cupa Muni
cipiului București, aflată la cea 
de a 20-a ediție, a revenit în 
acest an, conform așteptărilor,

echipei Rapid, 
jubiliară, care 
sîmbătă, pe stadionul Giulești, 
și care a angrenat cinci forma
ții din Capitală — Rapid (Div. 
A), Autobuzul (proaspăt promo
vată în Div. B), Progresul-Vul-

Această ediție 
s-a încheiat.

can (deținătoarea trofeului de 
anul trecut). Automatica și Me
canică Fjnă Steaua, din Divizia 
B, a oferit dispute echilibrate, 
viu disputate. Actuala ediție a 
fost dominată clar de echipa 
feroviară 
a șaptea 
ea avînd 
tehnică

(care cîștigă pentru 
oară frumosul trofeu), 
o pregătire fizică și 
superioare celorlalte

Aurel PĂPĂDIE

(Continuare in pag. 2-3)

HERCULANE — 
runda 

în
de șah de 
Petrova a 
Fischdick 

pe J,c- 
Stanciu a pierdut 

Nuțu. Matveeva a cîștigat 
Bădulescu, iar Polihroniade 
remizat cu Somonova. F 
Swieczik — Mureșan a 
amina tă.

în clasament conduce Svet
lana Matveeva (U.R.S.S.). cu 4 
p., urmată de Cristina 
dulescu (România) — 3,5 
Annett Wagner (R.D. Germană) 
și Lidia Semenova (U.R.S.S.), 
cite 3 p.

RM. VÎLCEA (Agerpres). — 
Festivalul șahist vilcean a

BĂILE 
(Agerpres). 
a 5-a 
ternațional 
la Băile Herculane, 
învins-o pe Boicu. 
pe Ghindă. Wagner 
man.

- în 
a turneului 

feminin

la 
la 
a 

Partida 
i fost

Bă-
P-.

continuat, la Căiimănești—Că- 
citilala, cu disputarea partide
lor din runda a 7-a.

în turneul internațional, pe 
primul loc al clasamentului se 
află Mladen Jivkovicî (Iugo
slavia). cu 6 p„ urmat de Oti- 
liu Berechet (România). Wolf
gang Ott (K.F. Germania), Gus
tav Tomani (România). 
Abel (Ungaria) și Jiri 
(Cehoslovacia) — cu cile 
Rezultate înregistrate în 
a 7-a : Jivkovicî — Moise 1—0 ; 
Tomani — Soare 1—0 ; Armaș 
— Ott remiză ; Berechet — 
Mihai Ionescu 1—0.

In concursul ..open1’ conduce 
Cristian Olimid (Politehnica 
București) — 6.5 p., urmat de 
Liviu Lung (Electromotor Ti
mișoara) — 6 p.

La jos 
Jucka 
5.5 p. 
runda



AUGUST

SPORT, TINEREȚE, ENTUZIASM
PE STADIONUL VOINȚA

(Urmare din pag. 1)

de la Cooperativa Arta popula
ră, cele mai în formă volei- 
o. J ste din ech;pa c șligîia.re 
Iiind Elena Profir (operator 
chimist) și Eleonora Așieleanu 
(tehnician). Le-au felicitat nu
meroșii suporteri de la „Chi
mia".

IN JUDEȚUL PRAHOVA, AMPLE
întreceri sportive omagiale
(Urmare din pag. 1)

una din discipline — fotbal — 
în care au fost angrenate 8 e- 
chipe ale cooperativelor mește
șugărești s-a și încheiat între
cerea, pe primele trei locuri si- 
tuîndu-se : 1. Coop. Telepreci- 
zîa, 2. Coop. Electrometalica. 3. 
Coop. Constructorul.

în curs de desfășurare, bu- 
curîndu-se de interes în rîndul 
participanților sînt alte între
ceri la popice (8 echipe mixte), 
minifotbal, tenis de masă, volei 
și activități turistice (numai în 
ultima duminică au plecat în
tr-o excursie la Predeal peste 
200 de cooperatori și familiile 
lor).

Maria Savu — cu rezultate bu
ne și în paralel cu a lucrărilor 
pentru eliberarea terenurilor, 
insămînțarea culturilor duble, 
întreținerea culturii grădinilor, 
lucrări pentru culturile de toam
nă tinerii din comuna noastră 
au găsit timp și pentru a face 
sport, a se destinde prin- el". 
Așa se explică organizarea unor 
întreceri — la fotbal, handbal 
și tenis de masă — în comuna 
Berceni (dar și în satele res
pective : Corlătești, Cătunu,
Moara Nouă) dedicate Zilei de 
23 August. între animatorii miș
cării sportive din această co
mună se numără învățătorul A. 
Muscalu, președintele C.A.P. G. 
Buzeș, N. Goanță și F. Buco- 
veanu.

Cum se aștepta, fotbaliștii de 
la „Tehnometalica" au încheiat 
neînvinși această frumoasă 
trecere dedicată 
August. Mai bine 
proape în fiecare 
rele libere, aici 
de la Pipera), 
finala cu echipa 
Avîntul îmbrăcămintei. în sfîr- 
șit, fa atletism, cei care s-au 
clasat pe primele locuri au fost: 
100 m. — Elena Profir (Chi
mica), greutate — Elena Ca- 
zacu (Arta populară), lungime 
— Paulina Bora (Chimica); 
băieți : 100 m — Nicolae Nițu 
(Electrobobina.iul), lungime — 
Adrian Hie (UCECOM), greu
tate — Ionul Berteșteanu (E- 
lectrobobinajul)

Cum aminteam. Ia aceste fru
moase întreceri dotate cu „Cupa 
Eliberării'' 
roși 
flat, . ,____
brii cooperativelor meșteșugă
rești '____
încălțămintei etc. Pe celelalte 
terenuri. într-o întrecere non
stop ; elevii aflati în vacanță, 
copiii din noul cartier al Â- 
viației, cu acces permanent pe 
stadionul Voința. în fata foi
lor de concurs : instructorii 
sportivi ai clubului organizator: 
Adriana Boem, Mihaela Uie, 
Elena Ciobanu, Tatiana Popes

cu, Mircea Fornino (șeful bazei).

în-
23Zilei de 

pregătiți (a- 
zi vin, în 
pe stadionul 
ei cîștigînd 
Cooperativei

o-

au participat nume- 
cooperatori. S-au mai a- 
așadar, în întreceri mem-

Sporul, Prestarea, Arta

I

a
f

în campionatul de dirt-track al se

UN „PODIUM" PENTRU MAI MULȚI CANDID

ȘCOALA GENERALA NR. 3 
PLOIEȘTI este una dintre uni
tățile școlare (directoare Maria
na Ionescu), cu elevi angre
nați în această perioadă în mul
te activități sportive. — 
lua parte la marea serbare ce 
se 
Ploiești, dar, în același timp, 
s-au întrecut în cadrul 
competiții interne, pe clase, 
diferite discipline pentru 
trofeu pus 
August. La 
a Vil-a B, la handbal fete 
a Vl-a E.
tenis de cîmp și atletism între
cerile continuă. Sînt de pe a- 
cum și cîțiva evidențiați între 
participant!, pentru rezultatele 
obținute : Ioana Danielenca,
Corina Andrei, Constanta loan, 
L. Mihai, C. Anghel, M. Hara- 
bă. O notă frumoasă pentru 
profesorii de educație fizică de 
aici : C. Danielenca și S. Io
nescu

Ei vor

va organiza în municipiul

unor 
la 

un
23
cl. 
cl. 

la ten's de masă,

în joc : Cupa 
fotbal a cîștigat

COMDNA BERCENI are oa
meni harnici și, în același timp, 
mari iubitori de sport. „După 
încheierea secerișului culturilor 
păioase — ne spunea primarul

Campionatul republican de 
dirt-track, rezervat seniorilor, 
se îndreaptă spre final. Ajun
să la etapa a 4-a (mai sînt de 
disputat 3 runde), cea mai im
portantă competiție a motoci- 
cliștilor care pilotează mașini 
fără sistem de frînă a conti
nuat vineri pe stadionul Vo
ința din Sibiu în prezența a 
aproximativ 5 000 de spectatori

Deși în deplasare, bucurește- 
nii au dominat reuniunea, ste- 
listul S. Postolache și metalur
gistul D. Gașpar, principalii 
candidați la titlu, dînd culoare 
tuturor manșelor în care au 
luat startul. De data aceasta, 
ei au avut adversari neaștep
tat de puternici. In primul 
rînd, veteranul concurențelor 
M. Dobre, „bătrînul necesar" 
de care tinerii coechipieri de 
la Metalul București au atîta 
nevoie,__și-a regăsit combativi- 

fiind la un 
r—_ __ ______ : de etapă
pînă în penultima manșă (a 
19-a), cînd D. Gașpar a reușit 
să-1 depășească doar în apro
piere de sosire. Apoi, hotărîți 
să se mențină în lupta pentru, 
un loc pe podium, N. Puravcț, 
A. Hack, D. Stoica și S. Ghibu, 
de forțe sensiibil egale, au o- 
ferit confruntări de angaja
ment total, unii reușind să a-

tatea dC -oltadată, 
pas <S> o <?=torie

cumuleze în final același nu
măr de puncte. Alături de a- 
lergători cu ștate mai vechi 
de activitate, reprezentanții 
generației tinere — D. Bogdan, 
Gh. Stânei, M. Agrișan și, în 
mai mică măsură, L. Mair — au 
ținut în... șah pe multi favo- 
riți, ridicînd la cotă maximă 

■ replica consacraților, fapt ex
plicabil prin dorința de afirma
re a .celor care vin“. 
sfera reuniunii a fost 
atît 
tori 
cut 
alții 
sau
turile depuse, n-au putut să se 
desprindă încă dintr-o eclipsă 
de formă care începe să îngri
joreze

Pînă la manșa directă (a 15-a), 
cei doi piloți 
S. Postolachc- și 
avut situații în 
jucat cu puncte 
mul, într-o tentativă de 
cere, l-a jenat evident pe 
Stoica, fiind exclus din manșă 
pentru mers periculos, iar ce
lălalt a forțat peste puterile 
sale într-o turnantă și a... scă
pat motocicleta, răsturnîndu-se.

Atmo- 
adesea 
alergă- 
cunos-

de incitantă, îneît 
al căror nivel era 
s-au întrecut pe sine, iar 
ca M. Soaită, S. Halagian 
G. Scarlet, cu toate efor-

de prim-plan 
D. Gașpar, au 

care s-au... 
prețoase : pri- 

tre* 
D.

La budapesta, „Cupa Ramovill" ia ciclism
. .. ..   .—- ..   ..—,—.—.................. ...

COMPORTARE REMARCABILA A VITEZIȘTILOR NOȘTRI
din 
în-

pe velodromul 
s-au desfășurat 

prilejuite de „Cupa 
la care au partici- 

români.
urmărire indivi- 
4 000 m, Vasile 
compania unor

Recent, 
Budapesta 
trecerile 
Ramovill“, 
pat și cicliști

în proba de 
duală seniori. 
Mitrache, 
sportivi 
pionatele 

' tati pe 
avut o 
lă. clasîndu-se pe locul 2, cu 
timpul de 4 :53,30, performan
tă cu care-și îmbunătățește cu 
aproape 2 secunde cei mai bun 
timp — 4:55,08 realizat la 1 oc
tombrie 1985 (rezultatul nu
poate constitui un nou record 
national, deoarece, conform
regulamentului, ciclistul trebu
ie să fie singur pe velodrom.

in
participanti la Cam- 

Mondiale, bine co- 
plan international, a 
comportare remarcabi-

iar 
M. 
blu 
nya 
urmărire individuală și 
chipe, 
acesta în proba
V. Mitrache (antrenat de Nico- 
lae Voicu și Ștefan Lemîndro- 
iu) dă măsura realului său ta
lent si seriozității în pregăti
re, atît în cursele pe șosea, 
cît. mai ales, în cele pe velo
drom. îl așteptăm cu încrede
re, pe el și colegii săi, în vii
toarele evoluții, 
Campionatele ______
20—21 septembrie, de 
zanlik. Bulgaria.

întrecerea rezervată 
lor. desfășurată pe 
distantă. a prilejuit

în finală el a alergat cu 
Somogyi — Ungaria). Du- 
canfpion balcanic. la Ko- 
(Turcia) în probele de 

pe e- 
campion national anul 

de semifond,

mai ales la 
Balcanice din 

la Ka-

echipe- 
aceeași 

o nouă

evoluție bună a 
lor noștri (V. 
Mărginean, Oct. 
Mitu) clasați 1 
timpul de 5 : 03,00, după echi
pele Ungariei — 4 :52,18 și 
Cehoslovaciei — 5 : 00,53.

Proba de viteză a avut pe 
podium și doi cicliști- români : 
C. Ciulei (locul 2) si I. Geor
ge (locul 3), primul fiind re
prezentantul țării gazdă, Z. 
Liptak. Un alt pistard român, 
M, Mărginean, in proba cu a- 
ditiune de puncte (30 de tu
re) a ocupat locul 4, avînd un 
tur avans. ■

Deci, o comportare remarca
bilă a cicliștilor noștri (antrenor 
Ioan Vasile).

i reprezșntanți- 
Mitrache, M. 
Tudorache, P. 

pe locul, 3 cu

Horațîu SIMA

REZULTATE DE VALOARE LA
(Urmare din pag. 1)

Floarea Vieru (CSM Univ. 
Craiova) 15,55 m.

Văii Ionescu și-a onorat car
tea de vizită cu un rezultat de 
7,03 m, Ia săritura în lungi
me. Pe locurile următoare ale 

* podiumului două atlete mai 
puțin așteptate, ploieșteanca 
Mi reia Dulgheru (Prahova) 
6,59 m și băcăuanca Gabriela 
Scnchea (Sport Club) 6,30 m. 
Acestea din urmă au fost pri
mele clasate la tineret. Dina- 
movista Daniela Costian a cîș
tigat primul său titlu de cam
pioană națională de senioare la 

le-a în- 
Ionescu- 
Craiova) 
Neamțu 
tineret: 

54,18 m.

disc, cu 68,52 m. Ea 
trecut pe Mariana 
Lengye! (CSM Univ, 
64.60 m și Elisabeta 
(IEFS) 64.08 m. La 
Vieru 54,32 m, Uhliuc

Surprinzătoare victoriile Ilin- 
căi Mitrea la 800 m și 1500 m, 
a lui Marcel Târle la arunca
rea discului, Victor Iacoban la 
800 m, Corneliu Scurt la 5000 m 
și chiar Daniel Ciobanu, 
frumoasă revenire, la 
Au înregistrat succesele 
tate Cristieana Matei,

în 
triplu, 
scon-

Zorgo Raduly la suliță 
după multe emoții și 
din ultima încercare), 
Toboc la 400 mg, Mihaela Po- 
găceanu la 100 mg și Aurel Aș
tilean la decatlon, cu un pro
mițător record personal.

Dar iată cîteva dintre rezultatele 
înregistrate pe pista piteșteană : 
BĂRBAȚI : 200 m : c-tin Ivan 
(U-IMMR Cluj-Napoca) 21,28, I. 
Sandu (Constr. Arad) 21,47, Ro
meo Drăgușanu (St. Roșu Brașov) 
21,83. Tineret : Gabriel Văidean 
(Steaua) 21,86, Dorin Muresan 
(CSSA Cluj-Napoca) 21,88 ; 800
m : Victor Iacoban (CSM Sucea
va) 1:48,54, Marian Rădos (Dina
mo) 1:49,31. Nic. Gombocz (CSM 
Sf. Gheorghe) 1:49,46. Tineret : 
Gombocz 1:49,46, C-tin Albină 
(Steaua) 1:49,53 ; 5 000 m : corne
liu Scurt (St. Roșu 
14:10,81, Ilie Elena 14:11,26, 
Barbu (ambii de Ia 5 
14:12,05. Tineret ; Elena 
Gh. Tomoioagă (Steaua) 14:34,61 : 
400 mg : Horia Toboc 
51,81. C-tin Irimescu (Știința CFR 
Bc.) 52,09. Gh. Soare (Steaua) 
53,16. Tineret : Soare 53,16, Mugur 
Mateescu (CSȘ 4 Buc.) 53,85 : 
triplu : Danie! Ciobanu (Dinamo) 
16,73 m, Mihai Ene (Constr. A- 
rad) 16,60 m, Bedros Bedrosian 
(Victoria) 16,30 m. Tineret : Cio
banu 16,73 m, Marius Visarion 
rninamo) 15,56 m ; disc : Marcel

(dar 
numai 
Horia

Brașov) 
, Aug. 
Steaua) 
14:11,26,

(Steaua)

„NAȚIONALELE
Târle (CSM Zalău) 62,12 m, Ion 
Zamfirache (Dinamo) 60,78 m, Io
sif Nagy (Steaua) 60,48 m. Ti
neret : Târle 62,12 m, Coste] Gra- 
su (Dinamo) 52,48 m ;
Nicolae Bîndar (Metalul)
m, Albert Meheș 
Craiova) 69,82 m, 
(Tricolor Oradea) 
Fazekaș 68,88 m.
(CSSA Craiova) 63,00 m ; deca
tlon : Aurel Aștilean (U-IMMK 
Cluj-Napoca) 7714 p, C-tin Hali- 
chias (Prahova PI.) 7413 p, Ion 
Buligă (Victoria) 7064 p. Tineret: 
Claudiu Popa (Dinamo) 6696 p, 
Marius Păuna (CSS 4) 5409 p ;
4 X 100 m . Constructorul Arad 
40,98, Steaua I 41,00, Steaua II 42,37. 
Tineret : Steaua II 42,37, Voința 
42,64 ; 4 X 400 m Î Steaua I 
3:14,86, U-IMMR Cluj-Napoca 
3:16,23, Steaua II 3:19,90. Tineret: 
Steaua II 3:19 90, Voința 3:23,54 ;
1 500 m : Constantin Roșu 3:44,37, 
C-tin Gavrilă 3:47,01, 
bu (toți de la Steaua) 
neret : Gavrilă 3:47,01, 
bre (Steaua) 3:47,94.

DE ATLETISM
ciocan î 

74,64 
(CSM Univ. 

Mircea Fazekaș 
68,88. Tineret : 
Eleodor Roșea

Aug. Bar- 
3:47,30. Ti- 
D-tru Do-

LinaFEMEI : 200 m : Elena 
(Steaua) 23,43, lolanda Oanță (Ra
pid) 23.45, Ramona Steiei “ ' 
Timiș.) 23,63. Tineret : Steiei 23,63, 
Marilena Lazăr (Rapid) 24,06 ; 
805 m : Ilinca Mitrea (CSM Univ. 
r—”ova> 1:59.71, Mitica Junghiatu 
(Metalul) 2:00,52, Ella 
(Minerul Deva) 2:01,17. Tineret: 
Maria Pîntea (Gloria

(Poli

Kovacs

2 :02,04, 
bozia) 
trea 4:13,93, 
(CSM Univ. Craiova) 4:15,53, Pin
tea 4:16,39. Tineret : Pîntea
4:16,39 ; 100 mg : Mihaela Pogâ- 
ceanu (Rapid) 12,90, Liliana Năs- 
tase (CSU Galați) 13,03, Daniela 
Bizbac (Victoria) 13,55. Tineret: 
Bizbac 13,55, Daniela Neaga (Vii
torul) 14,25 ; 400 mg : Cristieana 
Matei (CSM Univ. Craiova) " 
N.ic. Câruțașu (Dinamo) 
Camelia Jianu (Voința 
57,30. Tineret : Jianu 57,30, 
Buhuși (CSM Univ.
58,99 ; înălțime : Alina 
(Steaua) 1,93 m — record junioa
re, Monica Matei (Victoria) 
m. Elena Schromm (Rapid) 
m. Tineret : Astafei 1,93 m, 
tensla Iancu (Dacia Pitești) __
m ; suliță : Eva Zorgo-R.iduly
(U-IMMR Cluj-Napoca) 57,98 tr< 
Cristina Dobrinoiu (Muscelul C- 
lung) 57,84 m, Mihaela Nlcoară 
(CSM Univ. Craiova) 56,50 m. Ti
neret : Erika Hiriț 54,90 m, Auri
ca Bujniță (ambele de la Dina
mo) 54,24 m ; 4 X 100 m : Rapid 
45.28, Politehnica Timiș. 47.14, CS 
Brăila 47,77. Ultimele două sînt 
primele la tineret ; 4 X 400 m : 
Rapid 3:33,42, Metalul 3:44.26, CSM 
Univ. Craiova 3:46,14. Tineret : 
CSM univ. II Craiova 3:47,17, ess 
Roman 3:47,97.

Tudorița Chidu (CS Slo- 
2:03,41 ; 1 500 m : II. Mi-

Margareta Keszeg

55,05.
56,43, 

BUC.) 
Alina 

Craiova) 
Astafei

1,83
1.86 
Or-
1,33

Aceste 
poziții 
cursul 
toate 
rect < 
două 
generf 
lupta

CLA
Pu 
Dc
Ga 
H< 

S.

N. 
M.
O. 
A.
5.
6. D. ! 
genera 
51 p, 
Ghibu 
bre 44 
6. A. J

Corp 
princij 
metror 
cretart 
vut o 
ganiza 
irepro: 
Voința 
Ilanea 
are lo 
din C 
câmpie

in Cupa F. R

CÎST1GĂT0R1 AI TURNEULUI
• Dianc samungi-Teodora TacUc

învuigaiori in iinalclc
competiție reușită — Cupa 
Tenis — rezervată senio

rilor și senioarelor (dar in 
concurs au fost admiri și ju
niori), s-a încheiat pe terenu
rile frumosului complex al Li
ceului 
Ploiești, 
detașat 
care ar 
xemplu 
de mare însemnătate 
faptul că a lansat un jucător, 
George Cosac, care poate 
veni Citii tenisului nostru 
performantă

Să consemnăm, deci, 
teva rinduri derularea 
de simplu masculin, pe 
și-au disputat-o George Cosac 
(transferat la Dinamo Brașov, 
dar a evoluat sub culorile clu
bului care l-a depistat și for
mat ca performer, CSȘ 2 Con
stanța) și Silviu Gorgan (Stea
ua). La capătul unui meci 
deosebit de frumos, jucat între 
doi tineri de o modestie remar
cabilă, George Cosac a cîștigat 
cu 6—2, 7—5. învingătorul a
demonstrat că și-a însușit des
tul de bine tehnica unei largi 
game de lovituri, are o bună 
pregătire fizică și servicii pu
ternice, bine plasate, ceea ce 
i-a adus mulți ași. Practicînd 
un joc eminamente ofensiv, cu 
veniri inspirate la fileu. din 
care a punctat cu stingă și cu 
dreapta, voleurile fiind trimise 
în unghiuri dificile pentru Gor
gan, Cosac a produs o bună 
impresie.

Sintem sonvinși că federația 
de resort, ca și antrenorul e- 
chipei naționale, îi vor urmări și 
îndruma evoluția. învinsul din 
finală, Gorgan, a 
în setul al doilea 
(destul de bine) 
retururi ale lui Cosac.

în finala de simplu feminin 
Daniela Moise (Steaua) a cîș
tigat

O
F.R.

industrial nr. 4 din 
Această întrecere s-a 
printr-o organizare 

putea fi luată ca 
și — amănuntul este 

prin

e-

de- 
de

cî-în 
finalei 

care

in fața 
ne Te< 
condus 
Tache 
(3-4), 
dar ce 
mult i

< 
ruri. I 
pentru 
mult d 
să-și i 
le, pi 
dificul: 

In 
cu li n : 
Daniel 
rești) 
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minin 
dora T 
ne, M< 
mo P

mits

reușit abia 
să facă fată 
puternicelor

(pe merii) eu 6—4, 6—4

încă 
gonul 
unui 
din (a 
dezvăl 
vităti 
de de: 
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10T0-PR0N0SP0RT INFORMEAZĂ LOZ

EXTRAGEREA I : 14 30 7 20

II-a : 67a

III-a : 15a

FOND TOTAL

EXTRAGEREA
64 27 5

EXTRAGEREA
43 60 39

NUMERELE EXTRASE
LA TRAGEREA „LOTO 2“ 

DIN 10 AUGUST 1986

ÎN PLIC

DE CÎȘTI- 
GURI : 624.808 lei, din care 
26.932 lei, report la catego
ria 1.

*

A
*

Juca ti la „LOZUL 
AUTOTURISMELOR" 
emisiune limitată, ca
re atribuie ciștigur 
din fond special a! 
A. S. LOTO-PRONO- 
SPORT. Fiecare I02 
vă deschide calea că
tre noi satisfacții.

DINCOLO DE O.•u
foști per-Am mal scris despre cazurile c’md

former! au copii care le calcă pe urme. Povestea 
cu „așchia și trunchiul" se adeverește și in lu
mea sportului nostru național, oină. La recenta 
finală pe țară a celei de-a 28-a ediții a ..Cupei 
Pionierului*', desfășurată pe Stadionul 
gust" din Mangalia, mai mulți copii 
ne-au atras atenția că au pornit pe 
părinților.

Fără a constitui o simplă coin
cidență de nume, în echipele ca
lificate în turneul final au evo- 

. luat Petrică și Vasile Jemna ($c. 
gen. Frasin, jud. Suceava). Cristinel 
și Petru Achilăriței (Șc gen. Vo- 
rona Mare, jud Botoșani), Laurențiu 
tru Enache (Șc. gen. Suroaia, jud. Vrancea), TitJ 
și Ghenea Bidu (Șc. gen. Ciobanu. jud. constan
ța), Ionuț și Victor Dumitru (Șc. get. 135 C'ii'-lla. 
Sectorul Agricol Ilfov), Mihai și Viorel Hodo
rogea (Șc. gen. Turnu Roșu, jud, Sibiu' — aceștia 
fiind numai o parte din jucătorii proveniți din 
aceleași familii care au figurat pe foile de ar

„23 Au- 
ca oricînd 

drumul...

SIMPLA C(
bltraj. Oinlștii frați au 
rută în rîndul conducătoi 
flmplat ? La un moment 
ții Petru ?i Constantin 
de bază ai echipei Școlii 
aflată la „bătaia mingii- 
de ducere, arbitrul l-a 1 
du-i-se : „Ce cauți 

prins la. 
a surprit 
prezenți : 
fost prin: 
măn, cart 
confirmat 
publieulu.

Am aflat de la ,.mo< 
că — fiind conștienți că 
de antrenament pentru ■ 
pele de seniori — mult, 
jucători fac un progran 
tire, sub atenta suprave 
cializați în materie

și Dumi-



MECIURI AMICALE

irivat de 
inele con- 
olache, cu 
îuelul di- 
a pierdut 
asamentul I 
> astfel 8

r
• ••PREGĂTIRI... A... B• ••

ipă — 1.
13 p, 2.

13 p, 3.
12 p, 4. 

u) 12 p, 
rua) 10 p, 
jiu) 10 p; 
'ostolachc

p, 3. S
M. Do- 

reț 43 p,

(arbitru 
I, crono- 
ea, se- 
țu) a a-

iar or- 
I a fost 
le A.S. 
r — A. 
,ra 16,30,
Metalul 

a 5-a a 
>ri.

•seu

I
I
I
I
I
I
I

ac !

OTELUL SALATI
<Jna dintre cele mai mari șl 

mai calde inimi fotbalistice, 
Galațiul, revine tn prima di
vizie ! Victoria reputată de 
Oțelul, care aduce o mult dorită 
satisfacție generosului public 
din marele oraș de la Dunăre 
reprezintă o binevenită fortifi
care pentru fotbalul nostru.
Pentru că puternica unitate
sportivă a marelui combinai 
poate aduce Întregului eșalon
al performanței un element di
namic, pe care întreaga evoluție 
a echipei, antrenată de C. Rădu- 
lescu și I. Sdrobiș, în autoritara 
ei cursă spre prima scenă, l-a 
lăsat să se întrevadă.

— lată-vă in Divizia A, acolo 
unde Galațiul a mai fost, dar 
Oțelul vine pentru intiia oară. 
Cum priviți această premieră 
pentru clubul dvs.? Iată în
trebarea adresată președintelui 
clubului, Victor Vasilache.

— Noi am simțit permanent 
însuflețirea miilor de suporteri 
al echipei, în marea majoritate 
oameni ai muncii din Combinat.

FRUMOASE (șj justificate} AMBIJH

)l)l)j(

iureș te- 
□ise a 
J set.
1 gherr 

unul.
a fost

I

1
I

Parcă ne împingeau, prin entu
ziasmul lor, spre o angajare 
exemplară în dificila misiune a 
obținerii intrării în prima divizie. 
Orașul nostru rămîne un mare 
pasionat al fotbalului, al sportu
lui în general. Și nici noi nu ducem 
lipsă de spectatori. Cred chiar 
că moderna noastră bază se va 
arăta 
care 
Luata 
am 
clară, 
noastră nu 
porterii 
partide 
ge că 
tru în 
pionat 
vreme 
măsurile 
gosbodari 
Stadxonu?
ven tabiJe

țialul psihic al unei echipe. Și 
acest lucru poate conta foarte 
mult în felul cum vom demara. 
Pentru că, pentru o debutantă 
tn A cum este Oțelul, startul 
va fi foarte important. Un ase
menea moral bun, nu vreau să 
uit nici un moment acest lucru, 
s-a alimentat și din sprijinul' 
entuziast al publicului, public 
cu adevărat pasionat de fotbal, 
care nu își alege meciurile, ci 
este etapă de etapă lîngă echipă. 
Nu trebuie de fel să neglijăm 
nici condițiile de care se bucură 
echipa noastră, condiții demne 
de marea unitate economică pe 
care o reprezintă în primul 
eșalon fotbalistic al țării.

— Gălățenii, și nu numai ei, 
așteaptă acum informații la zi 
despre Oțelul...

— Săptămînilor de pregătire 
intensă le-au urmat partidele de, 
verificare : 4—1 cu Tractorul, 4—1 
cu Gloria Buzău — ambele în ca
drul „Memorialului ’Ștefan Filo- 
te“ de la Brăila. 3—0 cu F.C.M. 
Progresul Brăila, 7—0 cu Unirea Di
namo Focșani, iar partida de du
minică, cu F.C. Constanța, a înche
iat seria acestor partide în care 
am rulat, se înțelege, tot lotul pe 
care îl avem la dispoziție. Nou
tățile din acest grup de ju

cători se numesc Popa (de la 
5.C. Bacău), Agiu (Rapid) și 
Mihuț (F.C. Bihor). Sîntem încă 
în discuții pentru eventuala 
transferare a unor jucători din 
divizia secundă. în rest, cei 
eu care am parcurs drumul de 
intrare în „A“, adică : Călugăru, 
Dinu — C. Stan, Băjenaru, An- 
Țhelinei, G. Popescu, Dumitru — 
M. Stan, Burcea, Ciurea, Rotaru, 
Hanghiuc, Posmat — Vaișcovîci, 
Antohi, Kalea. Stamate, Timofi.

— Ce dorințe ai avea pentru 
o deplină reușită în lunga și 
dificila cursă care începe du
minică ?

— Aș vrea să putem juca la 
fel de constructiv, de deschis, 
preocupîndu-ne de atac în pri
mul rînd, cum am făcut-o în 
„B“. Aș fi îneîntat ca și Oțelul 
să dea selecționabili țării, mă 
gîndesc la Anghelinei, la Vaișco—- 
viei. Sper ca Antohi să redevină 
golgeterul de temut ; iată, cu 
focșenenii, a marcat cinci goluri, 
ca Ralea să se încadreze cît 
mai perfect în mecanismul nos
tru. într-un cuvînt îmi doresc 
să justificăm pe deplin a- 
jungerea noastră între primele 
18 echipe ale țării.

— Mult succes !
- Ef. I. -

neîncăpătoare la jocurile 
vin. încă din B ea era 
cu asalt. Ne bucurăm că 
realizat o promovare 
categorică și că echipa 

i-a dezamăgit pe su- 
ei, oferindu-le multe 

spectaculoase. Se ințele- 
pregătirea debutului 
cel 
al 
și

MULTE NUME NOI LA C.S. TÎRGOVISTE

mai Important 
tării a început 
ea a înglobat 
pe care niște 

trebuie _ să 
a fost supos 
toaSete prrrxi

i nos- 
cam- 

din 
toate 
buni 

ia

a Elevii antrenorilor Cornel 
Dinu și Gheorghe Becheanu 
și-au încheiat vacanța la 14 iulie, 
dată la care formația tirgovi$- 
teană și-a reluat pregătirile 
Dacă cuplul de antrenori a rtrr.as 
neschimbat față de ediția trecssi 
a campionatului, in Sccx.'
de jucători a suferit 
modificări > Clubul s-a 
de Baieea (care a revcMfc 1B 
Dinamo Buearesxi. Mew-» m

ra un so.âveraj eirt 
suficient, cred eu. 

oespre spiritul ofensiv care • ne-a 
animat. un asemenea sezon
competițJonaJ fortifică poten-

AURUL BRAD DOREȘTE
SA RĂMiNĂ PRINTRE

FRUNTAȘE

>rtaj ELEVI CARE AU DESCOPERIT
ÎECRETE ALE TRAGERII LA TINTĂ

po li
ni — 
derne 
ne-a 
acti- 
curs 

îdințe 
1 Ta
le tir 
il de

calificativele obținuteîoare, _____________ iiju^
dîndu-le speranțe pentru'con- 
rursurile viitoare

De la responsabilul pregă
tirii Georgel Constantin aflăm 
despre existența unui program 
variat, ce a împletit armonios 
orele de pregătire tehnică cu 
cele de relaxare. Zilnic, au a-

responsabilul pregă-

■ ■ n

căci,
»

surilor Olimpice" 
cîțiva kilometri se află satul 
lui George Plagino, primul par
ticipant român la Jocurile O- 
limplce, în 1900. Pe parcursul 
celor 12 zile, elevii și-au însu
șit numeroase noțiuni de spe
cialitate — balistică, topografie, 
reguli de comportare în poli-

la

e de 
ci pat

tra- 
după 
e că 
deții 
ături 
Foc- 
3răi- 
ăgâ-

i
i
i
I

mai puternică, in cadrul ei 
activînd multe vechi divizionare 
A • Pentru abordarea noului 
sezon competițlonal, Aurul Brad 
șl-a adunat jucătorii la 21 iulie, 
dată la care a șl început prepa
rativele. La conducerea tehnică 
a echipei se află Ladislau Vlad, 
care va fi ajutat de Mihai Toth 
și Florea Merlă, ultimul revenit 
la echipă și ca jucător, după 
ce a evoluat în sezonul trecut 
la Jiul Petroșani « Care sînt 
noutățile din cadrul lotului ? Au 
fost transferați jucătorii Ștef, 
de la Corvinul Hunedoara, Cigan, 
de la Minerul Orașul dr. Petru 
Groza, și ștefan, de la Minerul 
Ghelar. Alături de aceștia au 
fost promovate, din pepiniera 
proprie, cîteva elemente talenta
te, juniorii Steluță, Circo și 
Pintea. Din sezonul viitor sub 
culorile Aurului nu va mal
evolua Bodea, căruia 1 s-a dat 
dezlegare pentru Minerul Orașul 
dr. Petru Groza • Pînă acum 
formația din Brad nu a susținut 
deeît două partide cu caracter 
de verificare, ambele cîștigate 
de elevii antrenorului L. Vlad : 
1—0 cu divizionara C Metalurgis
tul Cițgir, și tot 1—0 cu colega 
de serie C.S.M. Reșița. Pînă la 
startul noului sezon Aurul Brad 
va mal susține cîteva jocuri 
amicale, cu Politehnica Timi
soara, Gloria Pandurii Tg. Jiu 
șl Mureșul Deva, toate disputîn- 
du-se tur-retur.

l

Fetele, deocamdată, la 
vut loc acțiuni sportive în ca
drul campionatului de tabără la 
handbal, fotbal, tenis de masă 
?i șah. Acestora li s-au adău
gat activitățile cultural-educa
tive, care au cuprins vizite în 
unitățile economice ale orașu
lui. programe artistice prezen
tate de diferite detașamente. 
De menționat și expunerile pe 
tema „Din istoricul tirului in 
România și participarea la Jo-

fel de bune ca băieții...

gon și modul de desfășurare a 
tompetițiilor.

Am mai reținut opinia tine
rilor despre buna organizare și 
condițiile excelente oferite de 
Complexul de internate al Li
ceului industrial nr. 2 și grija 
organelor locale ale Uniunii Ti
neretului Comunist pentru bu
na desfășurare a activităților.

Liviu AXENTE, corcsp.

S.C. BACĂU — POLITEH
NICA IAȘI 2—0 (1—0). Au 
marcat : Șoiman (min. 22) și 
Pachițeanu (min. 77). S.C. Ba
cău : Arvinte — Andrieș. Bor- 
cea, Arteni, Viscreanu — Bur- 
leanu. C. Solomon, Tismănaru 
— Șoiman, Pachițeanu. Penof. 
Au mai jucat : Barba, Elisei-, 
Andronic. (L. Mandler — 
coresp.).

CHIMIA RM. VÎLCEA. — 
GLORIA PANDURII TG. JIU 
2—2 (2—0). Au înscris : C.
Gheorghe (min. 2). Lazăr (min. 
22) pentru vîlceni. respectiv 
Pîrvan (min. 47) și Burlan 
(min. 52). Chimia : Pavel — 
Teleșpan, Preda, Basno, Tudo- 
ra — Vergu, Lazăr. C. Gheor
ghe — Verigeanu. Mangalagiu, 
Carabageac. Au mai jucat : V. 
Preda. Ancuța, Tudorache. Sui- 
ceanu, Catrinoiu, Iovu. Diaco- 
nescu, Popescu, Stancu. (S. 
Geornoiu — coresp.).

OȚELUL GALATI — F. C. 
CONSTANȚA 0—1 (0—1). Uni
cul gol a fost înscris de Funda 
(min. 44). Oțelul : Călugăru — 
C. Stan. Anghelinei. Agiu, Bo- 
rali — Rotaru (min. 65 Beje- 
naru), Mihuț, Burcea — Vai- 
școvici, Antohi (min. 73 Lupu), 
Cașuba. (T. Siriopoi — coresp.).

MINERUL PAROȘENI — U- 
NIVERSITATEA CRAIOVA : 
0—0. Universitatea a folosit echi
pa : Lung — Negrilă. Tilihoi, 
Cioroianu, Ungureanu — Mănă- 
ilă, Bica, Irimescu. Gh. Popescu 
— Bîcu, Cîrțu. Au mai evoluat: 
Geolgău. Săndoi, A. Popescu. O. 
Popescu. Badea. (V. Purice — 
coresp.).

C.S.U.T. ARAD — UNI VERI
TATEA CLUJ-NAFOCA 1 
(0—3). Au T-arcat Sauăea rmrr. 
20 si 23). CTimpri bi ■ tatrt. JS3. 
.r* ; Iarăz — Messes*. ț-—'Tt*

I TPn bbiii — Staac*. CR-
1 MMB ■.

renurile acestora. Iată rezul
tatele :

I.C.I.M. BRAȘOV — F.C.M. 
BRAȘOV : 0—2 (0—1) Au mar
cat: Mărgărit (min. 3) și L. Pe
tre (min. 85). F.C.M. Brașov: 
Polgar — Bălan. Naghi, Mol
dovan, Mandoca — V. Ștefan, 
Șerbănică. Mărgărit — Avăda- 
nei, Cadar, Cramer. Au mai 
jucat : Șanta, Ștefănescu. Bar
bu, Cîmpean, Dragomir, Șulea, 
Ad. Vasile. Mureșan. Dumilriu, 
L. Petre.

TRACTORUL BRAȘOV — 
F.C.M. BRAȘOV : 2 -1 (0—1).
Au marcat : FI. Vasile (min. 
49) și Andrași (min. 88) pentru 
Tractorul. respectiv Cramer 
(min. 35). F.C.M. Brașov : San
ta — Bălan. Naghi, Moldovan, 
L. Petre — Șerbănică, Avăda- 
nei, Mărgărit — Cîmpean, Cra
mer, Barbu. Au mai jucat : 
Polgar. Dragomir. V. Ștefan, 
Șulea, Dumitriu. Mureșan. Ad. 
Vasile. (C. Gruia — coresp.).

METALUL BOCȘA — CHI
MIA RM. VÎLCEA 2—1 (1—1). 
Au marcat : Roșea (min. 45 și 
83 — ultimul din 11 m), res
pectiv I. Gheorghe (min. 37). 
(T. Țăranu — coresp.).

C.S.M. REȘIȚA — CHIMIA 
RM. VÎLCEA 3—2 (1—1). Au
torii golurilor : Jacotă (min. 
19 din 11 m și min. 56), Măr
ginean tu (min. 69). respectiv 
Verigeanu (min. 27) și Gaiță 
(min. 90). (P. Fuchs — coresp.).

OLIMPIA SATU MARE — 
STEAUA C.F.R. CLUJ-NAPO
CA 2—3 (1—2). A. .ac -- : 
Paaeea tata. 2D. SJr»<fci tax.

•WS*T«Tt_» ȘUM4 1 l—l Be. Oaapoa tam. 1) pestra

I O*. TU. «eatn gzade. respec- 
I trv Bâea (min. 1). Universita

tea : Lung — Negrilâ, Tilihoi, 
Cioroianu, Ungureanu — Gică 
Popescu, Irimescu, Rada I. Mă- 
năilă — Cîrțu. Bîcu. Au mai 
jucat : Racolțea, A. Popescu, 
Săndoi, Biță, Badea, Bica, 
Geolgău, Stănescu (I. Simion 
— coresp.).

GLORIA PANDURII TG. JIU 
— CORVINUL HUNEDOARA 
3—2 (0—2). Autorii golurilor : 
Trifu (min. 47), Pîrvan (min. 
65), Răducanu (min. 82) pentru 
învingători, Petcu (min. 3 și 
19) pentru învinși. Corvinul : 
Ioniță — Nicșa, Mărginean, 
Dubinciuc, Tîrnoveanu — Ma- 
teuț, Petcu. Klein — Gabor. 
Cojocaru, Văetuș. Au mai ju
cat : Badea. Bardac. Prigore,

OȚELUL C1MPINA — F.CAL 
BRAȘOV 0—3 (•—*). Au în
scris : Ștefan (min. 29). Avă- 
danci (min. 31) si Cimpean 
(min. 85).

F.C.M. DELTA DINAMO 
TULCEA — VICTORIA BUCU
REȘTI 1—0 (•—0) A marcat : 
Grosu (min. 56). Victoria : 
Nițu — Mânu, Purdea, Cățoi. 
Mirea — Balaur I, Săndoi, 
Ursu — Țălnar, Augustin. Ior- 
dache. Au mai jucat : Ni -• 
Tirchineci. Pirvu. (V. Gălățca- 
nu — coresp.).

PROGRESUL CORABIA — 
ROVA ROȘIORI 1—0 (1—4).
A marcat : Popa (Gh. Doncia 
— coresp.).

• Astăzi, de la ora 18. Stadio
nul Steaua din Capitală găz
duiește partida amicală de fot
bal. in are echipa de spera.-.te

inttoec.e o 
amatori a

CUPA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
(Urmare din pag. 1)

competitoare. Rapid a prestat 
un joc mult schimbat în bine, 
impunîndu-se fără prea mari e- 
forturi, cu toate că în finală a 
întîlnit un adversar tenace, dor
nic, și el, să cîștige. In partida 
cu Autobuzul, deși a dominat 
majoritatea timpului de joc, e- 
chipa de lîngă Podul Grant, a- 
vînd la timonă cuplul de antre
nori C. Cernăianu —• T. Co- 
dreanu, a reușit să înscrie doar 
de două ori prin Goanță (min. 
35), care, după ce a „croșetat** 
patru adversari, a strecurat cu 
abilitate balonul in plasă, și 
Dumitru (min. 89), care a trans
format. cu fentă, penaltyul a- 
eordat pentru un fault in su
prafața de pedeapsă, comis de 
apărătorii echipei Autobuzul. 
Cuvinte frumoase și despre e- 
chipa finalistă. Autobuzul (pre
gătită de fostul goal-keeper al 
echipelor Jiul și Rapid, Ion Ga
briel). Noua divizionară B a 
fost revelația acestei competi
ții, ea eliminînd pe rînd pe 
Mecanică Fină Steaua (1—0) și

pe deținătoarea trofeului de a- 
nul trecut Progresul-Vulcan 
(2—1). Arbitrul Dan Petrescu a 
condus foarte bine următoarele 
formații :

RAPID : Mânu — Marinescu 
(min. 46 Cojocaru), Cîrstea, 
ION MARIN, Bacoș (min. 73 
Niță) - GOANȚĂ, PISTOL, 
DUMITRU — Ivan (min. 77 Șt. 
Popa), Cioacă (min. 46 Darnas- 
chin II), Manea (min. 61 Tî- 
RA).

AUTOBUZUL : Ionescu (min. 46 
ENE) — Speer, ROȘU, Bădilaș, 
Avram — Ursu (min. 61 T. 
Zamfir), Margclatu, C. NICO- 
LAE — Țugulan (min. 46 BU
TOI), Iaucu, Șișcă (min. 77 Ra
da II).

în deschidere, pentru locurile 
3 — 4, s-au întîlnit Progresul- 
Vulcan și Automatica (meci ar
bitrat de M. Toncea). Echipa 
din str. dr. Staicovici a cîștigat cu 
4—2 (1—0). prin punctele înscri
se de Bolborea (min. 42 din 
11 m), Dună (min. 48 și 83) și 
Stoica (min. 79). respectiv Ră- 
duță (min. 55) și Pestrița (min. 
85).

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■•■■a■■■■■■■■■■■■■■>»M

I.T.H.R. BUCUREȘTI VĂ INVITĂ IN EXCURSIE CU AUTOCARUL PE TRANSFĂGĂRĂȘAN =
PLECARE : ora 9 — aleea Marii Adunări 

Naționale.

TRĂSEI .
Ziua 1

Bucureșt, — Sinaia — Brașov (popas cu 
vizitarea obiectivelor turistice dir» orașul Bra
șov) — Făgăraș — Victoria (cazare și cină).
tctttiii>ii»BBaaBiaB>>B>tBiB>>>B(rbaBBaei'BB>

Ziua a Il-a ;
Oraș Victoria — Eîlea Cascadă — Vidraru ■ 

— Curtea de Argeș (popas cți vizitarea obiec- ! 
tivelor turistice și dejun la restaurantul Po- J 
sada) — Pitești — București. J

PREȚ : 414 lei/pers. ■

ZILE DE PLECARE : 16, 17, 24. 30 și 31 S 
august. 6, 7, 13 și 14 septembrie. Z
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AUTOMOBILISM • In C.M. al 
piloților. după Raliul Argentinei, 
conduce Eriksson (Suedia), cu 
64 p, urmat de Stoni (Austria) 
37 p, și Wittmann (Austria) 34 p. 
Dublul Biasion. Siviero (Italia, 
pe Lancia) se impusese In cursa 
argentinian^. « 
son Piquet O*. U 
ciștogai M 
Sarici, dc.

LA LONDRA

de
is W

— Pro- 
din ca-

DE O MILA,
DOINA MELINTE A CÎȘTIGAT CURSA

de la
de a- Polonia

BETH BARR -1:04,0 LA 100 m SPATE

In turneul 
primul meci, Aus-

rugby •
Wellington. în .
tralia a dispus cu 13—12 de re
prezentativa Noii Zeelande,

P. 2. 
Balde

are in 
__ ___  Velizar 

îliev, cu 4 337 p și echipa Ita
liei.

V» Paea a exact ca Kai
■eom. Parada Uagaria — Aas- 
traSa a fost cea mai echilibra
ți. necesitind... două reprize de 
prelungiri !

C. M. DE PENTATLON MODERN

„MONDIALUL" FEMININ DE BASCHET
La Minsk si Ia Vilnius au 

început întrecerile din cadrul 
Campionatului Mondial femi
nin de baschet. Iată rezultatele 
înregistrate in cadrul celor 
două grupe preliminarii : grupa 
A (Minsk) : Canada — Bul
garia 67—63 (36—29). URSS
— Brazilia 1«3—95 (56—ST. Cu
ba — Coreea de Sad *3—S 
(43—M». B-ilzar-j 
B—n 10—30. l

MOTOCICLISM • Clasamentul 
provizoriu al C.M., clasa 250 cmc: 
1. Lavado (Venezuela) 114 
Pons (Spania) 96 p, 3. 
(Franța) 63 p.

masculin : Brett Beedte —
1:04.4â : 100 m fluture femi
nin : Julia Gorma?. — 1 .-01.42 : 
100 m fluture masculin : Chris 
O’Neil — 54,69.

LONDRA (Agerpres). 
ba feminină de o milă 
drul concursului internațional 
de atletism de la Londra, con- 
tînd pentru „Marele Premiu 
IAAF-Mobil", a fost cîștigată 
de sportiva română Doina Me- 
linte, cu 4:24,85, urmată de 
Lynn Williams (Canada) — 
4:26,61, Ellie van Hulst (Olan
da) — 4:27,23, Yvonne Murray 
(Anglia) — 4:28,80 și Regina 
Jacobs (S.U.A.) — 4.29.40.

în cursa masculină de IM an. 
sprinterul polonez

cui doi cu 10,28. Recordma
nul mondial Edwin Moses 
(S.U.A.) s-a situat pe locul in- 
tii la 400 m garduri, cu timpul 
de 48,21, iar compatriotul său 
Jim Howard a cîștigat proba 
de săritură in înălțime cu 
2,31 m.

Alte rezultate: nu 
m: McKay (S.U-K) 
5 OM m: 
13i7?S» ; 1 
— 1GAX;

lit un nou
U 100 m

de 10.09. Vechiul re 
aparținea faimosului R<
Bambuck și era vechi de 
ani (10.11).

MOSCOVA. Peste 3000 
lergători au participat la „Ma
ratonul Păcii". Victoria a reve
nit lui Ivan Bogdanov (URSS) 
cu 2.24:37 și Anei Haritonova 
(URSS), cu 2.55:29.

MONTECATINI. In Italia se 
desfășoară Campionatele Mon
diale de pentatlon modern, se
niori și juniori. După desfășu
rarea a patru probe pe primul 
loc al clasamentului general 
individual se află multiplul cam
pion sovietic Anatoli Starostin, 
cu 4 322 p. El este urmat de ita
lianul Daniele Masala. cu 
4 274 p și ungurul La jos Dobi. 
cu 4 242 p.

27). S.U.A. — Ceh 
61 (36—27).
Statelor Voite 
cite 4

• :*;■ ă a 
re OS 

St ITtSS). <fc>uâ s
de Ma:em țâ la 36 s de 
(ambii R. D. Germană). •Turul 
Danemarcei, etapa a 5-a. tron
sonul 1:1. Van Poppel (Olanda), 
tronsonul II: 1. Oersted (Danemar
ca). In clasamentul general con
duce danezul Worre • Bruno Vi- 
cino este noul campion mondial 
profesionist la demifond.

:,i campion Daley îhomp- 
rccordmanul mondial al 

decatlonului, fi-a făcut recent 
o reintrare spectaculoasă, ca- 
re-l recomandă ca principal 
favorit la C.E, de ta Stuttgart

Telefoto : A.P.—AGERPRES

AMSTERDAM. — La apropia
tele campionate europene, lo
tul olandez îl va avea in frun
te pe Gerard Nijboer, camp: ?n 
continental în proba de mara
ton, alături de care vor mai 
evolua, printre alții, spriterul 
Arjen Vissermaa. foodatat Cm 
Lambregts și săritorul ia lun
gime Emiel Mellerid.

Din echipa feminini tac par
te Els Vader, Nelli Ceemaa. 
Elly van Hulst, Carla Beur- 
skens și Tineke Bidding.

NEW TORE, 1» (Agerpres). — 
Ia ultim* zi a campionatelor 
de natație ale S.U.A.. desfășu
rate la Santa Clara (Califor
nia). Beth Barr a cîștigat pro
ba de 100 m spate (f) cu timpul 
de 1:04,0. iar Rick Carrey a 
:erminat învingător în proba 
similară masculină cu 57,26.

Alte rezultate : 100 m bras

TURNEU DE ȘAH LA VARȘOVIA

UN FORFAIT
NEOBIȘNUIT

Adevărul ci sportul este, in 
prtmul rind. o valoare morală, 
na mei ncees^ă demonstrație. 
E tinos. -i aee-ptel faptsd că 
sportivii trebuie să fie modele 
etît pe teren»' de întrecere, 
cil șl in afara Ini. A fi cel moi 
bun performer exclude abate
rea de ia ttn comportament 
general acceptat. propus »i 
promovat de întreaga societa
te. In acest context, orice act 
fi orice poziție luate împotriva 
Imoralității slnt nu numai 
binevenite pentru căzu! in 
spefi, ci și obligatorii. prin 
caracterul lor de exemplarita
te. lată unul dintre cazurile 
recente.

Japonia nu va mal fi repre
zentată la turneul de polo din 
cadrul Jocurilor Asiatice, care 
vor începe in curind, Federa
ția de specialitate din această 
țară a luat drastica măsură a 
retragerii echipei reprezenta
tive pentru că, de curind, u- 
nul dintre membrii el a fost 
arestai din cauza faptului că 
a fost amestecat intr-o aface
re cu marijuana, plantă din 
care sc produce o puternică 
sub-slanță halucinogenă. Cazul 
nu este insă singular ; fn no
iembrie trecut, alțl 5 poloiștl 
niponi fuseseră suspendați din 
activitatea corn pet it tonală
din... același motiv ! Declara
ția (Șl măsurile luate in con
secință !) președintelui forului 
de specialitate japonaz face 
lumină : „Am decis retragerea 
echipei naționale de polo căci 
sin tem conștlcnți de marca 
responsabilitate socială pe ca
re o avem față de destinele 
sportivilor noștri4’. O măsură 
deci, normală.

VARȘOVLA (Agvrprr».. —
în prima rundă a taraeaua M- 
ternațional de șah JkaaMri 
Akiba Rubinstein". ajxsa la a 
24-a ediție, Lerner (*4**^1 
l-a învins pe Kucinskî (Păța
nia), Lukacs (Ungaria) a O5C- 
gat la Hawelko (Polonia), -.ar 
Pekarek (Cehoslovacia) a re
mizat cu Lau (R.F. Germania). 
Marea maestră sovietică Nona 
Gaprindașvili, care participă

ca invitată la acest turneu 
masculin, a pierdut partida cu 
Farago (Ungaria). în runda a 
doua Nona Gapcindașv.l: l-a
izvuB ae Karri Mokn (Ceho-

, —'crieri ta Ha W;
(TlTixr iar ia MT <kie K-- 
criiski (IMoaaal — Rekarek 
(Cehoslovacia) si Lukacs (Un
garia) — Ciursed (Bangladesh) 
a fost consemnată remiză.

• CAMPIONATE • REZULTATE • ȘTIRI •
noua ediție a

R. F. Germania, 
titre.

reușit 
teren

Radu TIMOFTE

• A început
campionatului 
Campioana ea 
Mnnchea. n-a 
scor egal, pe _
cu Borussia Dortmund : 
Alte rezultate :
— Uerdingen
— Stuttgart 3—2. Leverkusen — 
Schalke 4—2, Frankfurt — 
Dusseldorf 5—0, Bochum — 
Koln 3—1, Bremen — Niirn- 
berg 5—3, Blau Weiss — Kai
serslautern 1—4. Meciul dintre 
Monchengladbach și Hamburg a 
fost amînat. deoarece prima 
echipă se află in turneu în 
Olanda.

• Prima etapă a campiona
tului Elveției a furnizat unele 
surprize : Aarau — Neuchâtel 
Xamax 0—5, La Chaux-de-Fonds
— Wettingen 0—4, Vevey •— 
Grasshoppers 0—1. Alte rezulta
te : Servette — Lucerna 2—1, 
Young Boys — Lucarno 2—0, 
Bellinzona — St. Gall 2—0. Sion
— Basel 2—1. Acum în prima li
gă participă 16 formații, dar in 
ediția următoare (1987—88) nu
mărul formațiilor din primul 
eșalon va fi redus la 12.

• în etapa a doua a campio
natul Franței, campioana Paris 
Si. Germain a obținut cea de-a 
doua 
data 
2—1.
nu a

Bayern 
decit un 
propriu, 

2—2.
F.C. Hamburg 

0—2. Mannheim

victorie consecutivă. dc 
aceasta la Auxerre, cu 
fiind singura echipă care 
pierdut nici un punct. Ea

are deci 4 p, in timp ce pe 
locurile 19—20. Le Havre și 
Monaco au 0 p. Iată celelalte 
rezultate : Nice — Rennes 
1—0, Toulouse — Monaco 2—1, 
Laval — Rennes 1—1. Brest
— Marseille 0—0 Metz — 
Sochaux 5—1. R C. Paris — Le 
Hâvre 2—1. Lille — Bordeaux 
0—0. Toulon — Nantes 1—1. 
Iată și citeva amănunte de la 
principalele meciuri. St. Ger
main a marcat cele două go
luri prin iugoslavul Halil- 
hodzici. Marseille a re
zistat la Brest (0—0), datorită 
formei excepționale a fundașu
lui vest-german Forster — 
menționează Agenția France 
Presse. Patru penalty-uri au 
fost dictate în partida Metz — 
Sochaux (5—1). Două pentru 
fiecare formație. Echipa învin
gătoare le-a transformat. în 
timp ce învinșii au ratat unul. 
Pierre Littbarskj a jucat ex
celent în partida cu Le Hâvre, 
înscriind un gol pentru noua 
sa formație Racing Paris.
• în turneul de la Eindho

ven : Borussia Monchengladbach
— P.S.V. Eindhoven 5—4 du
pă 11 m (2—2, după 90 min.), 
Gremio Porto Alegre — Ander- 
lecht 3—1 (0—0). Au
Baroccia, Portaluppi și 
respectiv Lozano.
• în etapa a doua 

petiției din Albania, care pre-

marcat 
Ortiz,

a com-

In întrecerea echipelor, pri
mul loc este deținut, în pre
zent, de formația Italiei, care 
a totalizat 12 376 p. Pe locuri
le următoare : 2. Ungaria
12 342 p, 3. Franța 11805 p, 4. 
Suedia 11 633 p, 5. 
11 623 p etc.

Competiția juniorilor 
frunte pe bulgarul TENIS. • In finala turneului 

de la Stratton Mountain (S.U.A.) 
se vor întîlni Ivan Uendl și Bo
ris Becker. în semifinale, Londl 
l-a învins pe Connors cu 6—4, 
3—6. 6—2, iar Becker pe McEnroe 
cu 3—6. 7—5, 7—6 • Sferturi de 
finală (f) la Montreal : Shirver 
— Reggi 6—4. 6—2. Fairbank — 
Werdel 6—3, 5—7. 6—0, Garrison 
—Lindqvist 7—6. 7—6. Sukova — 
Jordan G—I. 7—3. • Semifinale
La Kitzbuehel : Gomez — Sanchez 
5—I. 6—3. Suedezul Nj’Strom (ac
cidentat) nu s-a prezentat in 
partida cu Mecir (Cehoslovacia).

VOLEIBALIȘTII IN ÎNTRECERI
SOFIA. După cum s-a mai 

anunțat, in perioada 15—25 au
gust vor avea loc in Bulgaria 
întrecerile Campionatelor Eu
ropene de volei pentru juniori, 
echipa masculină a României 
făcînd parte din seria a treia 
preliminară, alături de forma
țiile Cehoslovaciei, Franței și 
Bulgariei. La turneul feminin, 
echipa României va juca in 
grapa

va juca
L împreună cu selecțio- 
U.RB.S.. Ungariei și 

Germane.
componența celorlalte 

din care se califică in

R. D, 
Iată 

grape, 
turneul final primele două e- 
chipe clasate : masculin : gru-

pa I : U.R.S.S., Iugoslavia. Polonia. Olanda : cri,.. u a. u 
Germană. Belgia I 
Germania : feminin 
Olanda, Polonia, Italia.
Germania ; grupa III : BMc*~ 
ria, Grecia, Iugoslavia, 
slovacia.
• între 12 și 16 august se •.« 

desfășura întrecerile tradițio
nalului turneu internațional fe
minin de volei de la Varna.

Selecționata României va 
volua în grupa A, alătur; de 
echipele U.R.S.S., Cubei 
Poloniei. în grupa B vor 
formațiile R. D. " 
Franței, Ungariei și Bulgariei.

ăa. R. F. 
grapa II:

R. F.

Ceho-

e-

juca 
Germane,

Internaționalul Polster (in mijlocul imaginii), unul dintre cei mai 
valoroși atacanfi ai reprezentativei _austriece. O_ fază_din^_cum- 
pionatul austriac. Telefoto : A.P.—AGERPRES

cede campionatul, formația „17 
Nentori", adversara lui Dina
mo București în primul tur al 
„Cupei Cupelor", a întrecut cu 
3—1 echipa Vllaznia.

• Potrivit relatărilor presei 
braziliene. Federația Interna
țională de Fotbal a luat 
studiu propunerea federației 
specialitate din Brazilia de 
se organiza în anul 1989 
turneu cu participarea 
șase echipe victorioase la 
13 ediții ale 
mondial și anume Italia, Bra
zilia, Argentina, Uruguay, R.F. 
Germania și Anglia. în cazul 
cînd va fi organizat, turneul va

în 
de 
a 

un 
celor 
cele 

campionatului

.,Cupa J.purta denumirea 
Havelange".
• Noul antrenor 

Canadei este Bob 
care-1 înlocuiește 
funcție pe Tony Waiters, cel 
ce a condus selecționata cana
diană la Campionatul Mondial 
din Mexic.
• în ultimul meci al turneu

lui pe care l-a întreprins în 
R.D. Germană, echipa Dinamo 
Phenian (R.P.D. Coreeană) a 
jucat la Schwerin cu formația 
locală Dynamo. Scor : 0—0.
• în meci amical, la Gijon. 

F.C. Liege a dispus de formația 
spaniolă Oviedo cu 1—0 (1—0). 
prin golul marcat de Ernes.

al echipei 
Bearpark, 

in această
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