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•» La C. L de lupte greco-romane

TINERI MED A LI ATI, TINERI CU CARE NE MINDRIMa '

Din nou, intilnire cu „trico
lori" români medaliați la ma
rile competiții ale sportului in
ternațional. De data aceasta, îi 
îmbrățișăm cu privirea pe cei 
patru tineri luptători care, la 
„europenele" de greco-romane 
de la Malmo, s-au numărat 
printre cei mai valoroși partici
pant!, reușind un bilanț remar
cabil : medalie de aur, una
de argint și două de bronz. Fi
resc, dăm întiietate lui Petrică 
Cărare,, noul campion european 
al categoriei 68 kg, a cărui e- 
voluție de-a lungul întrecerilor 
l-a impresionat pe toți specia
liștii prezenți la Balisca Halle 
din Mâinii*. „A fost o întrecere 
extrem de grea, de 
tehnic foarte ridicat, 
cit că. in compania 
versari deosebit de
•m reușit să cuceresc „aurul"—

ii n nivel 
Sini feri- 

unor ad- 
puternici.

ÎNTRECERI cu rezultate
DINTRE CELE MAI BUNE

Simion Popescu, arbitru internațional, Anton Arghira (medalie 
de bronz). Cornel Petrescu, antrenor al lotului de juniori-tineret. 
Radu Strubert (medalie de argint), Ion Cernea, arbitru interna
tional, Petrică Cărare (medalie de aur), Ion Ierimiciuc (medalie 

de bronz) — la înapoiere. pe Aeroportul Otopeni
Foto : Aurel D. NEAGU

Ca martor ocular ia 43 din 
cele 70 de ediții ale Campiona
telor Naționale de atletism, 
pot spune că ediția jubiliară a 
competiției, recent desfășurată 
pe stadionul piteștean „1 Mai“, 
a fost una dintre cele mai reu
șite, dacă nu chiar cea mai 
reușită dintre toate. Am în ve
dere marele număr al partici- 
panților (505, dintre care 290 
bărbați) reprezentind cluburi 
și asociații sportive din 35 de 
județe și municipiul București 
și, măcar în aceeași măsură, 
sumedenia de rezultate deose
bite care dau culoare compe
tiției. La Pitești au fost înre
gistrate noi recorduri naționa
le la suliță bărbați (Nicu Roa
tă — 79,58 m) și șase femini
ne : heptatlon (Petra Văidean 
— 6217 p), 5 km marș (Victo
ria Oprea — 23 : 02,67), 10 000 m 
(Elena Murgoci — 32 :24,69) la 
senioare, înălțime (Alina Asta
fei — 1,93 m), 10 000 m (Anuța 
Cătună — 34 : 07,13) și greutate 
(Olga Uhliuc—17,64 m) Ia juni
oare. Dintre acestea din urmă, o 
remarcă deosebită i se cuvine 
Alinei Astafei, recordul său 
de 1,93 m reprezentînd cea 
mai bună performanță mondi
ală de junioare a acestui se
zon (la 3 cm de recordul lu
mii). Dar numeroase alte per
formanțe bune au Întregit un 
bilanț remarcabil. Un „capitol" 
special al bilanțului C.N. '86 
îl constituie marele număr al 
tinerilor atleți care s-au impus 
cu acest prilej, ca șl faptul că 
șapte probe masculine și tot 
atîtea probe feminine au reve-

nit unor sportivi în premieră 
campioni naționali în cdn- 
cursurile pe pistă in aer liber ! 
Este vorba de : Victor lacoban 
(800 m). Corneli u Scurt (5000 
m), Augustin Barbu (3000 tn 
obst.). Daniel Ciobanii (triplu). 
Marcel Țârlc (disc). Nicu Roa
tă (suliță). Aurel <lilean (de
catlon) și de Lima Milrea 
(800 m și 1500 m), Elena Fida- 
iov (3000 m), Elena Murgoci 
(10000 m), Alina Astafei (înăl
țime), Daniela Costian 
și Petra Văidean

Amintindu-i pe 
plăcută constatare 
anume tradiție 1

(disc) 
(heptatlon). 
aceștia, o 

• despre o 
la nivel de 

vîrf. Petre Astafei (fost săritor 
cu prăjina) este singurul din
tre campionii țării pe care, pes
te ani, l-a urmat pe podium 
fiica sa, Alina !...

★
„Premiere" pentru atletismul 

nostru au fost înregistrate a- 
cum la cîteva probe. Astfel, la 
săritura în înălțime trei atleți 
s-au aflat în luptă pentru cu
cerirea titlului la 2,34 m. So
rin Matei și Eugen Popescu 
(record personal) au trecut la 
2,31 m, iar Constantin Militant 
la 2.28 m ; două aruncătoare 
de greutate au trecut de 20 m 
(Mihaela Loghin) și 19 m (Simo
na Andrușcă), tot la greutate. 
Sorin Tirichiță și Marius An
drușcă . sînt primii în țară ca
re, în cadrul aceluiași concurs, 
au aruncat peste 19 m ; două 
alergătoare, Elena Murgoci

Romeo VILARA

(Continuare In pag 2-3)

mai frumoasă performanță 
viața mea de sportiv. O

cea 
din 
performanță pe care o datorez 
minunatelor condiții, de pregă
tire șl pe care o dedic, cu 
fierbinte recunoștință, din toa
tă inima, marii sărbători de la 
23 August".

Ne este, în continuare, inter
locutor Cornel Petrescu, an
trenor al lotului național de 
juniorl-tineret, care a însoțit

echipa noastră reprezentativă 
la recent Încheiatele Campio
nate Europene. Ni se confirmă 
valoarea remarcabilă a compe
tiției, la oare au luat parte 124 
de concurenți din 19 țări și la 
care tinerii noștri luptători au

Dan GARLEȘTEANU

(Continuare In pag • 1-a)

De joi pină duminică, la București,

CONCURSUL PRIETENIA LA ÎNOT Șl
KT

SĂRITURI iN APĂ
Frumoasa competiție reunește „speranțe11 ale natației din nouă țâri

Dc azi, baschet international lemlnin la constanța

ȘAPTE REPREZENTATIVE ÎN DISPDTĂ
PENTRU CUPA MARII NEGRE

Capitala noastră găzduiește, 
de joi pină duminică, o foarte 
Interesantă conjpetiție rezerva
tă „speranțelor" natației din 
țări socialiste — Concursul 
Prietenia. Tineri sportivi din 
Bulgaria, Cehoslovacia, R.P.D. 
Coreeană, Cuba, R. D. Germa
nă, Polonia, Ungaria, L'.R.S.S_ 
și, desigur, România vor În
cerca o primă afirmare inter
națională, la o virstă încă fra
geda (fete născute in 1973. bă
ieți în 1972 și mai mici — la 
inot, in 1972, respectiv • 1971 — 
la sărituri în, 
la Concursul 
lansat, de-a 
mulți sportivi, 
și concludent 
du-1 băimăreanca Stela Pura, 
triplă învingătoare in ediția 
precedentă a acestei competiții, 
devenită în iulie 1986 dublă 
campioană europeană de ju
nioare, iar acum selecționată 
In lotul țării noastre pentru Cam
pionatele Mondiale de seniori...

La actuala ediție, între ti
nerii reprezentanți ai natației

apă). Pentru că 
Prietenia s-au 
lungul anilor, 
cel mai recent 

exemplu oferin- 
băimăreanca Stela

in

românești 
care s-au 
serie de 
re, cum sint ploieșteanul Dra- 
goș Băcescu (el a mai reușit 
recent unele recorduri, chiar la 
categoria superioară, 14 ani — 
26,20 la 50 m liber. 2:01,70 la 
200 liber), brașoveanca Corina 
Dumitru, sibianca Livia Copa- 
riu, hunedoreanul Marius Cri- 
șan, brăileanca Alexandrina 
Croitorii, sau, dintre săritori, 
orădeanca Daniela Popa. Ală
turi de ei țintesc afirmarea, in 
disputa sportivă cu reprezen
tanții unor școli de recunoscu
tă valoare, ceilalți componențl 
ai garniturilor noastre. Să spe
răm că ei vor evolua la nive
lul maxim al posibilităților, cu 
dorința de a se situa la Înăl
țimea încrederii acordate.

Pentru intrecerile 
joi au fost puse la punct 
te amănuntele. Concursul 
Înot și cel de sărituri in 
vor avea loc la două baze 
au primit recunoașterea inter
națională cu patru ani în ur

se vor afla sportivi 
șl remarcat printr-o 

rezultate promițătoa-
mă, la Universiada de la Bucu
rești : Bazinul „23 August", res
pectiv Ștrandul Tineretului, 
înotătorii iși vor disputa șan
sele tn două reuniuni zilnice, 
de la ora 9,30 — serii și 17,30 
— finale. Săritorii au progra
mate dte o probă; joi, vineri 
și slmbătă de la ora 17, du
minică de la ora 16.

Ultimul test al pregătirilor 
echipei naționale feminine de 
baschet in vederea turneului 
de calificare (5—7 septembrie) 
pentru Campionatul European 
de anul viitor are Ioc. de azi 
pină duminică. In Sala Spor
turilor din Constanța, cu pri
lejul tradiționalei competiții 
Cupa Mării Negre. La între
ceri iau parte 7 selecționate: R.P.D, “ ' - -
Franța, _________
orașului Riga, Spania și, fireș
te, România. Antrenorul fede
ral George Chiraleu, antrenor- 
coordonator al lotului, ne-a de
clarat: „Au fost invitate echi
pe puternice, tocmai pentru a 
oferi jucătoarelor noastre par
tenere capabile să le supună 
la eforturi deosebite, creîndu-se 
astfel premisele unor examene 
reale. Pentru că, de fapt, in 
afara țelului propagandistic 
sportiv. Cupa Mării Negre ur

Coreeană, Finlanda. 
Polonia. Selecționata

mărește verificarea cil mai ju
dicioasă a lotului național".

Acesta este alcătuit din ur
mătoarele baschetbaliste: Mag
dalena Jerebie, Mariana Bădi- 
niti (după o absență destul de 
îndelungată, apreciata sportivă 
și-a reluat de curînd antrena
mentele), Gabriela Kiss, Car
men Moldoveanu, Luminița 
Măringuț Melania Lefter, Ele
na Filip, Mălina Marinache, 
Rodica Jugănaru. Romela Cris
tei, Gabriela Petre. Paula Mi
sii lă. Elena Vasile, Cornelia 
Stochită; antrenori: M. Stru- 
garu și Al. Moise; medic: dr. 
Martha Baroga.

Astăzi (ora 18) are ioc un 
singur meci: România — R.P.D. 
Coreeană: mîine, programul în
cepe la ora 15.30 și cuprinde 
partidele: R.P.D. Coreeană — 
Finlanda, Franța — Polonia, 
România — Spania.

24J.„eia0inaro,8ra;„ țqAț£ ACT|VITĂȚILE-SUBORDONATE 
NOULUI SEZON COMPETITIONAL>DESCHIDERII

ce încep 
toa- 

de 
apă 

care

Unitate puternică in sportul 
românesc de performanță, cu 
bune rezultate mai ales In 
sporturile de lamă, precum și 
in handbal (m), judo, Dinamo 
Brașov se constituie permanent 
intr-o pepinieră pentru unele 
discipline internaționale și o-

Umpice • Aurel Voina, 
mandantul clubului, tocmai 
nise de la Predeal, unde 
sistase la pregătirile biatloniș- 
tilor. „Nu peste multă vreme 
biatloniștii noștri vor fi pre
zent! la unele competiții inter
naționale importante. De aceea, 

antrenorii Gheorghe Girniță și 
Gyorgy Vilmoș lucrează cu e-

co- 
ve- 

a-

el ji schioarele Delia Parate. 
Claudia Postolache, Anca Mo
rarii, Mihaela Fera și celelalte 
simțindu-se excelent — deși nu 
sînt 
in

ÎN AȘTEPTAREA 
CAMPIONATULUI 

DE FOTBAL...
Fotografia alăturată prezinți 
o secvență din unui din 
jocurile de pregătire ale lui 
„U“ Cluj-Napoca (Clmpeanu II 
marchează al patrulea și ulti
mul, goi al studenților) ir, 
compania divizionarei B F.C. 
Maramureș. Meciul a fost urmă
rit de mulți spectatori din tra
sul de pe Someș. O dovadă ci 
iubitorii fotbalului de acolo (și 
nu numai ei) sint dornici să re- 
Inceapi noul sezen. Dar nu 
mai e mult pină duminică, pi
uă la tntilnirea cu campionatul 1 

Foto ; L LESPUC — 
Cluj-Napoca

mări eforturi — 
• Se apro- 

celei de a 
Campionatului

scutite de
Bucegi 
debutul 
ediții a

Diviziei masculine A de hand
bal. Antrenorii Cezar Nica și

• Schimbul dc mlinc - din propria pepiniera •
• sportivi al duhului au devenit antrenori •ilnitâfi :

■ 
satelit pentru depistarea dc noi talente *<■

lev ii lor pe schiuri eu rotile. 
Paralel, ne preocupăm de con
solidarea pregătirii juniorilor, 
ei urmi ud să participe la etape 
din Cupa Mondială și. proba
bil. la CJH. de juniori" — ne-a 
spun tovarășul Voina • Unu! 
dintre cei mal buni schiori ai 
țării, Dan Cristea, acum antre
nor al lotului național feminin 
de probe alpine, transmitea te
lefonic — ea metodă operativă 
de informare — că pregătirile 
se desfășoară In bune condiții.

Ion Donca, reveniți la Brașov 
de la Piatra Fintînele, verifi
cau și reverificau stadiul de 
pregătire a fiecărui component 
al lotului, peste cîteva zile 
handbaliștii urmînd să susțină, 
la București, obișnuitele norme 
de control. Din pepiniera pro
prie au fost promovați la divi-

lon GAVRILESCU

(Continuare in pag 2-3)



Pentru mai bine de 500 de 
fetițe din municipiul Vaslui, 
din grupțZe mari ale celor 21 
de grădinițe sau din clasele I 
ale școlilor generale, 9 la nu
măr. vacanța mare a Însem
nat nu numai joacă in jurul 
blocurilor de locuit, ta parcuri 
și în pădurile din împrejurimi. 
A însemnat și altceva, o trea
bă serioasă, o muncă migăloasă 
pe care micile și ambițioasele 
viitoare mari sportive, adică 
mari gimnaste, cum își doresc 
să ajungă, au făcut-o din toa
tă inima.

Despre ce a fost vorba? Ne-a 
pus în temă președintele 
C.J.E.F.S. Vaslui. Alexandru 
Tăbăcaru : „Din inițiativa co
misiilor de femei ale munici
piului și județului nostru și 
cu concursul tuturor educatoa
relor din grădinițe și al învă
țătoarelor și profesoarelor de 
educație 
cea de a II-a ediție a Fes
tivalului ansamblurilor de gim
nastică și dansuri ale șoimilor 
patriei, intr-un cadru deosebit, 
în Sala sporturilor. Un public 
care a umplut pînă la refuz 
tribunele a ținut să urmăreas
că acest spectacol de o fru
moasă ținută, pentru care a- 
dresăm mulțumiri și felicitări 
tuturor celor care au concurat 
la realizarea lui".

De fapt, sufletul acestei ac
țiuni a fost ing. Doina Cîrjâ, 
directoarea Liceului industrial 
nr. 2 din Vaslui și profesoa
rele de 
calitate, 
Doglan. 
(lunea, 
care a 
de pregătire, ta grădinițe, ta 
școli, sute de exerciții de gim-

fizică, am organizat

educație fizică din lo
in frunte eu Elena 

Ele au propulsat ac- 
un festival al copiilor, 
necesitat sute de ore

CELE 500 DE FETIȚE DIN VASLUI
se pună bazele unui nucleu 
de gimnastică feminină, după 
modelul altor orașe și județe 
eu tradiție in acest sport. Poa
le din rindul micilor noastre 
sportive, Raluca, Alina, Adina, 
Dorotcea, Cosmina, Marcela ca 
să le rostesc, pentru început, 
doar prenumele, se vor afirma 
primele gimnaste din orașul 
nostru..."

In sprijinul ideii menționate 
mai sus un sprijin concret 
din partea întreprinderii de a- 
parate de 
(I.A.M.C.) 
prin ing. 
contribuie 
baze sportive-model, In incin
ta Grădiniței nr. 8.

Un stimul, desigur, in acti
vitatea copiilor de aici și al 
altora care vor avea acces pe 
noua bază sportivă pentru cei 
mici. (t. st.).

nastică ritmică, acrobatică și 
dansuri populare. O muncă de 
mari proporții, la care s-au 
asociat și educatoarele (Elena 
Codreanu. Maria Corduneanu, 
Zamfirija Grosu ș.a.) și Învă
țătoarele (Viorica Ispas, Anto
nica Cosma, Valeria Bălăncscu 
j.a.), intr-un efort comun, ad
mirabil, de a dovedi cit de 
îndrăgită este gimnastica înrîn- 
dul celor mai mici sportive 
vasluiene și ce perspective e- 
xistă de a descoperi valori și 
lntr-un oraș fără veleități (deo
camdată) în performanță...

„Nc-a bucurat mult și ne-a 
însuflețit in efortul nostru — 
ne spunea prof. Doglan — fap
tul că am găsit sprijin pretu
tindeni. De aici și reușita fes
tivalului, cu un număr de par
ticipante aproape dubiu față de 
ediția precedentă, cea inaugu
rală. Am constatat cu acest pri
lej că se vrea ca la Vaslui să

«»»

măsurat și control 
care s-a angajat, 

Gh. Grumăzescu, să 
la amenajarea unei

Reprezentantele Grădiniței nr. l din Vaslui, printre laureatele 
Festivalului...

„VOINȚIADA" LA BOX
9 70 de pugiliștî la ring « 0 bună propagandă sportului cu mănuși

Simbătă seara, ta Sala Spor
turilor din Buzău s-a încheiat 
cea de a 30-a ediție a „Vo- 
lnțiadei" la box pentru seniori. 
La startul Întrecerii au fost 
prezenți 70 de pugiliști de la 
toate secțiile de box din țară. 
Competiția, organizată de A. S. 
Voința Bacău și comparti
mentul sport al UCECOM, 
a-a bucurat de un frumos suc
ces, o numeroasă asistență ur
mărind reuniunile pugilistice.

Gala finală a fost de bun ni
vel tehnic și spectacular, unele 
partide fiind aplaudate cu mul
tă căldură. într-una dintre a- 
cestea fostul campion național 
al „penelor", Georgel Oprișor 
(Craiova), l-a Întâlnit pe mal 
tînărul Cristian Romencea (Tg. 
Jiu). La boxul în continuă miș
care și eschivele craioveanului 
Romencea a răspuns cu lovi
turi in linie, mal alee cu 
directe de stânga, dintre care 
multe și-au atins ținta. Pînă 
la urmă, tehnica superioară a 
lui Oprișor a avut câștig de 
cauză, acesta obținlnd o bine
meritată victorie."

Un alt meci interesant au o- 
ferit „cocoșii" Nicolae Iancu 
(București) și Iulian Carpen 
(Buzău). Iancu, elev al antre
norului Vasile Mariuțan, și-a 
demonstrat din nou valoarea și 
avansatele cunoștințe tehnice 
de care dispune, reușind — du
pă o repriză întîi mai echili
brată. în care Carpen a opus 
o rezistență dîrză — In rundul 
secund, in urma unei serii pre
lungite și puternice de lovituri, 
să cîștige prin abandon.

lntilnire foarte echilibrată și 
la „muscă". Intre Marius Sava 
(Ruzău) șj Cornel Dumitru 
(București). Gazdele își legau 
mari speranțe intr-o victorie 
prin Sava și, aproape jumăta-

te din meci, «u avut această 
perspectivă. Dar forța de lo
vire a fost determinantă ta sta
bilirea Învingătorului, oare a 
fost Dumitru. Celelalte rezul
tate ale finalelor : aemimuscă : 
Ion Hotin (Iași) Kab. 2 Ion 
Dumitru (Brăila) ; semi ușoa
ră : Doru Ghcorgheș (Pia
tra Neamț) b.p. Aurel Mi- 
halache (Botoșani) j ușoară: 
Romeo Apostol (Botoșani) 
b.ab.3 Constantin Draga (Giur
giu); semimljlocie: Nicolae Pe- 
troșan (Mădn) b.p. Romu Gri- 
goriu (Buzău); mijlocie mică: 
Petrică Vasile (Măcin) b.p. Vio
rel Arsene (Botoșani); mijlocie: 
Ovidiu Guțu (Bacău) b.p. Va
sile Lața (Cluj-Napoca); grea: 
Fedea Pamfil (Măcin) b.ab.3 
Gheorghe Bunica (Buzău).

Organizatorii, AS Voința Bu
zău și UCECOM, au oferit fl- 
naliștflor frumoase premii ta 
echipament și materiale spor
tive, participanțM dindu-și de 
pe acum lntilnire la cea de a 
31-a ediție a acestei tradițio
nale competiții pugilistic*. 
„Voințiada".

Paul IOVAN

IN
NOI CURSE

COMPETIȚIILE
în întrecerile pe echipe Ic

DE

la

DIRT-TRACK
Astăzi, etape

seniori p juniori
etapa a 10-a a Campiona-
Republican de dirt-track

In 
tulul 
rezervat juniorilor, desfășurată 
pe pista stadionului Voința din 
Sibiu, talentatul AL Tom» (Pe
trolul Ianca), revelația ultime
lor întreceri, a fost, de data 
ceasta, depășit de localnicii 
Oancș — 5 p, FI. Ungureanu 
4 p, S. Lienerth — 4 p și 
Dragoman — 3 p (toți de 
IPA Sibiu).

Pentru a se promova noi 
lente în formula de desfășura
re a competiției, înaintea fie
cărei etape stat testați tineri 
care îi Înlocuiesc pe uHmii 
clasați. Din păcate, atit la Brăi
la, cit și la Sibiu s-a observat 
că alergătorii incluși in con
curs sînt mai slabi decît... pre
decesorii, elevii antrenorului 
N. Stănilă (CS Brăila) nereu
șind să obțină nici un punct 
Ia reuniunile menționate.

Ar fi interesant de știut cum 
își justifică activitatea antre
norii și secțiile respective, 
dacă în fața unor examene nu 
prea exigente nu obțin notă 
de trecere și irosesc șansa pe 
care le-o oferă organizarea u- 
nor etape de campionat în lo
calitățile respective.

CLASAMENT GENERAL DU
PĂ 19 ETAPE: 
reanu 42 p, Z 
p, 3. A. Oaneș 
ma 38 p, 5. 
ta Sibiu) 18

® Astăzi, 
programată 
talul din Capitală etapa a 5-a 
a Campionatului de seniori. In 
deschidere, de ia ora 16, etapa 
a 11-a a Campionatului de ju
niori.

s. 
p- 
de 

pe

a- 
A.

N. 
la

ta-

1. FL Ungu-
S. Lienerth 42 

40 p, 4. Al. To- 
Mârincu (Voin-
la ora 17, este 
stadionul Me

lIOCHfIȘTil DE EA STEAUA Șl SPORT CIUB 
S-AU IMPUS ÎN PRIMA ETAPĂ A „CUPEI 23 AUGUST"

GHEORGHENI, 11 (prin te
lefon). Duminică • Început pe 
patinoarul din localitate pri
ma competiție de hochei a se
zonului, „Cupa 33 August", la 
care au fost invitate să parti
cipe patru dintre cele mal bu
ne echipe din țară.

în primul ioc. Steaua, aureo
lată cu atîtea trofee naționale 
câștigate de-a lungul anilor, nu 
* trebuit să apese prea mult 
pe accelerator pentru a câștiga 
comod, cu 4—1 (2—0, 0—0,2—1), 
ta fața proaspetei promovate 
ta prima grupă valorică, Du
nărea Galați. Golurile au fost 
marcate de Chiriță (min. 6), 
Bălăucă (min. 11), Sofron (min. 
53) și Dragomir (min. 55) pen
tru Steaua, respectiv Pascaru 
(min. 56). Au arbitrat : Em. 
Both — L Petre și D. Tran
dafir.

în partida-vedetă, spectatorii 
au asistat la un meci mai e- 
chilibrat decât arată scorul. Vi
itorul Gheorgheni dînd o re
plică desul de bună experimen
tatei Sport Club Miercurea 
Ciuc, care a dștigat cu 7—3

(3—2, 3—1, 1—0). După cum se 
vede, Sport Club nu s-a des
prins decît In a doua jumăta
te a meciului. Au Înscris : J. 
Bartalis (min. 7 și 30), B. Nagy 
(mln. 10 si 14). L Antal (min. 
35), Demeter (min. 41) și Bo- 
gos (min. 53) pentru Sport 
Club, Csata (min. 3), Ambrus 
(min. 8), Toke (min. 40). Au 
arbitrat : M. Dinu — M. Pres- 
neanu, Gh. Mi cu.

Competiția continuă.

..CUPA MUSCELUL” LA CICLISM
La C&npulung Muscel se va 

desfășura, începând de astăzi, 
ediția inaugurală a „Cupei 
Muscelul", in organizarea A43. 
Muscelul. Probele din concurs: 
12 august ora 10, fond 70 km, 
cu plecarea de pe stadionul „23 
August" și întoarcerea in co
muna Domnești; 13 august ora 
10, contratimp individual 15 
km, iar de la ora 17 circuit 
(15 ture — 30 km) in centrul

orașului, cu plecarea și sosi
rea in fața hotelului Muscelul.

Participă juniori de la: CS 
Tg. Mureș, AS Oradea, AS Tor
pedo Zărnești, CSM Iași, CIBO 
Brașov, AS Voința P. Neamț, 
CS Voința Cluj-Napoca, ASE 
Rovine Craiova. CS Brăila, AS 
Hidrotehnica Constanța și, bi
neînțeles, AS Muscelul Cîmpu- 
lung.

SE APROPIE TOT MAI MOI
Desfășurate duminică in mai 

multe centre din țară, Între
cerile penultimei etape a Cam
pionatului Național de lupte li
bere pe echipe au făcut să se 
simtă și mai mult ca pînă a- 
cum... finalul apropiat al a- 
cestei importante competiții re
publicane. Au fost „triunghiu
lare" cu rezultate foarte strîn- 
se (tentative „de ultimă oră" 
pentru cucerirea unui loc pe 
podium), dar și cu înfrângeri 
categorice (10—0 !) care, in u- 
nele cazuri, aproape că nu pot 
fi explicate, dată fiind valoarea 
și chiar situația în clasament 
a unor echipe. Iată rezultate și 
amănunte transmise redacției :

• TG. MUREȘ. Scontat, •- 
chipa cea mai bună, Dinamo 
Brașov, s-a detașat net, Intre- 
cind cu 7—3 pe Lemnarul O- 
dorhei și cu 10—0 pe Construc
torul Tg. Mureș, la rindul ei 
învingătoare cu același școr In 
meciul cu formația din Odor- 
hei. (C. ALBU, coresp.).

• ORADEA. în sala CSS 1 
din localitate — o remarcabilă 
evoluție a luptătorilor de la 
înfrățirea Oradea. Ei au concu
rat cu multă dirzenie. realizînd 
victorii în fața echipelor Mu
reșul Tg. Mureș (6—4), Steagul 
Roșu Brașov (6—4) și Comer
țul Tg. Mureș (7—3). In cele
lalte întâlniri : Steagul Roșu Bra
șov — Mureșul Tg. Mureș 7—3 
și Comerțul Tg. Mureș — Stea
gul Roșu Brașov (6—4). (L 
GHIȘA, coresp.).

e GHEORGHENI. A fost un 
„triunghiular" extrem de echi
librat, ale cărui rezultate au 
fost decise in întrecerile de la 
ultima categorie de greutate. 
Constructorul Hunedoara a 
realizat 5—5 cu CSM Sf. Gheor- 
ghe și 6—4 cu CSM Viitorul 
Gbeorgheni. Derbyul local : Vi
itorul Gheorgheni — CSM 
Ghcorglieni s-a încheiat, după 
o întrecere frumoasă, cu sco
rul de 5—5 ! (C. MALNAȘI,
coresp.).
• BUCUREȘTI. In sala Clu

bului Steaua au fost progra
mate Întreceri din seria a II-a, 
dar și din cea următoare, ast
fel incit reuniunea a atras 
mulțl participant! și destui 
spectatori. In primul „triun
ghiular" echipa Steaua și-a do
vedit 
gînd 
1URT 
Rapid 
rea dintre formațiile oaspete, 
au câștigat luptătorii de la CSM 
Rapid Arad. In partidele din 
seria a IlI-a »-au inregistrat

dia plin valoarea, învin- 
fără drept de apel pe 
Lugoj (10—0) ți CSM 
Arad (9—1). In lntîlni-

24 DE ORE LA DINAMO BRAȘOV
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superiori! 
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mai ușor, 
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0 CON 
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toate cell 
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9—1 cu 
7—3 cu 
Celelalte 
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0 BUC 
greșul a 
rul" A. S 
țese Ilfo 
Vaslui. E 
de dîrze 
trii au 
care, in 
trevăzut 
Ia Vulca 
Întâlniri : 
Vaslui și 
Ilfov. va 
vingători 
Sătesc III 
CEK, cor

• BUC 
pid — i 
participar 
Iași, Oț 
București 
lăți. Iată 
pid Bucu 
Galați 6- 
țelul C 
București 
5—5, CSI 
Nicolina 
București 
(N. COS

• CAR 
echipă < 
Brăila a 
rea cu C 
șit să 
cerea cu 
pășită le’ 
(3—7).

SAMIR, CANDIDAT
Generația cailor de 3 ani, viito

rii derbyștl, are un exponent de 
marcă in Samlr care, in prima 
cursă de fond la care a partici
pat, a clștlgat de o manieră ca
tegorică, printre învinșii săi nu- 
mărlndu-se Coran, ciștlgătorui 
derbyulul ’«8, FldeUo, specialist 
al distanței, Hendorf șl alții. Sa- 
mtr, fiul lui Godeanu, a fost con
dus cu tact și răbdare de D. To- 
duță. Reuniunea a tost dominată 
de formația N. Nicolae, care a 
obținut trei victorii, acestea fa- 
eâlltîndu-i distanțarea to clasa
mentul antrenorilor. Astfel. Hăl- 
maș, in mina antrenorului său, 
și-a probat valoarea; Aga, in 
mare formă, a învins fără pro
bleme, V. Mihai dovedlndu-se a- 
celașl bun appranti. Iar Dlnga, 
la reintrare, a fost beneficiara 
galopului dat in linia dreaptă la 
sosire de Voinica. Felicitări pen-

LA DERBYUL 1987
tru modul cum N. ’ Nicolae Își 
prezintă caii I Campionul pe 
1985, G. Tănase, a clștigat șl el 

nou 
in
s-a 
un 
de 

, in

o alergare cu Surîs, într-un i 
și valoros record (l:24,8/km), 
vingind-o pe Daciana, care 
handicapat suplimentar cu 
lung galop. Cursele cailor 
2 ani au revenit lui Ostina, __ 
frumos progres, șl Granit, adus 
La victorie In stilul antrenorului 
său T. Marinescu. Au mal în
vins Anaria, care față de ultima 
ei victorie nu era deloc handi
capată, și Titlana, In progres. Re
zultate tehnice: Cursa X; 1. Gra
nit (Marinescu) 1^5,3. 1. Kavala. 
Cota; cîșt. 8. Cursa * H-a: 1. 
Dlnga (N. Nicolae) 131,6. s. De
da. Cota: * ‘ “ - -
ITI-a: i.
1:30,5. 2. ____ .
9. Cursa a IV-a: 1. Aga (Mihai) 
1:27,3. 2. ~ ‘

cîșt. 2. ev. 1. Cursa a 
Titlana (R. Arsene) 

Orac. Cota: cîșt. 5, ev.
Drobeta. 3. Hamilton.

HI P I S M

Cota* cîșt. 4, ev. 88, ord. triplă 
210. Cursa a V-a: 1. Suria frâ
nase) 1:24,8. 2. Daclana. Cota: 
cîșt. 2,49, ev. 19, triplu 3—4—5 188. 
Cursa a VI a: 1. Sainir (Todu- 
ță) 1:27,7. 2. Satim. 3. Halogen. 
Cota: cîșt- 4, ev. 22, ord. triplă 
289. Cursa a VlI-a: 1. Hălmaș (N. 
Nicolae) 1 :27,1. 2. Odoreu- 3. Ka
lin. Cota: cîșt. 12, ev. 130, 
triplă 585, triplu 5—6—7 
Cursa a VHI-a: 1. Anaria 
Nicolae) 1:28,9. 2. Felcer. 3. 
bist. Cota: cîșt. 4, ev. 32, 
triplă 574. Cursa a IX-a: 1. Os- 
tlna fSuditu) 1:41,3. 2. Hercule. 
Cota: cîșt. 2, ev. 
rlul austriac s-a 
ma de 6710 lei șl

ord. 
3847. 
(B.L 
Rui- 
ord.

1«, ord. 7. Pa- 
rldlcat la sus-a Închis.
A. MOSCU

zionara A Emil Neacșa și por
tarul Ovidiu Moldovan, depis
tați, Instruiți și formați ca 
jucători de apreciatul tehni
cian Rcmus Drăgănescu. De 
altfel, la CSȘ Dinamo Brașov 
handbalul ocupă un loc apar
te. de aici „aprovizlonîndu-se“ 
și divizionara feminină A Rul
mentul. Foști handbaliștl ai 
Brașovului, Francisc Lechner 
și Dietcr Tartler, sînt acum di
rector și, respectiv, director ad
junct la CSȘ Dinamo, ei reu
șind să construiască o trainică 
piramidă a handbalului. • Ci
tim pe o listă numele unor 
sportivi al clubului, aflați a- 
cum in dublă postură : cea de 
performeri (încă) și de antre
nori. Este o foarte sănătoasă 
politică aceea ca tehniceni ai 
diferitelor discipline să fie 
formați dintre foști sportivi de 
înaltă clasă ai clubului. Adrian 
Mintiei și Marian Vasîlache sînt 
componenți ai divizionarei A 
de handbal masculin șl antre
nori la CSȘ Dinamo ; in schiul 
alpin, alături de Gheorghe Roș- 
cuicț activează acum ca antre
nor (fiind încă și sportiv) Mi
hai Biră jr. și Nicolae Barbu ; 
Ia lupte libere, lingă Ion lan- 
cău a trecut ca antrenor și 
Gheorghe Fodore. Exemplele 
pot continua cu tenisul, Iudit 
Gohn și Iosif Kerekeș ocupln- 
du-se de creșterea viitorilor per
formeri. O Pe Ion Bîrlă, an
trenorul „săritorilor", l-am gă
sit In incinta clubului. El a 
avut ingeniozitatea de a fi 
construit câteva aparate ajută
toare, foarte utile Instruirii in 
extrasezon. • Cu mai mulțl 
ani in urmă, ctad la Brașov 
a avut loc una dintre edițiile 
Campionatului European de te
nis, la clubul Dinamo »-» con

struit o arenă de tenis cu 3 000 
de locuri, cu nimic mai pre
jos decît cea din parcul Pro
gresul din Capitală. Dar arena 
brașoveană stă nefolosită, sem
nal pentru organele locale, ca 
și pentru F. R. Tenis, de a or
ganiza la Brașov unele com
petiții de anvergură. în cțteva 
încăperi de sub tribune se va 
organiza nu peste multă vre
me un centru de gimnastică 
aerobică. Ceea ce e excelent, 
dar nu poate rezolva, nici pe 
departe, destinația inițială a 
frumoasei și modernei arene de 
tenis brașovene. • Aflăm de 
la Aurel Voina despre unele™ 
filiale ale clubului brașovean. 
„Dorim — ne spunea — să 
depistăm talente pentru unele 
discipline și în localități din 
vecinătatea Brașovului. Pentru 
schiul nordic funcționează CSȘ 
Dinamo Rișnov. Aici este și 
Centrul olimpic de biation, di
rectorul unității. Ni col ac Doga
rii, sprijinind efectiv dezvolta
rea acestei probe. Primarul o- 
rașului, Vasile Chiper, iubitor 
al sportului, ajută la rezolva
rea problemelor acestui cen
tru". Asemenea unități-satelit, 
destinate in special Inițierii in 
schi, funcționează Ia Poiana 
Mărului, Zărnești și Fundata 
(pentru schi fond), la Coman
dau (pentru sărituri), la Săcele 
(pentru alpine), la Rișnov, Cod- 
Ica, Vama Buzăului (pentru 
lupte) la Hărman (pentru ju
do). • Clubul dinamovist bra
șovean numără printre sporti
vii săi de valoare și pe judoka 
Mihai Cioc (grea și open), Va
lentin Oiței (semigrea). • Clnd 
am plecat de la Dinamo Brașov 
era o căldură toridă. în fru
mosul parc al acestei mari u- 
nități de performanță era insă 
o activitate febrilă, specifică a- 
propieril sezonului oficial în a- 
proape toate cele 9 ramuri ale 
clubului.
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I de startul sezonului

Vă facem cunoștință cu...

I

I DEBUTANJH Șl CONDIȚIA AFIRMĂRII
NOILE PROMOVATE PE SCENA SECUNDĂ

GLORIA-PANDURil TG. JIU - UD palmares puțin obișnuit
Pentru a ne da seama dt de 

importantă rămîne, în evoluția 
fotbalului, neîncetata promova
re a jucătorilor tineri, si ne 
gindim că una dintre cauaeie 
râmînerii în zona mediocrității 
a recentului turneu final al 
C.M. a fost și această absență 
a fotbaliștilor de mare talent 

Idin noua generație. Competiția 
mexicană a surprins parcă pc 
mal toate finalistele Intre 
schimbările de generații. Așa 
se face că pe scena Mundialu- 
lui majoritatea a fost constitu
ită din fotbaliști aflați ta fi
nal de carieră, prea puține fi
ind cazurile unor aparițil-sur- 
priză, așa cum s-au Înregistrat, 
la vremea lor, debuturile pe a- 
renele celei mai mari între
ceri ale lumii ale unor Pelă, 
Beckenbauer, Cruyff etc. Așa 
trebuie văzută și explicată și 
strălucirea lui Maradona, un 
fotbalist care, iată, sprintează 
în avanscenă la 26 de ani, pro
fitând din plin de absența u- 
nor talente precoce, corobora
tă cu „obosirea" unora dintre 
vedetele ajunse spre apus.

Am pornit de la un aseme
nea exemplu acum, ta preajma 
începerii campionatului nostru, 

cum a 
lucrările

comune

I
I

I
I
I
I
I
I

I

pentru că, așa 
ieșit și din 
centei plenare 
Consiliului Național pentru 
ducație Fizică și Sport și 
Comitetului 
promovarea 
curajoasă i 
„competiției nr. 1 

nostru acea

I

re- 
re- 

a 
E- 

_ ■Olimpic Român 
. permanentă și 
trebuie să asigure 

1“ a fotbalu
lui nostru acea emulație a 
fotbaliștilor care se ridică, a 
neîncetată fortificare a echipe-

lor cu 
sta și 
prospețime 
trecuta 
in 
vizii a fotbalului 
de debutanți. ___
destul de mare. Cantitativ, se 
poate vorbi de un succes. Noua 
ediție trebuie să prezinte fruc
tificarea preocupărilor antreno
rilor in trecutul campionat, in 
paralel cu căutările și ridica
rea altor foarte tineri jucători 
în loturile divizionare A, B, C, 
adică in eșaloanele performan
ței.

Limltindu-ne, mai departe, 
la prima scenă, unde, cum 
menționam, 84 de fotbaliști au 
rostit intîile replici in trecuta 
stagiune competițlonală, ar fi 
de subliniat existența unor 
talente cu totul remarcabile, 
fapt de care ne-am mal ocu
pat, talente care s-au verificat 
și in greaua întrecere interna
țională a calificărilor de juni
ori. Suplimentul „Fotbal" al 
ziarului nostru a și prezentat 
un „11“ compus numai din in
ternaționali juniori prezenți 
de pe acum în formații divizi
onare A.

Ceea ce Interesează este ea 
întreaga operație să nu se o- 
prească la stadiul de experi
ment Ritmul în care foarte 
tinerii Hrlstea, Prunea, D. Pe
trescu, Bejenaru, Mitici, Pojar, 
Oloșutean, Sabia, D. Sava, Cr. 
Sava, Stănîcl. Duniitrașcu, Jer- 
călău, Răducioiu șl ceilalți pre
miant! ai promoțiilor for vor 
avansa spre consacrare BAMÎ-

I
I
I
I
I
I
I

MECIURI AMICALE
• DE LA F.R. FOTBAL. • 

Joi, 14 august, de la ora 15, va 
avea loc ședința Biroului Fede
ral, la sediul federației • In
structajul observatorilor federali 
din București va Începe vineri, 
15 august, ora 16, la sediul 
C.N.E.F.S. Prezența obligatorie.
• CONTINUÎNDV-ȘI TUR

NEUL, ECHIPA STEAUA a evo
luat in ziua de S august la To
rino In compania formației A.C. 
Torino. Partida a luat sfirștt cu 
scorul de 2—1 tn favoarea gazde
lor. Punctul formației noastre a 
fost înscris de Iovan. A doua zi, 
10 august, echipa Steaua a jucat 
la Modena, în compania clubului 
eu același nume. Meciul a-a În
cheiat la egalitate, 1—1. Astăzi, 
campioana noastră susține ulti
mul meci al turneului, la Atena, 
In compania campioand Greciei, 
Panathinalkos.
• STEAUA BUCUREȘTI (ti

neret) — CLUB ATLETICO AL 
BĂNCII PROVINCIEI BUENOS 
Aires 1—1 (i—1). Med frumos, 
disputat în fața unul numeros 
public, eu faze frumoase la 
ambele porți. Au marcat : Tcgu- 
lescu (mln. 25) pentru Steaua,

UnâLE de atletism
mal ales, Fetru Drăgoesvu ta 
800 m, probă la care s-a cla
sat abia pe locul cinci. în 
schimb, apar nume noi de can
didate, dar eu rezultate nu de 
prea majre circulație 
onală :
Fidatov

Lista 
desigur , 
cel al junioarei Alina AstafeL 
o tinără săritoare 
mari resurse 
perspectivă.

interna ți- 
șl ElenaIlinca Mitrea 

etc.
eandidaților
și alte nume, inclusiv

euprinde

cu foarte 
ți eu o frumoasă

★
de aceste eampi-Dar apropo 

onate. Arbitrii la arunca
rea ciocanului au constatat, ta 
timpul desfășurării probei, că 
atletul Marcel Mangra a folo
sit an ciocan eare eintărea 
doar 6,5 kg, ta loc de 1,250 
kg. Un atît de grav gest ne
sportiv va trebui sancționat as
pru de F.R.A. Nu de alta, dar re
cordurile, ca și alte rezultate, 
pot fl obținute, potrivit prin
cipiului încrederii eare acțio
nează In atletism, In oricare 
concurs care corespunde .pre
vederilor" regulamentare. Oare 
cu acest ciocan a aruncat 
Mangra, anul acesta, peste 
TO m T

• Ieri s-au pus ta vtnzare bi
letele pentru tragerea Loto X de 
duminică 17 august 1LC.

Acest gen de tragere este aș
teptat cu deosebit interes de că
tre partlclpanțl, care aa astfel 
posibilitatea să obțină importante 
ctștlgurl In autoturisme Dada 1300 șl mari sume de bani. Se 
atribuie cîștlguri șl pentru va
riantele cu numai două xramere elștlgătoare. Stmbătă IȘ august 
este ultima zi In eare mal puteți 
juca numerele preferate.

jucători eare — prlavir- 
talentul 

si 
ediție 

campionatul

lor — adus 
progres. In 
au apărut 
primei di- 
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• MECIURI AMICALE
respectiv Nestor Diez (mln. M) 
(O. GUȚU — eoresp.).
• „CUPA ELIBERĂRII", LA 

buhuși. In localitate s-a dispu
tat competiția dotată eu „Cupa 
Eliberării", care a reveni* for
mației Dunărea CA.U. Galați, în
vingătoare, In finală, tn fața e- 
cblpel Aripile Bacău cu 2—2, 
după lovituri de la U in. Pentru 
tocurile 3—4, C.SJVI. Suceava a În
vins Textila Buhuși cu 4—3, tot 
după executarea penalty-urilor. 
De subliniat că șl primele partide 
au fost dedse prin executarea 
loviturilor de la U m.: Dună
rea — Textila 4—3, Aripile — 
C.SJ4. 5—5. (L VIEKU — eoresp.)
• STEAUA MIZIL A ClȘTIGAT 

„CUPA PRAHOVA-, s-a tnchdat 
frumoasa competiție de la Pto- 
leeti, „Cupa Prahova", care a 
revenit echipei steaua Mlztl (an
trenor C. Moldoveanu), tavlngâ- 
toare, In finală, tn fața ecblpd 
de speranțe Steaua București, cu 
5—6, după executarea tovlturDor 
de la 11 m. După M de minute, 
■corul a fost egal, 3—3 (3—2), prin 
golurile marcate de Galeș (mln. 
23 și 44) șl Greaca (mln. Sg), 
respectiv Cralu (mln. 17), Ale
xandru (mln. 25) șl Bota (mln.

_ 70). Pentru locurile 3-4, Flacăra 
Morenl a dispus de echipa de 
speranțe Petrolul eu 3—1 Q—ț), 
prin punctele Înscrise da vteflL 
nescu (mln. 22) șl Călin foiin. 
17), respectiv Albe (mln. 1Q. 
Flacăra a folosit forznațta : Me
dea — Mateescu, Badea, N&stase, 
Nlstor — D. Sava, Nlcolae, Pană I, 
ștefăneseu — Soda, Marca. Au 
mal jucat: Oană, Atiend, Pra
da, Călin, Cojocaru șl Pană XL 
(L TANASBSCU — eoresp-).
• AURUL BRAD — -POLI" TI

MIȘOARA 2—1 O—•). An marcat: 
Merit (mln. 16), DumBreaaa (mln. 
54), respectiv Bolba (mln. 12). (AL 
JURCA — eoresp.)
• METALUL MANGALIA — 

VOINȚA CONSTANȚA 4-4 ȘȘ-Ș), 
Au Înscris: Crăciuneanu, Iaafc, 
Carastolan (Z), respectiv Coama. 
(A. BIELTZ — eoresp.)
• GLORIA BUZĂU — r. e.

ARGEȘ ♦—«. Med interesant, ta 
duda scorului alb. Au fost uti
lizate formațiile : GLORIA :
Cristian n — Comănescu, Stoica, 
Mlrcea, Tulpan — Ghlzdeanu, 
Șumulanschl, Stoidilță, Balaban— 
Fl. Grlgore, Profir (au mal Jucat 
Lazăr, Năstase, Timiș, Trandafir, 
L Viorel, Marcu) ; FX2. ARGEȘ : 
Hrlstea — Vofcu, Ștefan, Stanca, 
Eduard — Badea, Bănuță, Toma, 
Achlm — D. Zamfir, Jurcă (au 
mai jucat : Tlnase, Simlon, Ba
laur H, Meszaros, Grigoriu, 
Radu H).(C. necula — eoresp.)
• METALUL SIGHIȘOARA —

MINERUL GURA HUMORULUI 
3—3 (t>—Z) șl 1—2 (1—4) țn al
doilea meci. Formația dta Gura 
Humorului a mal jucat și la Re
ghin, CU Avtntul : 1-4 Șl—1). (L 
TURCU — corespj

NE DECISIV PENTRU REU
ȘITA CARIEREI LOR 
DE PERFORMANȚA.

Am amintit doar de cei 
tineri dintre cei tineri.___
masivul grup de debutanți ai 
trecutei ediții cuprinde șl ju
cători mal virstnld (vlrstnid 
lnsemnind in cazul nostru fot
baliști de... 20—23 de ani) eare 
promit și ei foarte mult Spre 
ilustrare, iată și din această 
categorie citeva exemple : 
Pistol, Neamțu (recordmentri 
prezențelor pe prima scenă 
din rfndul debutănților), Clrea- 
șe, grupul cralovean cu Glcă 
Popescu, Badea și eetialți, 
Mujnai, Meszaroș C.U" dnj- 
Napoca), Mihăescu, masivul 
grup al Rapidului, efln oare vă 
atragem atenția de pe acum 
asupra unui probabil debutant, 
Dochia etc., etc.

Campionatul care vine re
prezintă deci „momentul adevă
rului" pentru întreaga pleiadă 
de tinere talente. Dar, aten
ție I Această perioadă a con
firmării a produs multe pier
deri în grupul presupuselor 
speranțe. Răspunderile slnt de 
ambele părți. Antrenorii an un 
mare și important 
spus în modul cum 
pașii acestor sportivi 
experiență. Cei în 
pot nrca spre consacrare fără 
MUNCA șl SERIOZITATE, 
fără O VIAȚA PERFECT 
SPORTIVA. Fotbalul nostru 
are nevoie ca lista deboianțl- 
tor să devină Integral • Ești 
a reușitelor.

De duminică, cu fiecare eta
pă, cu flecare joc internațional 
al selecționatelor noastre de 
tineret șl juniori, se desfășoară 
această grea operație de con
solidare șl confirmare a nu
meroaselor debuturi din trecu
tul sezon. Să sperăm cS vom 
avea multe șl optimiste vești 
despre desfășurarea eL_

Eftimie lONESCU

F. C. M

DE

mai 
Dar

envint de 
vor dirija 
încă fără 
cauză nu

DELTA
Cu o nouă conducere 

(Ion Moldovan, antrenor

L0T0-PR0N0SP08T BFONHEAZĂ
• Nu uitați nid de tragerile 

•bănuite Pronoexprea șl Loto ale 
acestei săptămlnl, eare aa vor 
desfășura miercuri 13 șl, respec
tiv, vineri 15 august
• câștiguri variate șl impor

tante consttad ta antoturtane Do
cta 1300 șl bani asigură șl eet mal 
popular sistem do joc. Lozul ta 
pile. Partldpantil pot soBdta a*tt

Formația gorjartă a 
vat din seria a VH-a 
ziei C in urma unei 
țări net superioare față de ce
lelalte competitoare: ea a de
ținut locul 1 in nu mai puțin 
de 29 de etape, doar după eta
pa a ni-a oedlnd șefia Gloriei 
Reșița, o altă fostă divizionară 
B. Antrenată de Bujor Hălmă- 
geanu in campionatul trecut, 
Gloria-Pandurii Tg. Jiu poate 
fi considerată printre cele mai 
bune echipe din cel de-al trei
lea eșalon și a meritat eu pri
sosință avansarea ta campiona
tul secund. A avut In clasa
mentul serici un plus de * p 
față de ocupanta locuim se
cund, Gloria Reșița. In noul 
campionat echipa va fl antre
nată de către Cristian Eădu- 
eanu, iar lotul este alcătuit din: 
Hi ca, Titirică, Morarii, FL Du
mitru — Borunția, Bot&rnea, 
Nann, Șolea, Croi torn, Catană,

promo- 
a Divi- 
oompor-

Păun 
durea, Bonculescu, 
ehe.
can, 
lan. 
ani.
slut: __ __ ________
— 19 ani, iar cei mai in vîrstă 
Hica și Nanu — 31 de ani. Din 
totul de mai sus șase sînt ju
cători noi: Păun, Ciocan, P. 
Răducanu (de la Universitatea 
Craiova), Borunția (de la Con
structorul Craiova), Catană șl 
Clobanu (de la Minerul Mo- 
tau). Cel mai eficace Înaintaș 
a fost pînă acum Gugu, care 
a marcat 16 goluri. Gloria-Pan- 
durll Tg. Jiu este echipa o- 
rașulul, președintele asociației 
sportive fiind Nelu Olteanu. 
Condiții materiale excelente : 
un stadion cu 12 000 locuiri, cu 
vestiare, saună, sală de for
ță, un mic hotel pentru spor
tivi și toate anexela necesare.

Răducanu, Trifu, Pa- 
Androna- 

Ciobanu, Gheorghe — Cio- 
Pirvan, Ionel, Gugu, Bur- 
Media de vîrstă — 23 de 
Cei mai tineri jucători 
Andronache și Răducanu

MiNERUL VULCAN PAROȘENI - reprezentanta Tfiil Jiului in „B
Echipa din Valea Jiului era 

pe punctul să promoveze și 
acum un an in „B", dar a pier
dut șefia seriei la... masa ver
de. Acum însă, după o dispu
tă aprigă, într-un cvartet pu
ternic (C.S.M. Lugoj, Rapid A- 
rad și U_M. Timișoara), mine
rii au reușit să termine cam
pionatul (seria a Vin-a) pe 
primul loc, la numai două 
puncte de lugojeni. Minerul 
Paroșeni a fost Înființată tn 
1972 și de atunci fi are ca an
trenor (cu o întrerupere de un 
an) pe Ti beri u Benea. Ea ac
tivează în C din 1980, fiind tot 
timpul printre cele mal bune 
formații ale seriei In care Juca, 
în noul sezon, echipa va acti
va ta cadrul asociației sportive 
Paroșenl-Vulcan șl va purta a- 
eest nume. Antrenorul Benea 
va fi secundat de CorneSSălă- 
Jan, foot jucător la Jltri Petro
șani. Lotul: Olteana, Homan,

Crecaur — Dodencia, Buzduga, 
Vișan, Leîcșan, Licsandru, P. 
Grlgore, Hădărean — Matula, 
Cristea. Lăzăroiu, Bîrsan, Cră
ciun, Chifti, Jucăreanu — Să- 
lăjan. Baltaru, Popovici, Bar
bu. Neiconi, Krautil — mezi
nul formației 18 ani. Cel mal 
In vîrstă jucător este Homan 
<35 de ani — fostul portar al 
Jiului). Golgeterul echipei a 
fost Henzel — transferat acum 
la Jiul. Compartimentul forte 
al echipei l-a reprezentat, in 
campionatul trecut, linia de 
fund — golaveraj 60—27. Pre
ședintele asociației sportive este 
tag. Ion Beterman, iar al sec
ției de fotbal Remus Becuș. E- 
chțpa va susține meciurile de 
acasă pe complexul sportiv din 
orașul Vulcan, care are un te
ren de fotbal excelent gazonat, 
anexele necesare, printre care, 
și un mic hotel.

Toma RÂBȘAN

PREGĂTIRI
DINAMO TULCEA: SCHIMBĂRI

(Dinamo speranțe^

C.S. BOTOȘANI PLEACĂ U
CJS. Botoșani Echipa 
destulă experiență țaacum_____ _____ ...tonul secund șl dorința suporte

rilor ei era ea ea să se situeze 
pe un toc dt mal bun la finele 
campionatului trecut. Locul 
egalitate de puncte cu locul 
fost considerat satisfăcător, 
venirea hit N. Dobrln ea antre
nor promitea mal mult. Acum 
însă, cum ne spunea Mircea CoU- 
baba, din conducerea secției 4c 
fotbal, CS. Botoșani pleacă la 
drum cu un alt antrenor, eu Va
cile Copil, pentru că N. Dobrln 
a plecat In concediu șl, fără vreo 
explicație, n-a mal venit și zQele 
trecute a cerut, telefonic, trsfts- 
ferui pentru— C.S.Ș. Pitești, 
transfer cu care cei din Botoșani 
s-au declarat de acord. Șl In lotul 
de de Jucători s-au produs une-

Lozul marilor ctștlguri, cit șt 
Lozul Vacanței.
• așnGUBJIJI TRAGERII 

PRONOKXPRKS IMN < AUGUST 
IMS. Cat 1 > 1 variante tfh a 
dte MA23 tel; eat tt 2 variante 

a rite 34J23 Id; eat 3t ujb 
variante a XA26 lei; ett «t as 
variante a 1.343 Jel; eat Și 1*0 
variante a 437 lei; eat H LSTSJS 
variante a 40 lei; eat ti 1M3S 
variante a 200 lei; cat *s 1.376,15 
variante a 4t leL

PE BANCA TEHNICA
serld I. Avem un lot de jucă
tori destul de omogen, căruia 1 
s-au adăugat elemente tinere, de 
perspectivă, contind totodată pe 
experiența competițlonală a iui Iamandl-, ne-a declarat VasUo 
Caragea, președintele clubului.

la modificări. PoUfronl* a luat 
transferat la Petrolul Ploiești, 
ded a fost promovat la A; Ene șl Ctaeă, bueureștenl, și-au manifes
ta* dorința sâ rovina .Acasă", tn 
Capitală, Iar Clobanu nu a-a 
prezentat la echipă șl— nimeni 
nu știe de eL Cine a venit t 
Nume la fel de necunoscute, ea 
ied care au pleca* : Petrescu, 

la Zimbrul Șiret, P. Constan
tin, de la Minerul Vatra Darnel, 
șl dțlva juniori din cadrul du
hului. Plnă vineri, CA. Botoșani 
ișl eontlnuâ pregătirile la Ctarpu- 
lung Moldovenesc, iar stmbătă șl 
duminică participă la „Cupa 
Marmațld*, de la Signet. pin» 
acum a jucat eu Avtntul Frasin 
(a Învins eu 4—2) și Explorări 
Cîmpulung (0—0).

reunit la 14 Iulie. Au urmat douâ 
săptămlnl de antrenamente aca- 
aâ, după eare lotul s-a deplasat 
la Bistrița pentru un scurt stagiu 
da pregătire. Perioadă ta care e- 
levil Iul Paul Popescu au susți
nut trei jocuri amicale : cu Me
talul Bistrița (1—1), Forests Nă- 
■ăud (3—2) șl Gloria Bistrița 
(•—Ș). Revenită acasă, Progresul- 
VuJcan a participat la întrecerile 
tradiționalei competiții „Cupa 
Municipiului București", In ca
drul căreia a obținut următoarele 
rezultate : 1—2 cu Autobuzul șl 
4—3 cu Automatica • Lista celor 
eare nu vor mal apăra tn sezonul 
viitor culorile echipei este destul 
de lungă : Gtrjoabă a plecat la 
Jiul, Meszaros la F.C. Argeș. D. 
Popescu la Sportul Studențesc, 
Purdea la Victoria, Stolchlță șl 
FL Grlgore la Gloria Buzău, Ma
rin Nlculae la Armătura Zalău. 
Lotul a fost completat cu Pa- 
raschlv (Victoria), Mihale și Ior- 
gulescu n (Sportul Studențesc), 
Popa (ICSIM), la care se adaugă 
juniorii Popescu șl C. Zamfir, 
promovați din pepiniera proprie. 
«Na așteaptă un campionat foar
te dificil, în care practic toate 
partidele vor avea un grad sporit 
de dificultate. Pentru că, să nu 
uităm, Progresul aliniază una 
dintre cele mai tinere garnituri 
din întregul eșalon secund, mulți 
dintre componențil Iotului f&clnd 
acum cunoștință cu rigorile unei 
astfel de Întreceri. Nădăjduiesc 
totodată eă, cu sprijinul centru
lui nostru de juniori care, să nu 
uităm, a dat fotbalului românesc 
un Dudu Georgescu, sau un Bel- 
deanu, vom depăși dificultățile 
actuale", ne-a spus antrenorul 
Paul Popescu.

UN SINGUR NUME NOU
• Formația din Bata Mare va 

încerca șl anul acesta să revină 
in prima divizie, motiv pentru 
eare pregătirile au fost făcute eu 
o deosebită atenție sub conduce
rea antrenorilor Viorel Kraus și 
Ion Ondu • Lotul a suferit des
tule modificări, deși mulți dintre 
jucătorii nou venlțl reprezintă, de 
rapt, reveniri. Cum este cazul 
Jucătorilor Plnter șl Hoatlș (ina- 
poiațl de la Olimpia Baiu Mare) 
șt al portarului Perneș (de la

LA F.C. MARAMUREȘ
CIL Sighet), singurul nume cu a- 
devărat nou fiind Borlceanu (de 
la Muscelul Cîmpulung). Au ple
cat : Boca (la Steaua CFR Cluj- 
Napoca), Tătăran (la Gloria Bis
trița) șl portarul V. Moldovan (la 
CIL Slgliet) e In zilele de 1« și 
11 august echipa va participa, la 
Bala Mare, la „Cupa Minerul", a- 
Mturl de F.C. Bihor, Steaua CFR 
Cluj-Napoca șl, probabil. Mine
rul Bala Sprie.



Amicale, înaintea C.E. de volei-juniori

ROMANIA U.R.S.S. 3-0
In Sala sporturilor din Bis

trița a avut loc prima partidă 
«unicâli (returul, în ziua de 13 
angmrt) dintre selecționatele de 
rolet-junlorl ale României Ș< 
(JnlUiiii Sovietice, în cadrul pre- 
gWrilor pe care ambele for- 
giațH le fac în vederea apro
piatelor Campionate Europene 
ee M vor desfășura în Bulga
ria. Scor 3-0 (18, 11, T) pentru 
țunlorlt români, care au jucat 
«ud hoUrft, au acoperit mal

eubine suprafața de joc și, 
toate că ta primele două se
turi au existat perioade strinse, 
dnd echipele au condus pe 
rtad, ta final jucătorii români 
t-au impus net Din selecțio
nata româna s-au remarcat : 
M. Ferariu, D. Drăguțln fl C. 
Sotca ; a condus brigada bucu- 
teyteană M. Nicolau — M. Sta- 
mata.

lan TOMA, coresp.

CANDIDATE PENTRU J.M.U. DE 7A«I DIN 1991
1 BRUXELLES, 11 (Agerpres), — 
Peatru organizare» ediției dla 
anul 1991 a Jocurilor Mondiale 
Universitare de vară șl-au anun
țai Intenția de a candida orașele

Birmingham, Amsterdam, Stock
holm, Edlmburg șl Glasgow.

Dup* cum se știe, ediția viitoa
re a Universiadei de vară din 
ÎS» va avea loc la Zagreb.

TURNEELE DE ȘAH DE LA HERCULANE Șl■ »
BĂILE HERCULANE, 11 

(prin telefon) — Turneul inter
național de șah a continuat cu 
desfășurarea rundelor 4 si 7. 
Rezultate i Bojcu — Jicmaa 
0—1, Semenova (U.R.S.S.) —
Wagner (R.D.G.) 1—0, Ghindă 
— Stanciu 1—0, Mureșan — 
Ftechdick (R.F.G.) 0—1, Petro
va (Bulgaria) — Matveeva 
(IIR.SS.) 0-1 • Nutu — Wag
ner 1—-0, Polihroniade-Rusu — 
Ghindă 1—0, Boicu — Matveeva 
0—11 partidele Nutu — PoK- 
hronlade, Bădulescu — Swieerfk 
(R.P.P.). Swieczik — Petrova, 
Ftachdlck — Bădulescu si Jte-

man — Semenova s-au înche
iat remiză.

Ordinea primelor 3 clasate 
este următoarea s 1. Matveeva 
84 b (din 0 partide), 2. Seme
nova 4,5 n (7 partide). 3. Nuța 
4 p (S partide).

Din cauza unei 
campioana noastră 
Margareta Mureșan, 
din concurs.

HM. VlLCEA, 11 
Dup* 9 runde.

IAHIU M PLINA TARĂ!
atlveți&nul F. Reymond a c**tt- 

ga* concursul dc sărituri ea 
•ehluriio de pe trambulina da 
plasUe de la Lea Rousses (Fran
ța), cu sărituri dc 61 și 74 de me
tri, taatatea francezilor Mollard 
(••ITS) șt Prost (60.5 171). Ca» 
mal lungă săritură a zilei a apar
ținut Insă Italianului Rlghonl, câș- 
twâtorul ultimei Cupe a Komâ- 
«Bid, eu rș de metri.

O

(3. E. DE LUPTE
(Urmare din pag. I)

ocupat un meritoriu ioc 3 ta 
clasamentul pe națiuni, după 
redutabilele formații ale Uniu
nii Sovietice și Bulgariei (ca 
echipe complete). In corn pic
tarea cronicilor apărute, solici
tăm și amănunte despre dru
mul pe care Petrică Cărare l-a 
străbătut pină la strălucitoarea 
medalie de aur. Aflăm, astfel, 
că aceia care avea să devină 
campionul european al catego
riei a debutat cu o spectacu
loasă victorie, prin descalifi
care, la meciul susținut cu fin
landezul lari Tapio, obținlnd 
apoi aceeași decizie in fața aus
triacului Johanes IIasie (dnd 
avea 8 p avans), pentru ca, ta 
continuare, să ciștige la dife
rență (12—4) întilnirea cu DI- 
«nltăr Dimov (Bulgaria) și la 
puncte (3—1) pe rea cu Janos 
Takacs (Ungaria), ocupînd ast
fel primul loc în grupă și, deci, 
dreptul de a lupta pentru „fi
nala mare" (locurile 1—2) a ca
tegoriei. Si antrenorul, și spor
tivul vorbesc cu emoție despre

• TELEX • TELEX •
ATLETISM 9 După 20 de ani, 

echipele Suediei au cîștigat me
ciurile cu Finlanda, desfășurate 
la Helsinki: 210,5—198.5 p la mas
culin jd 184—438 p la feminin. 
Ctteva rezultate; masculin — 
sooo m Valnlo (Fin.) 13:49,68, tri
plu — Holman (Sued.) 17.14 m, 
JOOD m — Ekblom 8:32,03, ciocan — 
Huhlala (Fin.) "8.04 m ; Femi
nin: suliță — Lillak (Fin.) 68,0» 
m, «M mg — Skoglund (Sued.) 
S4.S» • CIteva rezultate ale 
campionatelor din Elveția: la fe
minin, Wertmiiller 11.3» (rec. 
nat-), iar la masculin cele mal 
bune performanțe au fost reali
zate de GflnthSr la greutate — 
21.13 m, șt Arnold pe 400 m — 
<s.««

BASCHET 9 Selecționata stu
dențească a S.U.A., care Între
prinde un turneu In U.R.S.S., a 
fntîlntt la Vilnius echipa locală 
Sta ti ba. Baschetballștll sovietici 
au obținut victoria cu 88—67 
(3& -38).

BOX > Pugilistul portorfcan 
Carlos de Leon și-a păstrat titlul 
de campion mondial la cat. grea- 
ușoară, învlngîndu-1 prin k.o. în 
repriza a 8-a pe americanul Ml-

îmbolnăviri, 
națională, 

s-a retras

„MONDIALELE" DE
In ziua a treia a Campiona

tului Mondial de baschet femi
nin au fost Înregistrate urmă
toarele rezultate : seria A. la 
Minsk: U.R.S.S. — Bulgaria 
94—66 (38—33), Canada — Cuba 
85—62 (33—29), Coreea de Sud 
- Brazilia 71—69 (26—37). Cla
sament t 1—X U.R.S.3. șl Ca
nada 9 
Coreea 
zilia 3 
S.U.A.
34), Cehoslovacia — Australia 
55—50 (29—24), R. P. Chineză — 
Taiwan 93—45 (47—26). Clasa
ment : L S.U.A. 6 p, 2—4. R, P.

p, 3—5. Bulgaria, Cuba, 
de Sud 4 p, 6. Bra- 

p. Seria B, Ia Vilnius : 
— Ungaria 78—63 (43—

CĂLIMĂNEȘTI-CĂCIULATA
cu 7.5 puncte, urmat de Jlri 
Jurka (Cehoslovacia) — 7 punc
te. Dragoș Dumitrache (Româ
nia). — 6,5 puncte și Franclse 
Torok (România) — 6 puncte.

In runda a 9-a, Dumitrache a 
cîștigat la Armaș, Torok l-a 
Învins pe Savin, iar Jurka a 
remizat cu Jivkovici.

In turneul „open", pe primul 
loc M clasamentului a trecut 
Zoltan Stirez (Cuprom Baia 
Mare) — 7,5 puncte, urmat de 
Llvtu Lung (Electromotor Ti
mișoara). Cristian Ollmp (Po
litehnica București) șl Gheor
ghe Stroeecn (Avtntul Slobo
zia) — eu rite 7 puncte.

BASCHET FEMININ
Chineză, Cehoslovacia și Unga
ria 5 p, 5—6. Australia și Tai
wan 3 p. întrecerile vor fi re
luate azL

Dta partidele etapei a treia, 
cea mai echilibrată a fost cea 
dintre selecționatele Canadei 
și Cubei. Cu o apărare exce
lentă, sportivele din Canada 
le-au Împiedicat pe cubaneze 
să practice obișnuitul joc ta 
viteză. In primele 15 secunde. 
Hamilton a cîștigat, la o sări
tură „unu la unu", ta fața pi
votului BoraL permițînd echi
pei sale să mențină avantajul 
de un punct. In partida 
U.RJ3.S. — Bulgaria, învinsele 
(în rindul cărora evoluează pi
votul Polina Tvetkova — 17 
ani !) au jucat de la egal la 
egal 
mai

cu partenerele lor, dar nu
ia prima repriză, după ca- 
baschetbal latele sovietice 
al căror lot nu mai face(din

parte Uliana Semionova) s-au 
impus. In seria de la Vilnius, 
formația S.U-A. a adus prima 
lnfrfngere reprezentativei ma
ghiare, datorită ta mare mă
sură avansului acumulat In 
primele 15 minute șl jocului 
bun practicat de Cheryll Miller.

LENDL ȘI-A LUAT REVANȘA
Cehoslovacul Ivan Lendl 

și-a luat • frumoasă revanșă 
la fața Învingătorului său de 
la Wimbledon, vest-germanul 
Bwrls Becker, pe care l-a în
vins la două seturi ta finala 
tumeuhrt de la Stratton Mo
untain I fl—4, T—fl. învingăto
rul ifl datorează succesul mal 
ca seamă serviciilor foarte pu-

GRECO-ROMANE
această partidă decisivă, In care 
Petre Cărare l-a întîlnit pe so- 
vleticiM Man Dudikov. A fost 
un med de mare angajament, 
epuizant chiar, in care plusul 
de ambiție ei dăruire ale spor
tivului nostru au hot&rît : Că
rare eîștigă la puncte, cu •—4, 
*i devine noul campion al Eu
ropei la această categorie.

Pe Ungă o bună pregătire, de 
o voință deosebită au dat do
vadă li ceilalți medaliat! : 
Radu Strubert (argint) — des
coperit de Aurel Ciosa la 
IURT Lugoj, in prezent legiti
mat la Dinamo București (an
trenori Im Cernea și Nioolaa 
Martin eseu), Anton Arghira 
(bronz) — de la Sport Club 
Muscelul Ctmpulung (antrenori 
Lucian Coman și Ion Drago- 
mir), Ion Ierimiciuc (bronz) — 
descoperit de Gheorghe Baltă 
la C.SJȘ. Suceava, pregătit in 
continuare la CSM Suceava de 
Constantin Topîrjan, in prezent 
legitimat Ia Dinamo BucureștL

Toți patru — alti tineri per
formeri ai acestui an aniversar, 
tineri cu care ne mîndrim...

tarnice gi exacte și unui finiș 
ears l-a găsit mal proaspăt: 
oi a cîștigat tie-break-ul eu 
5—0 I Dacă ta ceea ce-1 pri
vește pa Lendl, acesta a de
clarat că este ușor Îngrijorat 
de faptul că și-a intrat în mi
nă prea devreme (Internațio
nalele S.U.A_ obiectivul său 
principal, Încep peste două 
săptămtnt), Becker spunea că 
victoria jucătorului cehoslo
vac se datorează și lut.. Mc 
Enroe, pe cura el U lnttlnise 
ta semifinale și eare-1 obosise 
peste măsură... .Aproape eă 
m mai aveam picioare la 
sflrșitul InHlnlrti eu campio
nul american" — a Încheiat

• Helena Sukova a cîștigat 
turneul de la Montreal, tnvin- 
gtnd ta finala eu Pam Shri
ver t 6—2. 7—5. Iată și finala 
de dublu feminin : Sabatini,
Garrison — Shriver, Sukova
7— 8, 5—7, 8—4. • Finala
masculină de la Kitzbuehel : 
Meelr — Gomez 8 4, 4 8,
8- 1, 3—8, 6—2.

fim IM C. M.
8t HIÎAÎL0I MOfifRU
La Montecatini (Italia) s-au 

Încheiat Campionatele Mondia
le de pentatlon modern. La 
seniori titlul a revenit — așa 
cum era de așteptat — sporti
vului sovietic Anatoli Staros
tin. cu 5562 p, urmat de itali
enii Carto Masullo 5543 p și 
Daniele Masala 5439 p. Ultima 
probă, crosul, a fost câștigată 
de Milan Kadlek (Polonia).

Proba feminină, a fost câști
gată de Irina Kiselev* (U.R.S.S.) 
5323 p, urmată de Sophie Mor- 
resse (Franța) 5297 p și Ta
tiana Cernenskaia (U.R.S.S.) 
5262 p. La cros, pe primul loc 
s-a clasat Catherine Kroning 
(R.F.G.).

Titlul de campion mondial 
de juniori l-a revenit lui Veli- 
zar Iliev (Bulgaria) 5549 p, ur
mat de Oleg Plaskin (U.R.S.S.) 
5456 p și Frank Juilly (Franța) 
5435 p.

Iată și clasamentele pe echi
pe, MASCULIN : 1. Italia
16009 p ; 2. Ungaria 15993 p ; 3. 
Franța 15127 p ; FEMININ : 1. 
U.R.S.S. 15870 p ; 2. Ungaria 
15639 p ; 3. Franța 15516 p ; 
JUNIORI : 1. U.R.S.S. 15812 p; 
2. Franța 15336 o ; 3. R.F. Ger
mania 15096 p.

MARELE PREMIU Al UNGAIUEI LA EORMUIA I
Cu un interes demn de ma

rile evenimente 
lumii. Formula 
bolizilor auto, pornită din fe
bruarie ta căutarea titlului 
mondial prin cele mal diferite 
orașe, țări și continente, a po
posit duminică la Budapesta, 
unde a avut loc, in premieră. 
Marele Premiu al Ungariei. Con
form părerilor unanime, pista 
de beton Hungaroring (4,014 
km) a găzduit o Întrecere pal-

sportive ale
1, caravana

pliantă, spectaculoasă, urmări
tă de aproximativ 200 000 de 
spectatori. Punctul principal 
de atracție, formidabilul duel 
dintre brazilienii Piquet și 
Senna, primul ciștigînd la o 
diferență de 17 secunde și am
bii punind intre ei și urmări
torii lor cel puțin o tură I 
(Media : 151,804 km/oră. recor
dul pistei — N. Piquet). Clasa
mentul la zl al C.M. : 1. Man
sell (Marea Britanie) 55 p, 2. 
Senna 48 p, 3. Piquet 47 p.

J

Brazilianul Nelson Piquet, învingător la Budapetta, pilctîTiau-fi 
mașina WiUiamt-Honda Telefoto : A.P.—AGERPRES

• ARBITRII MECIURILOR ECHIPELOR NOASTRE IN

COMPETIȚIILE EUROPENE OFICIALE • NUMEROASE f'OTBAL 
unericUaMe

TURNEE IN OLANDA • FAVORITELE ÎNVINSE IN

CAMPIONATUL SCOȚIEI

— 3—1 (2—1). Pentru locul 3, Dy
namo Dresd* a cîștigat în fața 
formației locale, Groningen, cu 
4—2, după loviturile de la 11 m. 
La terminarea timpului regula
mentar scorul era de 1—1 (1—1).

TELEX • TELEX •
chael Creer in gala desfășurată 
la Giardlnl di Naxos (Italia).

CĂLĂRIE • Merele Premiu al 
orașului Bratislava la proba de 
obstacole a fost clștlgată de 
vest-germanul Andre Keller. Pe 
echipe, primul loc a revenit R.F. 
Germania.

CICLISM • Turul Danemarcei 
a-a încheiat cu victoria danezu
lui Jesper Worre urmat la 4 s 
de compatriotul său J.V. Peder
sen. • A luat sflrșit șl Turul 
Portugaliei. Victoria a revenit iul 
Marco Chages. De notat eă, la 
această a 48-a ediție, pe primele 
14 locuri s-au clasat numai spor
tivi portughezi. • Tradiționala 
competiție .Cursa celor trei 
văl", ce se dispută in Italia, 
s-a încheiat cu victoria la sprint 
a italianului Guldo Bontempi, 
care a parcurs 251 km in 6h31:05.

MOTO D La Anderstorp (Sue
dia) a avut Ioc o nouă cursă cu 
ataș din cadrul C.M. Pe primul 
loc s-a clasat echipajul fran
cez Mlchel — Freso (cu o viteză 
medie de 141,400 km), care conJ 
duce și in clasamentul general 
cu 80 p. urmat de Webster (An
glia) — Streuer (Olanda) SI p.

• Echipa Dinamo Kiev a dșU- 
gat turneul de la Amsterdam, ta 
finală, formația sovietică a sur
clasat pe Botafogo (Brazilia) cu 
S—• (0—0), In timp ce pentru lo
cul 3, Ajax a dispus de Man
chester united cu 1—0 (1—0).

X
• In finala turneului de la 

Eindhoven, Gremio Porto Alegra 
(Brazilia) a dispus de Borussia 
MBnchengladbach cu 2—1 (2—0). 
Golurlla au fost marcate, in or

dine, de către Joao Antonio și 
Renato Portoluppi, respectiv Lie
nen. Pentru locul 3: Anderlecht 
— PJS.V. Eindhoven 2—1 (2—1).
Gullit de la Eindhoven a des
chis scorul, apoi Anderlecht a 
marcat de două ori prin Kerne- 
oevid.
• Un al treilea turneu, tot in 

Olanda. La Groningen, in jocul 
decisiv s-au lnttlnlt West Ham 
United șl Măline» (Belgia). Scor

In ultimul număr al Buletinului U.X.F.A. au apărut — In 
parte — numele arbitrilor care vor eonduee primele partide 
ale echipelor noastre in campionatele și cupele europene. Ast
fel, meciul de la 10 septembrie dintre România șl Austria va 
fi condus de francezul Quinlou, Iar partida de tineret dintre 
aceleași reprezentative — de către Longhi (Italia). Meciul din 
turneul final al C.E. de juniori I, care va avea loe ta Iugo
slavia, dintre România și R.F. Germania, va fl condus de 
Val. Wljngaert (Belgia). In cupele europene a fost nominali
zat un singur arbitru: cel pentru jocul Universitatea Craiova 
— Galatasaray, de la 17 septembrie. El este vest-germanul 
Pauly. In rest, au fost numite doar țările din care provin 
cavalerii fluierului: în Cupa Cupelor: 17 Mentori — Dinamo 
București, un arbitru din Polonia pentru meciul tur șl unul 
din Cipru pentru retur. în Cupa UZJA., la jocul dintre 
Sportul Studențesc și Omonla Nicosia, unul din polonia. Iar 
In retur, unul din Grecia. Returul jocului dintre Galatasaray 
și Universitatea Cralovs va fl condus de un arbitru din Italia.

• In ultimul meci al turneu
lui pe care l-a Întreprins In Aus
tralia, prima echipă a Cehoslo
vaciei a intflnlt, la Sidney, se
lecționata țăril-gazdă, pe care s 
Intrecut-o cu 3—0, prin golurile 
Înscrise de Kubik (2) șl Kula.

• In primul meci al turneului 
Internațional oe se desfășoară in 
orașul spaniol La Coruna, echi
pa Atletico Madrid a învins eu 
3—1 (0—1) formația Real Madrid. 
Golurile au fost marcate de Prie
to (mln. S4), Setlen (min. 58), 
Salina» (min. 78), respectiv Bu- 
tragueno (min. 44).

• Campionatul Scoției a debu
tat cu două surprize. F.C. Aber
deen (campioana sezonului tre
cut) a fost Întrecută de cătra 
Dundee United cu 2—1. învingă
torii au condus cu 2—0, prin go
lurile marcate de internaționalul 
Gough, după care Aberdeen a 
redus din scor, spre sfîrșitul 
meciului, grație punctului insert» 
de Stark. Șl Glasgow Bangers a 
fost Învinsă (in deplasare) de 
către Hibernian cu 1—2. Iată și 
celelalte rezultate: celtic Glas
gow — TXi. Dundee 1—0, St. Mir
ren — Hearts Midlothian o-0, 
Hamilton — Clydebank o— I, Fal

kirk — Motherwell 1—1.
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