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Cupa Mării Negre la baschet feminin

ÎN ZIUA A DOUA,

ROMÂNIA - SPANIA 73-47

Sintem in miez de vară, in
tr-o vară rodnică a unui an 
cu semnificații majore : glo
rioasa aniversaro a 65 de ani 
de la făurirea Partidului Co
munist Român, împlinirea a 21 
de ani de la istoricul Congres 
al IX-lea al partidului, mo
ment crucial care a marcat 
începutul cc’ei mai luminoase 
epoci din istoria patriei,'„EPOCA 
NICOLAE CEAUSESCU". Ne 
aflăm, totodată. în preajma 
zilei de 23 August, marea 
sărbătoare națională a po
porului nostru. încrederea 
nestrămutată in politica 
partidului, hotărirea. fermă de 
a traduce in fapt orientările,

De astăzi pină duminică, la București 

concuksui prietenia ia înot și sărituri Ia apă
PROMIfl ÎNTRECERI lif IIIAIA AIIIACIIf

Tineri sportivi din nouă 
țâri socialiste — Bulgaria. 
Cehoslovacia, R.P.D. Coreea
nă, Cuba, R. D. Germană, Po
lonia. România, Uniunea So
vietică, Ungaria — iau parte, 
de azi pină duminică, la o 
competiție de frumoasă tradi
ție : Concursul Prietenia la 
înot .și sărituri in apă. în ca
pitala noastră vor fi patru 
zile de întreceri de tot inte
resul. această afirmație ba- 
zîndu-se pe remarcabilul 
bilanț al precedentelor edi
ții, „Prietenia" dovedindu- 
se o veritabilă trambulină de 
lansare în aria performanței 
internaționale. Pentru că, de 
regulă. protagoniștii acestei 
competiții a foarte tinerilor 
înotători sau săritori in apă 
au făcut, in anul următor, 
pasul spre afirmarea in a- 
rena campionatelor europe
ne do juniori, iar mai apoi, in 
alte întreceri, de și mai mare 
amploare. Să-i amintim, ast
fel. Pe înotătorii noștri Anca 
Pătrășcoiu, Robert Pinter, 
Noemi Lung, Iulia Mateescu. 
Stela Pura, Andreea Szigyarto, 
Luminița Dobrescu. Cu sigu
ranță, concurenții de azi.

Cum văpregătițipentruMARHC COMPtTITII ?

MUNCĂ Șl RESPONSABILITATE LA LOTUL DE HANDBAL FEMININ

Un meci tie verificare cu public al totului reprezentativ feminin (te 
handbal, disputat in Sala sporturilor din Brașov la încheierea primei 
etape (le pregătiri pentru C.M. 1986, In imagine (tricou alb) : 

Filoftelă Banitot aruncă ta poartă, urmărită de Mariana Tircă (stin
ge) și Laurica Lunca (dreapta)

PRINTRE TIIHLRIf 
URM ANGAJAȚI ÎN 
indicațiile și exigențele for
mulate de secretarul general al 
partidului, tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, sînt exprimate in 
aceste zile din preajma lui 23 
August prin angajarea ple
nară a tuturor oamenilor mun
cii din țara noastră pentru În
deplinirea exemplară a obiec
tivelor actualului plan cincinal.

Un asemenea spirit ariga- 
jant am îritîlnit și printre 
muncitorii. tehnicienii și in
ginerii uneia dintre unitățile 
economice care a -cunoscut în 
„Epoca Nicolae Ceaușescu" 
o dezvoltare remarcabilă — 
întreprinderea „Autobuzul", 
din Sectorul 5 ai Capitalei. O 
întreprindere care. în pas
ctu cerințele actuale. s-a
străduit să realizeze produse 
de o calitate mereu mai bună
—• autobuze. troleibuze. mi- 

multi reprozcntînd școli cu 
remarcabilă tradiție în na- 
fație, nutresc speranța de 
a obține, Ia rîndu-le, un prim 
„certificat de competitivitate 
.internațională". Tuturor, mult 
succes !

în CONCURSUL DE ÎNOT, 
vor avea Ioc — in Bazinul „23 
August" — dimineața (ora 9,30) 
serii, reuniunile finale zil
nice dosfășurindu-se de la 
ora 17,30 — joi, vineri și sîm- 
bătă, iar duminică, de la ora 
16.30. Astăzi. vor urca pe 
bloc-starturi participanta la 
probele do 100 liber. 200 flu
ture, 100 bras f + b. 800 li
ber f. 4 x 200 liber b și 4 x 100 
mixt f. Nădăjduim că tinerii 
noștri sportivi vor avea evo
luții remarcabile, intr-o valo
roasă companie. Dar iată lo
tul nostru complet : brașo
venii Corina Dumitru. I.o- 
redana Bogdan, Andreea Mi
trofan. Carmen Trîmbițaș» Fla- 
via Munleanu, Flavius Pâtrî- 
noiu, băimărenii Bianca Mul-

(Continuare in pag. a 4-a)

[ LA „AUTOBUZUL", 
MUNCĂ Șl ÎN SPORT 

crobuze etc. cp o linie tot mai • 
frumoasă, suplă, modernă, e- 
1-egantă, rodul hărniciei u- 
nui colecții' entuziast, tînăr în 
proporție de aproape 40 la 
sută.

Pe fondul multor reușite și 
împliniri, al unor mari satis
facții în muncă, cei de la 
„Autobuzul" reușesc totodată 
să dea curs unor inițiative iz- 
vorîte din mase, destinate să 
asigure un plus de vigoare ce
lor ce lucrează in uriașele hale 
ale Întreprinderii, inițiative 
din domeniul sportului. îndră'T 
git aici de toată lumea, apre-

Tiberiu STAMA

(Continuare in vag 2-3) Paul IOVAN

ruoi performeri ai probelor ele simplu : Marioara Popescu (la canotaj) șt Aurel Macarencu (la canoe) 
Foto : T. VASILE

O săpfămină a sporturilor nautice

CAMPIONATELE MONDIALE 
DOUĂ MARI REGATE, CU

DE CAIAC-CANOE Șl DE CANOTAJ —
VALOROASA PARTICIPARE ROMÂNEASCĂ

Săptămi na 
evenimente 
vor marca 
sezon nautic

viitoare, două 
sportive majore 
finalul acestui 
bogat în între

ceri internaționale : Campio
natele Mondiale de canotaj de
la Nottingham (Anglia) și de 
caiac — canoe de la Montreal 
(Canada). La cele două mari 
competiții. sportivii noștri

Orice discuție începe și se 
oprește la handbal ; fie că vor
bești cu Maria Verigeanu. cu 
Mariana Tircă. cu Laurica 
Lunca sau cu Elena Nițoiu — 
fiecare dintre aceste compo
nente ale reprezentativei fe
minine de handbal a României 
fiind conectată la eveni

mentul major căruia îi dedică 
eforturile de fiecare zi
Campionatul Mondial din 
luna decembrie, din Olanda, 
în Sala sporturilor din Bra
șov. înaintea unuia dintre an
trenamente. discutăm cu I’om- 
piliu Simion, antrenor federal, 

■ care, in această perioadă a 
pregătirilor, răspunde — 
conform hotărîrii biroului 
F. R. Handbal —, împreună cil 
Alexandru Mengoni (de la

Ion GAVRILESCU

(Continuare in pag 2-3)

CONSTANȚA, 13 (prin tele
fon). Căldură mare pe Litoral 
și în Sala sporturilor din loca
litate. Totuși, interesul pentru 
tradiționalul turneu internațio
nal de baschet feminin Cupa 
Mării Negre s-a menținut la o 
cotă ridicată, dovadă fiind — 
în acest sens — numărul mare 
de spectatori prezenți în ziua 
a doua a competiției.

Reprezentativa ROMÂNIEI a 
întîlnit. în pârtida-derby a zi
lei, selecționata SPANIEI care, 
însă, nu a putut opune o re
zistență ceva mai dîrză decît 
în primele 10 minute, după care 
baschetbalistele noastre s-au 
impus net, datorită jocului mai 
tehnic, purtat în viteză, pre
ciziei in aruncările la coș și 
superiorității în lupta sub pa
nouri. Scorul a „curs" în fa
voarea ochipei române, care a 
învins cu 73—47 (46—23). Pen
tru cîștigătoare au înscris: 
Filip 13. Cristea 9 Jercbie 8. 
Bădinici 8, Vasile 7. Marina- 
che 7. Misăilă 6, Lefter 4, Pe
tre 2, Măringuț 5. Moldoveana 
4; coșgeterele învinselor: San
chez 12. Mbtililo 8. Arbitri: O. 
forma (Finlanda) și L. Kazimir 
(Polonia).

Alte rezultate :
R.P.D. COREEANĂ — FIN- 

LANDA 90—87 (35—29, 62—£2. 
74—74, 81—81) Meciul a avut 
un ritm alert, impus în spe
cial de sportivele din R.P.D. 
Coreeană, la care finlandezele 
au răspuns cu o energic dem

vor fi prezenți în mai ■' toate 
probele, cu echipaje alcătuite 
din campioni olimpici și 
mondiali, cu debutanți dornici 
de afirmare, cu șanse de a 
urca — din nou <— cele mai 
înalte trepte ale podiumurilor 
de premiere.

Cunoscuta și apreciată „flo
tilă" românească de canotaj, 
care se deplasează la C.M. de 
la Nottingham, are în frunte 
puternicele și valoroasele e- 
chipaje feminine, de doi ani 
consecutiv — absolut loate — 
pe podiumul de premiere. La 
J.O. de la Los Angeles — 
cinci medalii de aur. una de 
argint : la C.M. de la Haze- 
vvinkel (Belgia) — o medalie 
de aur, patru de argint și două 
de bronz. Urmează C.M. din 
Anglia : cu Marioara Popescu, 
pentru prima dată într-o ase
menea mare competiție, la star
tul probei de simplu ; cu ex
perimentata Olga Homeghi, 
acum în „2 ■ rame". alături de 
campioana olimpică și mon

TURNEU INTERNAȚIONAL FEMININ
DE HANDBAL LA TG. MUREȘ

La Tg. Mureș, începînd de 
vineri și pină duminică, se va 
desfășura un atractiv turneu 
internațional de handbal fe
minin. Competiția este or
ganizată de clubul Mureșul 
din localitate, fiind prima e- 
diție a „Cupei Eliberării". Iau 
parte V.I.F. „Gh. Dimitrov" 

nă de subliniat. S-a jucat alerl 
și au fost emoții de ambel® 
părți, victoria surîzînd pe par-- 
cursul partidei ambelor echipa» 
Dar victoria a revenit baschet
balistelor din R.P.D. Coreean* 
care au luptat exempiaf 
pentru victorie. Succesul a fost 
realizat cu 8 secunde - înainte* 
fluierului final, prin coșul ds 
3 puncte înscris de Chil YoB 
Suk. Selecționata Finlandei 4 
mai avut posibilitatea sa egale
ze, dar aruncarea la coș a fost 
cu puțin ratată. Coșgetere : Chtf 
Yon Suk 22, Mun Suo Ok 231 
Kini In Sun 16 pentru învin
gătoare, respectiv Ilakala 21%. 
Airas 15, Kuusisto 9. Arbitri S 
I. Antonescu și M. Cîmpeant»

POLONIA — FRANȚA 59—45 
(25—20). Partidă disputată in
tre două echipe experimentatei 
care nu peste multă vreme vof 
lua parte la turneele de califi»- 
care pentru Campionatul Eu
ropean din anul viitor. Fiecare 
formație a folosit- cu predilec
ție acțiunile poziționale, pină 
la finalizare. Baschetbalistele 
poloneze, ceva mai precise în 
aruncările la coș, au obținut o 
victorie meritată chiar și la a- 
ceastă diferență ; sportivele 
franceze au ratat, însă, exaspe
rant, chiar din poziții foarte 
favorabile. Coșgetere : Jasku- 
szinska 20 pentru Polonia, res
pectiv Desert 18. Arbitri : Cho 
Sun Giong (R.P.D. Coreeană) 
și R. Butuc (România).

dială Rodica Arba ; cu Eli- 
sabeta Lipă (campioană olim
pică) si mai tînăra Veronica 
Cogeanu în 2 „vîsle“ ; cu alte 
trei echipaje feminine la star
tul probelor clasice de 4 + 1 
rame, 4 visle și 8 + 1 ; în sfir- 
șit, cu Maria Sava, pentru a 
doua oară prezentă în proba 
de simplu, la categoria u- 
soară.

Canotoarele s-au pregătit 
temeinic. La fel băieții. Vasile 
Tomoioagă și Dimitrie Popes
cu din „2 + 1" sînt vicecam- 
pioni olimpici la Los An
geles și vicecampioni mon
diali. anul trecut, în Bel
gia. Un echipaj puternic, 
talentat. sincronizat, ce spe
ră să cucerească o medalie 
cit mai strălucitoare. Campio
nii olimpici Vaier Toma și 
Petru Iosub vor evolua în pro-

Vasile TOFAN

(Continuare în pag a 4-a)

din Sofia, multipla campioana 
a Bulgariei — cu 6 compo
nente in reprezentativa aces
tei țări, precum și II. J. Ada 
(Iugoslavia), Chimistul Rm, 
Vîlcea, C.S.M. Sf. Gheorghe, 
Constructorul Baia Mare Si 
Mureșul IMATEX Tg. Slureș.
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PRIMA ÎNTRECERE REPUBLICANA
COMPETITIONALA

DE ATLETISM PENTRU VETERANI
LA POLO

O Inițiativă frumoasă. Care 
dovedește pasiune nestinsă 
pentru sport, pentru atletism. 
Aparține Comisiei Centrale de 
Veterani Sportivi si președin
telui ci, Ion I’arasehivescu, cel 
care si acum, după mai bine 
do o jumătate de secol de 
prezență ne stadioane, ca atlet 
si ca arbitru, își desfășoară o 
activitate dintre cele mai sus
ținute. iuind parte, împreună 
cu cei de virsta sa, la toata 
acțiunile sportive de masă din 
cadrul „Daciadei", la mari ac
țiuni de cros organizate în 
sectoare sau pe Municipiul 
București.

Acum, în întâmpinarea lui 23 
August, iată o nouă inițiativă 1 
prima ediție a Campionatelor 
Republicane de atletism pentru 
veterani. Probele : 100 m, 400 
m, lungime, 3 000 m femei și 
5 000 m bărbați.

Campionatele sînt rezervate 
femeilor între 35—60 de ani si 
bărbaților intre 40—70 de ani, 
pe categorii de vîrstă.

Loc de desfășurare. Stadionul 
Tineretului, duminică 17 au
gust, între orele 9—12.

Iubitorii atletismului (de toa
te vîrstele) vor fi. fără îndoia
lă, martorii unui spectacol cu 
totul inedit...

în Campionatul de dirt-lrack

LIDERUL ȘI-A MĂRII AVANSUL
ÎNAINTEA ULTIMILOR DOUĂ ILARI
Spectatorii 

dtlpă-amiâză 
Stadionului

prezenți marți 
în tribunele 

Metalul din Ca
pitală, unde s-a desfășurat e- 
tapa a cincea a Campionatului 
Republican individual de dirt- 
track, au asistat la curse în 
care marea majoritate a pilo- 
țilo-r și-au disputat fără mena
jamente întâietatea.

Liderul campionatului, sțe- 
listul S. Postoiache, s-a temut 
de principalul lui adver
sar, metalurgistul D. Gașpar, 
și de coechipierii acestuia, care 
beneficiau de avantajul tere
nului propriu, Și asta .pen
tru că steliștii n-au uitat cite 
clipe grele le-au făcut meta- 
lurgiștii în campionatul de pe
rechi, unde le-au luat titlul la 
finiș. Dar, spre surprinderea 
numeroșilor suporteri, gaz
dele au suportat neaștep
tat de greu contactul cu par
tenerii de întrecere, care au e- 
voluat cu dezinvoltură. Și, în 
timp ce S. Postoiache contro
la,- ca o confirmare a seriozi
tății în pregătire, primele 
confruntări, D. Gașpar lăsa 
impresia că nu-și poate struni 
cum se cada motocicleta. Spre 
deosebire de etapa anterioară, 
cipd s-au întâlnit direct abia în 
manșa a c'nș prezecea, de data 
aceasta sorții i-au adus a- 
lături în cea de-a șasea cursă 
a reuniunii, unde motociclistul 
militar, va'orifieîndu-și calită
ți!© tehnice, a atacat decisiv in 
prima turnantă, desprinzindu- 
se în învingător autoritar. A- 
poi, în ..duelul de la distan
ță", S. l’oslulache (antrenor — 
maestrul emerit al sportului 
Gh. Voiculescu) a punctat în 
dauna lui D. Gașpar, mărin- 
du-si avansul la 5 p în cla
samentul general. înaintea ul
timelor două etape.

In ansamblu, etapa a fost 
dominată de tânărul sibian M. 
Șoaită, care — după ce a fost 
criticat pentru prestațiile pali
de din etapele anterioare — 
a dovedit o mare ambiție de 
concurs în această zi de cam
pionat, cînd a pornit lansat, 
din start, pe o motocicletă care 
a' funcționat excelent. Impri- 
mînd un ritm irezistibil curse
lor, elevul maestrului sportului 
N. Rîitrcaiiu a cîștigat toate 
manșele, acumulînd maxi
mum de puncte : 15. în prim- 
plan s-au mai situat M. Co
bre, N. Puraveț, S. Ghibu și 
D. Stoica, hotărîți să se men
țină în lupta pentru un loc 
pe podium. Nu putem trece cu 
vederea faptul că piloți cu 
experiență, ca A. Hack, S. Ha- 
lagian sau G. Scarlet, conti
nuă să se afle în eclipsă de 
formă. Și un record nedorit : 
brăileanul Gh. Stanei, un 
tînăr care ne obișnuise cu e- 
voluții remarcabile, a aban
donat în toate cele cinci man
șe în care a luat startul, lipsa 
de pregătire a mașinii răzbu- 
nîndu-se !

Clasamente : etapă — 1; M. 
Șoaită (IPA Sibiu) 15 p, 2. S. 
Postoiache (Steaua) 14 p, 3. M. 
Dobre (Met. Buc.) 11 p, 4. D. 
Gașpar (Met. Buc.) 11 p. 5. N. 
Puraveț (Steaua) 11 p, 6. S. 
Ghibu (IPA) 10 p, 7. D. Stoica 
(IPA) 10 p ; general — 1. S. 
POSTOLACHE 65 p, 2. D. Gaș
par 60 p, 3. M. Dobre 55 p, 
4—5. N. Puraveț, S. Ghibu 54 
p, 6. M. Șoaită 41 p.

Ultimele două etape sînt 
programate Ia Sibiu : vineri 
(ora 16,30) — pe stadionul
Voința și duminică (ora 10) — 
pe pista Stadionului IPA.

Troian IOANIȚESCU

PRINTRE TINERII DE LA „AUTOBUZUL"
i mare dtn pag. 1)

ciat pentru utilitatea sa. Că 
este așa, o atestă în primul 
rîrid existența unei tradiții 
în practicarea gimnasticii la 
locul de muncă, după experi
mentul celor de la Sculările, 
extins și la Mecanică,' apoi la 
Mecano-energetic și la Mon
taj final. O brigadă de control 
a C.N.E.F.S. consemna, nu cu 
multă' vreme în urmă, preo
cuparea colectivului de aici 
pentru generalizarea trepta
tă a acestei activități, eficien
ta ei.

Acum, în preajma lui 23 
August, tinerii de la „Auto
buzul" au venit cu o nouă ini
țiativă — organizarea unor 
competiții dedicate marii 
sărbători. Primează fotbalul, 
„sportul cel mai îndrăgit la 
noi" — cum tine să ‘ ne spună 
matrițerul Constantin Funa- 
ru, de la Sculărie, și cum, de 
fapt, se știe, „Autobuzul" a- 
vînd de multi ani o echipă în 
Divizia B și in „C“, creată pe 
structura unui campionat al 
asociației, adică cu tineri din 
toate secțiile și serviciile. Un 
campionat, aflat acum în plină 
desfășurare, cu trei (din 10) 
echipe ajunse aproape de fi
niș, cele de la Sculărie, Pre- 
saj și Construcții Șasiuri și 
Caroserii, cu ambiția de a a- 
răta cit de frumos este acest 
sport și cît de iubit este el în 
întreprindere, nu numai de 
practicanții cei mai zeloși, 
matrițerii Jenică Ionâță, Vio

rel Radu, Dumitru Porojan, 
tratăm©ntiștii Ion Ncacșu și 
Stclîan Gavrilă, presatorii 
Cristian Zoară și Marin Oltea- 
nu ci, desigur, și de Gigei 
Garop, secretarul organiza
ției U.T.C. de la Presaj, care 
e convins că de data aceasta 
secția din care facle parte va 
stopa șirul victoriilor celor de 
la Sculărie, „cei mai tari în 
sport, nu numai la fotbal, ci 
și la alte ramuri", cum rie in
formează Ion Moise; secre- 
tar-adjunct cu probleme or
ganizatorice al Comitetului 
U.T.C. pe întreprindere.

Cei care sînt pasionați de 
karturi, în frunte cu ing. Do
rin Igcscu, vor lua parte la o 
competiție omagială, la Si
biu. Kartingul are adepți nu
meroși aici, tehnicieni cu mult 
har, care au dat la iveală, 
prin autoutilare, un prim set 
de 4 karturi, plecînd de Ia 
tipuri „Mobra" de 2 C.P. și 
ajungînd la 4,5 C.P. Și atleții, 
amatorii de crosuri, unii cu 
frumoase „cărți de vizită" la 
nivel municipal, ca, de pildă, 
muncitorul Constantin So
lomon de la Mecano-energetic, 
vor să narticipe la întrece
rile omagiale. Lîngă C. So
lomon, Nicolae Oancea, Cris
tian Zecheli șl același neobo
sit polisportiv care se arată 
a fi matrițerul Constantin Fu- 
naru, pregătesc terenul pen
tru un cros de masă, la care 
să fie prezent „fiecare tînăr 
care îndrăgește cu adevărat 
mișcarea în aer liber". C. Fu-

Do pe agenda competițlonală 
a sportului nostru cu mingea 
pe apă, reținem :

PENTRU TURNEUL FINAL 
AL CUPEI ROMÂNIEI, care 
va avea loc la Arad, s-au ca
lificat șase echipe i Steaua, 
CSU-TCMUB, Dinamo, Crișul 
Oradea, Voința CIuJ-Napoca, 
Rapid Arad. Ele au fost sta
bilite în urma disputării celor 
două zone. Sud și Nord. în 
prima, Steaua a terminat la 
egalitate cu Dinamo (8—8) și 
a învins pe Rapid Buc., 12—2, ----- _ --------------  . . 10_3 

acu- 
cîști- 
9—7, 
7—6, 
8 p.

CSU, 9—5, CSȘ Triumf, 
și Progresul Buc,, 11—8, 
muQnd 9 puncte, CSU a 
gat partidele cu Rapid, 
Progresul, 13—8, Dinamo, 
Triumf, 16—5, totalizînd 
Dinamo : 12—5 cu Triumf, 8—8 
cu Progresul, 5—5 cu Rapid și 
a acumulat 5 p. în cea de a 
doua zonă. Crișul s-a impus 
clar : 9—4 cu Voința, 9—3 cu 
Rapid Arad, 12—8 cu Mureșul 
Tg. Mureș, 10—8 cu Progresul 
Oradea, 12—6 cu ILT. Deci, 10 
puncte, Voința avind în final 
8 p (9—5 cu Progresul, 5—3 cu 
ILT, 10—3 cu Mureșul, 4—2 cu 
Rapid), iar Rapid Arad 5 p 
(9—3 cu Mureșul, 6—4 cu Pro
gresul, 7—7 cu ILT).

ÎN DIVIZIA A, SERIA A 
Il-a, după trei tururi conduce 
Progresul Oradea cu 12 punc
te, urmată de CSȘ Triumf Buc. 
11 p, Rapid Arad 8 p, Mureșul 
5 p. Rezultate din turul III : 
Triumf — Mureșul 11—11, Pro
gresul — Rapid 8—7, Progre
sul — Mureșul 9—11, Triumf — 
Rapid 7—9, Rapid — Mureșul 
8—10, Progresul — Triumf 
10—11.

CONCURSUL REPUBLICAN 
AL COPIILOR I a fost cîștigat 
de echipa CSȘ Triumf Bucu
rești (antrenor A. Ionescu), cu 
8 puncte. în meciul decisiv, ea 
a învins cu 4—2 pe CSȘ 1 
Buc., formație clasată pe locul 
secund, cu 6 p. în continuare : 
Progresul-Lic. D. Bolintineanu 
4 p, Dinamo 2 p, Crișul 0 p. 
în echipa învingătoare au jucat 
Neagoe, Badea, Mihăilescu, Ar- 
sene. Preda, Cazacii, Tănase, 
Fierășteanu, Orban. (Gh. NIS- 
TOR, coresp.).

„Cupa F.R. Rugby", ediția 
1986/87, a debutat cu meciuri 
atractive, încheiate, în general, 
Cu rezultate scontate. Iată d- 
teva detalii :

SERIA I. în cuplajul din 
„Parcul Copilului", R.C, Grlvl- 
ța Roșie, mai decisă si mai 
inspirată, a învins ne Farul 
eu 28—9 (10—9) marcind 3 
eseuri prin Gh. Dinu. Cîrcei și 
Tudose, un drop (Tudose) si 
3 l.p. și 2 transf. (T. Radu), 
fată de un eseu (Holban), 
l.p. și o transf. (Bică). în ce
lălalt joc al cuplajului, Dinamo 
— T.C. Ind. Constanta 94—24 
(50—10), în principal, prin 19 
eseuri, față de 5 ale rugbyștl- 
lor de ne Litoral (Al. Carnabel).

SERIA A II-A. Politehnica 
Iași a dispus destul de dificil 
de Contactoare Buzău, cu 
10—0 (6—0). dar după un joc 
frumos realizat cu contribuția 
ambelor formații. Celălalt meci 
al seriei, Rulmentul Birlad — 
Gloria, va 
august.

SERIA A 
tre Știința 
Construcții 
s-a încheiat cu un rezultat da 
proporții : 47—7 (28—0). O în
trecere cam fără istoric, de 
vreme ce studenții din Valea 
Jiului au luat partida pe ciont 
propriu, mai ales în prima re
priză. în general, replica cole
gilor din București a fost sla
bă, sub așteptări.

în meciul Rapid — Mașini 
Grele : 15—18 (6—12), toate
punctele fiind înscrise din lo
vituri de picior : Constantin
(M.G.) 5 l.p. și un drop, pen
tru rapidiști înscriind Tiberiu

avea loc vineri 15

lH-a. Partida din- 
Petroșanj si C.S.U. 
Sportul Studențesc

Dumitru — 4 l.p. ,și CrislogcL 
— drop. Bun arbitrajul lui I 
Manca Stoica din Sibiu (Al. C.). I

SERIA a IV-a. Glori» P.T.T. 
Arad — Universitatea 16 Fe- I 
bruaric Cluj-Napoca 16—4 I 
(10—4). Victorie fără dubii a ■ 
gazdelor, într-o partidă în care . 
au abundat eseurile ; dovadă I 
orientarea spre ^oc deschis a I 
ambelor formații. Realizatori, 
Farago, Gavrillță si Iordache — I 
cite un eseu si Juhasz — două I 
transformări pentru Gloria 1 
P.T.T., iar Sabău este autorul | 
eseului oaspeților, < 
coneep.).

în celălalt meci al 
I.A.M.T. Oradea — 1 
tea Timișoara 12—'
Gazdele, recent promovate în * 
Divizia A, au obținut o vic- I 
torie muncită, rod al ambiției I 
tuturor jucătorilor, în fața unei * 
adversare mai rutinate, dar cu ■ 
scăderi de ritm. speculate I 
prompt de rugby ști i orădeni. Au I 
marcat : Nichita — escu si

o paruua in care . 
eseurile ; dovadă | 
e joc deschis a I

lache — I
— două I 

Gloria ’ 
este autorul ■ 
(N. Străjan. I

seriei
Universita- I 
-7 (3-3). I

MECII
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o tripli 
jntre r 
ce șl d 
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tr« prii 
cele <1/ 
de tine 
Stelnkji 
proape 
la Mari 
acestor 
tru șezi 
tru fotl 
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REPR 
Lung - 
Bumbes 
nu — 
Boloni, 
Cămăta

REPR 
Speriati 
gulescu 
Eduard, 
Țicleam 
— Bîcu

REPR 
RET : : 
Baicea, 
doi (Ur 
Popesci 
rit, Pis 
Cojocai

drop, Sepetiuc — l.p. si Frenț I 
— transformare pentru I.A.M.T., I 
respectiv Roxin — eseu si 1 
Domocoș — l.p. Un succes care ■ 
prinde bine gazdelor, după ne- I 
reușita din etapa inaugurală a I

... I
• Astăzi, joi 14 august, un meci | 

în devans în cadrul etapei a I 
a L’?uPsi_F- cel ■

VU»»*UVțll OpOrtul a 
Rapid București, I 
I-a. la Stadionul I 

Tineretului IV, de la orele 17, ■ 
Arbitrează Gheorghe Stoica din I 
Constanța. ‘

| ARC

eseu si

campionatului primei divizii, 
acasă cu C.S.M. Suceava și un 
suport moral pentru noi victo
rii. (Ilie Ghișa, coresp.).

« jjci jJvd A . 11, , ___
dintre C.S.U. Construcții Sportul 
Studențesc și I 
din seria a III-

TURNEUL FEMININ OE ȘAH 
DE LA BĂILE

BĂILE HERCULANE, 13 (Ager- 
pres). — După opt runde, în tur
neul internațional feminin de șah 
de la Băile Herculane conduce 
maestra româncă Dana Nuțu, cu 
6,5 p, urmată de Svetlana Mat
veeva (U.R.S.S.) — 6 p, Lidia Se
menova (U.R.S.S.) — 4,5 p (1), Cris
tina Bădulescu (România), Gisela 
Fischdick (R, F. Germania) și An
nett Wagner (R.D. Germană) 
cu cite 4,5 puncte. în runda 
8-a, Dana Nuțu a

HERCULANE
Swleczik s-a încheiat remiză.
• Cea de a 8-a ediție a Festi

valului șahist vtlcean, de vară, a 
luat sfîrșit cu victoria lui Mladen 
Jukonici (Iugoslavia) cu 8,5 p 
din 11 posibile, urmat de L. Abel 
(Ungaria), W. Ott (R.F.G.) cu 
cite 8 p și de Dragoș Dumitrache 
(România) cu 7,5 p., în turneul 
Internațional. La open, pe primul 
loc s-a situat Sorin Olimid 
(Poli Buc.) cu 9,5 p., la mascu
lin, șl Lavinia Popescu (Universi
tatea Buc.) cu 1 p„ în cel femi- 

—=------- .—— .. _ w.w.-t un
premiu special celei mai tinere 
concurente, Andrada Cionțea, în 
vîrstă de 7 ani. de la C.ș. școlar 
din Pitești.

a-
Invlns-o pe

Ligla Jlcman, Eugenia Ghindă a __________,__ _  ...__
pierdut la Annett Wagner, Cris- nin. Organizatorii au oferit 
tina Bădulescu a cîștigat la Ga
briela Stanciu, Gisela Fischdick < 
la Marlen Petrova, Iar partida 
Svetlana. Matveeva — Ivonna

I
I
I
I
I
I
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care 
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compot

MUNCĂ Șl RESPONSABILITATE LA LOTUL DE HANDBAL FEMININ | PUT
(Urmare din pag. I)

Știința Bacău), de toate pro
blemele pe care le . rjdică par
ticiparea la un campionat aj 
lumii. „Sîntem conștienți — 
ne spunea Pompiliu Simion — 
că handbalul nostru nu s-a 
ridicat, în ultima vreme, Ia 
înălțimea condițiilor asigu
rate, a interesului iubitorilor 
sportului față de această disci
plină, fapt relevat cu preg
nanță și Ia ultima plenară co
mună a Consiliului Național

naru și alți tovarăși de mun
că. Gh. Haralambie, Petrică 
Butescu, Gh. Constantinescu, 
Petre Țoni și maistrul N. 
Ivan mai au o inițiativă — 
un nou circuit cicloturistic, 
după cele efectuate de-a lun
gul Dunării, pe valea Mure
șului, a Bistriței Aurii, peste 
Transfăgărășan și anume un 
tur al Maramureșului...

Sînt inițiative care 
deveni fapte, la fel ca^ 
proiectele ambițioșilor 
de la
le înfrumusețeze viața și să le 
împlinească aspirațiile.

vor 
toate 
tineri 

„Autobuzul", destinate să

pentru Educație Fizică și 
Sport și a Comitetului Olim
pic Român. Avem obligația de 
a reveni Ia nivelul de înaltă 
competitivitate, de a readuce 
grabnic handbalul in 
dul ramurilor fruntașe, 
vită sub acest unghi, ___
tirca pe care am efcctuat-o în 
timpul care s-a scurs, 
ferit prilejul 
1‘acții, întrucît, după 
dă mai îndelungată 
țe ale unor titulare, 
oră reprezentativa 
se al’Iă în formație 
Sînt prezente și Maria Veri- 
geanu, Angela Bloj, Valentina 
Cozma, Mariana Tîrcă. Avem, 
astfel, motive să sperăm într-d 
comportare cît mai bună a e- 
chipci României la Campiona
tul Mondial". Alexandru Meri- 
goni adaugă : „Tot ce are 
mai bun handbalul feminin în 
momentul de față este angre
nat în dificilul proces de pre
gătire a C.M. în lot atmosfera 
este propice unei munci 
calitate, adică exact ceea 
ne trebuie pentru a aborda cu 
simț de înaltă responsabilitate 
competiția de mare dificul
tate ce ne așteaptă".

La pregătirea lotului repre
zentativ erau reunite 22 de

DUMINICA

tragere

participați cu cît mai 
multe bilete!

rin- 
Prî- 

pregă-

unor 
o 

de 
la

ne-a o- 
satiș- 

perioa- 
absen- 

această
României 
completă.

de 
ce

Duminică, 17 au
gust 1986 — TRA
GERE LOTO 2

Se efectuează 3 
extrageri, in con- 
tinure, a cite 4 nu
mere diferite din 75.

Se acordă cîști- 
guri pentru 3 nu
mere din cele 12 ale 
tragerii, precum și 
pentru 2 numere 
din cele 4 ale unei 
extrageri.

Se pot obține cîș- 
tiguri în :

• AUTOTURISME 
„DACIA 1300“

• MARI SUME 
DE BANI

Simbătă, 16 au
gust a.c., este UL
TIMA ZI DE PAR
TICIPARE.

handbaliste : Doina Rodeanu 
(Chimistul), Angela Bloj (Mu- I 
reșul), Ioana Vasilea (Știința | 
Bacău), Anca Căpraru (Rul
mentul) — portari : Maria Ve- I 
rigeanu (Chimistul), Cristi- I 
na Tache și Nicoleta Boricea- * 
nu (Rulmentul), Valentina ■ 
Cozma ’ (TEROM), Filofteia I 
Danilol' (Știința), Simona Ma- ■ 
nea 
țoiu 
rian
Popa
(Chimistul), 
tera Laszlo (Mureșul) 
Bntnărașu ( 
Tîrcă (Știința), -----
(Chimistul), Laurica Lunca 
(Știința), Rodica Covaliuc 
(TEROM) (
(Rulmentul) _______ _
cîmp. împreună cu colectivul . 
tehnic, din care 
medicul echipei, —_____ ■
nescu, cele 22 de sportive au . 
lucrat zilnic, alternativ, 
în Sala sporturilor din 1 ...
fie ureînd pantele abrupte din 
Poiană, sau alergînd pe pista I 
stadionului din frumoasa sta- | 
țiune de „deasupra" Bra
șovului. „Ne aflăm cu pregă- i 
tirile la jumătatea drumului — 
ne spunea antrenorul federal 1 
—, obiectivele ce ni le-am pro- , 
pus fiind îndeplinite".

în programul de pregătire a 
echipei naționale sînt incluse , 
ore rezervate studierii docu
mentelor de partid. Cuvînta- I 
rea tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU rostită cu prile- I 
jul înmînării unor înalte | 
distincții echipei „Steaua", 
jucătorilor, antrenorilor, unor 
tehnicieni și cadre din con
ducerea clubului sportiv al

a/, uivua iaa- _ 

Rodi ca Ma- I 
1), Adriana I

(Hidrotehnica), Elena Ni- - 
(Știința). Rodica Ma- I 
(Rulmentul), Adriana I 

(Știința), Denisa Romete . 
Eva Mozsi si ®s- *. 

Lidia _(mureșul/, „,uia _ 
(Știința), Mariana I 
ița), Edit TOrok |

Rodica Covaliuc ■ 
și Manuela Ncica I 

— jucătoare de ■ 
i cu colectivul ■ 
e face parte și I 
, Cornelia Ip- I

v, fie I 
Brașov, |

I
I
I
I

I
armatei fusese citită colege- | 
lor de căpitanul echipei. Ma- I 
riana Tîrcă, „Ne dăm și mai ■ 

spunea . 
frunta- I 
ibHitate I

mult seama — ne spunea 
handbalista noastră 1 
$ă — de marca responsabilitate 
ce-o avem reprezentând țara 
la un campionat mondial. Do
rim ca prin comportarea noas
tră din această perioadă a a- 
cumulărilor să fim < 
Ia ora Campionatului 1 _ 
să ne punem în valoare 
treaga forță fizică, psihică, în
treaga 
tactică*

I
capabile, | 
Mondial, | 
are în-

>rță fizică, psihică, în-| 
pregătire tehnică și I 

o
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Peste 72 de ore, startul

CAMPIONATUL Șl ÎNDATORIRILE GAZDELOR
Pînă acum, in centrul aten- 

ției, la cluburile și asociațiile 
cu echipe de fotbal, au fost 
pregătirile, pregătirile centrali
zate și, apoi, meciurile de ve-* 
rificare.

Zilele au zburat, parcă, și la- 
tă-ne in preajma startului. Du
minică începe o nouă ediție 
de campionat, 1988—1987, a Di
viziei A. Cele mai bune 18 for
mații ale fotbalului nostru își 
încep întrecerea de 34 de etape 
în mijlocul aceluiași interes pe 
care iubitorii fotbalului l-au 
manifestat întotdeauna fată de 
prima noastră competiție.

Echipele, prin grija și stră
dania cluburilor și asociațiilor, 
ale organelor locale, ale fede
rației de specialitate, ale or
ganelor sportive, au beneficiat 
de bune condiții de pregătire 
și (așa sperăm) sînt gata de 
întrecere. încep un campionat 
pe care îl dorim mai bun de- 
cit precedentul, cu un fotbal 
de calitate, cu meciuri dispu
tate în spiritul deplinei spor
tivități, Antrenorii, jucătorii,

conducătorii echipelor trebuie 
să se preocupe numai și 
numai de calitatea jocurilor, de 
nivelul aeestora. de forma spor
tivilor, mai ales a selecționa- 
bililor.

Urmează un sezon de toam
nă deosebit de important, cu 
un bogat calendar internațional 
oficial, cu jocuri în prelimina
riile Campionatului European, 
In preliminariile olimpice, me
ciurile din cunple europene in- 
tercluburi și alte competiții 
continentale pentru tineret și 
juniori. Or, ca toate aceste 
competiții să fie abordate în- 
tr-o formă sportivă corespun
zătoare, pe măsura cerințelor 
și obiectivelor fotbalului nos
tru, campionatul trebuie să se 
situeze la nivel maxim, din toa
te punctele de vedere.

Duminică încep meciurile Di
viziei A și GAZDELE, organi
zatorii, au multiple responsabi
lități. Să asiigure cadrul cores
punzător de disputare a me
ciurilor, în incinta terenurilor 
să fie prezente doar persoanele 
oficiale. Spațiile de joc trebuie

EGÂTIRL. A...
TEA CRAIOVA:

W. 1 - TINEREȚEA !
pă cu tragere de inimă spre a 
si atinge o bună formă sportivă 
ru încă din primele partide oficia- 
să le. „Lotul nostru a avut un 
n- bogat program de partide de 
Iu verificare-antrenament, evo- 
ru luind promițător iu marea 

majoritate a acestora — ne-a 
c* declarat Constantin Deliu, 
*n inimosul fost purtător al 
re tricoului clubului craiovean, as- 
•t- tăzi component al conducerii 
s- acestuia. Am continuat să pro
's movă.m, cum clubul nostru 0 
ui face de ani și ani, talentele de 
ă- la juniori și de Ia speranțe. Am 
e- constituit chiar două echipe de 
le, speranțe, o dovadă că numărul 
cit fotbaliștilor doiati din forma-

INȚĂ DE AFIRMARE 
EA BACĂU
c- terul sting al Politehnicii Timi-
e- soara din perioada 1955—61. De
lit pregătirile echipei se ocupă un
ui om strins legat de culorile
lie clubului, Virgil Lichi, care,
it, vreme de 20 de ani, a activat
pa la echipă, mai iutii ca jucător,
i a si, de patru sezoane, ca antre-
n- nor. Secundul său este Gh.
je Popa, care, la 32 de ani, este și
e- jucător activ, el fiind stîlpul
C. apărării. Iată Si lotul de ju-
o cători cu care Letea pornește

n_ la drum in noul sezon : Fidcal.
la V. Andrei — portari, Radu, Gh.
ții Popa, It. Andrei, D. Bernevic,
m Iancu, Duca — fundași, Po.mîr-
r- teanu, Gh. Bernevic. Ilie, Gru-
tij, mega, Pruleanu — mijlocași,
or Zaharia, Andreescu, Ciobică si
și Ursu — înaintași. Numele noi
ți, în ■ cadrul lotului sînt Ciobică.
Iu transferat de la F.E.F.A. ’74
a- Bîrlad, Duca, de la Partizanul
m Bacău, șl Pruleanu, reîntors lă 
,u] echipă de la Aripile Victoria
de Bacău, unde fusese jmprumu-
de tat. Pină acum â susținut trei' 
■ii, partide cu caracter de verifica- 
lui re : 1—0 si 1—4 cu Laminorul 
ri- Romaij și 4—3 cu Aripile Vic- 
i“. toria Bacău. în program mai
ip, figurează, pînă la startul ofi-
îai cial, meciuri amicale în com-
ne pania echipelor C.S.M. Bor-
■u, zești, Luceafărul Adjud și S.C.
n- Bacău (speranțe)

(iile noastre de copii și juniori 
este mare si are nevoie de 
mai multe ocazii spre a se 
afirma. Dintre acești foarte 
tineri fotbaliști, cele mai re
cente apariții sînt portarul Fi- 
nescu și fundașul Ștefan Stoi
ca. Dintre noii sosiți notez pe 
Rada (Rapid), internaționalul de 
juniori Dumilrașcu și pe ata
cantul Biță. Acesta din urmă 
a evoluat cu succes la Electro
putere, dovedind deosebite ca
lități de goigeter. Sperăm să le 
demonstreze și în Divizia A, 
el urmînd un traseu asemănă
tor cu al Iui Bîcu, traseu reu
șit pentru consacratul, de acum, 
atacant al nostru".

Remarcăm cu satisfacție că 
Universitatea Craiova continuă 
cu stăruință, sub îndrumarea 
antrenorilor Mircea Radulescu 
și Silviu Stănescu, energica 
acțiune de întinerire a lotului, 
declanșată încă de la înceiPutul 
sezonului trecut și soldată cu 
promițătoare rezultate.

Lotul aflat în pregătiri este 
următorul : Lung, Racolțea, Fi- 
nescu — Negriiă, Tilihoi, Cio- 
roianu. Ad. Popescu, Săndoi, 
Ungureanu, M. Stănescu, Șt. 
Stoica — Gică Popescu, Badea, 
Rada, Irimescu, Mănăilă, Bica 
— Bîcu, Geolgău, Cîrțu, O. Po
pescu, Dumilrașcu, Biță.

să fie la nivelul unei compe
tiții de primă importanță. Ex
celenta calitate a gazonului de 
pe stadioanele Steaua și Dina
mo, de la Ploiești, Pitești, de 
Ia Moreni, de pildă, oferă con
diții dintre cele mai bune de 
joc. Spiritul de buni gospodari 
trebuie să se vadă de la ves
tiarele jucătorilor și arbitrilor 
pînă la difuzarea biletelor și 
accesul publicului pe stadion.

Din respect pentru public și 
pentru tinerii jucători, viitorul 
fotbalului nostru, mai ales a- 
acum, cînd vremea e frumoasă, 
e de dorit ca toate meciurile 
echipelor de speranțe să se 
dispute pe terenul central, in 
deschidere la meciurile de se
niori, așa cum se procedează, 
în mod regulat, la Cluj-Napoca, 
Bacău, Ploiești, pe Steaua. Din 
exces de zel față de păstrarea 
terenului pentru prima echipă 
multe meciuri de speranțe se 
joacă pe terenuri periferice, în 
condiții precare, fără spectatori, 
toate acestea avînd efecte ne
gative asupra desfășurării u- 
nei competiții deosebit de cos
tisitoare. De asemenea, asistența 
medicală trebuie să fie asigu
rată cu maximă exigență, chiar 
Ia meciurile speranțelor. Și nu 
în cele din urmă, pentru o 
bună Vizionare și o informare 
corespunzătoare a cititorilor, 
reprezentanții presei trebuie să 
se bucure de bune condiții de 
lucru, masa presei să fie pla
sată corespunzător, după cum 
antrenorii au datoria să anunțe 
echipele din timp și cu nume
rele exacte de pe triepu și nu , 
după ce au aflat... formația 
partenerului de joc.

Campionatul începe și aștep
tăm cu toții ca el să se ridice 
la un nivel corespunzător. La 
aceasta trebuie să contribuie 
toți factorii care au tangență 
cu jocurile, inclusiv cei ce se 
ocupă de treburile organizato
rice.

Constantin ALEXE

ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI • ' ȘTIRI •

• DE LA F.R. FOTBAL. Ins
tructajul cu observatorii federali • 
de mîine, cu începere de la ora 
16, va avea loc in sala de confe
rințe a Complexului „23 Augusta 
din Bd. Muncii și nu in sala de 
ședințe a C.N.E.F.S. . , ,
• MARȚI, PE STADIONUL O-

LIMPIC din Atena, echipa Steaua 
a învins pe campioana Greciei, 
Panatbinaikos, cu 3—1 (1—1). ■
Pentru învingători au înscris Pi- 
țurcă (2) și Bărbulescu. Ieri fot- 
baliștii militari au revenit în Ca
pitală.

LOTO PRONOSPORT INFORMEAZĂ
te- • NUMERELE EXTRASE LA
►to TRAGEREA PRONOEXPRES DIN
că 13 AUGUST 1986. Extragerea I :
ste 4 17 26 8 40 39 ; extragerea a
X- n-a : 2 45 12 13 9 24. Fond de 
ril cîștiguri : 816.292 lei.
rn“ • CÎȘTIGURILE TRAGERII 
’°“ EXCEPȚIONALE LOTO DIN 3

AUGUST 1986. Faza I : categoria 
1:3 variante 25% a cîte 38.121 

Lor lei ; cat. 2 : 5 variante 25% a
cu cîte 22.872 lei ; cat. 3 : 2 vărian-
iat te 100% ? cîte 14.756 lei, din care
tză 1 excursie de 1 loc în R.D. Ger-
a- mană și diferența în numerar și
;a- 23 variante 25% a 3.689 lei ; cat.

4 : 49 50 a 2.310 lei ; cat. 5 : 137,25
• a 833 Ici ; cat. 6 : 229,50 a 498 

in- lei ; cat. 7 : 419,50 a 200 lei ; cat.
_zjZ 8 : 2.483,75 a 100 lei. FAZA a
,n n-a : cat. A : 6 25% a 17.500 lei ; 

cat. B : 7 100% a 4.749 lei și 10 
25% a 1.187 iei ; cat. c : 21 a

și 2.148 Jei ; cat. D : 74,50 a 606 lei j
• cat E : 956,50 a 100 lei.

Vd facem cunoștință cu...

NOILE PROMOVATE PE SCENA SECUNDĂ
STEAUA C. F R. CLUJ-NAPOCA - golgttcra saonuhii trecut

Formația clujeană, Steaua- 
C.F.R. a cîștigat primul loc în 
seria a IX-a în ultima etapă, 
cînd Metalurgistul Cugir (li
dera seriei aproape tot timpul 
campionatului) a pierdut cu 
2—3, la Cluj-Napoca. în față 
echipei deja retrogradate — E- 
lectrometal. în tur, a mai â- 
părut în fruntea seriei Sticla- 
Arieșul Turda, iar Steaua- 
C.F.R. a deținut locul secund 
in etapele a 28-a și a 29-a, 
după care a preluat conduce
rea în confruntarea hotărîtoare 
pentru promovare. Revenirea 
în divizia secundă este o re
zultantă firească a faptului că 
Steaua-C.F.R. se poate lăuda 
cu cea mai bună înaintare din 
tot campionatul eșalonului nr. 
3, ea înscriind 87 de goluri și 
primind doar 27 !

Antrenorul noii promovate 
este ing. Marius Brelan, fost 
jucător la feroviari, cînd aceș
tia activau în Divizia A. Lotul 
pentru apropiatul campionat : 
Oiteanu, Seliuc, Nagy — Jucan, 
Man. H. Popa, Mureșăn, Toth,

Pop — Berindei, Olărit», Oros, 
Mieu, Vădana. Corpodean, 
Boca — L. Mihai. Arsenic, E- 
pure, Aibu. Vîrsta medie a Io
tului — 21 de ani. Cei mai 
tineri sînt Olariu și Oros — 18 
ani, iar cel mai' în vîrstă este 
Liviu Mihai — 34 de ani. De 
la „U“ au venit la feroviari FI. 
Pop și Epure, de la F. C. 
Maramureș — Boca, iar de la 
Sticla Turda — Vădana. Au ple
cat : Estinca la „U“ și Roman 
la Olimpia Gherla. Este o e- 
chipă prin tradiție feroviară, 
care — în urmă cu cîțivă ani 
— a fuzionat cu A. S. Armata 
din localitate. Președintele aso
ciației sportive este ing. Ion 
Donca. iar al secției de fotbal 
Ion Vătășcscu. Echipa va 
juca, pe stadionul propriu, din 
str, Gruia', cu. teren gâzonat, 
tribune cu 10 000 de locuri și 
cu toate anexele necesare ma
rii performanțe, și unde mai 
există și un teren de zgură 
pentru' antrenament. (I. LES-
PUC, cdfesD.).

UNIO SATU MARE - primul loc, lură emoții
Promovare după un.., galop 

de sănătate. Unio n-a avut con
tracandidată la șefie nici un 
momenț (din cînd în cînd o 
altă divizionară din ’ Satu Mare, 
Someșul, s-a mai apropiat la 
2—3 puncte de lidera incontes
tabilă a seriei a X-a), ea cîs- 
tigînd seria cu nu mai puțin 
de 10 puncte avans ! Sătmă
renii au promovat sub cdhdu- 
cerea tehnică a lui Nicolac 
Marco, iar acum îl ău ca an
trenor pe prof. Viorel Mureșan 
(fost jucător la „U“ Cluj-Nă-

ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI
• astAzi, la ploiești, pe

trolul — național cairo. 
Pe stadionul Petrolul din Plo
iești divizionara A locală va în- 
tîlni astăzi, cu începere de - la 
ora 18, formația National Cairo.

• F.C.M. delta 'dinaăio 
TULCEA — C'. S. TÎRGOVIȘTE 
4-0 (1-0). Golurile formației tul
cene au fost ma'rcate de lamândi 
(min. 16), Mitracu (min. 48 și 76), 
Grosu (min. 78). (Ion DIACONII, 
coresp.)

poca și la Olimpia Satu Mare).’ 
Lotul : Peancu, Szabo. Rigli — 
Balazs, Bornyasz, Petcas, Dan, 
But, Roatiș, Gnandt — Stein- 
binder, Balogh, Nemeș, Bodo, 
Boje — Marta, Maurer, Czir- 
bus, Varga, Petruț, Ilok, Mihai. 
Cel, mai tinăr este atacantul 
Mihai — 17 ani, cel mai în 
vîrstă portarul Szabo — 31 de 
ani ; golgeterul echipei a fost, 
în trecutul campionat, Varga 
cu. 15 goluri. Vîrsta medie a 
Iotului — 24,3 ani.

Echipa a fost înființată in 
1945 pe lipgă fabrica Unio și 
acum aparține tot de Unio (în
treprinderea de utilaj minier) 
de la care a primit tot timpul 
un ajutor consistent. Unio are 
o bază sportivă nouă, construi
tă eu doi- ani în urmă, cu te
ren - cu un gazon excelent, cu 
vestiare și toate anexele nece
sare și o tribună, care (deo
camdată) are numai 2 600 de 
locuri. Președintele de onoare 
al asociației sportive este ing. 
Nieolae Silaghi, iar președinte
le secției de fotbal Augustin 
Domuț. (Z. KOVACS, coresp).

PROGRAMUL TURULUI DIVIZIEI B, EDIȚIA 1986-87
ETAPA I (24 august 1986)

Autobuzul Buc. 
Automatica Buc. 
Gl. Pandurii Tg. Jiu 
ROVA Roșiori 
C. S. Tîrgoviște 
F. C. Inter Sibiu 
Chimica Tîmăveni 
Gaz metan Mediaș 
Tractorul Brașov

ETAPA o IE-c
I.C.I.M. ,Brașov
A.S. Drobeta Tr. Sv. 
Carpați Mîrșa 
Sp. muncit. Slatina 
I.M.A.S.A. Sf. Gh. 
Electroputere Cv. 
Progr. Vulcan Buc. 
Mec. fină Steaua Buc. 
A.S.A. Tg. Mureș

ETAPA a lll-a
Automatica Buc.
Gl. Pandurii Tg. Jiu 
ROVA Roșiori
C. S. Tîrgoviște 
F. C. Inter Sibiu 
Chimica Tîrnăveni 
Gaz metan Mediaș 
Tractorul Brașov 
Mec. fină Steaua Buc.

ETAPA a IV a (
Autobuzul Buc. 
I.CJ.M. Brașov 
A.S. Drobeta Tr. Sv. 
Carpați Mîrșa 
Sp. muncit.. Slatina 
I.M.A.S.A. Sf. Gh. 
Electroputere Cv. 
Progr. Vulcan Buo. 
A.S.A. Tg. Mureș

ETAPA a V-a (î 
Gl. Pandurii Tg. Jiu 
ROVA Roșiori 
C. S. Tîrgoviște 
F. C. Inter SipiU 
Chimica Tîmăveni 
Gaz metan Mediaș 
Tractorul Brașov 
Mec. fină Steaua Buc. 
Progr. Vulcan Buc.

ETAPA a Vl-a (
Autobuzul Buc. 
I.C.I.M. Brașov 
Automatica Buc. 
A.S. Drobeta Tr. Sv. 
Carpați Mîrșa 
Sp. muncit. Slatina 
I.M.A.S.A. Sf. Gh.

— I.C.I.M. Brașov
— A.S. Drobeta Tr. Sv.
— Carpați Mîrșa
— Sp. muncit. Slatina
— I.M.A.S.A. Sf. Gh.
— Electroputere Cv.
— Progr. Vulcan Buc.
— Mec. fină Steaua Buc.
— A.S.A. Tg. Mureș

i (31 august 1986)
,. — Automatica Buc.

— Gl. Pandurii Tg. Jiu
— ROVA Roșiori 
—<■ C. S. Tîrgoviște
— F. C. Inter Sibiu
— Chimica Tîrnăveni
— Gaz metan Mediaș 

. — Tractorul Brașov
— Autobuzul Buc.

(7 septembrie 1986)
— Autobuzul Buc.
— I.C.I.M. Brașov ' 
—- A.S. Drobeta Tr. SV.
— Carpați Mîrșa
— Sp. muncit. Slatina
— I.M.A.S.A. Sf. Gh.
— Electroputere Cv.
— Progr. Vulcan Buc
— A.S.A. Tg. Mureș
4 septembrie 1986)
— Gl. Pandurii Tg. Jiu
— ROVA Roșiori
— C. S. Tîrgoviște
— F. C. Inter Sibiu
— Chimica Tîrnăveni
— Gaz metan Mediaș
— Tractorul Brașov
— Mec. fină Steaua Buc.
— Automatica Buc.
I septembrie 1986) 
—' Automatica Buc.
— Autobuzul Buc.
— I.C.I.M. Brașov
— A.S. Drobeta Tr. Sv.
— Carpați Mîrșa
— Sp. muncit. Slatina
— I.M.A.S.A. Sf. Gh.
— Electroputere Cv.
— A.S.A. Tg. Mures
8 septembrie 1986)
— C. S. Tîrgoviște
— F. C. Inter Sibiu
— ROVA Roșiori
— Chimica Tîrnăveni
— Gaz metan Mediaș
— Tractorul Brașov
— Mec. fină Steaua Buc.

Seria
Electroputere Cv. 
A.S.A. Tg. Mureș

ETAPA a Vil-d
ROVA Roșiori 
C. S. Tîrgoviște 
F. C. Inter Sibiu 
Electroputere CV. 
Chimica Tîrnăveni 
Progr. Vulcan Buc. 
Gaz metan Mediaș 
Mec. fină Steaua Buc. 
Tractorul Brașov.

ETAPA a Vili-a
Autobuzul Buc. 
I.C.I.M. Brașov 
Automatica Buc. 
-A.Ș. Drobeta Tr. Sv. 
Gl. Pandurii,Tg. Jiu 
Carpați Mîrșa 
Sp. muncit. Slatina 
I.M.A.S.A. Sf. Gh. 
A.S.A. Tg. Mtireș

ETAPA d IX-d
C. S. Tîrgoviște 
I.M.A.S.A. Sf. Gh.
F. C. Inter Sibiu 
Electroputere Cv. 
Chimica Tîrnăveni 
Progr. Vulcan BuC. 
Gaz metan Mediaș 
Mec. fină Steaua Buc. 
Tractorul Brașov

ETAPA a X-a
Autobuzul Buc. 
I.C.I.M. Brașov 
Automatica Buc.
A.S. Drobeta Tr. Sv. 
Gl. Pandurii Tg. Jiu 
Carpați Mîrșa
ROVA Roșiori 
Sp. muncit. Slatina 
A.S.A. Tg. Mureș

ETAPA a Xl-a
Sp. muncit; Slatina 
I.M.A.S.A. Sf. Gh. 
F. C. Inter Sibiu 
Electroputere Cv. 
Chimica Tîmăveni 
Progr. Vulcan Buc. 
Gaz metan Mediaș 
Mec. fină Steaua Buc. 
Tractorul Brașov

ETAPA a Xll-a
Autobuzul Buc. 
I.C.I.M. Brașov

a ll-a
— Progr. Vulcan Buc,
— Gl. Pandurii Tg. Jiu
(5 octombrie 1986)

Gl. Pandurii Tg. Jiu
— Automatica Buc.
— Autobuzul Buc.
— A.S.A. Tg. Mureș
— I.C.I.M. Brașov
— I.M.A.S.A. Sf. Gh.
— A.S. Drobeta Tr. Sv.
— Sp. muncit. Slatina •
— Carpați Mîrșa 

(12 octombrie 1986)
Chimica Tîrnăveni

— Gaz metan Mediaș
— F. C. Inter Sibiu
— Tractorul Brașov
— C. S. Tîrgoviște

. — Mec. fină Steaua Buc.
— Progr. Vulcan Buc.
— Electroputere Cv.
— ROVA Roșiori

[W octombrie 1986)
— ROVA Roșiori
— A.S.A. Tg. Mureș
— Gl. Pandurii Tg. Jiu
— Sp. muncit. Slatina
— Automatica Buc.
— Carpați Mîrșa
— Autobuzul Buc.
— A.S. Drobeta Tr. Sv.
— I.C.I.M. Brașov

[26 octombrie 1986)
— Tractorul Brașov
— Mec. fină Steaua Buc.
— Gaz metan Mediaș
— Progr. Vulcan Buc.
— Chimica Tîrnăveni
— Electroputere Cv.
— F. C. Inter Sibiu
— I.M.A.S.A. Sf. Gh.
— C. S. Tîrgoviște

(2 noiembrie 1986)
— A.S.A. Tg. Mureș
— Carpați Mîrșa
— C. S. Tîrgoviște
— AS. Drobeta Tr. Sv.
— ROVA Roșiori
— I.C.I.M. Brașov
— Gl. Pandurii Tg. Jiu
— Autobuzul Buc.
— Automatica Buc.

(9 noiembrie 1986)
— Progr. Vulcan Buc.
— Electroputere Cv.

Automatica Bud. 
A.S. Drobeta Tr; Sv. 
GL Pandurii Tg; Jiu 
Carpați .Mîrșa 
ROVA Roșiori
C. Ș. Tîrgoviște
A.S*A. Tg. Mureș

ETAPA a Xlll-a
Carpați Mîrșa
Șp. muncit. Slatina 
I.M.A.S.A. Sf. Gh. 
Electroputere Cv. 
Chimica Tîrnăveni ’ 
Progr. Vulcan Bric. 
Gaz metan Mediaș 
Mee. fină Steaua Buc. 
Tractorul Brașov

ETAPA a XIV-a
Autobuzul Buc.
I.C.I.M. Brașov 
Automatica Buc.
A.S. Drobeta Tr. Sy. 
Gl. Pandurii Tg. Jiu 
ROVA Roșiori
C. S. Tîrgoviște 
F. C. Inter Sibiu 
A.S.A. Tg. Mureș

— Mec. fină Steaua Buc.'
— I.M.A.S.A. Sf. Gh.
— Tractorul Brașov
— Sp. muncit. Slatina
— Gaz metan Mediaș
— Chimica Tîrnăveni
— F. C. Inter Sibiu

(16 noiembrie 1986)
— A.S.A. Tg. Mureș
— A.S. Drobeta Tr. Sv.
— I.CJ.M. Brașov
— Autobuzul Buc.
— F. C. Inter Sibiu
— Automatica Buc.
— C. S. Tîrgoviște
— GL Pandurii Tg. Jiu
— ROVA Roșiori 

(23 noiembrie 1986)
- — I.M.A.S.A. Sf. Gh.
— Sp. muncit. Slatina
— Electroputere Cv.
— Carpați Mîrșa
— Progr. Vulcan Buc.
— Mec. fină Steaua Buc.'
— Tractorul Brașov
— Gaz metan Mediaș
— Chimica Tîmăveni

ETAPA a XV-a (30 noiembrie 1986)
I.C.I.M. Brașov

— Autobuzul Buc. 
— Automatica Buc.
— Gl. Pandurii Tg. Jiu 
— ROVA Roșiori 
— Chimica Tîrnăveni 
— C. S. Tîrgoviște 
— F. C. Jnter Sibiu 
— A.S. Drobeta Tr. Sv.
(7 decembrie 1986)
— Carpați Mîrșa
— A.S. Drobeta Tr. Sv. 
— Sp. muncit. Slatina 
— I.M.A.S.A. Sf. Gh.
— Electrop.utere Cv. 
— Progr. Vulcan Buc.
— Mec. fină Steaua Buc. 

Tractorul Brașov 
— A.S.A. Tg. Mureș

ETAPA a XVII-a (14 decembrie 1986)

Carpați Mîrșa 
Sp. muncit. Slatină 
I.M.A.S.A. Sf. G11. 
Electroputere Cv. 
Progr. Vulcan Buc. 
Gaz metan Mediaș 
Mec. fină Steaua Buc. 
Tractorul Brașov 
A.S.A. Tg. Mureș

ETAPA a XVI-a
Autobuzul Buc. 
I.C.I.M. Brașov 
Automatica Buc.
Gl.-Pandurii Tg. Jiu 
ROVA Roșiori 
C. S. Tîrgoviște 
F. C. Inter Sibiu 
Chimica Tîrnăveni 
Gaz metan Mediaș

A.S. Drobeta Tr. Sv. 
Carpați Mîrșa 
Sp. muncit. Slatina 
I.M.A.S.A. Sf. Gh. 
Electroputere Cv. 
Progr. Vulcan Buc. 
Mec. fină Steaua Buc. 
Tractorul Brașov 
A.S.A. Tg. Mureș

— Autobuzul Buc.
— Automatica Buc.
— Gl. Pandurii Tg. Jiu
— ROVA Roșiori
— C. S. Tîrgoviște
— F. C. Inter Sibiu
— Chimica Tîrnăveni
— Gaz metan Mediaș 
—I.C.I.M. Brașov
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Din presa străină „L’Equipe MIRACOLUL NATAȚIEI ROMÂNEȘTI li

Cotidianul sportiv franoez 
4,L‘Equipe“ a publicat in nu
mărul său din 31 iulie un larg 
comentariu dedicat „miracolu
lui* natației 
prima parte a 

. Pascal Co viile
mai rapidă 
lume este... românea, 
bil, dar adevărat ! 
Coslache este de două 
recordmană mondială la 
metri.

Campionatele Europene 
juniori au ridicat o nouă stea 

o româncă.
cîștigat 200 m spate 

stabilind a
mondială

românești. în 
acestui articol, 

remarcă : „Cea 
înotătoare din 

Incredi- 
Tatnara 

luni
50

Siela Pura, încă 
Cine a 

îa Moscova, 
performanță

Anca Pătrășcoiu, ro-

de

doua 
a se-

TURNEUL DE ȘAH
VARȘOVIA, 13 (Agerpres).

In runda a treia a turneu
lui international de șah „Me
morialul Akiba Rubinstein”, 
Lau a cîștigat la Mokri, Jas- 
nikovski ia Pekarek, iar in 

. partidele Tischbierek — Mur- 
sed, Lerner — I.ukacs si Fa- 
rago — Kucinski a fost con
semnai ă remiza. Marea maes-

zonului ? 
mâncâ.

In line, 
înotătoare 
acest an . 
cea mai bună specialistă mon
dială a celor patru procedee ? 
Nu mai căulați. O româncă, e- 
virlent : Noemi Lung”.

Arătincl câ la sfirșitul anu
lui 1976 singura înotătoare ro
mâncă prezentă în topurile 
mondiale era Carmen Buna- 
ciu, autorul articolului 
cearcă să explice 
toarea ascensiune”

cine este singura 
care a învins-o în 
pe Kathleen Nord,

în- 
„fulgeră- 
a aces

tui sport în țara noastră. El 
prezintă, între altele, realiză
rile centrului din Baia Mare 
care. în numai cinci ani de la

DE LA VARȘOVIA
sovietică Nona Gaprindaș- 
care participă ca invitată

tră 
vili, 
la acest concurs masculin, l-a 
învins cu piesele negre pe 
maestrul polonez Ștefan Dej- 
kalo.

Pe primul loc al clasamen
tului se află Ralf Lau (R. F. 
Germania), cu 2,5 puncte.

O SAPTĂMINA A SPORTURILOR NAUTICE
(Urmare din pag. 1}

ba de 2 f.c.,
fi — după comportarea 
^?leptări la 
anul trecui — din nou la înăl
țime.

cu ambiția de a 
sub 

„mondialele*’ de

★
Așii padelei și pagaei de pe 

continentele se vor 
săptămînă viitoare, la 

pe Pis-

toate
reuni,
C.M. de la Montreal, 
ta olimpică Notre Dames. Ău- 

un.
noe
m.
I’atzaichin 
cut două medalii de bronz la 
C.M.
•este

Macarencu va participa la 
fel de tri.at!on nautic : ea- 
simplu 500. 1 008 și 10 000
Tinărul elev al lui Ivan 

a cucerit anul tre-

volua Luminița Munteanu, 
Marina Ciucur și Ana Laric.

La caiac băieți, Angelin Velea 
(campion mondial la Tampere) 
s-a pregătit, împreună cu mai 
tinărul Daniel Stoian, pen
tru cursele de K 2 — 500, 1 000 
și 10 000 m. Pistele de 
arată 
ti ti vă.
te, o 
bin te 
locuri 
caiaciști

din Belgia, iar acum 
hotărit să le măreas

că nu numai strălucirea; dar 
și numărul. La startul a trei 
probe se va alinia și Tecla 
Borcănea ; K 1. K2 și K4 — 
590 m. Alături de campioana 
noastră olimpică, vor mai e-

control 
compe- 

cuvin- 
o fier- 

ocupa 
alți 

care, 
începînd de miercuri, se vor 
alinia la startul întîielor probe 
eliminatorii : Ionel Lețcae,
Ionel Constantin, Nicolae Fc- 
dosei, Vasile Lehaci etc.

Așadar, o săptămînă a 
(urilor nautice, cu două 
pionate mondiale, cu

o cadență bună. 
Arată, 

pregătire 
dorință 

fruntașe.
Și

cu alte 
asiduă, 

de a 
Iată și 

canoiști 
se

spor
eam- 
mul

te echipaje românești favori
te . f 
să 
țria.

în diferite probe, dornice 
reprezinte cu cinste pa

CONCURSUL PRIETENIA LA ÎNOT Șl SĂRITURI lN APĂ
(Urmare din pap. I)

ler, Adriana Bodi. Florin Ro- 
gojan. Cătălin Hazotă, Bogdan 
Constantin. nloieștenii Dragoș 
Băceșcu, Cătălin Nicoară, bu- 
cureștenii (Lie. 37) Monica 

Adrian Toader, Daniel 
Dumitru Slavrositu. si- 

Livia Coparîu, An- 
Bourcanu, brăilencele 

Croitorii, 
. hunedorenii 
Florin Nițu, 

Cristina Lolea, 
Daniel 

reșițeanul Dan Colța, 
nul Cristian Steril.

SĂRITURI. (disputele 
găzduite de Ștrandul 

Tineretului), se așteaptă cel 
mai mult de la Daniela Popa, 
sportivă care a realizat 
trecut, 
Concursului 
moașa 
se clasa 
tunci, la 
slovacia, 
rica Ketcmcn. 
„Peste un an, 
pe treapta P‘.

Otel,
Lâpău, 
biencele 
geta !
Alexandrina 
men Roșioru, 
rius Crișan, l 
șoreanca 
stănteanul

Car- 
Ma- 

timi- 
con-

Boncea, 
arădea-

La 
sint

anul 
la Brno. tot în cadrul 

f ru
de a 

A-

Prietenia. 
Performanță 
pe locul secund. __ 
înapoierea din Ceho- 
antrenoarea ei, Vio- 

ne-a declarat :
Daniela va păși 
Cunoscînd am-

biția (și. bineînțeles, talentul) 
micuței săritoare, 
capacitatea 
credem în .
Daniela va avea ca partenere 
dc întrecere săritoare redu
tabile. Ceilalți component! 
ai lotului nostru : Sorin Baca, 
Bogdan Cibu, Sigfried Frcdel 
(C.S.Ș. Sibiu), Ioana Voicu 
(Progresul Buc.).

In general, concursul de să
rituri i 
numai 
de nivel 
tie fiind 
faptul că 
zentanti 
această 
cunoaște 
iar marile performanțe 
devenit de multă vreme 
racteristice.

Azi, de la ora 17, se va des
fășura proba băieților 
sărituri de la platformă.

precum și 
antrenoarei ei, 
promisiune, deși

nu
Si

promite dispute 
spectaculoase, ci 
tehnic ridicat, garan- 
— în acest sens — 
la el participă repre- 

ai unor țări in care 
ramură a natației 
o mare dezvoltare, 

le-au 
ca-

de

UMILII Î’H.OYȘH PO'LÎM,

hmuiioiti h imtii

IM LA riOMCHA
MOSCOVA, 13 (Agerpres). — 

In turneul internațional de 
rugby de la Moscova, selecțio
nata de tineret a României a 
întrecut cu scorul 
(32—0) selecționata 
ții San Juan din 
Din echipa română 
marcat Năsiasc, autorul a 11 
puncte, Tofan, Dumilraș și Flo- 
rca.

de 00—13 
Univers! tă- 
Argentina. 
s-au re

ft I

înființare^ a dat o primă îno
tătoare de valoare 
națională : 
a 12-a
100 m spate 
tun ci, 
lui 
men 
tive 
bile. 
lul“

inter-
Anca Pătrășcoiu, 

performeră în 1981 la 
(prima fiind a- 

cum reiese și din tabe- 
Măturat articolului, Car- 
Bunaciu), apoi alte spor- 
cu performanțe remarca- 
Iar apropo de „miraco- 
românesc, sini redate 

cuvintele antrenorului Gheor- 
ghe Dimeca : „Nu există un 
miracol al natațîei românești, 
secretul este munca".

„MONDIALELE" DE BASCHET FEMININ
în etapă a patra 

natului Mondial 
feminin s-au 
mătoarele 
la Minsk : 
77—76 (45—39), Cuba 
lia 93—78 (45—46), 1
Coreea de Sud 74—63 i 
Clasament : 1. U.R.S.S. 
Canada 7 p. 3—4. Bulgaria și 
Cuba 6 p, 5. Coreea de Sud 
•5 p, 6. Brazilia 4 p. Seria B, 
la Vilnius : S.U.A. — Aus
tralia 76—50 (40—22), Cehoslo
vacia — Taiwan 84—60 (49— 
32), R. P. Chineză — Ungaria 
90—63 (47—25). Clasament : 1, 
S.U.A. 8 p, 2. Cehoslovacia 7 p, 

R. P. Chineză 7 p. 4. Unga- 
Australia și Tai-

a Campio- 
dc baschet 

înregistrat ur- 
rezultate : seria A, 
U.R.S.S. — Canada

i — Brazi- 
Bulgaria — 

(33-—33).
8 p, -2.

5.

3.
ria 6 p, 5—6. 
wan 4 p.

In cel mai 
zilei, în care 
lecționatele 
dei, gazdele

important meci al 
s-au întilnit «:>-

U.R.S.S. și Cana- 
au condus la

un moment dat cu 11 puncte 
(56—^45), dar formația oaspete 
a avut o puternică revenire, 
npropiindu-se piuă la un punct 
(74—75). Cînd mai erau 77 de 
secunde de ioc. Larisa Kurik- 
șa a înscris Un coș după care 
sportivele canadiene nu au mai 
putut decît să reducă din 
handicap, fructificind (prin 
Misty Thomas) două aruncări 
libere.
Minkh 12, 
rikșa 8, Iakovleva 7, 
Gerlits 6, Kudrevaliva 4 pen
tru U.R.S.S.. respectiv Smith 
28, Thomas 27. Blackwell 14, 
Polson 4, Hamilton 2, Clark 1.

în cealaltă serie, reprezenta
tiva S.U.A. a repurtat (ca si 
formația 
a patra 
net selecționata 
care nu a rezistat dec’.t in pri
mele 15 minute.

Au marcat : Barei 22,
Muravieva 12, Ku-

Cuba 6,

Uniunii 
victorie,

Sovietice) 
întrecînd 

Australiei,

VASKO STOIANOV, SUPER TRIATLONiSTUL NR. 1 AL LUMH Marile încercări sportive, cete 
care dau noi dimensiuni forței 
fizice și psihice a performeru
lui contemporan, cîștigă noi 
adepți. Bulgarul Vasko Stoianov 
este unul dintre aceștia. La 34 
de ani, el este o figură de prim- 
plan a super-triatlonului inter
național, devenind recordman 
al celor trei probe, fiecare în 
parte extrem de dificilă. Xată 
timpii realizați : 15 km înot li
ber — 3h38:51; 250 km ciclism pe 
șosea — 9hl9:lG; 60 km alergare 
— 61110:00; deci un total de 
19hl5:03. Sportivul bulgar mai 
are lâ activ și alte cîteva per
formanțe demne de Guiness 
Book, între acestea fiind par
curgerea a 83,350 km, în 24 de 
ore, în bazin, de 25 de metri, a 
107,3 km, în 36 de ore, în bazin 
de 50 de metri, precum și călă
toria înot a întregului parcurs 
al Dunării, în etape (2457 km), 
în 355 de orc

II CALCIU
Pf BANCA ACUZĂRII

Campionatul Italiei va începe 
abia la 14 septembrie. Dar. ca in 
fiecare . vară, in 
canță. fotbalul 
duce lipsă de 
Anul acesta, un 
cu subiect polițist domină 
nile de fotbal ale 
Motivul : . 
rilor clandestine (un nou „toto- 
nero”) care a început la Milano! 
Procesul a antrenat 54 de condu
cători, antrenori și jucători re- 
prezențînd 12 echipe din primele 
trei divizii. Ei au fost acuzați 
că au participat la organizarea 
unei fructuoase rețele de pariu
ri clandestine bazate pe rezultate 
trucate. .72 dc partide. dintre 
care uncie jucate de Napoli, 
Barl și Udinese din prima divi
zie, Lazio din a doua. Sumele 
angajate reprezintă de două ori 
și jumătate pe cele jucate în 
pariurile oficiale. Conform celor 
declarate de unii jucători de la 
Lazio (echipă, se știe, sancționa
tă și acum cîțiva ani datorită 
prezențe! sale în precedenta 
facere totonero”), 
sîmbătă seara ei 
„prima specială” 
pensa” rezultatul de a doua zl...

Interogatoriile șl desfășurarea 
procesului au permis să se în
țeleagă mal bine funcționarea a- 
cestei ,,afaceri”, dar „ea nu re
prezintă dccit o parte a unei 
rețele mult mai importante”, ex
plică reprezentantul oficial al fe
derației italiene, Corrado de Bia- 

cel care a condus ancheta 
de șase luni. Dar ca și 
penibila afacere nu ar fi 

suficientă, alte două pro- 
sînt pe rol. Primul va

perioada de va- 
peninsular nu 
vești șocante, 

adevărat... serial 
pagi- 

cotidienelor. 
,,maxi-procesul“ pariu-

taliene au deschis-o împotriva a 
doi ziariști de la „Corriere dello 
Sport Stadio” care afirmaseră că 
meciul Italia — Camerun (1—1) 
ar fi fost „aranjat”. Al doilea la 
15 decembrie, cînd întreg 
campioanei lumii din 1982 
răspunde judecătorilor din 
no în legătură cu sumele 
le) de bani pe care le-au 
•peste graniță, în Italia, la 
poierea din Spania, fără _să 
țe organele vamale !

In primul proces, s-au și luat 
unele măsuri : echipele Udinese 
și Lanerossi Vicenza au fost ex
cluse din prima divizie și trecu
te în a doua. Lazio a fost retro
gradată în divizia a treia, iar 
Perugia în a patra.

Așadar, trei „meciuri” deloc 
onorabile între doi „protagoniști” 
inediți, justiția italiană și fot
balul italian...

lotul 
va 

Mila- 
(ilega- 
trecut 

îna- 
anun-

Mircea TUDORAN

în 
își 

care

,,a- 
fiecare 

primeau 
„recom-

se, 
timp 
cum 
fost 
cese 
începe la 21 noiembrie la Roma: 
este vorba de acțiunea pe care 
nouă jucători din echipa Italiei, 
campioana lumii în 1982, antreno
rul francez Jean Vincent și mai 
mulți conducători ai federației i-

IESCALADA... SĂRITORILOR

una dintre probele atletice cu cele 
în istoria sa. A contribuit la acest

• în etapa a 5-a a campiona
tului Austriei, lidera clasamen
tului, echipa F.C. Tyrol, a În
vins pe teren propriu, cu scorul 
de 4—1, formația Austria Kla
genfurt. Alte rezultate : Sturm 
Graz — Rapid Viena 3—5 ; Aus
tria Viena — L.A.S.K. Linz 5—1 ; 
voest Linz — Vienna 
Eisenstadt — Grazer A.K. 2—1 ; 
Viener Sportclub — Admira Wac
ker 2—1. Clasament : 1. F. C- 
Tyrol — 10 p : 2. Rapid Viena — 
6 p ; 3. Austria Viena — 6 p.

»—j , jn. u/r
Linz 5—1 ;

4—1 ; SC

• Campionatul Franței (etapa 
a 3-a) : Monaco — Laval 0—0, 
Nantes — Nice 1—0, Rennes — 
Toulon 2—0, Bordeaux — R. C. 
Paris 2—0, Sochaux — Lille 1—0. 
Le Hâvre — St. Etienne 1—0.
Nancy — Brest 0—4 !, Paris St. 
Germain — Metz 0—0 !, Lens — 
Auxerre 1—1, Marseille — Tou
louse 2—1. In fruntea clasamen
tului se află 5 echipe cu cîte 5' 
puncte : Brest, Marseille, Bor
deaux, Nantes și Paris St. Ger
main. Pe ultimele locuri : " “
Lille și Monaco cu cite 1

• Meciurile disputate în prima 
clapă a campionatului Iugo
slaviei : Partizan Belgrad — Spar
tak Subotița 2—0 ; Buducnost — 
Dinamo Vincovici 2—1 ; Sloboda 
Tuzla — F.C. Sarajevo 2—2 ; Ce- 
lik Zenica — Velez Mostar 2—5 ; 
Rijeka — Hajduk Split 2—2 ; Di
namo Zagreb — Radnlcki Niș 
1—0; Zeleznlcear Sarajevo — Var- 
dar Skoplie 3—0 ; Osljek — Sut- 
jeska 1—2 ; Pristina — Steaua 
Roșie Belgrad 0—1.

• Internaționalul englez Terry 
Butcher va evolua în sezonul vii
tor la cunoscuta echipă scoțiană 
Glasgow Rangers. In sezonul tre
cut, Butcher a jucat la formația 
Ipswich, retrogradată în liga se
cundă a campionatului englez.

19—20 :
P-

• La San Sebastian, in 
amical : Real Socicdad — 
Liverpool 0—0

meci
F. C.

• în joc avans pentru .etapa a 
doua a campionatului R.F.G. : 
Stuttgart — F.C. Homburg 4—0.

• în cadrul 
care-1 întreprinde 
echipa Omonia 
toarea adversară 
Sportul Studențesc
U.E.F.A.“, a jucat la Sofia 
echipa locală Sredeț. Gazdele au 
obținut victoria cu 3—1 (2—l)s
prin punctele înscrise de Penev (2) 
și Cervenkov. Golul formației ci
priote a fost marcat dc Savidis, 
din lovitură de la 11 m,

turneului pe 
în Bulgaria 

Nicosia, vii- 
a formației 

în „Cupa 
eu

TELEX • TELEX • TELEX 6 TELEX

Săritura cu prăjina este
*mai spectaculoase progrese _  __r___?__ __ ___ ______ _________
fenomen tehnica dc vîrf a materialelor din care a fost construit 
instrumentul ajutător și se pare că procesul continuă. Sovieti
cul Serghei Bubka — 6.01 m, în iulie, la Moscova ; Thierry 
Vigneron îl urmează cu 5,90 m tot în iulie, și este foarte a- 
proape de €.02 m ; PhiUipe Collet — — .
sonal, de curînd, la Paris. Ce e comun 
în sportul săriturii cu prăjina ? Din 
generație de instrumente ajutătoare își 
probabil, și ea scurtă, fiindcă va fi .
alta și mai nouă. De astă dată, fibra de carbon și țesuturile 
de fibră de sticlă sînt repartizate diferențiat în punctele de 
tensiune, calculatorul fiind cel mai autorizat și mai compe
tent... proiectant. Bazîndu-se pe studii obiective, specialiștii în 
viițorul sportului anticipează sărituri favorizate de noua pră
jină (ușoară pînă la 2,4 kg), Cu 8—10 cm mai mari ca pînă 
acum. Să așteptăm, așadar, noua escaladă a prăjiniștilor și să 
ne pregătim — pentru a cîta oară ? — superlativele...

Radu TIMOFTE

5,85 m, nou record per- 
tuturor acestor realizări 
nou ...tehnica ! O nouă 
începe viața, care va 11, 
înlocuitei, la rîndu-i, cu

BASCHET • în prima zi a tur
neului internațional de la Buenos 
Aires, rezervat echipelor de club, 
s-au înregistrat următoarele re
zultate : Barcelona — Ferrocaril 
Oeste (Argentina) 84—77 și River 
Plate — Juventud Badalona (Spa
nia) 115—87;

CANOTAJ • Tradiționala com
petiție de la Mandelieu (Franța) 
a fost cîșfigată de echipa uni
versității Yale (S.U.A.). care a 
întrecut în finală formația Uni
versității Cambridge.

CICLISM • S-a dat startul 
într-o nouă ediție a Turului 
Belgiei. Etapa ,, prolog”, disputată 
contracronometru individual pe 
distanța de 5 km, a revenit rutie
rului belgian Van den Haute — 
6:43,48, urmat de australianul 
Alan Peiper — 6:44.87.

MOTOCROS • Campionatul 
Mondial la. clasa 590 cmc, s-a în
cheiat cu victoria sportivului en
glez Dave Thorpe, care a totali
zat 316 p, fiind urmat în clasa
mentul final de belgienii Andre 
Malherbe — 311 p și Eric Geb-

aers — 299 p. Ultimul concurs, 
desfășurat la Folkcnbange (Lu
xemburg). a fost cîștigat de Dave 
Thorpe („Honda”).

RUGBY • In continuarea tur- 
neului din Noua Zeelandă, selec
ționata Australiei a învins o re
prezentativă a regiunii Buller cu 
62—0 (24—0).

TENIS • In turneul de la To
ronto, jucătorul iugoslav Slobo
dan Zivojinovici l-a eliminat cu 
6—2, 6—4 pe australianul Mark
Edmondson, americanul Tiirt Wil- 
kisoh a dispus cu 6—3, 5—7, 6—3 
de francezul Guy Forget, iar Ra- 
mesh Krishnan (India) l-a învins 
cu 6—?, 6—3 pe Peter Fleming 
(S.U.A.). Alte rezultate : Arraya 
(Peru), — Moh (Nigeria) 5—7, 
6—1, 6—2 : Krickstpin (S.U.A.) — 
Sțenlung (Suedia) 6—3, 3—6. 6—3; 
Amritraj .
(S.U.A.) 6-4, 6-7,
traliapul ----- -

(India) — Brown
6—4. > Aus- 

Pat Cash a terminat
învingător în turneul de la New
port Beach (California), în finala 
căruia l-a întrecut cu 6—4, 6—2
pe compatriotul său John Fitz
gerald.

Și cod T9 778 București str V Cental# ot. P.T.T.R 1 tel. oentralâ H 19 It ș) it M 59; secția oorests I0MS6: interurban i«: telex IC 350 romsp Telefax: (90) 11 60 38
rioarui. i p .intormetu Pentru atxăjnâtate abonamente oria Rompresajatella - aeetorul expert, import presă P.O. Box 19-201. telex 10318. prstlr București, Calea Grivtțet ar. 61-66 10 369

. «BW*


