
VIZITA DE LUCRU A TOVARĂȘULUI

NICOLAE CEAUȘESCU 
imvoeuhA oi T9VMJUA

ELENA CEAUȘESCU
IN DELTA

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
a făcut, împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu, luni, 25 au
gust. o vizită de lucru in Del
ta Dunării.

Pe întreg parcursul vizitei, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
tovarășa Elena Ceaușescu au 
fost intimpinați cu deosebită 
dragoste, cu manifestări de 
profund respect și aleasa sti
mă, expresie a sentimentelor 
cu care conducătorul partidului 
si statului este înconjurat pre
tutindeni de cei ce muncesc, de 
întregul nostru popor.

Conducătorul partidului și 
statului a fost însoțit în aceas
tă vizită dc tovărășii Emil 
Bobu, Iosif Banc. Nicolae 
Constantin, Gheorghe Oprea, 
precum și de Florea Gruia, 
ministru secretar de stat 
Ministerul.
Anastasie, 
Comitetului 
P.C.R.

Inițiativa 
al partidului vizind amenajarea 
și exploatarea complexă, rațio
nală a bogatelor resurse de 
care dispune Delta a deschis 
largi perspective de progres și 
civilizație așezărilor dintre bra
țele Dunării — Chilia, Sulina și 
Sfîntu Gheorghe —, dezvoltării 
lor economice, sociale, cultura
le și turistice, ridicării nive- 
lulu. de trai material și spiri
tual al locuitorilor din aceas
tă parte a țării.

Vizita începe în COMUNA 
SFÎNTU GHEORGHE, situată 
la extremitatea estică a țării. 
Locuitorii acestei străvechi lo
calități, adunați in 
trul central v al 
au intimpinat pe . ___ ,
Nicolae Ceaușescu, pe tovarășa 
Elena Ceaușescu cu toată căl
dura inimilor.

Secretarul general al parti
dului a apreciat realizările ob
ținute pînă acum in mai buna 
valorificare a pămîntului și a- 
pelor și a cerut ca localitatea 
să se transforme într-un pu
ternic centru piscicol si agricol, 
în vederea folosirii optime a 
condițiilor pedoclimatice speci
fice acestei părți a Deltei, să se 
înființeze o întreprindere agri
colă de stat puternică, profilată 
pe cultura porumbului și sor
gului.,

De la Sfintu Gheorghe, sur- 
volind țărmul mării, plantațiile 
silvice de peste 1650 hectare, 
amenajate pe nisipuri, elicopte
rul prezidențial a aterizat Ia 
SULINA. orașul de la mila ze
ro a Dunării.

Si aici, ca in toate așezările 
urbane ale Deltei, au devenit 
tot mai evidente mutațiile de
terminate de o dinamică dez
voltare economică și socială, 
care a făcut ca, în ultimii ani. 
practic, numărul locuitorilor 
săi să se dubleze. Orașul a îm
brăcat haine dc sărbătoare, 
pentru a primi așa cum se cu
vine, cu dragoste, stimă și 
profund respect, pe secretarul 
general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, pe tovarășa 
Elena Ceaușescu. Au venit să-I 
intimpine pe cel mai iubit fiu 
al poporului un mare număr 
de locuitori ai așezării de la 
vărsarea Dunării in mare.

ta 
Ion 

al
Agriculturii, 
prim-secretar 

județean Tulcea al

secretarului generat

perime- 
comunei, 
tovarășul

DUNĂRII✓
Inalții oaspeți sint informați 

de către Florica lordache, pri
marul orașului, asupra stadiu
lui realizării principalilor indi
catori al planului social-econo
mic în profil teritorial pe anul 
1986.

Au fost prezentate apoi as
pecte ale dezvoltării social-edi- 
litare a localității.

Secretarul general al parti
dului - a fost informat, de ase
menea, despre activitatea și 
eficiența economică a operați
ilor ce se execută la șantierul 
naval.

Elicopterul prezidențial a ate 
rizat, apoi, pe o platformă din 
zona noilor blocuri din COMU
NA CHILIA VECHE.

Erau de față toți locuitorii 
comunei — bărbați și femei, 
tineri și vîrstnici, care au făcut 
tovarășului Nicolae Ceaușescu. 
tovarășei Elenă Ceaușescu o 
entuziastă primire, întîmpinîn- 
du-i cu flori, cu multă însu
flețire și bucurie in inimi.

Gazdele informează că au 
fost luate toate măsurile pentru 
darea in folosință, la termenele 
planificate, a noilor obiective 
de investiții, ce asigură dezvol
tarea susținută a localității, co
respunzător potențialului uman 
și economic de care dispune.

în continuare, au fost ana
lizate posibilitățile și căile prin 
care unitățile de producție și 
cercetare de la Chilia Veche 
pot să-și aducă o contribuție 
sporită la util’zarea ca rezulta
te superioare a marilor resur
se ale Deltei Dunării. Pentru 
a ilustra unele preocupări și 
rezultate obținute în această 
privință, specialiștii invită pe 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
pe tovarășa Elena Ceaușescu să 
viziteze Centrul de producție 
„Antipa" de la Chilia Veche, 
unitate model de organizare și 
exploatare complexă a resurse
lor naturale ale Deltei Dunării.

Noua intilnirc de lucru cu 
oamenii muncii din acest fru
mos colț de țară a pus cu pu
tere in lumină, și de această 
dată, grija statornică a condu
cătorului partidului și statului 
nostru pentru dezvoltarea vi
guroasă, în ritm rapid, 
turor localităților țării, 
tr-o folosire rațională și 
nă a tuturor resurselor 
riale ș' umane, pentru 
tuirea holăririlor Congresului 
al XIII-Iea al partidului, a
programelor speciale de dez
voltare economi co-socială a ță
rii.

Mulțumind, in numele comu
niștilor, al tuturor locuitorilor 
județului, pentru preocuparea 
permanentă privind dezvoltarea 
armonioasă a tuturor regiunilor 
țării, primul secretar al Co
mitetului județean Tulcea al 
P.C.R. l-a asigurat pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu că tulcenii 
vor munci ou pasiune și price
pere, cu devotament patriot și 
avînt revoluționar, pentru a 
transpune în viață sarcinile, in
dicațiile și orientările date și 

_cu prilejul acestei vizite, fiind 
convinși că astfel își vor1 aduce 
contribuția !a eforturile mari și 
complexe pe care intregid po
por le face pentru a înălța pa
tria noastră socialistă pe culmi 
tot mai înalte de progres și ci
vilizație.

Proletari din toate țările, unlti-oă 1
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Duminică, la Campionatele Mondiale de la Montreal

PALMARES CU INCA 5 MfOAlll (1 de aor, 3 de argint și 1 de bronz) !

a tu- 
prin- 
depii- 
mate- 
înfăp-

g Duminicâ, în ultima zi a 
g C.M. de caiac-canoe de la Mont- 
§ real, echipajele românești pre- 
g zente la această mare regată 
g au mai cucerit O MEDALIE 
g DE AUR — Aurel Macarencu 
g (canoe simplu, 10 000 m), TREI 
g.DE ARGINT — Aurel Macaren- 
g cu (canoe simplu, 500 m) ; Du- 
g miiru Bețiu, Vasile Lehaci 
g (canoe dublu, 10 000 m) ; Ionel 
g Constantin, Ionel Lețcae, Nicolae 

Feodosei, Alexandru Dulău 
(caiac patru, 10 000 m) -și UNA 
DE BRONZ — Angelin Velea, 
Daniel Stoean (caiac dublu. 
10 000 m).

Așadar, cei 13 caiaciștl și 
canoiști care ne-au reprezentat 
la această ediție jubiliară (a 
20-a) a C.M. din Canada au 
cucerit 8 medalii : 3 DE AUR, 
3 DE ARGINT și 2 DE BRONZ. 
Un bilanț strălucitor, care con
firmă valoarea școlii românești 
de caiac-canoe. Colectivul de 
tehnicieni care au pregătit 
noua „flotilă de aur" a caiacului 
și canoei noastre : Mihai Țurcaș 
— antrenor coordonator, Ivan 
Patzaichin, Filip Serghei 
(canoe), Nicușor Eșanu (caiac 
băieți), Octavian Mercurian 
(caiac fete).

Cum spuneam, Aurel 
Macarencu a mai urcat, dumi
nică, de două ori podiumul de 
premiere a acestor Campionate 
Mondiale, cu record de partici
pant! : peste 400 de sportivi și 
sportive din 32 de țări. Astfel, 
după ce sîmbătă cucerise titlul 
de campion mondial în pro
ba de canoe simplu 1000 m, 
Aurel Macarencu a mai obținut 
o medalie de aur la canoe sim
plu 10 000 m, invingînd în acest 
adevărat „cros nautic", un nu
măr impresionant de competi
tori. Clasament : 1. Aurel
Macarencu 48:29.28, 2. Ivan 
Sabijan (Iugoslavia) 48:38.68, 3. 
Djdier Hoyer (Franța) 48:40,22. 

g Dublu nostru campion mondial

g

f

avea să obțină o medalie 
argint și în finala cursei 
canoe simplu 500 m. în 
ceasta extrem de rapidă 
— comentează agențiile 
naționale de presă — 
Macarencu a luat un

de 
de 
a- 

probă 
inter- 
Aurel 
start

bun și puțin a lipsit ca tinărul 
nostru canoist sâ nu obțină o 
a treia medalie de aur. Clasa
ment: 1. Olah Hcukrodt

(Continuare in vag a 4-a)

Un actual performer Aurel Macarencu — și un fost mare 
campion — Ivan Patzaichin, antrenorul lui

Dumțtru Bețiu Vasile Lehaci

„ROMÂNIA ARE*  ACUM MARI CAMPIONI ȘI LA ÎNOT!“
O Aprecieri elogioase ale presei internaționale și 

specialiștilor pentru succesul Tamarei Costache $ Noemi 
Lung, alături de cea mai rapidă înotătoare ă lumii.

(MADRID, 25 (prin telefon). 
Al cincilea Campionat Mondial 
al natației trece în amintire, 
dar comentariile continuă. în 
aceste comentarii un nume re
vine constant : al înotătoarei 
române Tamara Costache. Pre
sa spaniolă a relevat perfor
manta sportivei noastre prin 
titluri, fotografii si paragrafe

întregi din articole. Cotidianul 
madrilen „AS“ își titra întrea
ga pagină dedicată ultimei zile 
de întreceri simplu, dar suges- 

cu Utere maci : „Tamara

pe cea mai înaltă

DEBUTUL EDIȚIEI '86 A C. E. DE ATLETISM, LA STUTTGART»
STUTTGART, 25 (prin tele

fon). începînd de marți și pînă 
duminică, inclusiv, 
capitala 
tenberg. devine și capitala eu
ropeană a atletismului. Pentru 
că aici, pe stadionul Neckar, 
se va desfășura ediția 1986 a 
Campionatelor Europene de 
atletism, Stuttgart fiind cea 
de-a 13-a gazdă din lungul șir 
al tradiționalei întreceri con
tinentale, al cărei debut l-am 
consemnat în 1934. la Torino, 
precedenta ediție fiind în 1982, 
la Atena

Nenumărate mărturii, cu a- 
tractiv caracter publicitar, îm- 
pînzesc orașul, această campa
nie fiind lansată, după cum 
ne-au spus organizatorii, cu 
multe zile în urmă. Afișe, vi
trine, steaguri viu colorate, cu 
emblema campionatelor’, trans
misiunile radio-TV, programe 
culturale (din care reținem, 
pentru caracterul lor simbolic, 
vernisajele expozițiilor „Leben 
mit Sport. Sport fur Leben"

acest oraș,
landului Baden-Wiir-

Cei mai buni competitori de pe bătrînul continent 
pe stadionul Neckar, de azi pînă duminicâ in întrecere 9 
In această seară, o finală feminină de mare atracție — 
3000 m, cu Maricica Puică, Mariana Stănescu ți Paula 
l»ăn la start.
— „Viață pentru sport. Spori 
pentru viață" — și „2500 de 
ani de motive sportive pe mo
nede și medalii") și multe alte 
dovezi sub emblema ,.EM“ 
„Europa Meisterschaften" — 
„Campionatele Europene", dar 
puțind semnifica și — 
Messe", adică „tîrgul" 
întrucît organizatorii 
joc cîte 43 de medalii 
a/gint și bronz, iar 
ațleți de oe bătrinul continent .
— de la frigurosul cerc polar 
la fierbintea măre a Meditera- 
nei, de la vintosul Atlantic și 
pînă la impunătorii Urali — le. 
licitează cu tăria mușchilor lor, 
cu un psihic de granit, cu un 
angajament fără limite și vo
luptatea performanței.

„Europa 
Europei, 
pun în 
de aur, 
sute de

Pe listele de concurs se află 
multe nume de potențiali în
vingători, printre adeștia, spre 
bucuria noastră, si cițiva re
prezentanți ai atletismului ro
mânesc. Și nădăjduim că toți 
atletii noștri — Maricica Puică 
(3000 și 1500 m), Doina Melin- 
te (800 și 1500 m), Mihaela 
Loghin (greutate), Cristieana 
Matei (400 mg), Sorin Matei 
(înălțime). Liviu Giurgian (110 
mg). Daniela Coslian (disc), 
Vali lonescu (lungime). Cris
tian Popescu (înălțime). Maria
na Sțăneseu (3000 si 1500 m),

Bucuria marilor reușite la Campionatele 
Mondiale de notație de la Madrid se poate 
citi pe fețele surîzătoare ale sportivelor 
noastre fruntașe, înotătoarele Tamara Cos
tache ji Noemi Lung, care au revenit asea
ră, in Capitală, primite cu flori pe aero
portul Otopeni Foto : Aurel D,

Romeo VILARA

(Continuare in pag a 4-a)

record mondial la 54 
menționînd în text : 
potențial 
a inotat 
alte trei 

celei mai 
anterioare". Iar

debordant, 
în 25,28, 
sutimi de 
bune per- 

în

Tamara 
treaptă a podiumului. La fel 
în „El Pai's", — ■ — -
„El Mundo Deportivo' 
te alte gazete.

Lumea specialiștilor a obser
vat prompt cum dintre cele 6 
recorduri mondiale doborîte In 
capitala Spaniei (toate in pro
be feminine !), unul singur a 

fost reușit de o 
altă sportivă de
cât reprezentantele 
puternicei școli de 
înot din R. D. Ger
mană, care au â»- 
tigat marea majo
ritate a curselor, 
cu excepția celor 
de 50 m liber, 100 
m spate șl 200 m 
fluture, învingă
toarele acestora ti- 
ind o româncă fi 
două americance, 
„în acest context, 
rezultatul Tamarei 
Costache are a șl 
mai deosebită va
loare ! România 
are acum mari 
campioni și la 
înot", ne spunea 
italianul Aronne 
Anghiler. unul din
tre cei mal autori
zați comentatori al 
natației internațio
nale, iar conaționa
lul lui, la fel de cu

noscutul Luigi Saini, afirma i 
„25,28 reprezintă un mare re
cord al acestor Campionate 
Mondiale. El poate fi comparai 
doar eu cel realizat de Kristin

.Diario 16“ șl
în mul

NEAGU

Costache, 
m liber", 
„Cu un 
românca 
smulgind 
secundă 
formanțe
altă pagină rezervată laureați- 
lor, plină cu fotografii, la loc 
de cinste se află o imagine cu

Geo RAEȚCHI

(Continuare in pa®, o 4-a)
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30-a edifie a ,, Cupei Voinfa" la ciclism

LUPTĂ ACERBĂ PENTRU CUCERIREA TRICOULUI GALBEN!
PLOIEȘTI 25, (prin telefon). 

Caravana celei de a XXJț-a e- 
ditii, jubiliare, a tradiționalei 
competiții cicliste de lung kilo
metraj, dotată cu trofeul „Cupa 
Voința", a parcurs luni prima 
etapă, „din serialul de cinci", pe 
traseul : Ploiești — Vălenii de 
Munte — Cheia si retur. Cei 
Îieste 130 de alergători prezenți 
a start — printre care s-au ■- 

flat sportivi de la A.S.K. Vor- 
warts, Cottbus (ambele R.D.G.), 
Start Varșovia, Spartacus 
Budapesta, Dinamo, Steaua, 
CIBO Brașov, A.S. Muscelul 
C-lung, Metalul Plopeni,
STIROM București etc, precum 
si membrii loturilor naționale 
care se pregătesc pentru Turul 
României — au dat piept cu 
muntele chiar din cursa de 
debut, care a prilejuit o luptă

De azi plnă duminică, la Brăila

CAMPIONATUL INDIVIDUAL 
DE TENIS AL JUNIORILOR

Municipiul Brăila găzduiește 
pentru a doua oară — pe frumoa
sele sale baze Constructorul și 
Spanacus — campionatul Națio
nal individual de tenis al ju
niorilor șl junioarelor, competi
ție așteptată cu interes, dintre 
participanțil la actuala ediție fi
ind selecționați sportivii pentru 
schimbul de mîine al tenisului 
nostru.

întrecerea se dispută pe două 
categorii de vîrstă : 15—16 șl
17—18 ani, atît la băieți, cit șl 
ia fete. Intre tinerii sportivi care 
anul trecut și-au Înscris In pal
mares titlul de campioni sînt : 
Diane Samungi (la simplu), Răz- 
van Itu — Daniel Dobre (dublu 
băieți), Diane Samungi — Teo
dora Tache (dublu tete) — la 
categoria 17—18 ani ; Diane Sa
mungi și Răzvan Itu (in probele 
de simplu) — la categoria 15—16 
ani.

La actuala ediție a Campiona
telor Naționale ale juniorilor vor 
fi înscriși pe tablourile de con
curs, printre alții, George Cosac 
(CSȘ 2 Constanța) — revelație a 
actualului sezon, Adrian Po
povic], Silviu Gorgan șl Răzvan 
Itu (toți de la Steaua), Daniel 
Dobre (TCB), ptilia Pop (Pro
gresul), Daniela Ivana (Steaua) 
— toți la cat. 17—18 ani, precum 
șl Monica Pecheanu, Veneția 
Șchlopu, Mădălina Voinea, Mă- 
dăllna Spirache (toate de la Di
namo București), Marian Onilă 
(Progresul), Nicolae Hari (Pro
gresul), Severică- Panteiin, Iu
lian Vespan (ambii Dlnamo 
București) — 15—16 ani.

Competiția se încheie duminică. 

Narglnaîii la Campionatul de dirt-lrach (seniori)

ATRACȚIA PODIUMULUI DE PREMIERE...

acerbă pentru, cucerirea tricou
lui galben.

De la plecare pînă la sosire, 
cale de 132 km., pe o șosea cu 
multe sinuozități, cu urcușuri 
mai line sau mai abrupte, am 
fost martorii unor repetate 
tentative de evadare, susținute 
cu toată energia. Primul 
„punct cald" de pe traseu l-a 
constituit sprintul de treeere de 
Ia Văleni (km. 24), câștigat de 
polonezul S. Grochowski, urmat 
de colegul său Z. Albin si C. 
Dumitrache-Ologu (Met. Plop.); 
Profitind de acalmia plutonului,
C. Paraschiv, O. Celea, F. 
Kamss, J. Glossmann (ambii 
Cottbus), L. Kovacs (Dinamo),
D. Scheunemann (A.S.K.) și 
juniorul A. Balasz (Voința Cj.- 
Nap.) se detașează văzând eu 
ochii, avînd, după zece km., un 
avans de 2:20. Stăm mai mult 
lingă grupul fruntaș și admirăm 
travaliul lui Celea, învingător 
detașat la eățărarea de la Iz
voarele, unde a fost urmat de 
Kovacs și Balasz. în gru
pul masiv au toceput fră- 
mintările, în timp ce avan
sul fugarilor scade și cresc 
speranțele celor care vin din 
urmă. Joncțiunea se produce în 
apropiere de Cheia, iar la în
toarcere se formează„patru gru
puri, între care s-â încins o 
dispută acerbă. în frunte, peste

S-AU ÎNCHEIAT CAMPIONATELE REPUBLICANE 
ALE VITEZIȘTIEOR JUNIOHI

Au luat sfîrșit întrecerile Cam- 
pionatelor Republicane de ciclism 
pentru juniori, desfășurate pe 
velodromul Dlnamo.

în semifinalele probei de ur
mărire echipe juniori mari, 4 000 
m, s-au înregistrat următoarele 
rezultate : STIROM 4:59,5 — CSȘ 
2 5:11,3, CSȘ 1 4:54,5 — Voința 
5:04,9 ; finala mică : Voința 5:06,5 
— CSȘ 2 5:04,5 ; finala mare : 
CSȘ 1 4:54,7 — STIROM 5:01,5. 
CLASAMENT FINAL : 1. CSȘ 1 
(Adr. Ivan, M. Voinoiu, N. Pă
trașcu, S. Chlosoîu, antr. Fr. 
Gera), campioană republicană, 2. 
STIROM (Șt. Anton, S. Stoica, 
S. Moldoveanu, Fl. Toma), 3. CSȘ 
2 (C. Tlncă, C. Modoran, M. Mi
hai, R. Hulea), 4. Voința (Fl. O- 
chetan, Em. Panache, L. Apos
tol, I. Balea).

Proba de urmărire individuală 
juniori miel, 2 000 m, a adus la 
start In semifinale pe D. Vasile 
2:49,0 — B. Constantin 2:51,1 ara
bil Voința, și D. Trif (Voința 
CIuJ-Napoca) 2:57,6 — M. Mihai 
(Olimpia), 3:04,5 ; finala mică : 
B. Constantin 2:99,9 — M. Mi'iai 
2:39,7 ; finala mare : D. Vasile 
2,38.4 — D. Trif 2:38,2. CLASA-

Nicolae Stănilă a fost autorul u- 
nui record nedorit, abandonînd 
în toate cele cinci manșe în 
care a luat startul.

• Reînființată în urmă cu pa 
tru ani, secția de motociclism a 
Clubului Sportiv al Armatei s-a 
impus rapid atît în concursurile 
de dirt-track, cît și în cele de 
motocros. Rezultatele obținute de 
alergătorii militari sînt cunoscu
te și apreciate unanim. Sigur că 
ștacheta performanțelor ar fl 
crescut continuu, dacă sțeliștii ar 
fi beneficiat de o arenă pro
prie pentru pregătiri. Așa, el sîm 
nevoiți să apeleze, cînd la unii 
cînd la alții, pentru a li se în
gădui să facă antrenamente.

• Spre bucuria numeroșilor 
spectatori, nici ambițiile, nici 
calculele punctelor n-au influen
țat pe nimeni, piloții văzîndu-și 
de... treabă în marea majoritate 
a manșelor. Totul a decurs bine 
pînă la cursele decisive de du
minică, care au declanșat răbuf
niri de orgoliu, de . natură să 
provoace regretabile accidente. 
Cu gîndul la podium., „vulcani
cul* * Stelian Postolache l-a lipit 
de... mantinelă pe Dan Gașpar, 
accidentîndu-1 la umărul drept, 
Anton Hack l-a răsturnat, ve
nind din spate, pe Marian Gheor- 
ghe (sportivul cu stilul cel mai 
curat de alergare), Iar Gicu Scar
let s-a ales cu o contuzie la pi
cior, dintr-o acțiune de mers 
periculos. Fără a dramatiza lu
crurile, trebuie să spunem că u- 
nii dintre alergătorii fruntași nu 
știu să primească înfrîngerea, în- 
cercînd să suplinească carențele de 
pregătire prin acțiuni riscante, 
care pun în PERICOL atît secu
ritatea lor, cît și a partenerilor 
de întrecere. Cele întîmplate du
minică, pe stadionul IPA din Si
biu obligă la intensificarea mun
cii educative în toate secțiile de 
dirt-țrack. Și ar mai fi ceva : 
îmbunătățirea calității arbitraje
lor, care mai lasă de dorit, „în- 
cingînd*  uneori spiritele, pe piste 
și în tribune:

S Neîndoios, performerul ulti
mei runde a Campionatului Re
publican individual de dirt-trâck» 
rezervat seniorilor, a fost tînă- 
rul Dan Gașpar (Metalul Bucu
rești), care i-a .suflat" la finiș 
titlul stelistulul Stelian Posto- 
lache, lider după reuniunea de 
debut pînă la etapa finală (a 
7-a) cu un avans de cinci punc
te, considerat greu surmontabil 
de principalii adversari. Dar, au 
fost suficiente două greșeli oo- 
mise de lider, pentru ca, apoi, 
calculele să fie infirmate. Mobi- 
llzîndu-se exemplar, metalurgis
tul a pornit lansat din start, 
doborînd recordul pistei cu 1:13,5 
(v.r. : 1:14,5) chiar din prima 
cursă a concursului de duminică 
Pornind încrezător în forțele sale. 
Dan Gașpar a obținut în conti
nuare victorii în toate întîlnirile 
directe cu partenerii implicați în 
disputa pentru titlu, reușind (la 
M de ani) să îmbrace al doîleț 
tricou de campion la seniori, pri 
mul cucerindu-1 împreună cu eo- 
legul său, Marian Gheorghe, în 
proba de perechi. Să subliniem 
că succesul metalurgiștilor se da- 
torește și sprijinului primit din 
partea lng. Ton Niculescu, direc
tor la cunoscuta întreprindere 
»23 August* din Capitală, lng. 
Gheorghe Nîstor. președintele 
secției moto, Nicolae Arsene, șe
ful serviciului transporturi, altor 
prieteni statornici, oare au fost 
permanent alături noii cam
pioni.
• De-a lungul celor 7 etape, 

tineretul a fost la înălțime, ta- 
’ lentații Dan Bogdan, Mircea A- 
grișan, Gheorghe Stănel și Lau- 
rențiu Maier, bătînd — de la o 
vreme — țot mai insistent la 
porțile afirmării. Desigur, aceas
ta depinde nu numai de cali
tățile piloților, în speț£, d si 
de pregătirea temeinică a mași
nilor. Din acest ultim pupOt de 
vedere însă unii antrenori șf me
canici i-au cam neglijat pe re
prezentanții generației tinere.

i brăileanul Gheorghe Stănel fiind 
chiar... abonat la defecțiuni teh
nice : în etapa a cincea, de la. 
București, elevul .. antrenorului T. ANDRQNACHE

20 de alergători, din care ră- 
mîne să repare schimbătorul 
Cr. Neagoe. La al doilea sprint 
de trecere din Văleni se deta
șează J. Travny (Cottbus), Z. 
Albin, urmați la cîteva sute de 
metri de D. Matuszek (Cottbus). 
Dar este greu de ținut piept 
unui grup masiv si in corn. 
Lipănești, cu 15 km. înainte de 
sosire, fugarii sînt înghițiți de 
pluton, moment în care se pro
duce o nouă acțiune: A.
Viertler, J. Glossmann (Cottbus), 
M. Prix CA.S.K.), polonezul 8. 
Grochowski și Cr. Neagoe, care, 
in urma unor eforturi deose
bite, a reușit să revină în față, 
își încearcă șansa si atacă. Se 
rulează . cu peste 50 km/h! La 
intrarea în Municipiul Ploiești, 
A. Viertler scapă de sub supra
veghere și cucerește o victorie 
care spune mult desepre valoa- 
ra cicliștilor din R.D.G. CLA
SAMENT ETAPA : 1. A.
Viertler (Cottbus) 3.17:34 (m.o. 
40,îqo km), 2. M. Prix (A.S.K.),
3. S. Grochowski (Start), 4. 
J. Glossmann (Cottbus), 5. Cr. 
Neagoe (Lot) toți în 3.17:52.

Marți caravana se va 
transborda la Mizil, de unde se 
va da startul în etapa a doua: 
Mizil — Buzău — Vălenii de 
Munte — Ploiești, 155 km.

Traian IOANIȚESCU

MENT FINAL : 1. D. Trif (antr. 
Em, Căpraru), campion republi
can, 2. D. Vasile, 3. M. Marius,
4. B. Constantin, 5. Adr. Ivan 
(CSȘ 1), 6. M. Dima (STIROM).

Ultimele probe din cadrul în
trecerilor, cursele cu adițiune de 
puncte, au fost, ca întotdeauna, 
deosebit de •frumoase și spec
taculoase. CLASAMENTE FINA
LE : Juniori mici, 51 ture cu tur 
neutru și sprint la 3 ture : 1. 
Alex. Ivan 29,14, 46 p, campion 
republican, 2. Fl. Toader 31 p 
(ambii CSȘ 1, antr. Fr. Gera), 
3. M. Mihai (Olimpia) 29 p, 4. 
N. Dumitru (Voința) 17 p, 5. 
Adr. Ivan (CSȘ 1) 14 p ; Juniori 
mari, 75 ture, cu sprint la fie
care 3 : 1. Șt. Anton (STIROM, 
antr. V. Radu) 42:15, 47 p, cam
pion republican, 2. P. Șanta (O- 
llmpla) 41 p, 3. N. Pătrașcu 
(CSS 1) 32 p, 4. R. Hulea (CSȘ 
2) 32 p, 5. M. Voinoiu (CSȘ 1) 
27 p. Evidențiații întrecerilor : 
Nicolae Pătrașcu, Alexandru și 
Adrian Ivan, Doru Trif, Stellan 
Anton, Cristian Mihălțan, Remus 
Vlasov și Vasile Dumitru.

Horațiu SIMA

Metalurgistul Dan Gasp-u. no< 
campion la dirt-track

Foto: Aurel D. NEAGU

H I P I SM
„Premiul cailor de. 8 ani“, un 

fel de derby al generației, dis
putat în reuniunea de duminică, 
a dat cîștig de cauză lui Rarău. 
Fiul lui Bavari, deși acorda a- 
vantaje de pînă la 90 metri, a 
învins confortabil, în finalul 
cursei dominîndu-și cu autorita
te adversarii, după conformație 
și stil de mers anunțîndu-se ca 
.o mare vedetă. Antrenorul G. Tă- 
nase are meritul de a-1 fi pre
zentat în mare formă.

Cu un program mai judicios 
alcătuit, reuniunea nu a fost 
lipsită de surprize. Astfel, Ccba- 
din și Samba n au cîștigat aler
gările în care au concurat, con
ducătorii lor, C. Torga și S. Io- 
nescu, concepînd frumoase curse 
de așteptare. Cursele cailor de 
2 ani au revenit formației lui
I. C)ană, care a rămas același 
valoros antrenor, el reușind trei 

:victorii, cu Ramon și Aurora, în

Sub imboldul marii competiții

SPORTUL-0 DOMINANTĂ IN VIAȚA Si
(g „Cupa C.U.A.S.C.", acum la a 4-a ediție, reliefează state 

retului din mediul rural pentru practicarea exercițiilor fizice și sp<
Nu o dată, tineretul din ju

dețul Buzău a făcut dovada pa
siunii pentru exercițiul fizic 
organizat, prin intermediul 
multiplelor acțiuni care punc
tează calendarele competiționa- 
le ale asociațiilor sportive. Da- 
ciada a stimulat, pretutindeni, 
interesul pentru activitatea 
sportivă, a asigurat noi dimen
siuni fenomenului sportiv de 
masă, apropiind, chiar și pe 
cei virstnici, de săli și stadioa
ne, cazul crosurilor, al oinei, 
ai trîntei.

Buzoienii au mers, insă, mai 
departe. Dorind să răspundă 
inițiativelor pornite din masă, 
au inițiat o întrecere cu totul 
inedită, care se adresează î« 
exclusivitate celor ce trăiesc yi 

muncesc in sate yi comune ; 
o întrecere sportivă și culturală 
cu participarea membrilor con
siliilor unice agroindustriale de 
stat și cooperatiste. Altfel ex
primat, o trecere in revistă cu
prinzătoare a tot ce are mai 
valoros satul buzoian, pe pla
nul educației fizice yi a spor
tului, totodată al portului na
țional specific, al cintecului și 
dansului popular. Este primul 
județ al țării care a Inițiat o 
asemenea întrecere. O inițiativă 
care ulterior (adică din 1983 
încoace) s-a extins și in alte 
județe (Teleorman, de pildă), 
bucurindu-se de un binemeri
tat succes de participare.

Buzoienii au ajuns, anul a~ 
cesta, la cea de-a IV-a ediție 
a întrecerii, care, prin tradiție

0 ffiimoasă inițiativă In sprijinul performanței • „TROFEUL SPERANȚE
Competiția, care debutează mîine în Capitală, 

constituie un important criteriu de selecție pentru lotu
rile reprezentative
în plin sezon competițional, F. R. 

Rugby aduce în prim-plan o fru
moasă inițiativă — organizarea 
„Trofeului Speranțelor*.  Obiecti
vul urmărit : asigurarea unei se
lecții cit mai riguroase și mai 
eficiente pentru loturile naționale 
de seniori și tineret, care vor 
avea de susținut în această toam
nă șl în continuare, în anul vi
itor, o suită de întreceri inter
naționale de anvergură ; pe lingă 
meciurile din cadrul Cupei na
țiunilor — F.I.R.A. și cele din 
„Cupa Mondială*.

Cui se adresează „Trofeul Spe
ranțelor*  ? Unui număr de patru 
selecționate zonale care vpr cu
prinde (cum au stipulat inițiato
rii) pe cei mai In formă și mai 
de perspectivă rugbyști din Ca
pitală și din țară. Selecționatele 
vor fl alcătuite după cum ur
mează :

Selecționata de Vest : din for
mațiile Știința C.E.M.I.N. Baia 
Mare, I.A.M.T. Oradea, Gloria 
P.T.T. Arad, Universitatea Timi
soara, Știința Petroșani și C.S.M. 
Sibiu.

Selecționata de Est : din echi

RARĂU-UN AUTENTIC CAMPION
noi recorduri, și cu Rotunda, 
tînărul Dumitrescu dovedindu-se 
un bun driver.1 Alergarea rezer
vată cailor cu o mal mare ac
tivitate pe hipodrom a revenit 
lui Fldelio, V. Pătrașcu conce- 
pind și realizînd o excelentă 
cursă de dozare a efortului. în 
fine, Ruibist, confirmînd forma 
bună din • ultima vreme, a reu
șit o victorie muncită.

In încheierea acestor rînduri 
să remarcăm faptul că măsurile 
luate de noua conducere a hi
podromului au început să își a- 
rate roadele, premiile anunțate 
dînd un nou imbold curselor. 
Mâl sînt. Insă, mici racile la al
cătuirea handicapurilor, care vor 
trebui remediate.

REZULTATE TEHNICE : ..Cursa 
!:■ 1. Ramon (Dumitrescu) 1:36,2; 2. 
Ager. Cota : cîșt. 3. Cursa a H-a :
1. Samba II (S. lonescu) 1:30,1 ;
2. Calbor. Cota : cîșt'. 7, ev. 25. 
Cursa a IM-a : 1. Cobadin (Ior- 

este dotată cu „Cupa C.U.A.S.C.". 
Și tot prin tradiție ea este de
dicată Zilei naționale a Româ
niei, ca un prinos de recuno
ștință adus partidului yi sta
tului pentru tot ce s-a con
struit, după istoricul act de M 
23 August 1944, in anii socia
lismului, pentru oamenii mun
cii, în folosul lor, al demnității 
Și libertății poporului nostru. 
La această a 42-a aniversare a 
lui 23 August, întrecerea a 
depășit, in amploare, toate pre
viziunile, reunind în orașul 
Rîmnicu Sărat, pe stadionul O- 
limpia yi in sălile de la Casa 
Armatei și de la liceele „Ște
fan cel Mare", „Alexandru 
Vlahuță", industrial etc., peste 
1000 de sportivi și sportive;

iar pe scenele Casei de cultu
ră, alte mii de tineri și tinere, 
componenți ai unor ansambluri 
de muzică și dansuri. Orașul 
întreg a trăit bucuria de a-i 
avea drept oaspeți pe expo- 
nenții satului buzoian, într-o 
postură de-a dreptul cuceritoa
re, ca mesageri ai unui act de 
educație, prin cultură și sport. 
Cei prezenți la Rm. Sărat au 
fost, de fapt, numai finaliștii 
pe județ, pentru că la etapele 
de început, cifra participanților 
a trecut de 100 000...

Nu vom stărui asupra rezul
tatelor tehnice, întrecerea nu 
își propune să aducă in prim
plan campioni, Vom consemna, 
insă, faptul că, din nou, ca și 
la primele trei ediții, cei din 
Cislău s-au situat pe primul 
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pele Farul; T. C. Ind. Constanța, 
Contactoare Buzău, Rulmentul 
Bîrlad, Politehnica Iași șl C.S.M. 
Suceava.

București Vest : Steaua, Mașini 
Grele, Rapid șl Gloria.

București Est : Dinamo, Grivița 
Roșie, C.S.U. Construcții, Spor
tul Studențesc.

Deci, o competiție rezervată 
numai echipelor din Divizia A.

Sistemul de desfășurare preve
de două ediții, una de toamnă 
și alta de primăvară. Ediția de 
toamnă va cuprinde două etape, 
programate pe 27 august șl 3 
septembrie ; cea de primăvară, 
de asemenea două etape, pe 11 
șl 18 martie 1987.

în prima etapă a ediției de 
toamnă se vor întîlni, în Capi
tală, pe stadionul Steaua, Selec
ționata de Est cu București Est 
(ora 16) șl Selecționata de Vest 
cu București Vest (ora 17,30),

Se face precizarea că fiscare 
echipă poate utiliza un număr 
de 25 jucători, iar schimbările — 
In timpul jocurilor — sîm neli
mitate. O modalitate binevenită 
pentru a testa Integral loturile.

Antr, 
mescu 
țiativă 
primiți 
buri, t 
chit-’ ‘ 
sel< 
ace;

Așad 
etapă

ga) 1:29,4 ; 2. Formidabil. Cota: 
cîșt. 12, ev. 105. Cursa a IV-a : 
1. Rarău (Tănase) 1:28,7; 1. So- 
cola ; 3. Ghirlanda. Cota: cîșt. 
1,80, ev. 73, ord. triplă 1128. 
Cursa a V-a : 1. Fidello (Pătraș
cu) 1:26,0 ; 2. Verigariu; Cota :
cîșt. 6, ev. 10, triplu HI—IV—V 
503. Cursa a Vl-a : L Dinga (V. 
Mihal) 1:29,4 ; 2. Janeta ; 3. Voi
nica. Cota : cîșt. 3, ev. 29, Ord. 
triplă 170. Cursa a VII-at 1. Rui
bist (S. lonescu) 1:26,6 ; 2. Hlpo- 
lit ; 3. Delicat. Cota : cîșt. 4, «v. 
5, ord. triplă 916, triplu V—VI— 
vn 205. Cursa a VIH-a t 1- Ro
tunda (Dumitrescu) 1:28,1.; 2.
Sică ; 3. Hemin. Cota : cîșt. 1, 
ev. 111,' ord. triplă 806. Cursa a 
IX-â : 1. Auroră (Duriilfrescu)
1:34,5; 2. Vicia. Cota : cîșt. 3. 
ev. 9; ord. 12. Pariul austriac s-a 
ridicat Ia suma de 14138 lei și 
a fost cîștigat 50% de un buletin 
cu 6 cai cîștlgătorl.

A. MOSCU
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ERA MINUTUL 86, DAR HAGI N-A FOST UN MECI FRUMOS LA CRAIOVA, CUM NE AȘTEPTAM!•••

Dintre meciurile etapei a Il-a. 
cel de la Rm. Vilcea se anunța 
ca foarte echilibrat. Chimia a-a 
realizat fortificări deosebite ale 
lotului pentru noul sezon, iar 
Sportul Studențesc, atentă la b- 
cumulările celorlalte componente 
ale „cvartetului" care Înregistra
seră succese In deplasare, In 
prima etapă (Steaua și Dinamo) 
a angajat In consecință partida 
de pe stadionul vîlcean eu mult 
spirit ofensiv, abandonînd deli
berat negativa variantă tactică a 
egalului. Chimia, conștientă de 
forța adversarului, i-a marcat 
,om la om" pe Hagi, Terheș, Co- 
raș și a Sncereat prin spiritul 
de construcție al lui Carabageac, 
să-l pună în poziții bune pe Ve- 
rigeanu, Treschin sau Ancuța. 
Mecanismul de joc superior al 
bucureștenllor s-a văzut contra
carat de combativitatea intlnerl- 
tel formații viloene, în care Iși 
fac loc, iată, Treschin, Tudosă. 
Sulceanu, C. Gheorghe, in vreme 
ce Lazăr se reprofilează pe pos
tul de fundaș stingă.

Revenind asupra finalului pa
sionant al lnttlnirii, să precizăm, 
așa cum se intîmplă des in fot
bal, ratările se răzbună. în min. 
86 Hagi a scăpat de sub supra
vegherea (altfel, deosebit de a-

tentă) a lui Teleșpan, a făcut 
una din cursele lui de mare 
spectacol, a avut mingea Ideală 
pentru executarea șutului cu pi
ciorul sting șl a șutat excelent, 
dar balonul a trecut la clțiva 
centimetri de bara porții lui Pa
vel. După numai trei minute, la 
cealaltă poartă. Chimia a marcat 
golul victoriei...

EHimie IONESCU

Universitatea Craiova este a- 
cum intr-o perioadă de recon
strucție. O perioadă In care ti
neri talentațl sînt nromovati in 
focul Diviziei A, clnd șl jucătorii 
mal experimentați doreau să-și 
dovedească utilitatea. O perioadă 
de muncă intensă, care trebuie 
făcută cu răspunderea de care era- 
tovenii s-au arătat a fi in stare, cu 
răbdare și mai ales cu calm. Du-

mlnică, insă. în meciul cu F. C. 
Argeș, lormația craioveană a de
monstrat, din păcate, că nu are 
calmul șl tăria necesară să trea
că bărbătește peste această pe
rioadă grea. Am văzut oameni 
toarte triști după egalul reușit 
atit de greu cu plteștenll, alții 
cuprinși de nervi (o persoană 
neautorizată a intrat in teren 
pentru a cere socoteală arbitru-

SEMNIFICATIVUL APORT AL FUNDAȘILOR
Orlcît de mult adevăr ar con

ține afirmația potrivit căreia 
prestația unei echipe trebuie ■- 
preclată și in funcție de replica 
partenerei de Întrecere, Dinamo 
șl-a binemeritat aplauzele pri
mite, duminică, la finele meciu
lui susținut in compania Gloriei 
Buzău; pentru hărnicia și inge
niozitatea cu care ea și-a con
ceput acțiunile ofensive, pentru 
spectacolul fotbalistic oferit tri
bunelor arhipline.

Am .putut urmări, din start la 
«osire, o echipă dornică de a-și 
etala jocul el, preparat in săp
tămânile rezervate perioadei pre
gătitoare, șl anume un joc in 
permanentă mișcare, de eonti-

nuă interferență a jucătorilor a- 
parțlnînd tuturor liniilor; o di
namică — in ultimă analiză — 
nu de dragul consumării energiei 
acumulată la antrenamente, ci 
orientată judicios, pe un front 
larg, cu precădere de „dispece
rii" de certă clasă internațională 
de care echipa din Șos. Ștefan 
cel Mare dispune in momentul 
de fată: Redute (foarte bun la 
„serviciu", dar destul de risi
pitor la finalizară) și Bălăci.

Consecința efortului generos și 
eficient in egală măsură 7 Din 
totalul celor 10 goluri Înscrise 
In poarta iul Cristian n, 6 din
tre ele poartă semnătura unor 
fundași (Nicolae, Movilă, Varga

— ultimul eu două goluri) și a 
unul mijlocaș, l-am numit pe 
Andone, autor, de asemenea, al 
unei porții duble. Cel de ai 4-lea 
component al apărării imediate, 
Stănescu, și-a adus și el contri
buția la Jocul eminamente ofen- 
slv prestat de echipa sa, urclnd 
cu folos in atac șl fiind coautor 
la unele din reușitele coechipie
rilor săi; ca șl portarul Moraru, 
de altfel, cel de la care primise 
mingea Cămătaru la golul, an
tologic, Înscris de el spre final 
de partidă.

Chiar șl fără „demonstrația" de 
duminică, era limpede faptul că 
la startul noului sezon competi
tions], Dinamo s-a prezentat cu 
un „11*  realmente competitiv, de
cks să redevină ce-a fost, nu de 
mult, șl anume o forță atit In 
arena internă, cit șl In cea in
ternațională.

Gheorghe NICOLAESCU

lui ue oe a acordat gol 1).
N-a fost un meci frumos la 

Craiova. S-a jucat destul de bine 
in anumite perioade, dar prea... 
dur, cu multe întreruperi, In 
care, totuși, tonul a fost dat do 
jucătorii echipei gazdă. O dova
dă : 5 cartonașe galbene acorda
te pe drept, patru au fost ale 
eraiovenilor : C'irțu (proteste la 
decizii), Mănăilă, Rada, Ungu
rean u („Încălcarea persistentă a 
regulilor de joc : faulturi repe
tate*  — spune îh raportul său 
arbitrul S. Necșulescu).

Momente „interesante" au mal 
fost in meeiul de la Craiova. 
Ungureanu l-a atacat dur pe D. 
Zamfir (merita și cartonaș roșu), 
tot el l-a bruscat pe medicul 
care Intrase in teren pentru a 
acorda ajutor, Lung a ieșit din 
poartă plnă în terenul advers, 
pentru... a-1 ridica „ca pe o pă
pușă" pe Eduard, care era căzut 
la pămlnt (probabil in ideea că 
plteșteanul simula, trăgînd da 
timp I).

Evident, in acest joc s-au an
grenat și plteștenll, astfel că a 
rezultat un meci prea dur, de 
neînțeles, fragmentat, pentru care 
ambele echipe nu merită o notă 
de trecere. De ce, oare, Intre a- 
ceste echipe rivalitatea sportivă 
este atit de crîncenă ?1

Modesto FERRARINI

„CUPA ROMÂNIEr ÎN PLINĂ DESFĂȘURARE a
1— a (0—1), Sticla Poiana Codru
lui — Victoria Cărei 2—3 (0—1), 
Mecanica Vaslui — Inter Vaslui
2— 1 (0—1), Unirea Negrești — Și
retul Pașcani 3—1 (1—0), Steaua- 
Mecanica Huși — FIRU Huși 7—0 
f3—0), Avîntul Frasin — Chimia 
Fălticeni 2—1 (1—1» 1—1), Celu
loza zărnești — Torpedo Zărneștl 
1—0 (0—0), olimpia Slobozia — 
Victoria Tăndărei 4—2 (2—1),
Victoria Florești — carpați Si
naia 2—0 (0—0), Celuloza-B radul 
Roznov — Raionul Săvlnești 0—3 
(0—1), Recolta Bodești — Ceta
tea Tg. Neamț 1—2 (1—0), IOB 
Balș — Metalurgistul Oboga 3—0 
(0—0 0-0), Avîntul săsclorl —
Unirea Atoa Iulla 1—4 (0—1),
Mecanica Alba Iulia — Metalur
gistul Cugir 1—3 (1—1), Mecani- 
ea Bistrița — Laminorul Beclean 
0—1 (2—0), Unirea Tăucenl — 
Cristalul Dorohol 2—4 (0—1), E- 
tectroniștul Curtea de Argeș — 
Muscelul Ctapttiung 0—3 (0—1).

Duminică, in populara compe
tiție fotbalistică, „CUPA ROMÂ
NIEI", care se dispută sub 'egi
da DACIADEI — ediția 1986/87 — 
s-a disputat prima etapă la care 
au participat și divizionarele C, 
echipe care pe 31 august se vor 
Întrece in prima confruntare a 
campionatului. Iată rezultatele :

I 
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

Abatorul București — MECON 
București 0—4 (0—1), ș.N. Olte
nița — IUPS Chltlla 2—0 (1—0), 
Oțelul Reghin — Avîntul Reghin 
0—1 (0—0), Explorări Chnpulung
Moldovenesc — Minerul Vatra 
Dornel 4—0 (4—0), Lacul Ursu
Sovata — Metalotehnica Tg. Mu
reș 4-2 (1—1), Textila Cisnădie
— CSU-Mecanlca Sibiu 2—5 (1—2),
Obllicl Sinnurtinu Sîrbesc — 
C.F.R. Timișoara 2—1 (1—1),
C.F.R. Victoria Caransebeș — Me
talul oțeiu Roșu 2—i (1—0), Mi
nerul Mahmudia — ȘN-CSȘ Tul- 
cea 2—1 (1—0), Minerul Oravița
— Minerul Moldova Nouă 2—0
(1—0), Textila Roșiori — Recolta 
Stoicănești 3—0 — neprezentare, 
Minerul Comănești — Petrolul 
Moinești 2—1 (0—1), Industria
slrmel Cîmpia Turzii — Metalul 
Alud 3—0 (0—0, 1—1), Oașul Ne
grești — Someșul satu Marc 
1—0 (0—0, 0—0), Carpați Nehoiu
— Petrolul Berea 1--0 (0—0), 
Textila Buhușl — Partizanul Ba
cău 3—2 (0—1), Progresul Cora
bia — Sportul muncitoresc Cara
cal 1—0 (0—0), Luceafărul Adjud
— CSM Borzești 2—1 (0—0, 1—a).
Minerul Or. dr. Petru Groza — 
Oțelul Or. dr. Petru Groza 2—1 
(0—0, 0—0), Cimentul Medgidia — 
IMU-CSȘ Medgidia «—5 (1—0,
1— 1, 1—1), Metalurgistul Sadu — 
Minerul Lupenl 4—2 (2—0), Viito
rul Chirnogi — ISCIP Ulmenl
2— 0 (0—0), Petrolul Băicoi —
Metalul Plopeni o—2 (0—1), Da
nubiana București — Metalul 
București 0—1 (0—0, 0—0), Mine
rul Anina — Gloria Reșița 9—4 
(0—0, 0—0), Metrom Brașov — 
Mobila-Măgura Codlea 2—1 (1—1), 
Unirea Cristuru Secuiesc — Pro
gresul Odorheiu Secuiesc 1—0 
(1—0), Cimentul Hoghlz — Car
pați Agnita 1—0 (0—0), Precizia 
Săcele — TPT Intorsur» Buzău-

iul 3—2 (1—0), Utilajul Făgăraș — 
Nitramonia Făgăraș 0—3 (0—2),
CSM Bucecea — Electro Boto
șani 2—1 (0—1), Minerul Sărmă- 
șag — Chimia Tășnad 14—13 
(0—0, 1—1, 2—2), Rapid Jibou — 
Chimia Zalău 0-1 (0-0), Mine
rul Rodna — Chlmforest Năsăud 
3—2 (1—1), Gloria Beluș — Mi
nerul Suncuiuș 3—1 (0—1), Mi
nerul Mătăsari — Minerul Motru 
5—4 (1—1, 1—1, 1—a). Bradul Vi- 
șeu — Minerul Băluț 3—1 (1—1, 
t—1), Unirea Valea Iul Mlhal — 
înfrățirea Oradea 0—1 (0—1), Gra
nitul Babadag — Progresul Isac- 
cea 5—1, Metalul Sighișoara — 
Mureșul Luduș 1—2 (0—1—0), 
Electrica "
dla 1-0 (0-0, 0—0) 
tonta — ____ . ,
î-4 (1—1), Voința Tg. L&puș — 
Lăpușul Tg. Lăpuș 3—0 — nepre- 
tentare, " —--------- -
Metalul Rădăuți 2—1 (0-1) 
net Bacău

Titu — Avicola Creve- 
, . ... Recolta Sa-
Strungul Cbișineu Crlț

Carpați Gălăneștl —.... .... _
Proletarul Bacău

DE LA F. R. FOTBAL
• Vineri 29 august a.c., de 

la ora 14, va avea loc, la 
sediul F.R.F., ședința Birou
lui federal.
• Tot vineri, de la ora 

15, in sala de festivități a 
complexului sportiv „23 
August" din B-dul Mundi, 
este programată cea de ■ 
doua ședință de instruire a 
observatorilor federali cttn 
Capitală

Al LOTO PRONOSPORT INFORMEAZĂ
PRO-

IUST :
30A18 

, 94.654 
1 lei ; 
at 5: 
1.356,00
a 200

L
. 1 au 
lireașă 
ță loa 
d, fie-

ulti- 
bllete- 
1ONO- 
Uri 32

august Fiți prezențl ou cît mal 
multe variante la această tra
gere I
• De ieri, a Început vinzarea 

biletelor pentru TRAGEREA ex
cepționala PRONOEXPRES, 
care va avea loc duminică & 
august Cîteva dintre caracteris
ticile acestei atractive trageri: 
se atribuie autoturisme „DACIA 
1300", mari sume de bani șl 
excursii ta R. D. Germană ; se 
extrag 42 numere în două faze ; 
cîștlgurile se acordă pe 18 ca
tegorii ; biletele de 25 lei va
rianta participă Ia toate cele 0 
extrageri. Consultați prospectul 
tragerii șl jucați din timp nu
merele dV. preîerate 1

Ursu (al doilea din dreapta imaginii, tn echipament alb) deschide 
scorul ta partida dintre Victoria ți Flacăra Automecanica Moreni 

Foto: Iorgu BĂNICA

PROOPIMUL TURULUI DIVIZIEI C- EDIȚIA 1986-1987
SERIA A Vi-a

■TAPA I — M augw*i  Con
structorul Pitești — LO.B. Bale, 
Construetorul-T.CX Craiova — 
Progresul Corabia, Lotru Brezoi
— Muscelul câmpulung Muscal, 
Chimia-Victoria Tr. Măgurele — 
Electronistul Curtea de Argeș 
Automatica Alexandria — Spor
tul muncitoresc Caracal, Recolte 
Stoicănești — Viitorul Drăgășani, 
Textila Roșiori — CJJt Craio
va, Progresul Băltești — Docta 
Pitești.

ETAPA A D-a — 1 septembrie 1 
C.FJt — Lotru, Dada — Chimia- 
Victoria Electronistul — Con- 
«tructorul-Td. Viitorul — Auto
matica, Muscelul — Recolta, 
Sportul muncitoresc — Progresul 
B„ progresul C. — Constructorul, 
LO.E. — Textila.

ETAPA A m-a — M septem
brie: Textila — Viitorul. Musce
lul — Sportul muncitoresc, LOJB.
— Chimia-Victoria, CJPJt. — 
Dacia, Progresul C. — Automati
ca, Lotru — Constructorul-T.CX, 
Progresul B. — Recolta, Construe 
torul — Electronistul

■TAPA A IV-a — a septem
brie! Constructorul-T.CX — 
Muscelul, Viitorul - C.F.R., Au
tomatica — Lotru, Recolta — 
I.O.B., Electronistul — Sportul 
muncitoresc, Chimia-Vlctorla — 
Constructorul, Dacia — Progre
sul C., Progresul B. — Textila.

ETAPA A V-a — 28 septembrie: 
Chimia-Victoria — Progresul B., 
Recolta — Lotru, Constructorul — 
Dacia, Viitorul — Progresul C„ 
Textila — Muscelul, Constructo- 
rul-T.CJ. — C.F.R., Sportul mun
citoresc — LOJB„ Automatica — 
Electronistul.

ETAPA A VI-a — s octombrie! 
Electronistul — Dada, Construc
torul — Automatica, C.F.R. — 
Progresul B., I.O.B. — Construe- 
torul-T.C.I., Sportul muncitoresc 
— Cbimia-Vlctoria, Lotru — Tex
tila,, Muscelul — Viitorul, Pro
gresul C. — Recolta.

ETAPA A vn-a — 12 octom
brie: Progresul B. — LO.B., Vi
itorul — Electronistul, Dada — 
Muscelul, Automatica — C.F.R., 
Textila — Progresul C., Recolta — 
Chimia-Vlctorla, Constructorul- 
TXJ. — Spartul muncitoresc. 
Lotru — Constructorul.

etapa A vin-a — îs octom
brie: Sportul muncitoresc — Re
colta, Constructorul — CJ.a., 
I.O.B. — Lotru, Electronistul — 
Muscelul, Textila — Dacia, Pro
gresul C. — Progresul B„- Chd- 
mia-Vlctoria — Viitorul, Con
structorul-'!.C.I. — Automatica.

ETAPA A IX*  — 26 octom
brie: Progresul C. — Electronis
tul, Automatica — Dacia, Recol
ta — Constructorul-T.CJ., Viito
rul — Progresul B., Sportul 
muncitoresc — Lotru, Construc
torul — Textila, Muscelul — 
LO.B., C.F.R. — Chimia-Vlctorla.

ETAPA A x-a — 2 noiembrie: 
Recolta — Constructorul, Chimia- 
Vlctorla — Muscelul, Dacia — Vi
itorul, Textila — Sportul mund- 
toresc, Progresul B. — Construc- 
torul-TXLL, CJ.R. — Electronis
tul, Lotru — Progresul C-,
— Automatica.

ETAPA A XI*  — * noiembrie: 
Automatica — Chimia-Victoria, 
LO.B. — Progresul C., Muscelul
— C.F.R., Progresul B. — Lotru, 
Viitorul — Sportul muncitoresc. 
Dada — Recolta, Electronistul —

Textila, Constructorul-T.C.I. — 
Constructorul.

ETAPA A Xll-a — ÎS noiem
brie: Sportul muncitoresc — Da
de, Lotru — Viitorul, Construc
torul — Progresul B., Chimla- 
Victorla — Constructorul-T.C-L, 
Textila — Automatica, Progresul 
C. — Muscelul, C.F.R. — Recolta, 
Electronistul — I.O.B.

ETAPA A XIII-a — 23 noiem
brie: Constructorul-T.C.I. — Tex
tila, Progresul B. — Automatica, 
Sportul muncitoresc — C.F j», 
Dada — Lotru, Muscelul — Con
structorul, Recolta — Electronis
tul, Viitorul — I.O.B., Chlmla- 
Victorla — Progresul C.

ETAPA A XlV-a — 30 noiem
brie: Progresul C. — C.F.R-,
I.O.B. — Dacia, Lotru — Chimia- 
Victoria, Constructorul — Scur
tul muncitoresc, Progresul B. — 
Electronistul, Constructorul-! Zi
— Viitorul, Automatica — Mus
celul, Textila — Recolta.

ETAPA A xv-a — 7 decem
brie: Chimia-Victoria — Textila, 
Viitorul — Constructorul, Recol
ta — Automatica, C.FJI. — I.OJB., 
Sportul muncitoresc — Progresul 
C., Dacia — Constructorul-T.C-L, 
Electronistul — Lotru, Muscelul
— Progresul B.

SERIA A Vll-a -----------------------------------------------------------------------------------------------
ETAPA I — 31 august: Gloria 

Reșița — Armătura Strehaia, Vlc- 
toria-Inalnte VInju Mart — Me
talul Oțelul Roșu. Minerul A- 
nlna — Dlerna Orșova, Minerul 
Moldova Nouă — Energia-Mlne- 
ruC Rovlnarl, Minerul Motru — 
Petrolul Ticleni, Mlnerul-Mecani- 
xatorul Simian — CFB-Vfcjtoria 
Caransebeș, CSM Caransebeș — 
Minerul Mătăsari, Minerul Gra
vita — Metalurgistul Sadu.

ETAPA A H-*  — 7 septembrie: 
Dlerna — CSM, Minerul Mătăsari 
— Minerul oravlța, Metalul — 
Gloria, CFR-Victoria — Victoria- 
Inainte, Armătura — Minerul A- 
nlna, Metalurgistul — Minerul 
Mold. N-, Energia-Minerul — Mi
nerul Motru, Petrolul — Mine- 
rul-Mecani za torul.

ETAPA A m-a — 14 septem
brie: Minerul Mold. N. — Ar
mătura, Mlnerul-Mecanizatorul — 
Minerul Anina, Minerul Mătăsari 

- — Dlerna, Metalurgistul — E- 
nergia-Mlnerul, Gloria — CFR- 
Vlctoria, Metalul — Minerul O- 
ravlța, CSM — Petrolul, victo
ria-Inainte — Minerul Motru.

ETAPA A rv-a — a septem
brie: Minerul Oravlța — Gloria, 
Dlerna —' Metalurgistul, CFR- 
Victoria — Minerul Mold. Pe
trolul — Vietoria-foatote, Mine

rul Motru — Metalul, Armatura 
— Mlnerul-Mecanizatorul, Mine
rul Anina — Minerul Mătăsari, 
Energia-Minerul — CSM.

ETAPA A V-a — 28 septem
brie: Minerul Anina — Petrolul, 
Mlnerul-Mecanizatorul — Mine
rul Motru, Minerul Oravlța — 
Armătura, CFR-Victoria — Dler
na, Metaluțgistul — CSM, Glo
ria — Minerul Mold. N., Victo
ria-Inainte — Energia-Minerul, 
Minerul Mătăsari — Metalul.

ETAPA A VI-a — 5 octombrie: 
Mlnerul-Mecanizatorul — Minerul 
Mătăsari, Energia-Minerul — Ar
mătura, Minerul Motru — Mine
rul Anina, Minerul Mold. N. — 
Vlctoria-Inalnte. Dlerna — Mine
rul Oravlța, Metalul — Metalur
gistul, CSM — Gloria, Petrolul — 
CFR-Victoria.

ETAPA A Vll-a — 12 octom
brie: CFR-Victoria — CSM, Mi
nerul Anina — Vlctoria-Inalnte, 
Energia-Minerul — Metalul, Mi
nerul Oravlța — Minerul Motru, 
Armătura — Petrolul, Minerul 
Mătăsari — Minerul Mold. N.t 
Metalurgistul — Mlnerul-Mecani
zatorul, Gloria — Dlerna.

ETAPA A VUI-a — 19 octom
brie: Gloria — Energia-Minerul, 
CFR-Victoria — Metalurgistul,

Armătura — CSM, Petrolul — 
Minerul Mătăsari, Metalul — Mi
nerul Anina, Vlctoria-Inalnte — 
Dlerna, Minerul Mold. N. — Mi
nerul Motru, Minerul-Mecanizato- 
rul — Minerul Oravlța.

ETAPA A IX-a — 26 octombrie: 
Metalurgistul — Armătura, Mine
rul Anina — Energia-Minerul, 
Petrolul — Minerul Mold. N„ Mi
nerul Motru — Gloria, Minerul 
Oravița — CFR-Victoria, CSM — 
Mlnerul-Mecanizatorul, Dierna — 
Metalul, Minerul Mătăsari — 
Victoria-înalnte.

ETAPA A X-a — 2 noiembrie: 
CFR-Victoria — Minerul Motru, 
Minerul Mold. N. — Mlnerul-Me
canizatorul, Armătura — Meta
lul, Vlctoria-Inalnte — CSM, E- 
nergla-Minerul — Dierna, Mine
rul Oravița — Petrolul, Gloria — 
Minerul Mătăsari, Minerul Ani
na — Metalurgistul.

ETAPA A Xl-a — 9 noiembrie: 
Dierna — Petrolul, CSM — Mine
rul Anina, Metalurgistul — Vic- 
toria-Inainte, Minerul-Mecaniza
torul — Gloria, Minerul Mătăsari 
— CFR-Victoria, Metalul — Mi
nerul Mold. N., Minerul Motru — 
Armătura, Energia-Minerul — 
Minerul oravița.

ETAPA A xn-a — 16 noiem
brie: Mlnerul-Mecanizatorul —

Metalul, Armătura — Dlerna, Mi
nerul Oravlța — Minerul Anina, 
Minerul Mold. N. — CSM, Pe
trolul — Metalurgistul, Minerul 
Motru — Minerul Mătăsari, CFR- 
Victoria — Energia-Minerul, Glo
ria — Victoria-înalnte.

ETAPA A XTH-a — 23 noiem
brie: Energia-Minerul — Petrolul, 
Minerul Anina — Minerul Mold. 
N„ Minerul Mătăsari — Armătu
ra, Metalurgistul — Gloria, Me
talul — CFR-Victoria, Vlctoria- 
Inalnte — Mlnerul-Mecanizatorul, 
Dlerna — Minerul Motru, CSM — 
Minerul Oravița.

ETAPA A XlV-a — 30 noiem
brie: victoria-Inainte — Minerul 
Oravița, CFR-Victoria — Armătu
ra, Metalul — Petrolul, Mlnerul- 
Mecanizatorul — Energia-Minerul, 
Minerul Mold. N. — Dierna, Mi
nerul Motru — CSM, Gloria — 
Minerul Anina, Minerul Mătăsari
— Metalurgistul.

ETAPA A XV-a — 7 decembrie: 
Armătura — victoria-Inainte, Mi
nerul Oravița — Minerul Mold. 
N., Minerul Anina — CFR-Victo- 
rla, Energia-Minerul — Minerul 
Mătăsari, Petrolul — Gloria, Dler
na — Mlnerul-Mecanizatorul, CSM
— Mețalui, Metalurgistul — Mi
nerul Motru.



LA MUN I REALMONDIALE DECAMPIONATELE

10.000 m. 
în pluto- 

final

(R.D.G.) 1:58,43, 2. Aurel
Macarencu 1:59,60, 3. Nikolai 
Buhalov (Bulgaria) 1:59,95.

O frumoasă evoluție au avut 
și Dumitru Betiu — Vasilo 
Lehaci, medaliați cu argint în 
proba de canoe dublu 
Ei au fost tot timpul 
nul fruntaș, obținind în 
timpul de 44:16,29. Pe primul 
loc, echipajul Poloniei (Marek 
Libik, Marek Popierala) 44:14,87, 
pe locul 3 — Danemarca 
(Arne Nielsson, Cristian Fje-

dericksen) 44:20,07. Tot o me
dalie de argint a obținut și 
echipajul de caiac 4 — Ionel 
Constantin, Ionel Lețcae, Nicolae 
Feodosei, Alexandru Dulău. Ei 
s-au aliniat la startul finalei de 
10 000 m, alături de puternice
le teamuri ale Uniunii Sovie
tice și Ungariei. A fost o cursă 
de mare spectacol, cu nume
roase echipaje pe linia de 
plecare, cu unele abandonuri, 
Clasament : 1. U.R.S.S. 36:51,32, 
2. România 36:53,10, 3. Ungaria 
36:54,60.

Angelin Vclca și mai tinărul 
lui coechipier Daniel Stoean

și-au mai îmbogățit palmaresul 
cu o medalie. După ce sîmbătă, 
în finala de caiac dublu 1000 m 
cucerise „aur", duminică ei au 
ocupat locul 3 jn proba de 
caiac dublu 10.000 m (40:40,47), 
depășiți fiind de ochipajele Un
gariei 40:37,80 si U.R.S.S. 
40:38,43.

Alte rezultate : C 2 — 500 M: 
1. Ungaria 1:49,36, 2. U.R.S.S. 
1:49,44, 3. R.D.G. 1:50,16, 4.
România (Lehaci, Bețiu) 1:50,37; 
K 2 — 500 M (f) : 1. Ungaria 
1:50,46 ...4. România (Borcănea, 
Munteanu) 1:52,12; K 1 — 500 
M : 1. Jcreml West (Anglia) 
1:48,04... 7. I. Lețcae 1:51,50; 
K 4 — 500 M : 1. R.D.G. 1:29,26 
...6. Jlomânia 1:33,14; K 2 — 
500 M : 1. R.F.G. 1:37,38 ...9. 
România 1:41,91.

Publicind fotografia campionului suedez Mats Wilander, desemnat 
cap de serie nr. 2, vă reamintim ci incepind de azi atenția teni
sului mondial se va îndrepta, pină in 7 septembrie, 
Meadow, locul de desfășurare al „internaționalelor" 
unul dintre cele mai redutabile concursuri ale 
Iși vor apăra șansele, intre alții, Lendl, Becker,

Connors, McEnroe etc.

Am muncit

performanțe făcîn- 
ne întrebăm din no» 
limitele umane". A- 

Otto, multipla me- 
„mondialelor", marea

(Urmare din pag. I)

Ionel LetcaeIonel Constantin

Nicolae Feodosei Alexandru Dulău

BASCHETBALISTELE ROMANCE
PL LOCUL 3

LA CONCURSUL PRIETENIA

MARI CAMPIONI SI LA ÎNOT
tene, Noemi Lung, cealaltă 
medaliată a noastră ia C.M. 
Ceva mai apoi, Insă, eâ răs
pundea cu dezinvoltură între
bărilor de tot felul ale nume
roșilor ziariști, cu aceeași stă- 
plnire de sine dovedită în în
treaga zi de sîmbătă. cea mai 
importantă zi din cei 16 ani 
ai săi, cu siguranța cu care s-a 
îndreptat spre bloc-start, cînd 
la Madrid era ora 19,05 (20,05 
la București). „Am crezut tot 
timpul în victorie ! Dacă m-am 
temut de cineva T Poate doar 
de ...cronometru.
foarte mult, eram atit de a- 
proape de țel, prin rezultatele 
din ultimele două luni, incit a 
rata—",

A fost lungă conferința de 
presă. Ciad, In sfîrșit, ploieș- 
teanca a satisfăcut curiozita
tea tuturor, a alergat intr-un 
suflet spre tribună, acolo unde 
mica noastră delegație a pri
mit-o cu un entuziasm greu 
de redat In cuvinte, cu lacrimi 
de bucurie, pe prima campioa-

Otto la 100 m liber (54,73), a- 
semenea 
du-ne să 
caro sînt 
propo de 
daliată a 
învinsă de la 50 m liber, de
clara printre altele la conferin
ța de presă : „Nu poate mira 
pe nimeni că Tamara a fost 
capabilă să rămînă cea mâi 
rapidă înotătoare a lumii, cu 
un nou record mondial**.  Nu
mai cuvinte măgulitoare aiț a- 
vut și alți specialiști sau gaze
tari • din Franța sau Bulgaria, 
din Polonia sau Marea Brita- 
nie, din Elveția sau Ungaria, 
din atîtea alte țări.

Dar ce spune eroina reuniu
nii finale a Campionatelor Mon
diale T Ce spune antrenorul 
Mihail Golhe î Imediat după 
strălucita sa izbindă, Tamara 
avea ochii umezi de emoție, 
fiind sufocată, pur și simplu, 
de Îmbrățișările bunei saleprie-

către Flushing 
Statelor Unite, 
Marelui Siem, 
Edberg, Noah,

înotului româ- 
tribună, se afla 
și puternic, an- 

Gothe, omul 
tot timpul în

VARȘOVIA, 25 (Agerpres), 
Competiția internațională 
baschet pentru junioare de la 
Olsztyn (Polonia) a fost câști
gată de selecționata U.R.S.S., 
urmată în clasamentul final de 
echipele Bulgariei, României, 
Ungariei, R.P.D. Coreene, Ceho
slovaciei, Poloniei și Cubei.

Rezultatele înregistrate în ul
tima zi a turneului : Bulga
ria — Ungaria 74—62 (31—30) i 
U.R.S.S. — România 85—50 
(37—27) ; Cehoslovacia — Cuba 
90—72 (42—31), R.P.D. Coreea
nă — Polonia 105—84 (58—46).

C.E. DE ATLETISM
KJrmare lui oag I)

„O strlngere de mină 7“ Așa a intitulat explicația la această fotogra
fie un redactor al agenției A.P. la unul dintre cele mai importante 
meciuri din prima etapă a campionatului englez. Intre Arsenal si 
Manchester United (1—0). In stingă Nicholas (autorul singurului gol)
in luptă pentru balon cu Moran Telefoto: A.P. AGERPRES

Mitica Junghiatu (800 m). Vio
leta Beciea (800 m). Paula Ivan 
(1500 și 3000 m), Mihaela Po- 
găceanu (100 mg). Constantin 
Militaru (înălțime) și Nicol’eta 
Căruțașu (400 mg) 
dreptăți 
realizînd 
de care

Lotul

vor în- 
speranțele puse în ei, 

marile performanțe 
sînt capabili, 
nostru locuiește, 

preună cu toți ceilalți 
renți. în complexul de 
Athletendorf. al noului 
universitar, situat la 17 
stadionul Neckar. în 
tehnică ce a precedat debutul 
acestei ediții a Campionatelor 
Europene, s-a validat progra
mul reuniunilor zilnice, marți 
(n.r., azi), la ora 17,30 (ora 
Bucureștiului) urmind a se da 
primul Istart. în această zi vor 
intra tn concurs dintre repre
zentanții noștri Doina 
Mitica Junghiatu si 
Beclea (seriile probei 
m), Maricica Puică, 
Stănescu si Paula Ivan (3000 
m). Văii Ionesco (lungime) si 
Mihaela Loghin (greutate).

îm- 
concu- 
clădiri 
centra 
km de 
ședința

Melinte, 
Viorica 
de 800 

Mariana

turcia. A început o nouă e- 
dlțle a campionatului. Marea 
surpriză a fost furnizată de e- 
Chipa Trabzonspor, oare a În
vins cu 1—0 (1—0) pe Galatasa
ray, viitoarea adversară, in Cu
pa U.E.F.A., a Universității Cra
iova. Este prima înfrlngere a e- 
chlpei Galatasaray după 36 de 
etape 1 Singurul gol a fost mar
cat de Iskander, ta mln. 44. De 
notat că meciul s-a desfășurat 
la Sakarya, deoarece terenul din 
Istanbul a fost suspendat pe o 
etapă, ta urma unor manifes
tări nesportive, cu prilejul par
tidei din campionatul trecut, în
tre Galatasaray șl Kocaeii."

AUSTRIA (et. 7). F.C. 
Swarovski din Innsbruck 
nuă seria victoriilor. Ea 
pierdut nici un punct 
acum I în ultimul joc a 
cu' 4—1 de Sturm Graz. Și 
Viena manifestă o formă _____
a întrecut cu 4—0, în deplasare, 
pe Wiener Sport Klub, în timp 
ce F.C. Austria a cîștigat pe te
ren propriu intîlnirea cu First 
Viena (1—0). 'Alte rezultate: El- 
senstaat — Admira Wacker 2—0, 
Grazer A.K. — L.A.S.K. 1—4 1, 
Voest Linz W Austria Klagenfurt 
3—0. Pe primele locuri: F.C. Ty
rol 14 p, Rapid Viena, Austria 
Viena, L.A.S.K. toate cu cîte 10 
p; pe ultimele: 10—11. Admira 
Wacker șl Grazer A.K. cu cîte 
1 p, 12. Austria Klagenfurt 1 p.

Tyrol 
conți
nu a 

pină 
dispus 
Rapid 
bună:

UNGARIA (et. 2). Nu mal pu
țin de 6 echipe au pierdut cîte 
un punct în primele două etape. 
Rezultate: Siofok — Bekescsaba 
1—1. Debrețin — Ferencvaros 2—2, 
Videoton — Tatabanya 1—0, Ra- 
ba Eto GySr — Dunaujvaros 
1—1, Ujpesti Dozsa — Pees 1—0, 
Honved — Eger 0—0, Zalaeger
szeg — Vasas 0—1, M.T.K. — 
Szombathely 1—2. Pe primele 
locuri: Ferencvaros, Bekescsaba, 
Dunaujvaros, Ujpesti Dozsa, Ra- 
ba Eto GySr șl Sombathely, toa
te cu cțte * .................- "
M.T.K. șl 
0 P

3 p; pe ultimele: 15—16. 
Zalaegerszeg cu cîte

(et. 16). O singură ta- 
nici

SUEDIA
frîngere pe teren propriu,___
un scor egal. Iată rezultatele e- 
tapei: Oester — Haîmstad 6—1, 
Malmd — Kalmar 1—0, x I.F.K. 
GOteborg — Djurgaarden 3—0, 
Brage — Hammarby 3—1, Nor- 
rkaping — Oergryte 1—0. Meciul 
A.I.K. — Elfsborg a fost amî- 
nat pentru 18 septembrie. In cla
sament conduc Malmo F.F. și 
I.F.K. Goteborg, cu cîte 25 p; pe 
ultimul loc (12) aste Djurgaarden ... q

BULGARIA (et. 3). în clasa
ment conduce Sredeț, cu -6 p, ur
mată de Lokomotiv Plovdiv — 5 p 
și Vltoșa — 4 p.

Rezultate înregistrate în etapa 
a 3-a: Akademik — Lokomotiv

A început noul campionat 
al Angliei, sub bune auspi
cii : nici un incident ta cele 
cîteva zed de partide ale ce
lor patru divizii I s-au luat 
cele mal eficiente măsuri pen
tru a preveni acțiunile huli
ganice. Să enumerăm doar 
cîteva: trenurile care au
transportat suporterii au fost 
riguros controlate; tinerii sub 
influența alcoolului n-au avut 
acces pe stadioane; controale 
severe la intrarea pe stadioa
ne; aparatură modernă de 
supraveghere a atmosferei și 
manifestărilor acelora care se 
îndreptau spre tribune. Aces
tea sînt relatările Agenției 
France Presse, care-șl conti
nuă astfel comentariul: „Dacă 
lucrurile vor continua tot 
așa la 11 septembrie, la reu
niunea conducerii u.E.F.A„ 
care va avea loc la Praga, e 
posibil să se rediscute cazul 
echipelor engleze privind 
participarea, din anul viitor, 
In cupele europene".

în schimb, din Mexic ne-a 
venit o știre mal tristă. La 
derbyul campionatului mexi
can (etapa a 3-a) dintre e- 
chipele F.C. America și Gua
dalajara, la scorul de , 1—0 
pentru prima formație s-a 
produs o încăierare între ju
cători, arbitrul fiind nevoit 
să întrerupă meciul ta minu
tul 1B. Federația mexicană a 
fost intransigentă: a dictat 
măsuri drastice. Internaționa
lul Hemorslllo (F.C. America) 
a fost suspendat pe 12 etape, 
iar ceilalți 21 de jucători nu 
vor avea drept de joc, între 
două șl șase etape !

nă mondială a 
nesc. Acolo, în 
un bărbat înalt 
trend rul Mihail 
care a crezut 
marile resurse ale Tamarei. Și 
în 1977, anul începutului, și in 
acea perioadă de grea încer
care <jin toamna lui 1982 cină 
în toamna lui 1983, un an în
treg, cînd boala părea să frîn- 
gă un drum atît de promițător. 
„Am fost convins că va fi o 
mare sportivă". îl întrebăm i 
„Chiar ați crezut că va ajunge 
cea mai bună din lume ?“... 
„îmi amintesc că, nu cu mult 
timp in urmă, acasă la Tamara, 
tatăl său răspundea fără șo
văieli, chiar la o âsemenca în
trebare, cu credința in împli
nirea acestui vis. Cei de față, 
pină și fata lui, au zîmbit. Eu 
l-am aprobat, ce-i drept doar 
in gind...". Că excelentul t-elî- 
nician era foarte încrezător, 
știam bine. Un amănunt sem
nificativ : înainte de ora star
tului, in timp ce își cronome
tra eleva la încălzire, a ex
clamat la un moment dat : 
„Imnul nostru național va ră- 
suna azi, aici ! Sper că orga
nizatorii sînt pregătiți".

Pînă J 
mondial, 
înotat — 
pidă — 
ridicat la antrenamente mii șl 
mii de tone, ca un halterofil... 
Pentru că ea. o elevă din cla
sa a XI-a a unui liceu din 
orașul Ploiești, o fată d ntr-o 
familie muncitorească, cu alți 
trei copii, a visat să izbîn- 
dească. Si visul s-a transfor
mat tn realitate, într-o fru
moasă și sărbăto.nrească z de 
August 23 !

la obținerea titlului 
Tamara Costache a 

■ după o socoteală ră
pește 20 000 km., a

• TELEX 9 TELEX
ATLETISM Maratonul de la 

Rio de Janeiro a fost cîștigat 
de atletul brazilian Elol Schel- 
der, înregistrat pe 42.tiu km cu 
timpul de 2h 22:02. La r mmln 
cel mal bun timp — 2h 50:54 l-a 
realizat Liz McElhlnny (S.U.A.).

BASCHET S Campionatul Euro
pean de baschet pentru juniori, 
desfășurat ta diferite orașe din 
Austria, a fost cîștigat de selec
ționata Iugoslaviei, care a între
cut ta finală cu 111—87 echipa 
U.R.S.S. Pe locul trei s-a clasat 
formația Italiei.

CICLISM • Turul Olandei s-a 
încheiat la Gulpen cu victoria 
rutierului olandez Gerrie Knete- 
mann urmat în clasamentul fi
nal de coechipierii săi Gerrit Sol- 
leveld — la 9 sec. și Peter Pie- 
* la 27 sec. • După 16 e-

cursa internațională el
se desfășoară în S.U.A. 
să conducă francezul 
Hinault, urmat in cla- 
general de americanul 

‘ • la t :26 șl
Anderson

Ion OCHSENFELD

Plovdiv 1—2; Vltoșa — Dlmltrov- 
grad 4—1; Plrln — Slavia 1—0; 
Cernomoreț Varna — Beroe Stara 
Zagora 2—1; Trakla Plovdiv — 
Etir Ttrnovo 1—1; Spartak Varna
— Lokomotiv Sofia 2—1; Sredeț
— Botev Vrața 7—2.

• tn cadrul turneului interna
țional de la Zaragoza (Spania), 
echipa locală a învins cu 4—2 
(după executarea loviturilor de 
la 11 m) formația vest-germană 
F. C. Koln. La sfîrșitul timpului 
regulamentar de joc. scorul a fost 
egal: 1—1.

ters — 1 
tape, ta 
cllstă ce 
continuă 
Bernard 
samentul
Greg Lemond -r la 1 :26 șt aus- 
tralianu' Phil Anderson — la 
1:52.

HOCHEI PE GHEAȚA ta ora
șul Rosenheim a început tur
neul final al „Cupei campionilor 
europeni” Ia hochei pe gheață. 
In partida Inaugurală, echipa 
cehoslovacă Dukla Jlhlava a în
trecut cu scorul de 10—2 (4—1,
5— 0, I—1) formația franceză St. 
Gervais.

HOCHEI PF IARBA •» Intr-un — 
meci masculin disputat la. Mos
cova. selecționata U.R.S.S. a în
trecut cu 2—1 (0—0> formația R F 
Germania.

TENIS o In finala turneului 
Internațional de tenis de la Je
richo (S.U.A.) jucătorul ceho
slovac Ivan Lendl l-a întrecut cu
6— 2, 6—4 pe americanul John 
McEnroe.

VOLE*  q In continuarea tur
neului pe care-î întreprinde tn 
Franța, echipa masculină a Ceho
slovaciei a jucat la Montpellier 
eu selecționată țării-gazdă. Vo
leibaliștii •'•.anzezi au obținut 
victoria cil 3—0.


