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IN INTIMPINAREA NARII SĂRBĂTORI

ORAȘUL HERCULANE-UN PUTERNIC 
CENTRU AL ACTIVITĂȚII ȘAHÎSTE

Concnmil Prietenii la natafle

DISPUTE DE VALOARE 
ÎN PRIMA ZI

Două frumoase și binecunoscute base ale netettet româneați — 
bazinele de la complexei* 13 August Tineretului din București 
— găzduiesc, de ieri, o foarte interesantă competiție pentru spe
ranțele Înotului gi săriturilor ia apă din nouă țări socialiste. Con
form așteptărilor am asistat la dispute spectaculoase tacă din 
ziua Inaugurală, Iz ciuda „reprlzeâor* de ploaie.

ÎNOT: LA ORA PRIMELOR STARTURI...

Călătorul care coboară ta 
gara Băile Herculane, aflată 
în vecinătatea kilometrului 383 
al șoselei naționale nr. S, va 
ajunge In cunoscuta stațiune 
după ce va străbate mal Intîl 
satul Pecinișca, va lăsa ta ur
mă un complex sportiv, apoi 
un parc cu teatru ta aer liber, 
după aceea un altul, parcul o- 
colului silvic. Vor apare. In fi
ne, pe cele două maluri al* 
rîuliii Cerna, clădirile stațiunii, 
suple, elegante, străjuite de , 
culmi Înalte șl stlncoaae apar- 
ținind munților Înconjurători, 
tot ai Cemei se numesc.

Aici, la Băile Herculane, lă
caș de odihnă și cură oare fi
ințează de aproape 20 de seco
le (apele de pe valea Cemel 
erau denumite, încă din anii 105 
ai erei noastre, .Thermae Hercu- 
li“, datorită multiplelor izvoare 

eu apă caldă existente) s-a sta
tornicit, ta anii de după 23 
August 1044, cu deosebire din 
1965 Încoace, un veritabil se
diu al celor ce s-au dedicat 
unei discipline sportive care 
solicită multă liniște, un calm 
aproape desăvîrșit, cum este 
cea a mutărilor pe tablele cu 
64 de pătrățele. .Herculane?" 
Un adevărat oraș al șahuluiI* 
afirma cu sinceră admirație, dl. 
Florencio Campomanes, pre
ședintele forului internațional 
de specialitate, prezent la Cam
pionatele Europene de Șah 
pentru junioare, găzduite aid, 
la Începutul acestui an.

Intr-adevăr, tot ce s-a În
făptuit ta această stațiune bal
neoclimaterică pe plan sportiv, 
ta folosul șahului mai ales, 
pledează pentru ca Băile Her
culane să iși merite cu priso
sință un asemenea calificativ. 
In incinta marilor si moderne
lor hoteluri ridicate sub ochii 
noștri — Minerva, Hercules, 
Afrodita, Roman, Diana etc. — 
au fost amenajate sau rezerva
te largi spatii pentru cluburi 
sau reuniuni de șah, ta măsu
ră să asigure, intr-un singur 
concurs, prezența a sute de 
partlcipanțl.

Este una dintre explicațiile 
pentru care la Băile Herculane 
sint programate concursuri sau 
competiții aproape lună de lu
nă, fie la nivelul copiilor șl 
juniorilor, fie al sportivilor 
consacrați, precum șl mari 
turnee Internationale. Condițiile 
excelente de cazare șl concurs, 
ambianta minunată oferită șa
hiștilor, fac ca aceștia să re
vină cu multă plăcere ta sta
țiune. Este o notă specifică a 
gazdelor, in frunte cu directo
rul stațiunii, dr. Iile Cristescu, 
un admirabil organizator, dar 
șl un constant prieten al șa
hiștilor, aflat deseori ta mij
locul lor, căutînd să le rezol
ve toate doleanțele, iar dte- 
odată să le fie chiar partener 
de Întreceri.

Climatul stațiunii, de tranzi
ție continental-mediteranean, 
face ca la Băile Herculane 
temperatura să nu treacă, ziua, 
de 22 grade Celsius, nopțile să 
fie răcoroase, nebulozitatea ex
trem de redusă, iar vînturile 
relativ ușoare. In același timp, 
sezonul de toamnă este o pre-

Tiberiu STAMA
(Continuare In pap. 2-3)

Una dintre cele mal atractive 
curse ale primelor finale la 
inot a fost aceea de 200 aa 
fluture fete. In disputa pentru 
locurile fruntașe s-au aflat 
românca Corina Dumitra și 
sportivele din R-D.G. A dști- 
gat una dintre acestea, Jacque
line Jacob, Înregistrată In 
2:21,05. Dumitru a obținut tim
pul de 2:22,50. trebuind să le 
mulțumească cu argintul, Îna
intea Cortanei Wartzor — 
2:24,25. Carmen Trimblțas a 
ocupat locul șapte, cu 2:29,37. 
La băieți, s-a impus G. Gelsz 
(Ungaria) 2:08,56, secundat de 
D. Kudțov (U.R.S.S.) 2:09,27,
al treilea fiind alt sovietic. AL 
Galov — 2:14,41.

Prima dintre reprezentantele 
noastre care au urcat pe po
dium a fost Livia Copariu. so
sită a treia ta proba de 100 m 
Liber, cu tun pul de 1 fl0.72 Ea (Continuare tn pag a 4-a)

a fost devansată de Kathrin 
Melbner — 58fl3 și Kathrin 
Gronau — 1:0043 (ambele din 
R.D.GJ. Loredana Bogdan a 
fost a șaptea, cu 1:01,70. In 
cursa similară a băleflor. cal 
mat rapizi s-au dovedit sovie
ticii AL Vasillev — 54,02 și R. 
Majalis — 5449, urmați de A. 
Heidrich (RJXG4 55,76. Crono
metrat in 57,39, D. Băcescu s-e 
clasat pe locul opt.

O altă medalie pentru culo
rile românești — ta proba de 
ștafetă 4 X 100 mixt t, cvarte
tul Alexandrina Croitoru. Cris
tina Lolea. Corina Dumitru. 
Livia Copariu adjudedtadu-si 
„bronzul", cu 4:38,15. înaintea

Geo RAEȚCHI

Cupa Mâru Negre la baschet feminin Start spre... afirmare. Secvență de la întrecerile da ieri, din 
bazinul 23 August din Capitali Foto : Aurel D. NEAGU

A TREIA VICTORIE
CONSTANȚA, 14 (prin tele

fon). O briză marină mal pu
ternică a făcut joi ca tempe
ratura de pe Litoralul nostru 
să fie mal... acceptabilă. In 
Sala sporturilor condițiile de 
întrecere au fost excelente, 
iar ritmul accelerat al meciu
rilor a făcut ca lupta să fie 
strînsă, echilibrată, aproape 
ta majoritatea partidelor.

ROMANIA — FRANȚA 71—61 
(37—26). Reprezentativa țării 
noastre a repurtat al treilea 
succes in cadrul acestui tur
neu, întrectad selecționata 
Franței care, ca șl echipa ro
mână, va susține Ga începutul 
lunii septembrie) dificilul exa
men al turneului de calificare 
pentru Campionatul European 
de anul viitor. întrecerea a 
fost spectaculoasă, cu acțiuni 
rapide, ambele formații exer
sând diferite teme tactice. Bas
chetbalistele noastre au luat 
conducerea de la început și. 
pe fondul evoluției bune a ju
cătoarelor Paula Misăilă, Elena 
Filip, Mariana Bădinici, Lumi
nița Măringuț și Elena Vasile, 
s-au menținut permanent ta a- 
vantaj, la o diferență liniști
toare, deși spre final oaspete
le au practicat presingul. Pentru 
România au înscris : Jerebie 
14, Filip 13, Bădinid 12, Mă-

Campionatul individual da dlrt-track, rezervat seniorilor, tei va 
derula duminici ultimei» secvența pa pista stadionului r.P.X. din Si
biu, unda liderul competiției, 8. Postolache (Steaua), speră «d-ri 
mențină poziția. Iată-l, pe exterior. In etapa a 5-a, de la București, 
atacind decisiv tn turnantă, tn manșa directă cu principalul său ad
versar, D. Gașpar.

A ECHIPEI NOASTRE REPREZENTATIVE
ringuț 12, Misăilă 18, Kiss 3. Va
cile 3. Jugănaru 2, Cristea 3; 
coșgeterele formației franceze: 
Desert 9, Ekambi 9, M’Baye 9. 
Arbitri : Cho Sun Gyong (R.PJ3. 
Coreeană) și O. Jorma (Finlan
da).

POLONIA — FINLANDA 74 
— 70 (40—35). Med frumos, 
cu multă risipă de energie fă
cută de ambele echipe, pe fon
dul unor reușite tehnice deo
sebite. Poâonezele, cu jucă
toare mal înalte, au fost supe
rioare ta lupta sub panouri și 
au ciștigat pe merit Nordicele 
au Încercat prlntr-o apărare 
agresivă, să contracareze plusul 
de înălțime al adversarelor, 
dar fără succes. Coșgetere : 
Jarkujinska 16, Woukojewicz 
16, respectiv Hakala 20, Lelno 
11. Arbitri : Cho Sun Gyong 
(R. P. D. Coreeană) și L An
tonescu (România).

FRANȚA — SELECȚIONA
TA RIGA 63—61 (31—30). O
partidă pe muchie de cuțit, de 
la început pînă la sfîrșit E- 
chipele au condus pe rînd, dar 
nici una nu a reușit desprin
derea decisivă și astfel s-a 
ajuns la un final incandes
cent, ta care jucătoarea fran
ceză de culoare Ekambi a a- 
vut cîteva execuții de excep
ție, reușind să-și ducă coechi-

pierele spre victorie. In ciu
da faptului că ta formația so
vietică a evoluat și o fostă 
componentă a reprezentativei 
U.R.S.S„ Feodorova (1,98 m). 
Coșgetere : Ekambi 21, Sche
ffler 14, respectiv Stazdina 12, 
Moiznlese 12. Au arbitrat M. 
Cimpeanu (România) jâ K. 
Lenkowsky (Polonia).

R. P. D. COREEANA — PO
LONIA 69—67 (36—41). Efor
turile depuse ta partida de di
mineață au lăsat urme asupra 
baschetbalistelor poloneze care, 
după ce au ilbndus majoritatea 
timpului, au pierdut in ulti
mele minute. Coșgetere : Klm 
In Suk 20, Pak Jong Sun 12, 
respectiv Sedzlka 18, Wouko- 
jewicz 12. Arbitri : M. Cîm- 
peanu șl V. Butuc (România).

Paul IOVAN

24 de ore la A. S. Timpuri Noi

ÎN PRIM-PLAN: BOXUL, POPICELE 
ȘI, MAI CU SEAMĂ, SPORTUL DE MASĂ

• ACTIVITATEA SPORTIVA 
se bucură de o mare populari
tate la întreprinderea Timpuri 
Noi din Capitală, unitate in
dustrială cu o veche tradiți* 
ta domeniul construcției de 
motoare si compresoare. Cele 
cîteva mii de oameni al mun
cii din întreprindere șl elevii 
Liceului industrial Timpuri No! 
beneficiază de o splendidă bază 
sportivă (gospodărită eu pasiu
ne de responsabilul eL Savin 
Bușeă), de sprijinul prețios al 
oomitetului de partid și al 
conducerii Întreprinderii, al că
rei director adjunct — Con
stantin Dumitrescu — este pre
ședintei* asociației sportive • 
SECȚIA DE BOX este frun
tașa sportului de performanță 
la AS. Timpuri NOI. unde »- 
ceasta disciplină ar* o vechime 
de cîteva decenii, dar perfor
manțele proprlu-zise au fost 
obținute de-abte in ultimii trei 
ani, mal precis de ctad * fost 
dat țn folosință complexul, ca

SĂRITURI: ÎNTRECERI SPECTACULOASE
Viat, ploaie și destul de Întu

neric (din cauza norilor denși) 
șl totuși. Ieri, la Ștrandul Ti
neretului, foarte tinerii partlcl- 
panțl la Concursul Prietenia aa 
executat sărituri de Înaltă ținută 
tehnică și spectaculară, Îndeosebi 
ciștigătorul probei de platformă, 
sovieticul Dima Sautln, care a 
făcut o reală demonstrație de 
virtuozitate, drept pentru care a 
obținut un punctaj excelent. 
De altfel. trebuie subliniat eă 
Sautln a executat salturi eu 
coeficienți de dificultate pe care 
U inttlnlm, de regulă, doar la 
seniori, ea — de pildă — triplu 
salt șl jumătate contra trambu
linei grupat (coeficient 3,2). salt 
și jumătate Înapoi eu trei 
șuruburi (3,1) șl triplu salt și 
jumătate înapoi grupat (î.J — 
coeficient maxim). Confort» 
previziunilor, lupta pentru locu
rile fruntașe s-a dat intra 
reprezentanta U.R.S.S. și R.D.

re constă ta două săli cu rin
guri si aparate pentru pregăti
rea specifică, sală da forță, 
saună, dușuri, vestiare si un 
mlcro-cămin. • ANTRENORUL 
CRISTEA MARIN (fost elev al 
antrenorului emerit Ioa Chi- 
riae, pe vremea cînd acesta ii 
Iniția ta tainele boxului De ti
nerii de la Timpuri Noi) se 
ocupă cu pricepere și perse
verență de seniori și avansați, 
din rindul cărora s-au eviden
țiat ta ultimul timo George 
Tudora, George Boboc, Alexan
dru Mincă. Ștefan Carp, Mihai 
Gruescu, Mlhai Niculescu. Cor
nel Crăciun si Mircea Creț*. 
Alți doi — Adrian Amzer și 
Ion Guzgsnu — stat legitimați 
acum la Dinamo și, respectiv. 
Steaua, fapt cane dovedește va
loarea lor. • DUMITRU 
GHEORGHIU, fost campion al 
țării, maestru al sportului, se 
ocupă de Începători, el făcând 
o selecție riguroasă din peste 
150 de elevi ai Liceului indus

Germana, care Ml șl urcat pa 
podium.

Sportivii noștri an avui o- 
voluta modeste, deoarece 1» 
„ta>er** ei aa avut sărituri 
prea ușoare, eu coeficienți car» 
nu le-au penale poziții da 
frunte. Bogdan elba, de exem
plu, a avut eels mal grele 
salturi eu coeficient 1.7, celelalte 
fiind ri mal modeete.

Clasament: 1. D. Sautln
(UJLSJS.) ess.ee p, Z. J. Hempei 
(RJ3.GJ 559,68 p, *. V. Shogeny 
(UJLSA.) 498,55 p, 4. J. Zabel 
(ILD.G.) <73,54 p, L II. Arturo 
(Cuba) «1,33 p. 6. B. Clbu 443,88 
p, 1. U Delgado (Cuba) 40Î.B5 p. 
(. S. Baca 378.35 p.

Ari, de la ora 17, are loc proba 
de sărituri de la trambulină 3 m 
fete-

D. ASMARANDS

trial Timpuri Noi ai ai altor 
școli din sectorul 3. Cel mai 
dotați, in același timp cei mai 
perseverențl, s-au arătat oină 
acum Constantin Stoica, Gheor- 
ghe Nedea, Marian Dumitru, 
Gabriel Bălan. Florin Dlaconu 
șl Eugen Buzata, dar, ne-a ore- 
clzat Dumitru Gheorghiu. 4* 
secția noastră selecția este per
manentă ; cel serioși și harnici 
vor fi promovați, ceilalți vor 
trebui să lase locul altora". • 
CONDIȚIILE EXCELENTE ai* 
secției de box AS. Timpuri 
Noi ne îndreptățesc să încu
rajăm intenția antrenorilor da 
a Înființa aici un centru de 
inițiere șl instruire a juniorilor 
din municipiul București. Ce 
opinie au C.M.E.F.3. și Con
siliul municipal al sindicate
lor 7 • SECȚIA DE POPICE 
are o sală cu patru piste 
(din material plastic) șl—

Dumitru STANCULESCU

(Continuare te PU0- 2-3)



ZIUA PRESEI ROMANE
Sărbătorim astăzi, 15 august, Împlinirea a 55 de ani de la 

apariția, In ilegalitate, a primului număr al ziarului „Scân
teia*. organ al Comitetului Central al Partidului Comunist 
Rorr.ân, moment de «eamă, așa cum sublinia tovarășul 
MICOLAE CEAUSESCU, secretar general al partidului, 
președintele tării, in Istoria mișcării revoluționare din 
România. Eveniment de importantă deosebită pentru toti 
lucrătorii presei scrise si audiovizuale din patria noastră, 
memorabila zi a aparifei ziarului „Scinteia" reprezintă o 
sărbătoare a Întregii prese românești.

„Ziua piesei române" o sărbătorim In aoest an in con
dițiile in care Întregul nostru popor aniversează, eu un 
puternic entuziasm, evenimente de amplă importantă, care 
au deschis luminoase orizonturi pe calea edificării socia
lismului si comunismului In România : împlinirea a 42 de 
an] de Ia revoluția de eliberare socială si națională, anti
fascistă si antiimperialistă, a șase decenii și jumătate de 
Ia făurirea Partidului Comunist Român, a unei jumătăți de 
vcae de Ia procesul de la Brașov al comuniștilor și miliianți- 
Ior antifasciști, In cadrul căruia a-a ilustrat puternica per
sonalitate revoluționară a tovarășului Nicoiae Ceaușcscu 
*1 a 21 de ani de Ia Congresul ai IX-lea al P.C.R., cînd 
prin voința unanimă a comuniștilor, a întregii națiuni 
tovarășul N'ieolae Ceaușeseu a fost investit în suprema 
funcție de secretar general al partidului, inaugurindu-se 
astfel eea mai fertilă perioadă din întreaga istorie a tării 
numită eu recunoștință, mindrle si demnitate „Epoca 
Nicoiae Ceaușeseu".

Irvtre istoricele realizări revoluționare ale construcției so
cialismului pe pămlntm României, caro au schimbat din 
temeli’ viața țării, se află si erearea unei prese noi, profund 
atașată partidului si poporului, slujind cu credință marile 
lor Idealuri și militind, cu mijloacele sale, pentru înfăptui
rea grabnică a proceselor de înnoire revoluționară, care 
asigură ridicarea României pe noi trepte de civilizație și 
progres, bunăstarea materială s! spirituală a națiunii 
noastre.

In conștiința tuturor lucrătorilor Dresei si radioteleviziunii 
sînt mereu vii mobilizatoarele orientări si indicații adresate 
de tovarășul Nicoiae Ceaușeseu. secretar general al partidu
lui. președintele României : „Scînteia, celelalte publicații, 
radioteleviziuhea trebuie să fie pătrunse de un inalt soirii 
revoluționar, partinic, să militeze cn toată consecvența pen
tru a face cunoscută politica partidului și statului nostru 
socialist, pentru a asigura ca toți oamenii muncii, fără 
deosebire de naționalitate, toți cetățenii patriei noastre să 
Înțeleagă bine obiectivele acestei politici, rolul pe care il 
au In înfăptuirea el. In victoria socialismului si comu
nismului".

„Ziua presei române” reprezintă si pentru lucrătorii zia
rului .Sportul" și al celorlalte publicații sportive o im
portantă sărbătoare, un moment de analiză profundă a 
modulul cum lșl Îndeplinesc înalta misiune încredințată de 
partid, precum șl un prilej de a-și reînnoi angajamentul 
ferm de a transpune în viață cu competență, devotament 
și pasiune revoluționară, cu înaltă responsabilitate comu
nistă, orientările și indicațiile de o inestimabilă valoare 
teoretică si practică pe care tovarășul Nicoiae Ceaușeseu, 
mult iubitul și stimatul nostru conducător, le-a adresat 
presei șl mișcării noastre sportive, pentru dezvoltarea și 
mal puternică « activității de masă și de performanță, 
pentru educarea în spirit revoluționar a sportivilor, antre
norilor și tehnicienilor, a tuturor activiștilor sportivi, pentru 
reprezentarea cu demnitate în arena internațională a 
scumpei noastre patrii libere si independente. ,__
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ULTIMA ETAPĂ IN CAMPIONATUL

PE ECHIPE LA LUPTE GRECO-ROMANE
Duminică — ultima etapă in 

Canxplonattri. Național pe echipfe 
la lupte greco-romane (urmind 
ca turneul final să aibă loc in 
luna septembrie). Este de aștep
tat ca, indiferent de poziția de
ținută în clasamentele celor 4 se
rii, toate echipele să-și apere șan
sele cu ambiție, furnizînd me- 
cîur' de cît mai bun nivel tehnic 
și spectacular. întrecerile primei 
serii sînt programate Ia Lugoj, 
ln organizarea formației Metalul 
IURT din localitate, to afara a- 
cestela urmind să concureze 
sportivi de la ASA Cluj-Napoca, 
Steaua București șl Crișul Ora
dea (ultima susținînd numai 
două Întilnirl), la Arad — cu 
participarea echipelor AS Biho
reancă, CS Arad șl CS CFR Ti
mișoara. la Baia Mare — unde 
vor evolua formațiile CSM Elec- 
tromureș Tg. Mureș, AS Hidro
tehnica CNA Șiret șl AS Sima- 
red Baia Mare. In seria urmă
toare, alte „triunghiulare" de 
larg Interes : S.C. Muscelul Clm- 
pulung — CSM Reșița — Aluml-

niu Slatina, precum și totUnirea 
bilaterală pe care ° va susține 
Minerul Motru (la Motru), Con
strucția București — Rapid Bucu
rești — Cimentul Tg. Jiu (la 
București, in Sala Construcția), 
Electroputere Craiova — Metalur
gistul Băllești — CSM Craiova 
(la Băilești). Seria a IlI-a : AS 
Industria Sîrmel — CSM Delta 
Tulcea — L.C. Dacia Pitești șl 
AS Prahova Ploiești (două lntn- 
nlrl) — la Buzău, CS Metalul 
București — Farul Constanța — 
ASA Buzău (la Constanța), AS 
Carpațl Sinaia — AS 1MU Med
gidia — CS Progresul București 
(Ia Sinaia). In ultima serie : CS 
Ceahlăul Piatra Neamț — Pro
gresul Brăila — AS Turbomeca- 
nlca București, precum șl Sp. 
Club Bacău (doar două întilnirl), 
— Ia Brăila, CSM Dunărea Galați 
CS Dinamo București — CSM 
Rulmentul Suceava (la Suceava), 
CS Metalul Rădăuți — CS Stea
gul Roșu Brașov — CS Botoșani 
fia Rădăuți). Toate totîlnîrife 
stot programate la ora 10.

BASCHETBALIȘTII JUNIORI,
DOAR PL LOCUL 5 LA BALCANIADĂ!

Canoionatul Balcanic al bas- 
chetbaliștllor juniori, desfășurat 
la Izmir (Turcia), s-a Încheiat 
cu victoria reprezentativei țării 
gazdă, urmată to clasament de: 
2. Grecia, 3. Iugoslavia, 4. Al
bania, S. nomânia. Echipa țării 
noastre a fost Învinsă in toate 
meciurile susținute : 66—75 (!) cu 
Albania. 65—101 cu Turcia, 69—90 
cu Iugoslavia (prezentă cu o for
mație de cădeți), 57—74 cu Gre
cia. La înapoiere, antrenorul Ll- 

‘ viu Călin ne-a relatat : „La a- 
eest Campionat Balcanic s-a de
plasat un lot de juniori II, cărora 
Ii s-au adăugat juniorii I Ro
bert Reisenbiichler și Eugen Toa- 
der. Diferența de vîrstă s-a fă
cut simtită in fața unor parteneri 
de întrecere mai experimentați". 
La Izmir au mai fost ca antre
nori Mărțișor Honrlrilă șl voicu 
Moldovan.

Desigur, handicapul de vlrstă 
poate constitui un motiv, dar de 
ce s-a ajuns la el ? De ce a fost 
deplasat un lot de cădeți (ju
niori II) șl s-a renunțat la ju
niorii I (Alexandru Panaltescu. 
Cătălin PIntea, Bogdan Hoit ș.a.).

al căror plus de maturitate spor
tivă ar fi ridicat valoarea echi
pei ? De ce s-au atlat ia condu
cerea tehnică a selecționatei doi 
antrenori (M. Hondrilă — C.S.Ș. 
1 Constanța și V. Moldovan — 
C.S.Ș. Cluj-Napoca) care nu au 
avut nici un jucător in lotul de
plasat la Izmir ? De ce s-a r<* 
nunțat la antrenorul Octavian 
Șerban (fără consultarea Cole
giului central al antrenorilor și 
fără încunoștiințarea Biroului fe
deral). deși antrenorul respectiv 
avea jucători de bază în echipă? 
Ce măsuri s-au luat pentru evi
tarea clasării în continuare a se
lecționatei țării noastre pe ulti
mul loc (1979, 1980, 1932, 1983,
1935. 1986) sau penultimul (1981,
1934) la campionatele Balcanice?

Iată Întrebări pe care le adre
săm F. R. Baschet, de la care 
se așteaptă răspuns și. rrni ales, 
măsuri concrete, eficiente, în 
așa fel Incit participarea lotului 
român ' .
să nu 
nentru 
tiv.

la viitoarele Balcaniade 
mal fie motiv de mîhnire 
Iubitorii acestui joc spor-

Dumitru STÂNCULESCU

A» început Uminalelt Raționale te

PROBA DE PISTOL
UN EXAMEN I

Astăzi intră pe

mondiale

standuri

la
Tu-L* poligonul bucureștean 

nari au început Campionatele 
Naționale ale seniorilor, pentru 
arme ca glonț. în program — pro
ba de pistol liber. Participanțli au 
avut de trecut un examen difi
cil căci au trebuit să reziste Ia 
solicitări superioare celor din 
alți ani, de vreme ce miercuri 
au participat la calificări (60 f), 
iar ieri, joi, la concursul propriu 
zis (60 f, din nou !), iar primii 8 
clasați s-au aliniat la finala de
cisivă (10 f), pentru desemnarea 
noului campion. Și-au cîștigat 
dreptul de a evolua în acest ul
tim act al întrecerii 4 reprezen
tanți al clubului Steaua (Trușcă— 
547 p, Babii — 549 p, L. Stan —- 
550 p, qpîrloiu — 549 p), 2 de la 
Olimpia (llie — 555 p, Constan
tin — 553 p), 1 de la Dinamo 
(Ball — 551 p> și 1 de la Letea 
Bacău (Nistor — 546 p). Gene
rația consacrată n-a lăsat să-1 
scape victoria finală, cel care a 
rezistat cel mai bine stressului 
finalei, Ilie Petru, din echipa na
țională, recordmană mondială șl 
campioană europeană en t* 
intrînd în posesia titlului. El 
adăugat punctajului din 
cursul propriu zis alte 90 
puncte, suficiente pentru _ r 
asigura succesul. Revenirea foar
te puternică a Iui D. Stan (93 p 
In finală) l-a ridicat pînă pe lo
cui secund, cu un total de 643 p, 
Ia două puncte față de învingă
tor. Pe locul 3, tînărul C. Ball, 
cu 639 p. Frumoasă șl compor
tarea următorilor clasați. Con
stantin și, mai ales, Vasile Nistor 
de la Bacău.

Date fiind condițiile ln care 
s-au desfășurat Întrecerile pro
bei de pistol liber, este nece
sară o atenție sporită In privin
ța găsirii celor mai potrivite me
tode de sporire a rezistenței psi
hice în regim de întrecere pre
lungită. Cu atît mai-mult cu 
de acum înainte, condițiile 
desfășurare ale competițiilor

titre, 
:i a 
cori

de 
a-și

cît, 
de 
de

pistol
tir — in 
pionate iz 
vor fi cel
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„CUPA 23 AUGUST- LA HOCHEI
Sport Club M. Ciuc - Steaua 7-4 I

GBEORGHENI, 14 (prin tele
fon). Interesul cu care a fost 
așteptată prima competiție de 
hochei a sezonului. „Cupa 23 
August", s-a dovedit îndreptățit, 
lntrucît rezultatele-surpriză nu 
o-au lăsat așteptate. După ega
lul din etapa trecută, iată că 
Steaua, echipă pe care in aces' 
sezon o așteaptă si participarea 
la C.C.E., nu-și găsește cadența, 
bucureștenij pierzînd partida cu 
Sport Club : 4—7 (1—3, 2—0,
1—4). Meciul a început frumos, 
prima repriză a fost plăcută, 
dar, pe măsură ce se derula, au 
început nervozitățile și penali
zările. Au marcat : Augustin 
(min. 3, 5, 56), Demeter (min. 
15, 44). J, Bartalis (min. 41), 
Baricz (min. 48) — S.C., Bă
lăucă (min. 4), Svitlak (min. 
32), Nistor (min. 39), Genezuj 
(min. 46) — Steaua. Arbitri :
N. Enache — M. Dinu, Gh. 
Mien.

In primul med al zilei : 
Viitorul — Dunărea 2—0 (1—0, 
0—0, 1—0). Med disputat dar. 
ca și cel de mai sus. nervos. 
Cu multe obstrucții. Au mar
cat : Benedek (min. 6) și Ked- 
ves (min. 58). Arbitri : 1.
Becze — M. Presneanu, D. 
Trandafir.

La iumătatea competiției, cla
samentul arată astfel • 1.
Sport Club 6 pț 2. Steaua 
<11—11) 3 p ; 3. Viitorul (8—10) 
3 P ; 4. Dunărea 0 p.

UN PUTERNIC CENTRU
(Urmare din pag. 1)

Al ACTIVITĂJII ȘAHIȘTI
lungire a vetii, iar iarna, de-, 
osebit de blinda, rar se înre
gistrează valori negative.

Iată argumente și pentru 
prezența aici a reprezentanților 
altor ramuri de sport decit șa
hul, a unor loturi care 'pot să 
realizeze la Băile Herculane cu
re de refacere după efort, în 
condiții optime. Aid am întil- 
nit echipe din Timișoara și Re
șița, din Sibiu și Deva, din 
Brașov și Bacău. Universitatea 
Craiova, In anii de vîrf ai ac
tivității sale fotbalistice, era 
prezentă de mai multe ori pe 
an în apreciata stațiune. Poate 
fi și aceasta una dintre expli
cațiile multiplelor ei reușite...

Peste calitățile legate strict 
de cură — favorizante in afec
țiuni ale aparatului locomotor, 
ale sistemului nervos periferic, 
ale tubului digestiv (și glande
lor sale anexe), asigurată de 
instalații complexe de băi cu 
ape minerale, buvete, instalații 
.de fizioterapie, inhalații și ae
rosoli, ștranduri și 6olarii 
pentru aero și helioterapie, săli 
pentru gimnastică medicală, 
toate realități ale anilor lu
minoși care au urmat istori
cului act de la 23 August 1944 
— sînt de luat în seamă și po
sibilitățile excelente de a prac
tica turismul de masă. Itine- 
rarille de referință ar fi Peș-

tera Haiducilor, Grota cu aburi, 
Piatra Camenei, Virful lui 
Stan și muntele Domog’ed (trei 
ore de mers din spatele hote
lului „Cerna"), în perimetrul 
căruia se află una dintre cele 
mai importante rezervații , na
turale (botanică și forestieră) 
din tară, cu o suprafață de 900 
de hectare. Printre fagi și fra- 

printre goruni falnici

cresc scoruși, carpinită. Dinul 
negru și cel roșu măceșul cu 
fructe negre și liiiacul, brebe
nelul de munte si multe alte 
elemente de floră meditera
neană care sporesc interesul vi
zitatorilor.

Cu alte cuvinte, atîtea ele
mente de mare atracție nu nu
mai pentru șahiști sau sportivi 
in genere, ci șl pentru orice 
om al muncți care îndrăgește 
natura și este dornic să-i desco
pere și să-i aprecieze frumu
sețile..

CUPA ROMÂNIEI LA

REDUS-JUNIORI

TIR
I
I DACH-MI

24 Dl ORt LA A. $. TIMPURI NOI
(Urmare din pag. 1)

susținători eu o mare pasiune. 
Cornel Grigoriu, malstru-in- 
structor la Liceul industrial 
Timpuri Noi, președintele sec
ției, organizează campionate 
inter-clase si selecționează ele
mente cu aptitudini pentru 
practicarea acestui sport, prin
tre care se află Ionela Avra- 
mescu (clasa Xl-a). Marian* 
Stanca (clasa X-a), Marin Du
mitrescu (anul profesional I). 
Aceștia, precum și multi al
ții, au fost legitimați si se 
pregătesc sub îndrumarea so
ților Cornelia și Petre Igna- 
tescu. • IN SALĂ. lăcătușul 
Gheorghe Goraș (jucător, in
structor și arbitru) face o se
rie de reparații. In timpul li
ber și în mod voluntar. Numai 
din atașament pentru spor
tul popicelor I Sala trebuie si 
■e afle permanent intr-o stare

foarte bună, pentru a găzdui 'n 
condiții optime numeroasele 
competiții care se desfășoară 
cu regularitate, printre cele 
mai importante (din cele orga
nizate anul acesta) aCindu-se 
Cupa a 65-a aniversare a 
P.C.R., Cupa 30 Decembrie, 
Cupa 16 Februarie, Cupa 8 
Martie. Peste eîteva zile va 
Începe Cupa Eliberării, cu o 
participare numeroasă. • AL
TE SPORTURI, practicate In 
cadrul campionatelor munici
piului București, sînt : handba
lul (electricianul Costel Pușcă, 
strungarul Francisc Csabor și 
controlorul de calitate Dumi
tru Ștcfănescu, sînt sufletul 
echipei), tenisul de masă, șa
hul, voleiul și (se putea alt
fel 7) fotbalul. • BAZA CUL- 
TURAL-SPORTIVĂ TIMPURI 
NOI. din calea Dudești, cu
prinde arena de box (cu tribu
ne pentru 2000 de spectatori).

O partidă de șc/< cu totul inedită, cea dintre marea maestru 
internațională, Margareta Mureșan, campioana țării și dr. Iii? 

Cristescu. directorul stațiunii Herculane.
Foto : Gabriel MIRON

două terenuri (bîtuminizate) de 
handbal, popicăria. o pistă de 
atletism (100 m), terasă cu 
mese de șah, sală pentru tenis 
de masă, două mese (din be
ton) în aer liber și un bazin 
de înot. • CERCURILE SPOR
TIVE pe secții de producție 
elevii Liceului industrial Tim
puri Noi, ai altor școli, pre
cum și oamenii muncii din în
treprinderile apropiate (Select. 
Flacăra roșie, „7 Noiembrie", 
Crinul ș.a.) găsesc în baza res
pectivă o adevărată oază, un 
splendid loc de practicare a 
sporturilor favorite, in cadrul a 
numeroase competiții de masă. 
Gheorghe Cioranu.
asociației sportive, ne preciza 
că : „De cum vine primăvara, 
terenurile -bazei sînt folosite 
pentru organizarea unor com
petiții devenite tradiționale, ca 
— de pildă — concursurile în
tre secții (Ziua mentorului. 
Zina prelucrătorului. Ziua scu
lerului etc.) ți — peste putină 
vreme — Cupa Eliberării la

box, popice, tenis de masă, sah 
Si fotbal". • GIMNASTICA LA 
LOCUL DE MUNCA se bucură 
de succes la atelierele Sculă- 
rie si Modelare. Dar numai 
aici, deoarece în rest este ca 
si necunoscută (din păcate). în 
mod cert, ea poate si trebuie să 
fie extinsă și la celelalte sec
ții. în beneficiul sănătății oa
menilor muncii și, după cum 
s-a constatat în mod științific, 
al producției.

secretarul

Cupa României la probe cu ar
me cu aer comprimat rezervată 
juniorilor s-a desfășurat, timp 
de trei zile, la poligonul acoperit 
Dinamo din Capitală.

Cea raa! interesantă dintre toa
te probele de tir redus ale ju
niorilor a fost cea de pușcă a 
băieților, la startul căreia s-au 
reunit eîteva speranțe ale probei. 
Lupta dintre cei doi rivali, pre- 
tendenți la șefia generației tine
re, a revenit de astă dată ' ‘ 
Buicliu, care I-a Învins la 
singur punct pe focșeneanul 
Marin. Rezultatele Înregistrate 
cei doi trăgători slnt destul __ 
bune. Pe locul 3, o altă speranță 
a tirului nostru, dinamovistul 
Delimarlan. Cu toții pot alcătui 
acum o echipă redutabilă, dar 
antrenorii lor trebuie să se pre
ocupe de problema creșteri! lor 
valorice individuale. Bun și re
zultatul ieșanului Nicu pinzaru, 
„solist" al generației sale, cu 569 
p, la pistol 10 metri juniori.

lui 
un 
O. 
de 
de

REZULTATE TEHNICE, pușcă 
10 m Juniori : 1. Buicliu (Steaua) 
368 p, 3. Marin (Unirea Focșani) 
567 p, 3. Delimarlan (Dinamo) 
564 p ; Junioare : 1. Uriea 
(Steaua) 375 p. 2. Burghiu (Uni
rea Focșani) 374 p, 3. Popa (Uni
versitatea Cluj-Napoca) 372 p ; 
pistol 10 m, junioare : 1. Mânu 
(C.S.Ș. Rădăuți) 363 p, 2. Clobanu 

3. ștefan 
: 1. Pta- 
569 
555

(C.S.U. Brașov) 361 p, 
(Steaua) 356 p ; juniori 
zaru (Politehnica Iași) 
Juncu (I.etea Bacău) 
Petre (Steaua) 552 p.

p. 
P"

2.
3.
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__ _____ _______, _______  578 p, 3. 
Vlase (Dinamo) 576 p; pușcă li
beră 3X20 t ; juniori : 1. Marin 
(Unirea Focșani) 566 p, 1. Bălan 
(Olimpia) 565 p, 3 Delimarlan 
(Dinamo) 565 p ; pistol standard, 
junioare : 1. Ciobani» (CSU Bra
șov), i. Dumltrașco (CT Alexan
dria) 566 p, 3. Ball (Dinamo) 564 
p. • Rezultatul barajului pentru 
podium to proba de skeet seniori 
a C.N. este următorul : 3. Gazeto- 
vici (Steaua) 168 p., 3. Paraschlv 
^Metalul Plopeni) 188 t.

• In proba de pistol 
C.N. juniori : 1. Manole 
539 p. 2. MihUt (U.T.A.) I

I
I
I
I

ADMIRI!

HI, SIAM II CAMPIOJIÂItlf 11(101.01 Oi PIUAUH MODEM
Practicanții pentatlonului mo

dern se vor afla începînd de 
astăzi, la 6tartul unei noi edi
ții a Campionatelor Naționale 
de seniori. în competiție ur- 
mînd să se afle sportivi de la 
Steaua, Olimpia București si 
Politehnica LL Timișoara.

Concursul debutează cu nro- 
ba da călărie, care va avea loc

la baza hipică Steaua, de la 
ora 9. probă care va continua 
și simbătă de la aceeași 
oră. Programul celorlalte probe: 
duminică — scrimă (sala Flo- 
reasca, ora 9). luni — înot 
(bazinul „23 August", ora 17). 
marți — tir (poligonul Tunari 
ora 9) și miercuri — cros 
(Parcul I.O.R., ora 9).

I
I
I
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Numai o 3d ne mai desparte de 
startul unui nou campionart de 
fotbal I Un campionat care se 
anunță ca fiind deosebit de im
portant pentru soccerul nostru 
datorită obligațiilor care stau pe 
„umerii* lui. Șl asta deoarece 
Întrecerea celor mai valoroase 18 
echipe din țară trebuie să consti
tuie creuzetul in care să se plă
mădească buna reprezentare a 
fotbalului românesc in marile 
competiții fn care este angrenat. 
Reprezentativei de seniori (care 
va, ataca preliminariile viitorului 
Campionat al Europei, eu start 
atit de apropiat, la II septem
brie), echipei de tineret (pre
zentă în calificările pentru Cam
pionatul european al categoriei 
sale de vîrstă), juniorilor I (califi
cați în turneul final al C.E.), n 
se adaugă de data asta reprezen
tativa olimpică. De asemenea se 
cere continuată buna reprezen
tare a fotbalului nostru în com
petițiile continentale intercluburi, 
strălucitoarea performanță a 
campioanei României, Steaua, 
trebuind să fie completată 
celelalte trei ambasadoare 
sportului românesc, Dinamo 
Cupa Cupelor), Sportul Studen
țesc șl Universitatea Craiova (în 
Cupa U.E.F.A.).

Iată, așadar, obligațiile care 
stau în fața campionatului cu

de 
ale 
(în

nr. 69. Mari responsabilități re
vin antrenorilor, acestor specia
liști cărora le incumbă misiunea 
de a se ocupa <e instruirea, per
fecționarea șl educarea jucători- 
lor în vederea optimizării aptltu- 
dinilor sportive ale acestora ți 
cultivării trăsăturilor mo ral-ce
tățenești caracteristice tinerilor 
patriei noastre. Tocmai de aceea 
să aruncăm o privire asupra ta
belului cu conducerile tehnice ale 
primei divizii. Constatăm, mal 
întil — ceea ce înseamnă un în
ceput de stabilitate — că in 12 
cazuri „formula tehnică* a ră
mas neschimbată față de finalul 
campionatului trecut. Este vorba 
de Steaua, Sportul Studențesc, 
Universitatea Craiova, Dinamo, 
F.C. Argeș, „U*, Petrolul, FCM 
Brașov, Chimia, Oțelul, Flacăra 
Moreni (aci apărînd un nou se
cund) și Jiul. în celelalte cazuri 
au avut loc modificări care, spe
răm, vor da roade, o singură for
mație, Victoria, prezintă un tan
dem absolut nou (repetăm : față 
de finalul campionatului 1985— 
86) la conducerea tehnică. înre
gistrăm șl patru debuturi la Di
vizia A, toate In rolul de se
cunzi : Klein (Corvlnul), I. Muri
te an U (Sport Club Bacău), I. 
Sdrobiș (Oțelul), Al. Moldovan 
(Flacăra).

Dar cine sînt antrenorii Divi

tenorul Sportului Studențesc, C. ARDELEANU
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jubileului „70 de ani* de la în
ființarea clubului „alb-negrijor*. 
Primul test peste hotare s-a con
sumat In localitatea Alsfeld-Eifa 
(R.F.G.), unde am realizat t 1 
cu echipa ~ 
promovarea 
în ultimele 
pionatuiul 
golurile au 
A urmat, apoi, 
Llfege, ”■
(n.a. le reamintim : 1—2 ’ cu
Standard Lidge șl 4—1 cu Char
leroi, 3 goluri semnate de Hagi, 
3 de Terheș). Ca o primă re
marcă — au fost jocuri extrem

3—1 
Kassel, candidată la 
în prima ligă, pînă 
trei etape ale cam- 
vest-german. Toate 

fost opera lui Hagt 
_ turneul de la

rezultatele Ie cunoașteți 
le reamintim : ' ‘

• •• B... C...
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Hațiegan, și el fost component 
al unei... foste divizionare A — 
F. C. Olimpia Satu Mare, gol- 
geter al acestei echipe. Pre
ședintele secției de fotbal a fost 
numit economistul Cornel Dîrjan. 
Partidele din campionat ale noii 
echipe se vor disputa pe tere
nul (dealtfel foarte bun) — Da
cia Orăștie. Culorile echipei fu
zionate : „roșu-albastru*.

După perioada de „încărcare a 
bateriilor*, Dacia-Mecanica Orăș
tie a susținut o serie de Jocuri 
de verificare — dintre acestea a- 
mintindu-Ie pe următoarele : 1—3 
și 2—1 cu C.F.R. Simeria, 0—2 și 
4—0 cu Metalurgistul Cugir și 1—0 
cu Gaz Metan F" '* 
acestuia din urmă 
dispute Ia finele 
SIMINIE, coresp.).

de utile, dacă vreți o primă re
petiție pentru meciul din Cupa 
U.E.F.A. cu Omonla Nicosia. Știți 
că Standard este și ea una din 
reprezentantele Belgiei în aceeași 
competiție în care evoluăm șl 
noi. Cine știe, i-ar putea ca sor
ții să ne pună față în față.

— Poate... Revenind la pregă
tiri, ce altceva ne puteți spune ? 
' — Că zilnic am efectuat antrena
mente, Intercalate, la un inter
val de două zile, cu „jocuri- 
școală*, în familie sau cu echipe 
locale, pentru omogenizare și 
găsirea formulei de echipă, pot 
afirma că ne găsim la un po
tențial al formei sportive de 80— 
85%, ceea ce indică seriozitatea 
și munca depusă de întreg lotul 
deplasat. Evidențieri* pentru HagI, 
Iorgulescu, care după o lungă 
absență se apropie de 
de vîrf, Munteanu TI, 
Țicleanu. 
slune, ca 
firmă — 
Volcllă și 
si pentru 
destul de .
„vîrf* și M. Popa, adaptat Ia ce
rințele echipei. Reveniți tn țară, 
ne-am conectat imediat Ia priza 
primului 
nat, cu 
deschide 
le pînă 
U.E.FA.,

ziel A, privindu-1 din punctul de 
vedere al calificării lor 7 Doi 
dintre el (Emerich Jenei șl Leon- 
te Ianovschi) se prezintă cu înal
tul titlu de antrenor emerit, zece 
au categoria I, 16 a II-a șl 7 a 
Ul-a. Dintre antrenorii princi
pali, Em. Jenei este, cum spu
neam, antrenor emerit, opt au 
categoria I, șase au categoria a 
n-a șl trei sînt de categoria a 
Ul-a. O. Cojocaru (Corvinul), C. 
Ștefănescu (FCM Brașov) șl M. 
Basno (Chimia), fiindcă despre 
el este vorba, și-au dovedit com
petența profesională, tactul pe
dagogic în perioadele în care 
•-au ocupat de echipele în cauză 
(ba, mai mult, ultimii doi șl-au 
salvat cluburile de la 
dare...) Atunci de ce 
cupă și de ridicarea 
lificări profesionale, 
lățirea clasificării 
Pentru că, repetăm, 
posibilități au dovedit. In rîndul 
acestora îl trecem și pe M. Klein, 
care și-a probat virtuțile atlt la 
echipa de club, cit șl la ~ 
prezentativă.

Am consemnat această 
mă deoarece sportul. In 
șl, mai ales, fotbalul au 
trat (iar ultimul campionat mon
dial, cu altitudinea și căldura, la 
care s-a jucat, a probat-o și el) 
că pregătirea care dă roade este 
numai aceea care este fun
damentată științific. A devenit 
imperios necesară colaborarea cit 
mai strlnsă cu cercetarea științi
fică, cu medicina sportivă, 
trebuind să vină cu soluții 
procesul de pregătire.
momentul actual al 
nostru, cu obligațiile 
bite, crescute față de 
acorda o atenție mai 
lulul calitativ al jocului (prin- 
tr-o cît mal bună pregătire fizi
că și de concurs, atenție acorda
tă în mod deosebit pregătirii tac
tice și analizei comportării ad
versarului), lată ceea ee se cere 
ACUM antrenorilor noștri. Acum 
cînd, din 1980 încoace, •
latin a cucerit titlurile 
competiții mondiale și europene, 
șl a revenit atlt de puternic pe 
locurile de onoare ale competi
țiilor continentale Intercluburi.

Vă facem cunoștință cu

NOILI PROMOVATE PT SCENA SECUNDĂ
INTER SIBIU - succes în lupta cu un puternic „trio"»»

CU GiNDUL LA
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Mediaș, revanșa 
a urmînd să se 
! săptămînii (I.

PROMOVARE
tat de N. Kallo, 
tfnua să și joace, 
efort spre a prezenta întregul 
Iot la un ridicat potențial încă 
din startul campionatului. Avem 
toată încrederea că șederea noas
tră în C nu va dura mal mult 
de o stagiune* — ne-a spus in 
încheiere C. Pavlovici.

Iată lotul pentru noul campio
nat al Muscelului Cîmpulung : 
Popa, Stoica — Iosif N., Păun, 
Lungeam», Nae, Florea I., Pisla- 
ru — Predică, Kallo N., Lucaci, 
Iosif Șt., Taină — Rădulescu, 
Preda, Pamfil, Vlăsceanu, Enes
eu, Haralambie, Florea II. De 
notat că doi dintre componențil 

, lotului, Niță și Cosma, nu s-au 
prezentat la pregătiri astfel 
se preconizează sancționarea 
exemplară.

care va con- 
depune mult

că 
lor

LOTO PRONOSPORT INFORMEAZĂ
□ 
t. 
n 
k-

program. După 
ril va rula un 
trarea liberă-

efectuarea trage- 
film artistic. In-

t. 
t. 
L 
L

• Vă reamintim că >u mai 
rămas numai DOUA ZILE în 
care vă puteți exprima opțiu
nile pentru tragerea Loto 2 de 
duminică, 17 august a.c. De fle
care dată formula s-a dovedit 
deosebit de generoasă, atribuind 
o mare varietate de cîștlgurl. 
Toate biletele jucate, indiferent 
de cota achitată, au drept de 
participare Ia toate cele 3 extra
geri (efectuate în continuare), cu 
un total de 12 numere diferite 
din 75

duminică, 17 august 1936, 
iubitorii de pronosticuri 
dar nu numai pentru

• Tot 
pentru 
sportive, 
ei, se organizează primul con
curs Pronosport care va cuprin
de meciurile primei etape a Di
viziei naționale A de fotbal, din 
noul campionat.

forma sa 
Cristea ?1 
o promi- 
care con- 

Popescu,

Cristian este 
și cei tineri, 
Pologea, D.
Bondoc. Cuvinte bune 

Terheș, recomandat 
rapid pe postul de

meci din noul campio- 
„U* Cluj-Napoca ; el
seria examenelor oficia

la debutul în Cupa 
Unde ne dorim un cK 

mal Tung drum.
Stelian TRANDAFIRESCU

retrogra- 
nu se preo- 
propriei ca
de îmbună- 
personale ? 
calități și

cea re-

proble- 
general, 

demons-

ele 
în 

A Înțelege 
fotbalului 

lui deoae- 
trecut, a 

mare nlve-

fotbalul 
marilor

Mircea TUDORAN

• ASTAZI, CU ÎNCEPERE DE 
LA ORA 16, are loc in sala de la 
Complexul sportiv 23 August șe
dința cu observatorii federali în 
vederea noului sezon competlțio- 
nal 1986/1987.
• F.C. ARGEȘ — HAPOEL (Is

rael) 2—1 (1—0). Repetiție gene
rală reușită, joc cursiv cu multe 
faze spectaculoase la airtbele 
porți. Au marcat : Jurcă — min. 
38, Stancu — mln. 90, din penal
ty, respectiv, Juda — mln. 82, 
din lovitură liberă. Divizionara 
A plteșteană a utilizat formația : 
Hristea — Voicu, Ștefan ; Stanca, 
Eduard — Achlm, Badea, Tom» 
D. Zamfir, Jurcă, Bănuță. Au 
maî fost folosiți : Pană, Balaur 
H. Meszaroș, Obrașcu. (I. FE- 
TEANU — coresp.)
• PETROLUL PLOIEȘTI —

NATIONAL CAIRO 3—1 (2—6).

Echipa sibiană a promovat pe 
merit in Divizia secundă, deoare
ce a rezistat „replicilor* date, pe 
tot parcursul campionatului, de 
trei concurente puternice : Elec- 
tromureș Tg. Mureș, Progresul 
Odorhei și Metalotehnica Tg. Mu
reș. Disputa celor patru a înce
put după etapa a Ii-a, cînd In
ter a preluat conducerea și a 
deținut-o pînă la încheierea se
zonului de toamnă. In returul 
campionatului, pronosticurile au 
devenit favorabile lui Electromu- 
reș, care a preluat șefia seriei. 
In final golaverajul mai bun 

fost însă decisiv ! 
acum singura di- 
din acest 

fotbalistic, 
atenție, devenind

în final 
al sibienilor a

Inter Sibiu, 
vizionară B 
portant centru 
află în plină 
recent clubul de fotbal al muni
cipiului. Echipa este antrenată 
din 1984, de către Viorel Hizo. 
Față de campionatul trecut, Inter 
s-a întărit cu cîțlva jucători, cum

im- 
se

sînt Popa, Marin (de Ia Steaua — 
speranțe), Spirea, Șoarece (F.C.M. 
Brașov) și Gîrleșteanu (Electro- 
putere Craiova). Dar lată lotul 
cu care va aborda noul campio
nat : Raica, Hara, Popa — Boar, 
Panciu, Cosma, Stoica, Curtean, 
Marin — Predatu, Măgurean, 
Spirea, Șoarece, Tenchea, Moro- 
mete — Istvan, CoIdea, Gîrleștea
nu, Pustai. Birsan, Lungu. Mezi
nul lotului este Predatu (18 ani) 
care provine din pepiniera pro
prie, iar veteranul, Stoica — 33 
de ani. Vfrsta medie a lotului — 
23 de ani. Echipa a luat ființă 
în 1950, sub denumirea de Inter 
și aparținea cunoscutei întreprin
deri sibiene Independența. în 
campionatul 1971—72 a participat 
la barajul pentru promovare în 
Divizia B. Meciurile Ie va sus
ține pe stadionul Municipal din 
Parcul „Sub arini*, o bază 
sportivă modernă, cu tribune în 
care pot lua loc 14 000 de spec
tatori.

POIANA ClMPINA revine acolo unde a activai timp îndelungat
Una dintre cele mai vechi di

vizionare B, Poiana Cîmpina, re
vine, după clțiva ani de activi
tate în cel de-al treilea eșalon, 
in ,,B“, acolo unde, începînd din 
1952, a jucat peste 20 de ani. 
Poiana Cimplna a fost de depar
te cea mai bună formație a se
riei a Xll-a. A condus ostilitățile 
grupei sale aproape tot timpul, 
avînd o singură adversară pe 
măsură — Nltramonia Făgăraș. 
A promovat în B , practic, încă 
de la mijlocul returului șl a ter
minat cu un avans de 8 p față 
de a doua clasată. Antrenorul e- 
chlpei este cunoscutul tehnician 
prahovean Petre Dragomir, care 
are la dispoziție următorul lot : 
Șoachete, Iorcic, Opanschi — 
A chim, Postolache, Cârti an u, Ve- 
reu, Cluceru, Mușat — Tănase,

Topalu, Manolache, Tabacu, Di- 
santolo, Crlstescu, Stoica — lo- 
niță, Pavel, Stan, Secuiu, Păun, 
Lupu. Cel mal tînăr jucător cîm- 
plnean este Cristescu — 17 ani, 
iar cei mai vlrstnici sînt șoa
chete șl Pavel — 32 de ani. Vira
ta medie a lotului — 23 de ani. 
Echipa funcționează pe lingă o 
unitate industrială de profil pe
trolier (I.R.M.G.I. Poiana Cțmpi- 
na) și a sărbătorit, recent, o ju
mătate de secol de la înființare. 
Președintele asociației sportive 
este directorul adjunct al între
prinderii. Coste) Petrovici. Poia
na Cimplna are un stadion care 
dispune de toate instalațiile ne
cesare. stadion care a găzduit și 
multe meciuri de antrenament al 
lotului reprezentativ.

Tomo RABȘAN

ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI
O partidă interesantă eu o bună 
replică a formației ploleștene. 
Au marcat : P. Gușe (mln. 25), 
O. Grlgore (min. 40), Butufei 
(min. 50) respectiv Kadib (min. 
48). (I. TANASESCU — coresp.).
• F.C. CONSTANȚA — UNI

VERSITATEA CRAIOVA 2—1 
(1—1). Au marcat : Iovănescu
(mln. 12) șl Ciucă (mln. 68), res
pectiv Irlmescu (rrdn. 36). Uni
versitatea : Lung — Negrilă, Tili- 
hol, Cioroianu, Ungureanu — G. 
Popescu- ----- - - - - -
Popescu 
evoluat : 
Stoica, 
Geolgău, 
cu. (C. POPA — coresp).
• OLIMPIA SATU MARE

Mănăilă, Irimescu, Ad. 
— Bîcu, Cîrțu. Au mai 

Sinescu, Racolțea, 
Stănescu, Biță. Badea, 
Săndol, Bica, O. Popes-

MINERUL CAVNIC 5—O (1—9). 
Au înscris : Tăbăcaru (2), Bene
le, Pa lesa. Szilaghl ; VICTORIA 
CĂREI — UNIO SATU MARE 
2—1 (1—0), goluri marcate de 
Horvath (min. 0), Hohaghy (mln. 
55), pentru învingători, șl Gnandt 
(mln. 67), pentru învinși. (Z. KO
VACS — coresp.)
• F.C. BIHOR - STRUNGUL

ARAD 2—1 (0—0). Golurile an
fost înscrise de N. Mureșan (min. 
47). Bruckentha) (mln. 74), res
pectiv Duță (mîn. 84). (I. GHI- 
ȘA — coresp).
• STEAUA C.F.R.

poca — r " ---------
T ~ t. CLUJ NA- 

  F.C. BIHOR 2—1 (1—1). 
Punctele gazdelor au fost mar
cate de Fi. Pop (min. 36) și Be- 
rindei (mln. 83 din penalty), cel 
al oaspeților de Mureșan (min. 
24). (!• LESPUC — coresp.).

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

— F.C. Bihor
— CJS. U.T. Arad
— F.C. Olimpia S. M.
— „Poli* Timișoara
— Armătura Zalău
— Aurul Brad
— Dacia Mec. Orăștie 
— Mureșul Expl. Deva 
— Metalul Bocșa

(31 august 1986)
— Gloria Bistrița 
— Steaua C.F.R. Cj.-N. 
— Unio Satu Mare
— C.I.L. Sighet 
— Strungul Arad
— Minerul Paroșeni
— C.S.M. Reșița
— F.C. Maramureș B.M. 

Minerul Cavnio

(7 septembrie 1986)
— F.c. Bihor
— C.S. U.T. Arad
— F.C. Olimpia S. M.
— „Poli* Timișoara 
— Armătura Zalău
— Aurul Brad
— Dacia Mec. Orăștie
— C.IJL. Sighet
— Metalul Bocșa

C.I.L. Sighet 
Minerul Cavnic
F.C. Maramureș B.M
C.S.M. Reșița 
Minerul Paroșeni 
Unio Satu Mare 
Steaua C.F.R. Cj.-N.
Strungul Arad
Gloria Bistrița

ETAPA a n-a
Mureșul Expl. Deva
Aurul Brad 
Armătura Zalău 
Metalul Bocșa 
Dacia Mec. Orăștie 
.Poli* Timișoara 
F.C. Olimpia S. M.
C.S. U.T. Arad
F.C. Bihor

ETAPA a lll-a
F.C. Maramureș B.M
C.S.M. Reșița 
Minerul Paroșeni 
Unio Satu Mare 
Steaua C.F.R. Cj.-N.
Strungul Arad 
Gloria Bistrița 
Minerul Cavnio 
Mureșul Expl. Deva

ETAPA a IV-a (14 septembrie 1986)
— Gloria Bistrița
- Steaua C.F.R. Cj.-N.
— Mureșul Expl. Deva 
— Unio Satu Mare 
— Minerul Cavnic
— Minerul Paroșeni
— C.S.M. Reșița 

Strungul Arad
— F.C. Maramureș B.M.

Seria a lll-a

Aurul Brad
„Poli* Timișoara 
Dacia Mec. Orăștie 
F.C. Olimpia S. M.
Metalul Bocșa 
C.S. U.T. Arad 
F.C. Bihor 
Armătura Zalău 
C.I.L. Sighet

ETAPA a V-a (21 septembrie 1986)
Minerul Paroșeni 
Unio Satu Mare 
Steaua C.F.R. Cj.-N.
Strungul Arad
Gloria Bistrița 
Mureșul Expl. Deva 
F.C. Maramureș B.M 
C.S.M. Reșița 
Dacia Mec. Orăștie

ETAPA a Vl-a I
„Poli* Timișoara 
Metalul Bocșa v 
Aurul Brad 
C.S. U.T. Arad 
F.C. Bihor 
C.I.L. Sighet
Armătura Zalău

— F.C. Bihor
— C.S. U.T. Arad
— F.C. Olimpia S. M.
— „Poli* Timișoara
— Armătura Zalău
— Aurul Brad
— Minerul Cavnic
— C.I.L. Sighet
— Metalul Bocșa

(28 septembrie 1986)
— Gloria Bistrița
— F.C. Maramureș E.M.
— Dacia Mec. Orăștie
— Steaua C.F.R. Cj.-N. 
—- Uni o Satu Mare.
— Minerul Paroșeni
— Mureșul Expl. Deva

F.C. Odmpia S. M. 
Minerul Cavnio

ETAPA a Vll-a
Dacia Mec. Orăștie 
Steaua C.F.R. Cj.-N. 
Strungul Arad 
Gloria Bistrița 
Mureșul Expl. Deva 
C.S.M. Reșița 
Minerul Paroșeni 
Unio Satu Mare 
Aurul Brad

ETAPA a Vlll-a
F.C. Olimpia S.M. 
C.S. U.T. Arad 
C.I.L. Sighet 
Minerul Cavnic 
F.C. Maramureș B.M. 
F.C. Bihor
Metalul Bocșa 
Armătura Zalău 
„Poli* Timișoara

ETAPA a IX-a
Aurul Brad 
Armătura Zalău 
Gloria Bistrița 
Mureșul Expl. Deva 
Dacia Mec. Orăștie 
Minerul Paroșeni 
Unio Satu Mare 
Steaua C.F.R. CJ.-N. 
Strungul Arad

ETAPA a X-a |
C.I.L. Sighet
F.C. Maramureș B.M 
C.S.M. Reșița 
Metalul Bocșa 
„Poli* Timișoara 
F.C. Olimpia S. M. 
Minerul Cavnic 
C.S. U.T. Arad
F.C. Bihor

ETAPA a Xl-a
Dacia Mec. Orăștie 
Aurul Brad 
Armătura Zalătj 
Mureșul Expl. Deva 
Unio Satu Mare 
Steaua C.F.R. Cj.-N. 
„Poli* Timișoara 
Strungul Arad 
Gloria Bistrița

ETAPA a XH-a
Minerul Cavnio 
C.S.M. Reșița

— Strungul Arad
— C.S.M. Reșița 

(5 octombrie 1986)
— Armătura Zalău 
— F.C. Bihor
— CU5. U.T. Arad 
— F.C. Olimpia S. M.
— „Poli* Timișoara
— F.C. Maramureș B.M.
— Minerul Cavnic
— CJ.L. Sighet
— Metalul Bocșa 

(12 octombrie 1986)
— Mureșul Expl. Deva 
— Gloria Bistrița 
— Steaua C.F.R. Cj.-N. 
— Unio Satu Mare 
— Minerul Paroșeni 
— Strungul Arad 
— C.S.M. Reșița 
— Aurul Brad
— Dacia Mec. Orăștia 

(19 octombrie 1986)
— „Poli* Timișoara 
— Metalul Bocșa
— F.C. Bihor
— C.S. U.T. Arad
— F.C. Olimpia S. M.
— C.S.M. Reșița
— F.C. Maramureș B.M.
— Minerul Cavnio
— C.I.L. Sighet

(26 octombrie 1986)
— Gloria Bistrița
— Steaua C.F.R. Cj.-N.
— Unio Satu Mare 
— Minerul Paroșeni 
— Armătura Zalău 
— Aurul Brad
— Strungul Arad
— Dacia Mec. Orăștie
— MureșuPExpl. Deva

i (2 noiembrie 1986)
— F. C. Bihor
— C.S. U.T. Arad
— F.C. Olimpia S. M.
— C.I.L. Sighet
— Minerul Paroșeni
— C.S.M. Reșița
— Metalul Bocșa
— F.C. Maramureș B.M.
— Minerul Cavnic

i (9 noiembrie 1986)
— Mureșul Expl. Deva 
— Strungul Arad

C.I.L. Sighet 
F.C. Maramureș B.M. 
C.S. U.T. Arad
F.C. Bihor 
Minerul Paroșeni 
Metalul Bocșa 
F.C. Olimpia S. M.

ETAPA a Xlll-a 
„Poli* Timișoara 
Steaua C.F.R. Cj.-N. 
Strungul Arad 
F.C. Olimpia S. M. 
Gloria Bistrița 
Dacia Mec. Orăștie 
Aurul Brad 
Armătura Zalău 
Mureșul Expl. Deva

ETAPA o XIV-o
C.S.M. Reșița 
F.C. Bihor 
CJ.L. Sighet 
Unio Satu Mare 
Minerul Cavnic 
Minerul Paroșeni 
Metalul Bocșa 
C.S. U.T. Arad 
F.C. Maramureș B.M.

ETAPA a XV-o
Gloria Bistrița 
Mureșul Expl. Deva 
Dacia Mec. Orăștie 
Armătura Zalău 
„Poli” Timișoara 
Strungul Arad 
Metalul Bocșa 
Aurul Brad 
F.C. Olimpia S. M.

ETAPA a XVI-a
Strungul Arad 
Steaua C.F.R. Cj.-N. 
F.C. Bihor Oradea 
C.I.L. Sighet 
Minerul Paroșeni 
Minerul Cavnic 
F.C. Maramureș B.M. 
Unio Satu Mare 
C.S.M. Reșița

ETAPA a XVI!-a
Mureșul Expl. Deva 
Dacia Mec. Orăștie 
Aurul Brad 
Armătura Zalău 
„Poli* Timișoara 
Metalul Bocșa 
F.C. Olimpia S M.
CJS. U.T. Arad 
Gloria Bistrița

— Dacia Mec. Orăștie
— Gloria Bistrița
— Armătura Zalău
— Aurul Brad
— Steaua C.F.R. Cj.-N.
— Unio Satu Mare
— „Poli* Timișoara

(16 noiembrie 1986)
— C.S. U.T. Arad 
— Unio Satu Mare
— Minerul Paroșeni
— Metalul Bocșa
— C.S.M. Reșița
— Minerul Cavnic
— C.I.L. Sighet
— F.C. Bihor
— F.C. Maramureș B.M.

(23 noiembrie 1986)
— Mureșul Expl. Deva
— „Poli* Timișoara
— Armătura Zalău
— Strungul Arad
— Aurul Brad
— Gloria Bistrița
— Steaua C.F.R. Cj.-N.
— F.C. Olimpia S. M.
— Dacia Mec. Orăștie

(30 noiembrie 1986)
— Unio Satu Mare
— Minerul Paroșeni
— C.S.M. Reșița
— Minerul Cavnic
— C.I.L. Sighet
— Steaua C.F.R. Cj.-N.
— C.S. U.T. Arad
— F.C. Maramureș B.M.
— F.C. Binor

(7 decembrie 1986)
— Metalul Bocșa
— Gloria Bistrița
— C.S. U.T.A. Arad
— F.C. Olimpia S. M.
— Dacia Mec. Orăștie
— „Poli* Timișoara
— Armătura Zalău
— Mureșul Expl. Deva
— Aurul Brad

(14 decembrie 1986)
— Steaua C.F.R. Cj.-N.
— Unio Satu Mare
— Minerul Paroșeni
— C.S.M. Reșița
— F.C. Maramureș B.M.
— F.C. Bihor
— Minerul Cavnio
— C.I.L. Sighet
— Strungul Arad



La Zurich, in Marele Premiu I.A.A.F.

DOINA MELINTE CÎȘTIGATOARE

IN PROBA DE 1500 m
ZURICH, 14 (Agerpres). — In 

In cadrul concursului internațio
nal de atletism de la Zurich, 
con tind pentru Marele Premiu
— I.A.A.F. sportiva româncă
Doina Melinte a cîștigat proba 
feminină de 1 500 m, cu timpul 
de 4:04,38, fiind urmată de Elly 
van Hulst (Olanda) — 4:05,75,
Cornelia Buerki (Elveția) — 
4:05.93, Diana Richburg (S.U.A.)
— 4:06,47, Debbie Bewker (Ca
nada) — 4:06,62 și Sue Addison 
(S.U.A.) — 4:07,30. în cursa fe
minină de 3 000 m, pe primul loo 
s-a situat Ingrid Kristiansen 
(Norvegia) — 8:34,10. urmată de 
Maricica Puică (România) — 
8:39.06, Zola Budd (Anglia) — 
8:45.76 și Patty Plumer (S.U.A.)
— 8:51,26.

O bună comportare a avut șl 
Liviu Giurgian în proba de 110 
m.g., în care s-a clasat pe lo
cui secund în 13,83, devansat doar 
de australianul Don Wright, în

ROMÂNIA - POLONIA CONCURSUL PRIETENIA LA NATAȚIE
3-0 LA VOLEI [<]
'sofia, 14 (Agerpres). — In 

cadrul competiției internaționale 
feminine de volei de la Vama, 
selecționata României a Învins 
cu scorul de 3—0 (15—5, 15—lî, 
13—13) echipa Poloniei. Alte re
zultate : R. D. Germană — Fran
ța 3-0 (15-6. 15—0, 15—2) ! Bul
garia — Ungaria 3—0 (18—16. 
16-14. 15—12) ; U.R.S.S. — Bulga
ria (B) 3—0 (15—13, 15—6, 15—7).

ULTIMUL TEST
AL VOLEIBALIȘTILOR JUNIORI

In vederea fazei finale a C.E. 
de volei juniori, care începe du
minică în Bulgaria, reprezenta
tiva masculină a țării noastre a 
susținut ultima partidă de ve
rificare. întîlnind in Sala spor
turilor din Bistrița echipa simi
lară a Uniunii Sovietice, deți
nătoarea titlului continental. De 
data aceasta formația oaspete a 
cîștigat cu 3—1 (14, 13, —9, 3), 
juniorii sovietici luîndu-șl revan
șa după înfrîngerea suferită cu 
cîteva zile în urmă la un scor 
categoric (0—3). Tinerii voleiba
liști sovietici au controlat In ge
neral disputa, conducînd de fle
care dată, cu excepția setului al 
treilea, în care echipa noastră 
s-a impus. S-au remarcat V. Gu- 
tima și O. Șalunov de la învin
gători. respectiv H. Ferariu șl 
Cr. Nlca. Au arbitrat L. Gubien- 
ko (U.R.S.S.) și , M. Nlcolau 
(România). (I. TOMA, coresp.).
• Ambele selecționate vor pleca 

astăzi în Bulgaria pentru Cam
pionatele Europene. Lotul Româ
niei, condus de antrenorii C. O- 
ros șl D. Lăzărescu, este com
pus din : C. Șolca, D. Drăgușln, 
T. Rotar, D. Drăglilci, M. Feru, 
H. Schoberl, B. Szilagyl. H. Fe
rariu. M. Pădurețu, D. Rădulescu, 
G. Mărginean,' Cr. Nlca. 

------------------------ Contrapunct —------------------

MĂRIREâ Șl DECĂDEREA UNUI CAMPION Al LUMII
Ultimii doi ani ai vieții Iui Tim Whiterspoon ar putea 

constitui, fată îndoială, subiectul unui bestseller, cu temi 
din lumea boxului profesionist american. Duminică 20 iulie 
1086, s-or fi petrecut happy-end-ul (se mai poate petrece și 
..astfel!), o dată cu recucerirea, la Londra, a titlului de 
campion mondial al greilor, în dauna lui Frank Bruno (ver
siunea WBA). Istoria acestui come-back fericit este însă 
foarte tristă. Pentru că, la 31 august 1984, „teribilul Tim" 
n-a fost ...teribil și a pierdut în fața lui Pinkion Thomas 
titlul pe care-l poseda la rîndul lui, doar pe cîteva luni. 
Plnă aici nimic neobișnuit. Se mai intîmplă să pierzi un 
titlu ciștigct. atunci cind adversarul a devenit între timp mai 
bun. sau cind noul campion ridici piciorul de pe pedala 
accelerației în pregătire. Dar atunci, în 1984, declarația lui 
Tim Whiterspoon făcută presei schimba registrul, ridicind 
vălul de pe o față bine ascunsă, tocmai pentru că este foarte 
neplăcută ; „Am pierdut pentru că Don King, organizatorul 
meciului (?) a vrut-o, văzînd în adversarul meu un om 
supus dorințelor sale, extrem de „ascultător" tn privința 
diferitelor posibilități de a cîștiga cit mai mulțl dolari din 
reuniunile profesioniste ; el l-a „ajutat" pe Thomas sl 
dacă organizatorul de competiții vrea, scoate învingător pe 
oricine!".

Numa, că revolta lui Tim Whiterspoon împotriva celui 
contra căruia nu trebuie să te revolți, avînd în mîinile 
sale plinea și cuțitul, n-a durat prea mult. Lipsa de bani 
l-a făcut să-și schimbe peste noapte ideile. „Teribilul" Tim 
a devenit „supusul" Tim, l-a ascultat pe organizatorul de 
competiții Don King, cel cu banii ți... a redevenit cel mai 
bun, la 20 iulie. Nu înainte, însă, de a petrece un stagiu de 
dezintoxicare de droguri, care-l prinseseră în mrejele lor, 
d.ipă înfringerea din 1984, dar și după un alt stagiu de 
pregăti'e, în echipa de boxeri de la Fort Orwel, proprieta
tea lui — aț> ghicit ! — ...Don King ! Iată și noua declarație 
a lui Ttin Whiterspoon, făcută cu această ocazie în fața 
acelorași ziariști, ca în 1984 : „Don King mi-a salvat cariera, 
rș putea spune că mi-a redat chiar viața !“ Cu ce preț? Nu 
mai contează ! Principiile călcate tn picioare ți declarațiile 
de credință contradictorii nu valorează atunci cind banul 
și drogurile au intrat esențial în existența boxului profe
sionist.

Radu TIMOFTE

13,68. . In întrecerea de 400 metri, 
cîștigată de Lillie Leatherwood 
(S.U.A.), în 50,29, Cristieana Ma
tei s-a situat a 5-a, în 51.44.

Proba masculină de 100 m a 
revenit sprinterului canadian Ben 
Johnson — 10,03, în timp ce
campionul olimpic Carl Lewis 
(S.U.A.) s-a clasat pe locul trei, 
cu timpul de 10,25.

Alte rezultate : feminina 400 m: 
Lillie Leatherwood (S.U.A.) —
50,29 ; aruncarea suliței : Petra 
Felke (R. D. Germană) — 71,40 
m ; 200 m : Evelin Ashford
(S.U.A.) — 21,97 ; masculin : a-
runcarea greutății : Gunther 
(Elveția) — 21,60 m ; 3 000 m : 
Aouita (Maroc) — 7:32,54 ; 400 m 
garduri : Phillips (S.U.A.) —
47,69 ; săritura în înălțime : Ho
ward (S.U.A.) — 2,34 m ; 400 m • 
Tiacoh (Coasta de Fildeș) — 
44,46 ; săritura cu prăjina : Ga- 
taulin (U.R.S.S.) — 5,85 m.

(Urmare din pag. I)

sa R.D.G. 4:29.97,. Ungaria 
4:33,68.

In întrecerea brasiștilor pe 
100 m, au cîștigat Gabriela 
Csepe, din Ungaria — 1:14 90
(2. Suela Knipphals 1:15,07. 3 
Jana Rodehau 1:15,78 — am
bele din R.D.G.). la fete, res
pectiv AI. Djaburia (U.R.S.S.). 
cu 1:07,38, pozițiile a doua si a 
treia revenind sovieticului I, 
Sizov — 1:07,53 si ungurului 
Z. Hege — 1:08,10. Daniel Bon
eta a fost al șaptelea. în 
1:13.76.

BALCANIADA DE BOX A JUNIORILOR
BRĂILA, 14 (prin telefon). 

Frumos pavoazată, arena de box 
din localitate l-a primit ospitalie
ră pe tinerii puglllștl, reprezen
tanți al Bulgariei, Greciei, iugo
slaviei, Turciei șl României, reu
niți în frumosul oraș dunărean 
pentru a participa la Întrecerile 
Balcaniadei de Juniori. După fes
tivitatea de deschidere, s-au dis
putat primele meciuri.

Competiția a demarat modest, 
gala Inaugurală avînd In pro
gram doar patru meciuri oficiale. 
Aceasta datorită faptului că de
legațiile Greciei, Iugoslaviei șl 
Turciei s-au prezentat la start 
cu formații Incomplete. In aceste 
condiții, prima reuniune a fost 
completată cu clteva Intllnlrl tn 
care sportivi din lotul nostru na
tional de juniori, nelndușl In e- 
chlpa pentru Balcaniadă, au În
fruntat boxeri localnici, în par
tide amicale.

Disputele oficiale au programat 
în gala Inaugurală șl doi spor
tivi români : Sorta Timofte (co
coș) șl Ion Dudău (pană). Dudău 
a boxat bine, depășlndu-șl ad
versarul Delan Ivanovlcl (Iugo

TURNEELE DE POLO 
ALE C M. 

DE NATAȚIE
Turneele de polo — masculin 

șl feminin — din cadrul Campio
natelor Mondiale de natație de 
La Madrid se desfășoară, în pri
ma fază, pe grupe. Iată compo
nența lor, masculin : GRUPA A — 
Spania, Italia, Ungaria, Israel ; 
GRUPA B — iugoslavia, Cuba, 
Australia, Egipt ; GRUPA C — 
Olanda, R.F.G., Franța, Canada ; 
GRUPA D — U.R.S.S., S.UJk., 
Grecia, Brazilia. Pentru faza fi
nală se califică primele două din 
fiecare grupă. Feminin : GRUPA 
A — Canada, Ungaria, Norvegia, 
S.U.A. ; GRUPA B — Australia, 
Belgia, R.F.G., Marea Britanie, 
Olanda. Primele trei clasate în 
grupe participă la faza finală.

La masculin, Ungaria — israel 
16—2.

„Maratonul" fetelor, 800 m 
Liber, s-a încheiat cu victoria 
unei reprezentante a R. D. Ger
mane, Grit Muller, cu rezulta
tul de 9:11,16. In urma ei s-au 
situat Judit Csabai (Ungaria) 
9:13,04, Anya Tietz (R.D.G.) 
9:14,62, apoi înotătoarele noas
tre Carmen Roșioru — 9:20.70 
51 Flavia Munteanu — 9:26,78.

La 4 X 200 liber băieți, 
succes al ștafetei sovietice — 
8:07,15. Pe locul 2, R.D.G. — 
8:13,35, pe 3, Polonia — 8:22,76.

Astăzi (de la ora 9,30 serii, 
de la ora 17,30 finale), probele 
de 100 m fluture. 200 bras, 200 
liber f+b. 4 X 100 mixt b

slavia). la toate capitolele șl pri
mind, in final, decizia de învin
gător la puncte In unanimitate. 
Timofte, tn schimb, a avut o e- 
voluțle sub așteptări, cedlnd eu 
o decizie de 2—3 In fața Iul Veh- 
det Sever (Turcia). La „semlu- 
șoară" am asistat la un med e- 
chllibrat, Încheiat cu victoria 
(3—2) a lui Anton Geamov (Bul
garia) In disputa cu Petros Tsa- 
grakos (Grecia). Decizia l-a ne
mulțumii pe antrenorul grec șl 
acesta „.nu l-a mal prezentat pe 
„mijlociul mic* Fotls Tsolanls la 
meciul cu Blagoev Sokolov (Bul
garia), astfel că sportivul bulgar 
a dștlgat prin neprezentarea ad
versarului.

tn cadrul meciurilor semifinale 
desfășurate joi, în Urnitele cate
goriei semi muscă, Nlcolae Alluță 
a cîștigat la puncte ta fața tal 
Salijevskl (Iugoslavia), Iar „se- 
mlușorul" Glgt Motse l-a Între
cut la puncte pe HIdayet (Tur
ela).

Nlcolae COSTIN — eoresp.

tN CAMPIONATUL Suediei s-a 
desfășurat cea de a 15-a etapă. 
Fruntașele clasam .tulul au rea
lizat noi victorii . Malmo F. r. 
a întrecut cu 1—0 pe tfamnuarby, 
ta timp ce I.FJC. GOteborg a 
dispus de Halmstad cu 4—0. Alte 
rezultate : AJ.K. — Djurgaarden 
2—0, Kalmar — Oester 1—1, Elfs- 
borg — NorrkCplng 1—o. Oergryte 
— Brage 3—1. Pe primele locuri 
tn clasament : Malmfi F. F. șl 
I.F.K. GOteborg cu rite 23 p, 
urmat de A.I.K. 17 p, Oester 10 
p ; pe ultimele : 10—11 : Halm
stad șl Kalmar cu rite 11 p, 12. 
Djurgaarden t p.

PRIMELE rezultate ale turneu
lui de la Genova : Milan — Ar
gentines Juniors 0—5 (după lo
viturile de la 11 m, 1—1 ta tim
pul regulamentar de Joc) ; Samp- 
dorta — Genoa 7—6 (după 11 m.

ATLETISM • Cu prilejul cam
pionatelor naționale ale Bulga
riei, ce se desfășoară ta Sofia, 
Iordanka Donkova a egalat re
cordul mondial ta proba femi
nină de 100 m garduri, reallztad 
timpul de 12,38. tn concursul 
desfășurat tn localitatea Italiană 
Grosseto. Iugoslavul Nenad Ste- 
klri a cîștigat proba de săritură 
tn lungime cu 8,12 m. Iar sprin
terul american Sunder Nlx a 
trecut primul linia de sosire ta 
cursa de 400 m plat, cu timpul 
de 45.52.

CICLISM • Competiția „Coors 
clasic" (S.HA.) a continuat eu e- 
tapa a patra care a revenit aus
tralianului Phil Anderson, care a 
parcurs 191 km ta 5h 27:37. Pe 
primul loc al clasamentului gene
ral a trecut rutierul norvegian 
Dag Otto Lauritzen, urmat ta *8

C. M. de baschet feminin

SI ACUM, SEMIFINALELE 
■I z

în ultima zi a turneelor preli
minare ale Campionatului Mon
dial de baschet feminin au fost 
înregistrate următoarele rezulta
te : seria A, la Minsk : Cuba — 
Bulgaria 77—76 (35—39), Canada 
— Brazilia 82—75 (40—31, 69—69), 
U.R.S.S. — Coreea de Sud 90—41 
(47—23). Clasament : 1. U.RJ5.S. 
10 p, 2. Canada 9 p, 3. Cuba 7 
p, 4. Bulgaria 7 p, 5. Coreea de 
Sud 6 p, 6. Brazilia 5 p. Seria 
B, la Vilnius : Cehoslovacia — 
Ungaria 78—61 (39—31), S.U.A. - 
R.P. Chineză 99—74 (50—49), Aus
tralia — Taiwan 63—55 (24—31).
Clasament : 1. S.U.A. 10 p, 2. 
Cehoslovacia 9 p, 3. R.P. Chineză 
8 p, 4. Ungaria 7 p, 5. Australia 
6 p, 6. Taiwan 5 p.

Dintre partidele seriei A, cea 
mal captivantă s-a disputat între 
echipele Canadei și Braziliei. Cu 
2 secunde înaintea fluierului fi
nal, brazillencele conduceau cu 
69—66. dar Bev Smith a egalat

C. M. de șah

SCOR EGAL ÎN CONTINUARE: 3,5 3,5
LONDRA, 14. Pauza de la 

sfîrșitul săptămînl trecute („time
out" cerut de Kasparov) pare să 
fl avut un efect nescontat asu
pra celor doi competitori, care 
dau lupta pentru titlul mondla! 
de șah, acum ta al doilea său 
sfert de desfășurare. Intr-adevăr, 
atît campionul cit șl șalangerul 
au revenit la stilul liniștit, amplu 
elaborat, al confruntări! pozițio
nale șl căutarea de noi posibile 
perfecționări în deschiderea par
tidelor. Consecință, încă o remi
ză pe tabela meciului.

A fost rîndul lui Anatoli Kar
pov să mînulască piesele albe 
șl să încerce exploatarea avan
tajului Inițial (presupus„.) al pri
mei mutări : l.dZ-dL Iar alei, un 
moment de referință pentru exe- 
gețll teoriei. Garrl Kasparov n-a 
mai jucat Grdnfeld-ul (1_ CM, 
2...g6) ales anterior, cl ■ intrat 
intr-o variantă foarte analizata a 
Gambitului Damei. Varianta care 
poartă numele profesorului său, 
ex-caraplonul mondial MJM. Bot
vinnik. A rezultat un Joc plin d» 
subtilități, poziție cu resursa 
multiple, ffictnd deliciul cunos
cătorilor. Ca șl al amatorilor mai 
puțin versațl.

Interesant a fost nu mimai

TURNEUL DE ȘAH
BĂILE HE8C1ILANK, 14 

(AGERPRES). In runda a >-a a 
turneului internațional feminin 
de șah de la Băile Herculane, 
Gabriela stancta a tavlns-o pa 
Marten Petrova, Ellsabeta Poll- 
hronlade-Rusu pe Cristina Bă- 
dulescu. Smaranda Bolcu a pier
dut la Tvonna Swleczyk, Udta

1—1 la timpul regulamentar de 
Joc).
• ENGLEZUL Lineker, ta pre

zent la C. F. Barcelona, va fl in
disponibil mal multa săptămînl 
— au declarat medicii, tn urma 
radiografiei făcute a-a consta
tat că are o fracturi la cot. El 
s-a accidentat la un meri de 
antrenament, ta Palma de Mal
lorca.

PORTARUL Rene MOIler, căpi
tanul reprezentativei R. D. Ger
mane, a fost desemnat cel mal 
bun jucător al sezonului din țara 
sa, ta urma tradiționalei anche
te organizate de ziariștii spor
tivi. In vtrstă de 27 ani. Rene 
Mailer, care activează ta Loko
motive Leipzig a evoluat de 2S 
de ori ta selecționata *. D. 
Germane.

CAMPIONATUL statului brazi

• TELEX • TELEX •
secunde de americanul Doug 
Shapiro. Campionatul trances 
Bernard Hinault ocupă locul pa
tru, la >5 sec„ Iar Greg Lemond 
(S.UUU), clștigătorul „Turului 
Franței", se află pe locul opt, 
ta 13L • Turul Slovaciei a conti
nuat cu etapa a 8-a, ctștlgată de 
rutierul cehoslovac Miroslav Sy- 
kora, înregistrat pe distanța de 
118 tem cu timpul de 2h 51:51. 
Sosit pe locul doi, ta două se
cunde de Învingător, Vaclav To
man (Cehoslovacia) se menține 
lider ta clasamentul general.

haltere • Federația de spe
cialitate din Bulgaria a anunțat 
că Antonio Krastev, campion eu
ropean ta categoria 4-U8 kg. a 
fost suspendat pentru o perioadă 

printr-o aruncare ae 3 p i In 
prelungiri, baschebalistele cana- 
dience nu au mai avut emoții 
(82—75) Foarte disputată (în ace
lași timp spectaculoasă) a fost 
partida dintre Cuba și Bulgaria 
tncheiată la limită în favoarea 
primei formații. Din seria B, cea 
mal atractivă întîlnire s-a desfă
șurat între reprezentativele 
S.U.A. șl R.P. Chineze. Sporti
vele din R.P. Chineză au condus 
după primele 20 de minute, au 
mai ținut jocul egal și după pau
ză și doar în ultimele 10 minute 
baschetbalistele americance au 
tzbutlt să se impună, grație su
periorității tehnice și atletice.

Semifinalele se vor disputa vi
neri seara (U.R.S.S. — Ceho
slovacia și S.U.A. — Canada), 
Iar finalele, sîmbătă. Specialiștii 
pronostichează că finala va avea 
loc între selecționatele U.R.S.S. 
(deținătoarea titlului mondial) și 
S.UA. (campioană olimpică).

mersul plesdor pe eșichier d 
șl cursa acelor de cronometru pa 
cadranele de control. După 17 
mutări, raportul consumului de 
timp era : Karpov lh20 — Kas
parov ih49. La mutarea 23, deca
lajul s-a accentuat în favoarea 
șalangerulul : Ih45-2hl5. Ca apoi, 
campionul mondial să înceapă 
suferințele „crizei de timp", a- 
vlnd de făcut 18 mutări în ul
timele 15 minute.

Iată fișa partidei începută în 
seara de miercuri : kakpov — 
KASPAROV (C.M. ’36, partida a 
7-a) l.d4 d5 2.C4 eG 3.Cc3 Ne7 
4,c:d5 e:d5 5,Nf4 c6 G.Dc3 g6 7,e3 
NfS 8.Dd2 Cd7 9.f3 CbS 10ei NeS 
ll.eS h5 12.Nd3 Dd7 13.b3 Nh4+ 
14-g3 Ne7 15.Rf2 Nf5 16.Nfl Rf» 
17,Rg2 a5 18.a3 DdS 19.Ch3 N:h3+ 
Z0.R:h3 Rg7 21.Rg2 Cd7 22.Nd3 CfS 
«.Nes Ce6 24.Ce2 Cht 25.b4 DM 
M.bS c5 27.CC3 e:d4 28.N:h6+ T:hl 
29.Cuis Dd8 30.NC4 h4 Sl.Thfl 
h:gl 32.h.-g3 TcS 33.TIU T :hl 
34. T:hl Ng5 35. « Te5 36. f:g5 
NgS 35.f4 TcS 36.f:gS T:d5 37.N:d5 
TM5 D:d5+ 38.Rh2 D:eS 39.Tfl 
D:b5 10JM2 C:g5 M.D:d4+.

Joi, meciul n-a mai fost reluat, 
adversarii convenind la remiză.

In a 8-a partidă de vineri, Kas
parov va avea albele.

DE LA HERCULANE
Semenova a dștlgat la Dana Nu- 
țu, Iar în partida Gisela Fisch- 
dick — Svetlana Matveeva a fost 
consemnată remiza.

In clasament conduc Dana 
Nuțu (România) și Svetlana Mat
veeva (U.R.S.S.), cu cîte 6,5 
puncte, urmate de Lldia Serr*ino
va (UJL.S.S.) — 8 puncte.

lian Rlo a fost dștlgat de for
mația Flamengo de Janeiro, care 
a Întrecut In finală cu 2—0 (0—0) 
pe Vasco da Gama. Golurile au 
fost Înscrise de Alberto (mln. 
73) și Julio Cesar (mln. 83). 
Flamengo, cea mal populară e- 
chlpă braziliană, nu mal ciștl- 
gase aceasta competiție din 1931. 
La finală, disputata pe stadio
nul „Maracana", au asistat 130 008 
spectatori.

SCOȚIANUL Steve Archibald, 
plnă ta prezent la F. C. Barce
lona, a fost oedat pentru actua
lul sezon formației de divizie 
secundă spaniolă Atletico Barce
lona, iar Bernd Schuster, șl et 
titular ta anii trecuțl al clubului 
catalan, va fi probabil cedat e- 
chlpel portugheze Benfica lisa
bona. După cum se știe, la F. C. 
Barcelona au venit in acest an 
englezul Gary Lineker șl gale
șul Mark Hughes, iar regulamen
tul federației spaniole nu per
mite prezenta dectt a do! Ju- 
eători străini tn echipele dfit 
campionat.

nedeterminată datorita indisci
plinei. Sancțiunea a fost luată la 
recomandarea antrenorului lotu
lui reprezentativ, Ivan Abadjlev.

HANDBAL • Competiția femi
nină disputata ta orașul ceho
slovac Olomouc a fost dștlgata 
de echipa Start Bratislava, care 
a învins tn ultimul med cu 
12—9 (7—5) formația Slavia Pra- 
ga.

TENIS • In turul doi al tur
neului internațional feminin de 
la Manhattan Beach (California), 
Helens Sukova (Cehoslovacia), a 
tnvlns-o eu 8—4, 8—3 pe Jo Du- 
rie (Anglia), Chris Evert- 
Lloyd (S.gA.) a dispus cu 6—4, 
I—2 de compatrioata sa Ellse 
Burgin, tar Gabriela Sabatini 
(Argentina) a cîștigat cu 8—1, 8—4 
partida eu Ann Henricksosi 
(S.U.A.).

S.UA

