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Șl MAREA• ••
Pe litoral, de la Constanța, 

ta Mangalia. Un itinerar ta 
care am intilnit numeroși spor
tivi, unii cu nume sonore, a- 
flali intr-o binemeritată pe
rioadă de refacere a forțelor, 
alții mai puțin cunoscuți, iar 
cei mai mulți, elevi partid- • 
panți la diferite tabere de vară. 
Ne-am oprit la cea de la Man
galia. Aici coboriseră de la 
munte tineri schiori din Cim- 
peni, Brașov, Predeal și alte 
centre. Ce fac in zilele de ca
niculă acești sportivi ai cres
telor 7 Sint in vacanță, intr-un 
obișnuit program de odihnă ? 
/„Nu ! E o tabără specială, ne-a 
explicat cel ce o coordonează, 
cunoscutul ■ antrenor brașovean 
Mihai Sulică, organizată anual 
de M.E.I. pentru elevi între 
14—17 ani, remarcați în con
cursurile alpine, de fond și 
biatlon. în această serie avem 
copii dintre cei mai buni in 
probele alpine, aflați de pe a- 
cum în atenția federației. în 
total, 435 de fete și băieți care 
și-au pus în gind să devină 
mari campioni, membri ai clu
burilor sportive școlare din 
Brașov, Predeal, Cîmpeni, Sf. 
Gheorghe și Ghcorgheni. Toți 
parcurg în aceste zile o inten
să perioadă de acumulări în 
vederea apropiatelor teste de 
control. Ce au făcut, de pildă, 
elevii noștri ieri ? Dimineața, 
ca de obicei, gimnastică de 
înviorare. Apoi, între orele 9 
și 12 — antrenamente pe ma
lul mării după programe adec
vate. După-amiază, pe terenu
rile complexului sportiv al Li
ceului industrial nr. 1, care ne 
asigură condiții corespunzătoa
re, începînd cu cazarea și ter- 
minînd cu sălile pentru acti-
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CANOTAJUL NOSTRU FEMININ S-A LANSAT
ÎN LUPTA PENTRU SUPREMAȚIA MONDIALĂ

La sosirea de la Nottingham, pe aeroportul Otopeni, lotul de canotaj fete al firii noastre, zimbitor ți 
destins, nu-și poate ascunde satisfacția unui bilanț excelent: trei medalii de aur, două de argint și 
una de bronz I Foto : A. D. NEAGU

Troian IOANIȚESCU

(Continuare in pag. 2-3)

La Campionatele Mondiale de 
la Nottingham, 
sfîrșltul ” '' 
canotajul 
recoltînd 
de trofee 
de argint _ ______ ______ , _
înregistrat cea mal bună com
portare din Întreaga sa istorie, 
doborind net recordul anterior 
stabilit cu numai un an înain-

SATISFACȚIA

O imagine apărută in cotidia
nul spaniol „AS“, in multe alte 
publicații: pe cea mai înaltă 
treaptă a podiumului de pre
miere la C.M., românca 
Tamara Costache, cu trofeele 
decernate primei campioane 
mondiale in proba de 50 m liber

„INTERNAȚIONALELE"
DE LUPTE LIBERE

ALE ROMÂNIEI
Simbătă șl duminică, la sala 

Floreasca din Capitală, va *- 
vea loc tradiționala competiție 
de lupte libere Campionatele 
internaționale ale României. La 
aceste întreceri și-au anunțat, 

•pînă in prezent, , participarea 
concurent! din Bulgaria, Cuba, 
R.D. Germană, Iugoslavia. Po
lonia șt firește. România (ea 
mai- multi sportivi la fiecare 
categorie de greutate).

„Cupa Tolnfa" ia ciclism

0 NOUA ETAPA
ANIMATA

Încheiate la 
săptămînii trecute, 
feminin românesc, 

un număr substanțial 
(3 medalii de aur, 2 
si una de bronz) a

TUTUROR...
Luni după-amiază, Tamara 

Costache, prima campioană 
mondială a natației românești și 
Noeml Lung, cealaltă medaliată 
a noastră la marea întrecere 
din Spania, se înapoiau în 
patrie împreună eu alte trei 
înotătoare și cu antrenorii lor. 
Mica noastră delegație se În
torcea cu fruntea sus de la o 
competiție de o amploare deo
sebită: locul șase în clasamen
tul feminin general pe puncte, 
înaintea reprezentativelor unor 
țări cu o veche tradiție în a- 
cest sport !

După primirea călduroasă de 
luni, a urmat marți "diminea.ță 
un alt moment emoționant : 
conducerea Consiliului Național 
pentru Educație Fizică si Sport 
ie-a felicitat pe cele două me
daliate și pe antrenorii lor, 
Mihail Golhe și Gheorghe 
Dimcca. Pentru performanțele 
lor, ou un puternic ecou in 
întreaga lume a natației, Tama
ra Costache Noemi Lung an 
fost distinse cu titlul de 
„Maestru Internațional al 
Sportului* iar antrenorul 
ploieștean M. Gothe l-a primit 
pe cel de „Antrenor Emerit* 
(tehnicianul din Baia Mare deți
ne de mal mult timp acest 
titlu de onoare). O binemeritată

te la Malines, In Belgia (1 aur, 
4 argint, 2 bronz). In felul a- 
cesta. distanța de lider (cano
toarele dn R.D. Germană, tot 
cu 3 aur, 2 argint șt un bronz, 
cu o prioritate conferită doar 
de faptul că au fost obținute 
integral în probe olimpice, ele 
neparticipînd la simplu — cate
goria ușoară) a scăzut pină a- 
proăpe de punctul zero. Altfel 
spus, ascensiunea sportivelor 
noastre a înlăturat concurenta 
out-sideri!or tradiționali (re
prezentantele U.R.S.S. și Bul
gariei), prefigurînd o luptă as
pră, în doi, pentru supremația 
mondială. Antrenorul principal 
Ion Boicu (ceilalți component! 
ai colectivului tehnic. Doina 
Băiașa, Ladislau Folvari, Horia 
Constantinescu) explică astfel 
vizibilul salt calitativ înregis
trat : „A crescut simțitor gra
dul de conștientizare al tuturor 
sportivelor în procesul de an
trenament Viața extrasporfivă, 
exemplară, a fost subordonată 
graficului impus de atingerea

formei sportive ideale. Ia mo
mentul oportun. Sprijinul fac
torilor implicați, C.N.K.F.S., 

-Centrul de cercetări și eel de 
medicină, federația de specia
litate a fost concret sl compe
tent".

Iată si o sumară „radiogra
fie" a echipajelor noastre, în 
viitoarea curselor de pe lacul 
Holme Pierrepont :

VISLE. Simpla — categoria 
așoară (pînă la 59 kg). Invă- 
țind din lecția calificărilor, dnd 
și-a subestimat adversarele, 
crezînd că poate zburda după 
plac, Maria Sava („argint" ta 
ediția trecută) a făcut, in fi
nală, o cursă tactică bine do
zată, lmpuntndu-șl maturitatea 
sa reală si nedezmințita-i per
severență.

2 vîsle. EHsabeta Lipă, Vero
nica Cogeanu au dat impresia

Ion CUPEN

(Continuare ta pag. 2-3)

Geo RAEȚCH1

(Continuare >■ pag 2-3)

C. E. de atletism de la Stuttgart -

STUTTGART, 2S (prin tele
fon). Cea de-a 14-a ediție a 
Campionatelor Europene de 
atletism a început marți aid, 
cei mai buni atleți șl atlete 
de pe bătrinul continent po
posind acum pentru prima dată 
la o asemenea competiție or
ganizată în R.F. Germania. Lo
cul de întilnire : Neckarstadion 
unde, pină duminică, miile de 
spectatori vor asista la dispute 
deosebit de .echilibrate si de 
înalt nivel. încununate. con
form programului, cu 43 de fi
nale (24 în probele masculine

Si 19 in cele feminine) și, con
form așteptărilor, cu multe re
zultate de valoare mondială. 
Referindu-ne la finale, să pre
cizăm de la începutul acestei 
prime corespondente că datori
tă numărului mare de Înscrieri 
in proba feminină de 3000 m. 
o hotărâre de ultimă oră a di
rectoratului de concurs a sta
bilit ca această probă să se

Romeo VILARA

(Continuare în pag a t-a)

PLOIEȘTI 24 (prin telefon). 
Cea de a doua etapă a cursei 
cicliste internaționale „Cupa 
Voința", competiție ce se desfă
șoară in aceste zile pe șoseta 
din Împrejurimile municipiului 
Ploiești, și-a derulat ieri etapa 
a doua s Mizil — Buzău —• 
Cislău — Vălenii de Munte — 
Ploiești, 15S km.

După startul tehnip, dat din 
fața Palatului Culturii, se ru
lează liniștit și, la dțiva km de 
la plecare, încep acțiunile pen
tru desprindere. Una dintre 
ele, avînd ca protagoniști 4 • ci
cliști, pare a avea sorți du 
izHndă. Din pluton pleacă Cc. 
Neagoe (Lot), J. Grossmann 
(Cottbus), T. Mielens (A.S.KJ 
si Gh. Kleinpeter (Voința 
Arad) care, priviți cu indife
rență de pluton, se detașează 
văzind cu ochii și vor avea. Ia 
km 20, un avans de 1:20, iar la 
km 40 — 2 min. Ruiind 
constant, cu aproape 45 km la 
oră, cei patru devansează 
plutonul la km 54 — dnd ne 
oprim să cronometrăm diferența 
— cu 5 minute! Alertat de a- 
cest avans, care Începuse să 
devină neliniștitor, plutonul sa 
pune pe fugă șl — profitînd de 
oboseala si neînțelegerile celor 
din față — la intrarea ta 
Cialău (km 70) fugarii stat 
prinși (Plnă atunci, sprintul de 
la Buzău revenise lui Kleinpe
ter, urmat de Neagoe și 
Grossmann, iar cățăra rea de la 
Ciuta lui Mielens, secundat da 
Neagoe si Kleinpeter). Se ru
lează liniștit, în continuare, 
pînă la km 100, dnd din 
pluton se desprinde solitar V. 
Apostol (Dinamo), care cîștigi 

Mihail BARBULESCU — coresp.

(Continuare in pag. 2-3)

La Campionatele Europene de volei pentru juniori

ECHIPELE ROMÂNIEI, PRINTRE PROTAGONISTE
Una din cele mai valoroase edi

ții — a 10-a — ale C.E. de volei 
pentru juniori, încheiată dumi
nică seara în Bulgaria, a avut 
printre protagoniste și echipele 
României. Se cuvine să subli
niem încă o dată — cînd revenim 
cu ultimele rezultate și cîteva 
considerațiuni — remarcabila 
ascensiune a echipei noastre 
masculine in ierarhia continen
tală. Poziția a doua, pe care a 
urcat voleiul nostru juvenil 
masculin — cea mai bună din is
toria participării la competiție — 
este realmente valoroasă, avînd 
in vedere tăria competitoarelor 
și ne dă speranța unui reviri
ment apropiat și la nivelul națio
nalei de seniori. La acest verita
bil succes și-au adus contribuția, 
în egală măsură, buna pregă
tire asigurata lotului de antre
norii C. Oros și D. Lăzărcscu (a- 
cesta din urmă desfășurând o 
migăloasă si prețioasă analiză a 
adversarilor, ceea ce a servit la 
buna 
partide), 
strictă 
unanim 
stilul dc joc variat și specta
culos, prin care echipa și-a 
atras sufragiile specialiștilor 
prezențl și ale spectatorilor.

Intr-adevăr, in pofida unor 
momente de relaxare, care au 
pus-o uneori in dificultate și 
împotriva cărora trebuie acțio
nat în continuare, reprezenta
tiva României a etalat un 
registru mai bogat dc combi
nații, desfășurate pe toată lun
gimea fiicului. Meritul revine 
atit jucătorilor cu preluare 
exactă, cit și ridicătorului I’ă- 
durețu, celor doi „cer.trili* 
talentați (Șoica și Rotar), alți 
doi (Radulescu și Ferarir • - 4

pregătire 
intr-un 

ordine si 
acceptat.

a fiecărei 
climat de 

disciplină 
precum și

Lotul voleibaliștilor noștri juniori, vicecampioni europeni, ta 
sosirea în țară Foto: A. D. NEAGU

premiat drept cel mai complet 
jucător) puțind Îndeplini șj ei 
această dificilă misiune, precum 
și unui trăgător (Drăgușia) care 
a impresionat prin detentă și 
forța loviturii de atac. Să 
notăm, totodată, blocajul atent 
si mobil, ca si apărarea în linia 
a doua, mai eficientă decît au 
prezentat In ultima vreme alte 
echipe românești de Juniori, 
tineret sau seniori. La efortul 
echipei în momentele grele s-au 
integrat ...................... ..
posturi 
Drăghici, 
Szilagyi (cel mai tlnăr — Feru — 
fiind folosit numai în grupa 
preliminară). Dacă si concen
trarea in unele partide ar fi 
fost constantă, prestația echipei 
ar fi avut cele superioare.

destul de bine pe 
rezervele Schoberl, 

Mărginean, Nica si

Dintre celelalte fruntașe, •- 
chipa Bulgariei, campioană euro
peană, s-a remarcat prlntr-o 
combativitate deosebită (spriji
nită substanțial si de un publta 
neobosit) șl a scos în față ua 
jucător, Naîdenov, irezistibil ia 
atac (a primit cupa pentru cei 
mal bun trăgător); cea a R.K 
Germania, printr-o spectacu
loasă apărare în linia a donat 
cea a Olandei, printr-o exce
lentă selecție șl prin tinerețe, 
cu un jucător de talie interna
țională — Ron Zwerver. Sub 
cota așteptărilor — echipa 
U.R.S.S., care pierde pentru 
prima oară titlul si cea a

Aurelian BREBEANU

(Continuare in pag. 2-3)



LOTURILE D1VI7I0NAREL0B HMM A PHTRU NOUL CAMPIONAT DL HANDBAL
Mîine, 12 dintre cele mai bune formații ale handbalului nostru 

feminin iau startul celei de a 29-a ediții a Campionatului Diviziei 
A. Vi prezentăm loturile echipelor.

ȘTHNJA BACĂU
Antrenori : Alexandru Mengoni 

fi Costel Petrea. Lotul Oe Juca- 
toare: Ioana vasllca 11 de ani. 
1,73 m tnaițlme Angela Brlndu- 
șolu (21. 1,76 m), Alice Unim (36, 
L77 m), Eugenia Jitaru (17, L.T1 
m) — portari; Laurlca Lunca (28, 
1,73 ■: ■ “—■ • *'

tina Anton (21, 1,65 m), Carmen 
Chlvărar (23, 1,73 m), Carmen 
Vlăduț (18, 1,76 m), Gabriela 
Barzu (22, 1,75 m). Georgeta Ral- 
cu (20, 1,70 m), Ioana Keller — 
1JB m), Simona (Dumitru 
1,03 m), Geta Stoenescu <35, 
m), Mirela Scrldon (19, 1,67 
— jucătoare de cîmp.

CS.M. SF. GHEORGHE
Antrenori :Ioan Vlădescu șl E- 

eaterlna Marian. Lotul de jucă
toare: Olga Jakabos 22 de ani, 

m înălțime, Iolam" GyOrgy 
1,74 m), Marla Florea (30, 
m) — portari; Anamaria Ja- 
(20, 1,73 mi), Nlculina Vișan 

1,63 m), Valeria Copacz (32, 
m), Elena Ghețu (24, 1,73 m), 

Kinga Laszlo (23, 1,75 m), Ga
briela Dobrln 09, 1.70 m), Eva 
luga (21, 1,75 m), Eva Andor (24, 
1,71 m), Anamaria Nagy (21, 1,74 
m), Victoria Mllincianu (23, 1,80 
m), Maria Paul-Furtună (36, 1,80 
m), Nadia Cutâna ' (24, 1,68 m). 
Anca Nlță (10, 1,79 m), Izabela 
Savuly (18, 1,66 m), Maria Ble- 
nesl (19, 1,80 m) — jucătoare de 
ctmp.
CONSTRUCTORUL BAIA MARE

Antrenori: Gavril Mureșan șl 
Constantin Nlca. Lotul de jucă
toare: Llvla Pop 25 de ani, 1,76 
m înălțime, Ana Semerean (27, 
1,78 m), Daniela Mureșan (18,
1,75 mi) — portari; Marla Pop (19, 
1,83 m), Mariana Stan (23, 1,69 
m), Aida Zălăngloiu 0«, 1.67 m), 
Ileana Păcurar (29, LM m). Lă
crămioara Lazăr (11, 1,75 m), A- 
driana Lupu (24, 1,72 m), Euge
nia Pop (23, 1,63 m), Angela Mu
reșan (22, 1,68 m), Maria Cioată 
(20, 1,76 m), Aneta Bujor 
1,71 m), Borina David O*, 
m). Mariana Ulld (21, 1,68 m), 
Maria Pocenuc (20, 1,67 m), Ma
riana Boca 08, 1,78 m), Monica 
Mitre. 08, 1,72 m) — jucătoare 
de ctmp.

an), Adriana Bărbat (29, 1^6 m), 
ZMa Blro (36, 1,95 m), Eva 
Mozsi (25. 1,71 m), Elena Strola 
(23, 1,74 m). Carmen Bartha (25, 

m), Erika Hegeduș CM, 1,78 
m). Estera Laszlo (26, 1.77 m), 
■va Szanto (20, 1.79 m), Mioara 
Catană (20, l.TB m), EUsabeta 
GOdri (19, 1.74 m), Gabriela Flo- 
rea P9, 1,74 m), Andreea Blro 
(17, l,7t m) Maria Avram (23, 
1,75 m) Ttoia Kozrrri (22, 1,78 
m), Corina Mușat (21, 1,72 m) — 
jucătoare de cîmp.

CONFECȚIA BUCUREȘTI
Antrenori: Vasile Mărgulescu șl 

Constantina Pițigoi. Lotul de ju
cătoare: Florlca Iliescu 29 de ani, 
1,63 m înălțime, Maria Ton (22,
1.75 m) Florica Iosifescu (32,
1.76 m) — portari; Virginia Con-
stantânescu (34, 1,69 m), 
Grigoraș (32, 1,78 m), Maria 
rediuc-Mălureanu (36, 1,76 
Victoria Amarandel (31, 1,77 
Uliana Panțeru (18, 1,76 m), 
briela Costea (19, 1,76 m), 
sillna Nuțu (30, 1,70 m), 
geta Constantinescu (32, 1,67 m), 
Marusia Arvatu (21, 1,62 m), Doi
na Stoica (22, 1,54 m), Liliana
Hăvirneanu (21, 1,70 m), Mariana 
Petrescu ' 
bel (21, 
(19, 1,69 
(M, 1,61
(22, 1,78
ctmp.
C.S.M. INDEPENDENȚA SIBIU
Antrenori: Lucian Albu și Nl- 

eolae Matelaș. Lotul de Jucătoa
re: Simona Florea Bădianu 23 de 
ani, 1,73 m înălțime, Gabriela Mi
tre (18, 1,79 m), Monica Petrașcu 
(19, 1,80 m) — portari: Anamaria 
Gross (18, 1,67 m), Marla Maca- 
rie-Rău (27, 1,66 m), Mihaela Ur
sula Altețeanu (19, 1,69 m), Ele
na Coșulțchl (25, 1,67 m), Came
lia Llvla Stroia (21, 1,78 m), Si
mona Căpățină (20, 1,78 m), Flo
rina Dumitrescu (1J. 1,81 m),Ma- 
rioara Hoffner-Hamza, (26, 1,70 
m), Renale Klein-Schur (23, 1,70 
m), Ana Mohanu (23. 1,71 m), 
Daniela Brănuț P9, 1,78 m), Fe
licia Ciontea (20, 1,67 m), Susa- 
na Melster-Mdller (20, 1,67 m) — 
jucătoare de cîmp.
TEXTILA DOROBANȚUL PLOIEȘTI 

Antrenori * —*------ * ‘ ‘
Hoffman.
Daniela 
1,79 m 
(19, 1,74 
(18, LT1 , . _
m) — portari: Elena Mocanu (24, 
1.84 m), Simona Curea (20, 1,78 

• ir«>. Anca Molse (22, 1,78 m), Mar
gareta Bănică (25, 1,66 m), Cris-

Trecem de Mărășești — ve
nim eu un autoturism dinspre 
centrul Moldovei — și nu du
pă multă vreme placa indi
catoare de pe marginea șose
le! ne anunță că intrăm în 
municipiul Focșani. In dru
mul spre București, ne oprim 
la’ bazele sportive Întâlnite In 
drum, să vedem cum arată.

Primul popas — la Stadio
nul .23 August", chiar la in
trarea în municipiul de re
ședință al județului “ 
N-avem deloc im
presia că ne aflăm 
pe o bază bine în
treținută, care folo
sește, in prindpal, 
tocmai pregătirii 
Suprafața de bitum __ __ _
trare, degradată, prin care a 
răsărit iarba, care, necosită, 
a năpădit șl alte zone. Groa
pa de sărituri, tristă, săracă 
in nisip șl eu o margine de 
sdndură „mlncată". Pe a- 
locurl, in preajma intrării, 
resturi de fiare vechi (bare 
contorsionate, un tăvălug 
ș.a.). StadlonuL printre pri
mele din oraș, ar merita o 
atenție pe măsură.

Nu prea departe, Liceul d« 
matematică-fizlcă „Al. I. Cu
za". Două terenuri de bas
chet, care arată bine; vopsi
te, marcate (păcat că plasele 
coșurilor sint in mare sufe
rință). Alături, un altul care 
nu se bucură de aceeași a- 
tenție. De ce oare 7 Urmă
toarea vizită o facem tot la 
o unitate de invățămlnt, de 
astă dată la Liceul Industrial 
nr. 1. N-are cum să-ți placă 
ceea ce vezi aid. Un teren 
de fotbal lăsat „cum o fi", 
cu buruieni și denivelări eu

douâ 
din ai 
mari 
teren i 
eu o cealalt 
mal v 
săMi de 
pentru 
tru ee 

-Ten 
tu tur’ 
trarea 
al ora 
puțin

(25, 
(17. 
1,68 m)

- portari; Doina Crișan 
m), Gheorghița Oprea 
m), rebela Oanea 
Tatiana AUenel

Vadllca Dobre Sevastlța Grlgore 
Cristina Rusu (23, 

Adriana Stane.Iu (25,
Aura Grlndeanu (37, 1,72 
na Vaslle (26, 1,67 m).

m).
m), Mariana Tlrcă (34, 1,74 
Georgeta Cervenciuc-Voinea 
1.70 m). Elena Nlțolu (25, 
m), FHoftela Danllof (27, 1,69 

_ , Adriana Popa (26, 1.66 m), 
Marllena Petrea (25, 1,63 m), Ma- 
rilena Bratu (20, 1,75 m), Lldia
Butnărașu (19. 1,80 m), Eva Dar- 
vaș 20, 1.81 m). Camelia Lecu-
șanu (17. 1,79 m), Carmen Co- 
mănescu (18. 165 m) — jucă
toare de ctmp.

RULMENTUL BRAȘOV
Antrenori: Remus Drăgănescu 

și Mircea Bucă. Lotul de Jucă
toare: Anca Căprara 80 de ani, 

n» Înălțime, Gabriela Roșea 
1,78 m). Ileana Malorescu

1,74 m) — portari; Manuela 
(34. 1.75 m). Irina Călin (23, 

.... m). Adina BM (28, 1,70 m), 
Cristina Tache (25. 1,78 m), Ga
briela Blazlnovtts (21, 1,81 m),
Tatiana Beschi (27, 1,70 m), Nl- 
coleta Boriceanu (19, 1.78 m), Ri- 
bana Oancea (19, 1,73 m), Enlko 
Demeter (22. 1.74 m). Rodlca Ma
rian (30. L63 m). Alina Știrbu
(19 1.83 m), Minaela Constantl-
nescu (18, 1.78 m). Adina Ion (17, .
1A2 m). Daniela Doboș (19, 1,73 m), Ramona Greavu (21, 1,70 m), 
Cornelia Blolan (21. 1.73 m) — 
jucătoare de ctrm.

CHIMISTUL RM. V1LCEA
Antrenor : Constantin Muscalu. 
Lotul de Jucătoare: Doina Ro- 

deanu 26 de ani. 1.78 m înălțime, 
Carmen Moldovan (19, LW m), 
Cristina Rouă (28. 1,74 m). Cris- 
ttna Lazăr (24, 1,73 m) — por
tari: Maria Verigeanu (27. 1,71 
m). Bdit TOrBk (22, 1.79 m), De- 
nlsa Romete (20, 1.64 m), Lilia
na Bloju (19, 1,79 m). Anca Pes
triții (19. 1.74 m) Elena Tonescn 
(26. 1,72 m). Maria Petre (26, 
1,75 m) Rodica Pestrea (29, 1,65 
m), Felicia Tipi (29, 1A4 m), Nl- 
coleta Petre (22 1.71 m), Gabrie
la Tvănoiu (19. L75 mi. Adriana 
Călin ras 1.79 ml — ine&toare de 
ctmp.

m)

1,07

RAPID BUCUREȘTI
Antrenori: Tfberiu MII ea

Constantin Rizescu. Lotul de 
cătoare: Ana Moldovan 23 de 
1,73 Înălțime, Stela Rupă

Șl ju-
tari:

<»».

_ ____ ... .. Mihaela
Petre (25, 1,55 na), Marînela Dol- 
du (1>, m), Sultana Alaco-
boale (20, 1,62 m), Daniela Si- mlon 08. 1,73 m) — jucătoare de 
cîmp.

HIDROTEHNICA CONSTANȚA
Antrenori: Lucian Rlșniță și

Codruț Hanganu. totul de jucă
toare: Viorica Ionică 31 de ani, 
1,73 si Înălțime, Cornelia Rădă- 
șanu (21, 1,73 m), Elisabeta Ro
șu (18, 1,73 m) — portari; Lari
sa Cazacu (29, 1.75 m), Lidla Ca- 
rapetru (27, 1,69 m), Irina Cămui 

m). Teodora Mlhăllescu 
m). Daniela Alexandru 
m). Aurelia Sanda (27, 
Gabriela Piriianu (20, 

Aurica Terzl-Matarangă 
m), Nlcoleta Roșea (18, 
Elena Roșu (27, 1,71 m), 

Slmona Manea (19, 1,75 m), Este
ra Carapetru (18, 1,68 m), Geor
geta Motoșcă (22, 1,66 m). Va
lentina Zapls (18, 1,68 m), Danie
la Constantin (18. 1.80 m) — ju
cătoare de ctmp.

TEROM IAȘI
Antrenori: Cornel Băduleseu și 

Mircea Pop. Lotul de jucătoare: 
Cornelia Rădășanu 21 de ani, 1,74 
m înălțime. Elena Roșu (27, 1,73 
m6, Gicuța Luncanu (18, 1,76 m) 
— portari; Lăcrămioara Alexescu 
(19, 1,71 m), Lenuța Prundeanu 
(28, 1.60 m>. Angelica Anton ***" 
1,78 m), Rodlca Covaliuc 
1,68 m). Angela Haidău (23, 
m), Gabriela Horga (20, 1,80 
Corina Nlsipeanu (20, 1,66
Valentina Cozma (23, 1,77 
Aspazia Cretan (20, 1,73 m), 
dița Oneț (23, 1.76 m), Gabriela 
Condrea (18, 1.68 m), Beatrice 
Duca (18, 11.80 m), Mihaela Che- 
laru (18, 1,68 m), Cristina Spă- 
tarin (20. 1.77 m) — Jucătoare de 
ctmp.
MUREȘUL IMATEX TG. MUREȘ
Antrenori: Eugen Bartha și Va

lentin Pop. Lotul de Jucătoare: 
Ana Mocean 31 de ani, 1,72 m 
Înălțime. Angela Bloj (28. 1,78
m) Virginia Borda (25, 1,78 m), 
Emese Kiss (12 1,74 m) — por- 

Mari» Buciumau (29, 1,72

„CUPA CRESTEI FAGARAȘULUI“

REMARCABIL
A Intrat in tradiție ea, pe 

Ungă alte numeroase concursuri 
de turism montan organizate 
la nivelul județului Sibiu, cel 
organizat de cercul „Veniți cu 
noi“, de pe lingă asociația spor
tivă Carpați Mîrșa ți dotat cu 
„Cupa Crestei Făgărașului**, să 
se bucure de un frumos succes. 
Așa se face că la această a 
IV-a ediție, desfășurată zilele 
trecute in cinstea Zilei de 23 
August, la start au fost pre
zente un număr de 28 de echi
paje reprezentând 14 cluburi si 
cercuri de turism montan din 
Brașov („Liliecii** si „Miez de 
munte**); Medias (,.Adonis" și 
„Ttrnava"); Cisnădle („Măgu
ra") și Sibiu („Sibiensis", „Gen- 
țiana". ..Drumețul". „Alpin

kab 
(28, 
1,68

Vrancea.

Rodica 
Se
ni), 
m), 
Ga- 
Va- 

Geor-

atleților. 
de la in-

(25, 1,70 m), Ileana Com- 
1,80 m), Sorina Arvatu 
m), Rodlca Gavrlloae 
m), Liliana Murărașu 
m) — jucătoare de

io n Nicolae șl Artur 
. Lotul de Jucătoare i 
Avramescu 26 de ani, 
Înălțime, Corina Tincu 
m), Cornelia Clucardel 

m). Ana Florea (18, L78

UN SUCCES

AL TURISMULUI MONTAN
dub", „Excelsior", „Temerarii", 
„Aa. Pro", „Oncești", șl „Cln- 
drelul").

Desfășurată Intr-o nouă for
mulă, ediția din acest an a 
oferit concurențelor o probă de 
teren (parcurgerea traseului : 
comuna Turnu Roșu, Chica Fe
deleșului. Vlrful Tătara, Virful 
Moașa, Vlrful Suni, Lacul 
Avrig, cabana Bărcadu, cabana 
Poiana Neamțului), o probă de 
prim-ajutor sanitar, una de 
alpinism, alta de orientare cu 
busola, o probă teoretică (cu 10 
Întrebări pe teme de cunoștințe 
despre turism), iar in final o 
probă artistică.

„A fost • acțiune reușită, a- 
firma secretarul asociației spor
tive Carpați Mîrșa. Mircea

Simulenciu, soldată eu.„ petre
cerea a două frumoase zile de 
turism montan în aerul curat 
al munților noștri".

Să recapitulăm, în final, lista 
celor care au urcat pe podiumul 
de premiere. Pe primiil loc s-a 
situat echipajul „Excelsior**, de 
pe Ungă Direcția județeană de 
poștă Sibiu, care a realizat 1425 
JL, fiind urmat de „Alpin club**
— Independența Sibiu, cu 1418 
puncte, la egalitate cu echipajul 
„Adonis" — Automecanica Me
diaș. în proba specială de orien
tare cu busola, pe primele trei 
locuri s-au clasat : 1. „Oncești"
— O.J.T. Sibiu, 2. „Excelsior", 
3, „Cindrelul" — A.S.A. Sibiu.

Hie IONESCU, coresp.

(18,
1,80

1

CANOTAJUL NOSTRU FEMININ
(Urmare din pag. 1)

că dacă traseul ar fi măsurat 
doar 100 de metri mai mult, 
finișul lor n-ar mai fi putut 
fi contracarat. Fiind un cuplu 
recent format, procesul de su
dură continuă. Pentru C.M. *87, 
de la Copenhaga, „argintul" nu 
va. mai fi de-ajuns.

4 vîsle. (Titie Iordache, Ani- 
șoara Sorohan, Doina Ciucanu, 
Anișoara Bălan). La 1300 de 
metri de la start a fost înghițit 
de pluton, Intrurit Anișoara 
Bălan a avut ghinionul să sca
pe minerul unei vîsle. Terțetul 
s-a mobilizat. însă, exemplar, 
recuperind, apoi ferm, reinsta- 
lîndu-se, nu după puține efor
turi, pe cuvenita poziție a doua.

Simplu. Poate cea mai sigură 
(teoretic) „medalie de aur", 
Marioara Popescu a capotat, 
fiind (culmea ironiei I), singu
ra noastră reprezentantă care 
n-a urcat nici măcar pe po
dium. Toate antecedentele o 
recomandau drept marea favo
rită : numai victorii la cele trei 
adversare care au devansat-o 
în finală, atât în regatele in
ternaționale ale sezonului, rit 
și în seriile și semifinalele 
C.M. 1 De altfel, ea a condus 
si 1200 de metri din cei 2000 ai 
finalei, rind un puseu dureros 
a blocat-o. dimlnuindu-i stro- 
ckul

RAME. 2 f.c. Olga Homeghi, 
Rodi ca Arba, deși un cuplu 
nou, s-a dovedit perfect asam
blat. Cursa lor a fost tehnică,

in forță, o mare putere 
concentrare sl o totală 
au suflat in „pânzele" 
ambarcațli suverane.

4+1 (Lucia Toader, ___
Stoean, Mariana Trațcă, Doina 
Bălan, Viorica loja). Un echipaj 
tânăr, motivat perfect de o 
imensă dorință de afirmare. 
N-a făcut decît să confirme, 
prin aurul obținut, întâietatea 
instaurată pe parcursul regate
lor internaționale premergătoare 
Campionatelor Mondiale.

8+L (Mihaela Armășescu, 
Cornelia Diaconescu, Carolina 
Matei, Adriana Chelariu, Vio
rica Necula, Li via Tieanu, Flo- 
rica Lavric, Herta Aniț'aș, Mai. 
riana Dorobanțul Echipajul a* 
plătit tribut slabului calendar 
competițional. Fără rutina ma
rilor regate internaționale, a

de 
dăruire 
acestei

Chir»

acuzat un vizibil trac la start, 
pe care l-a și ratat, 
ultimul. Și-a revenit 
curs, terminînd pe o 
poziție a treia.

Cine poate fi mai .
țită decît Rodica Arba, spor
tiva aflată in posesia a două 
medalii de aur, Ia două cam
pionate mondiale succesive, să 
tragă concluziile acestor în
semnări ; „Se poale vorbi acum 
clar- de existența unei școli 
românești in canotajul femi
nin. Sporul de medalii, pe 
distanța unui singur an, in 
condițiile retragerii a trei mari 
campioane — Răcilă, 
Fricioiu — înlocuite imediat și 
cu deplin succes de trei ju
nioare — Ciucanu, Necula, 
Anițas — mă îndrituiesc lă 
afirm acest lucru'*.

pierind 
pe ■ par- 

onorabilă

îndreptă-

Florea,

ADMINISTRAȚIA OF STAT LOTO PRONOSPORT INFORMEAZĂ
CIȘT1GUR1LE CONCURSULUI 

PRONOSPORT DIN 24 AUGUST 
1986. Cat. 1 (13 rezultate) : 5
variante 25% a 19.310 lei; Cat. 
* (12 rezultate) : 9 variante 100%
a 2.541 lei șl 192 variante 25% a 
635 lei; Cat. 3 
variante 100% 
variante a 76

(11 rezultate) : 104 
a 306 lei sl 2.740 
lei.

15,50. Transmiterea 
tragerii se va face 
programul I, la ora 
rele extrase vor fi 
te. de asemenea, la 
programul H, la ora 23 pe pro
gramul I, precum șl milne dimi
neață. in reluare, la ora 8,55, tot 
pe programul I.

desfășurării 
la radio, pe 
16,15. Nume- 
radlodlfuza- 
ora 18,55 pe

■ Tragerea obișnuită PRONO- 
EXPRES de astăzi, miercuri 27 
august, va avea loc tn București, 
în sala clubului din str. Doam
nei nr. 2, cu începere de la ora

■ / '

• ASTAZI șl MIINE, sînt ulti
mele zile pentru procurarea bi
letelor la tragerea obișnuită 
LOTO de vineri, 29 august. Nu 
uitați, deci, să vă procurați bi
lete la această tragere, care este,

Pe circuitul din cartierul Ber- 
cenl s-au Încheiat recent Între
cerile competiției de ciclism pe 
etape „Cupa Municipiului Bucu
rești". Etapa a treia, ultima, 
nu a adus modificări în clasa
mentele generale.

Seniorii au parcurs 16 ture, 
însumind 40 km. După ee au 
punctat M. Mărginean (Steaua), 
L Schneider (Dinamo) și Gh. 
Lăutaru (Dinamo), din turul 
opt a adunat puncte prețioase 
OL Celea (Steaua). Cu poziția 
amenințată in clasamentul ge
neral, Gh. Nefliu (Steaua) a 
revenit ți șl-a adjudecat pe 
merit victoria finală in com
petiție. Clasament etapă : 1. OL 
Celea 38 p, 2. Gh. Nefliu 35 p, 
3. M. Mărginean 31 p, 4. Gh. 
Lăutaru (Dinamo) 22 p. 8. L

Schneider 19 p, 8. Oct. Tudo- 
rache (Steaua) 14 p. Clasament 
general : 1. Gh. Nefliu 82 p, 2. 
OL Celea 80 p, 3. M. Mărgi-Ol. Celea 
nean 46 p.

Juniorii 
tre Șanta 
decis să 
parcursul 
a-și adjudeca victoria, el reu
șind _ o performanță excelentă 
— câștigarea a 13 din cele 15 
sprinturi, cu un punctaj re
cord : 65 p. Clasament etapă : 
1. P. Șanta 65 p, 2. M. Voi- 
noiu (CSȘ 1) 17 p, 3. S. Mol- 
doveanu (STIROM) 10 p, 4. Em. 
Panache (Voința) 10 p, 5. N. 
Pătrașcu (CSȘ 1) 10 p, 6.
M. Mihai (CSS 2) 10 p. Cla
sament general : 1. P. Șanta
158 p, 2. N. Pătrașcu 72 p, ‘ 
S. Moldoveanu 35 p.

ETAPĂ ANIMATĂ ÎN
(Urmare din pag. 1)

sprintul din Vălenii de Munte, 
urmat de M. Matuszek (Cottbus) 
și J. Wlatr (Start). Ultimii 
kilometri al cursei au fost mai 
animați, insă nu se reușește nici 

1.0 desprindere, astfel că la 
la sprintul final se prezintă un 
pluton numeros.

CLASAMENT ETAPA A II» 
(Mizll — Buzău — Clsiău — Vă
lenii de M. — Ploiești — 152 km, 
medie orară 39,340 km) : 1. M. 
Prix (Vorwărts) 8 Sl :49 care a 
Învins în fața unui pluton de 57 
de alergători. 2. M. Matuszek 
(Cottbus), 3. O. Jentszch (Cott
bus), 4. I. Schneider (Dinamo), 5. 
P. Mltu (I.M.G.B.), 6. s. Gro-
chowskl (Start — Polonia).

mari au avut în Pe- 
(Olimpia) un ciclist 
lupte exemplar, pe 

celor 40 km, pentru

CUPA VOINȚA^

3.

CLASAMENT GENERAL: 
VIERTLER (Cottbus 
7.09:18; 2. M. PRIX (Vorwărts — 
Frankfurt/O) “ ~
CHOWSKI 
7.09:36 ; 4. J. GROSSMANN (Cott
bus) 7.09:41; ‘ - ------------------- ’
R.S.R.) 7.09:41; 6. M. MATUSZEK 
(Cottbus) 7.11:12; 7. C. PARAS- 
CHIV (Lot R.S.R.) 7.11:22.

A.
R.D.G.)

1.

7.09 ae ; 8. S. GRO- 
(Start — Polonia)
3. C. NEAGOE (Lot

Astăzi, au loc două etape. 
Dimineața cicliștii se vor 
deplasa la Scăeni — Prahova, 
unde vor aborda dificila probă 
de contratimp individual in 
pantă, 3 km, din etapa a treia, 
iar după-amiază, de la orele 17, 
pe circuitul amenajat pe Bd. 
Gh. Gheorghlu-Dej din Ploiești, 
vor avea de parcurs 30 de ture 
— 60 km. în cadrul etapei a 
patra.

ECHIPELE ROMÂNIEI, PRINTRE PROTAGONISTE
(Urmare din pag. I)

Italiei (cu selecție bună, dar 
cu riteva indisponibilități).

In Campionatul European 
feminin, echipa noastră a avut 
neșansa repartizării in grupa 
preliminară cu puternicele for
mații ale U.R.S.S. si R.D. Ger
mane, eare aveau să ocupe 
in final primele două locuri. 
Dar, dacă prin conjunctură 
fetele noastre au ocupat locul 7, 
valoarea Ie îndreptățea să 
urce pe podium. Unele

de altfel, ultima din această 
lună.
• Pentru participant^ la con

cursul Pronosport do duminică, 
31 august, publicăm mal jos pro- . . -- - i.

2.
3.
4.
5.
6.

FC Olt; 7. Cor

gramul 
Flacăra 
Sportul 
Jiul — 
RapidFCM Brașov — SC Bacău; 
Gloria Buzău ~ ~
vinul — FC Argeș; 3. Dinamo — 
„U“ Craiova; 9. CFR Pașcani — 
Poli Iași; 10. Progresul București 
— Gaz Metan Mediaș; 11. Sp.M. 
Slatina — CS Tîrgovlște; 12. CS 
U.T.A. — F.C. Maramureș; 13. 
Olimpia S. Mare — CSM Reșița.

acestui concurs, astfel: 
Morenl — Petrolul; 
Studențesc — Victoria; 
Chimia Rm. VUcea;

— .U" Cluj-Napoca;

deficiențe privind moralul de 
concurs in meciul decisiv, cu 
R.D. Germană, in care au irosit 
o sumedenie de ocazii — 
șansa de a se califica ! — 
împiedicat echipa noastră 
câștige medalii poate Ia fel 
valoroase ca ale băieților.

Performanța acestora trebuie 
să le stimuleze in pregătire și 
pe fete, pentru ca și ele să-și 
valorifice calitățile reale de 
care dispun...

ULTIMELE REZULTATE : 
Bulgaria — U.R.S.S. 3—0 și 
R.D.G. — Polonia 3—2 (măscu
it*), Cehoslovacia — R.F.G. 3—0 
și România — Italia 3—0 (femi
nin).

CLASAMENTE, masculin : L 
Bulgaria 10 p, campioană euro
peană, 2. ROMANIA 8 p (11:7), 
3. R.F. Germania 8 p (12:10), 4. 
Olanda 7 p, 5. U.R.S.S. 7 p, 6. 
Italia 5 p ; 7. R. D. Ger
mană, 8. * Polonia, 9. Fran
ța, 10. Cehoslovacia, 11. 
Iugoslavia, 12. Belgia ; feminin: 
1. U.R.S.S. 10 p, campioană 
europeană, 2. R.D. Germană 9 
p, 3. Bulgaria 8 p, 4. Ceho
slovacia 7 p, 5. R.F. Germania 
6 p, 6. Polonia 5 p; 7. ROMÂ
NIA 10 p (15—0), 8. Ungaria, 9. 
Olanda, 10. Italia, 11. Iugo
slavia, 12. Grecia.
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JUNIORI III
Turneul final al tradiționalei 

competiții a baschetbaliștilor 
juniori III (născuți în 1971 fi 
mai tineri) — Criteriul natio
nal al speranțelor — se des
fășoară de luni pînă vineri, la 
Arad, eu participarea urmă
toarelor echipe : BĂIEȚI, for
mațiile C.S.Ș. din : Tîrgoviște, 
Ploiești, Arad, Constanța, Iași, 
Cluj-Napoca, Brașov, Rm. Vîl- 
cea, Deva si nr 4 București; 
FETE, formațiile CJS.Ș. 
Tulcea, Focșani, Dej, 
Mare, Constanța, Cluj-Napoca, 
Arad, nr. 4 București, Metalul. 
Reghin si Progresul București.

Turneul final al Concursului 
Republican rezervat juniorilor 
II va avea loc între 10 șl 14 
septembrie.

din : 
Satu

SATISFACȚIA
TUTUROR...

(Urmare din pag. 1)
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AI. Ivan 
p, 3. M.

au avut 
5 km, un 
F. Ncagu 
etapă : 1. 
. G. Pa-'

17 P, 3. 
larinescu 
1. Tache 
mbii CSȘ 
neral : 1. 
?araschiv 
r (Ollm- 

spedală 
llul trei, 
virstă de 
ire, după 
cticare a 
la cate- 

mult mai 
lățire, clt 
ptăm cu 
ire... (Să 
■ntele au 
llționarea

In cele 
țntul ge- 
sportlvii 
toate e-

j SIMA

răsplată a muncii, a unei 
munci pasionate, competente 
desfășurată ta condițiile exce
lente de pregătire, pe toate 
planurile, create de partidul și 
statul nostru.

Pentru că, este ușor de în
țeles, la baza excelentelor per
formanțe se află, desigur, 
talentul și munca acestor spor
tive minunate, dar și contri
buția multor oameni care, 
intr-un fel sau altul, le-au ne
tezit drumul spre podiumul 
.mondialelor". Și nu e deloc 
ușor să numești pe toți acești 
oameni. Să începem cu cei doi 
antrenori excelenți, cu colecti
vele tehnice ale Clubului 
Sportiv Școlar „C. D. Gherea" 
— Petrolul Ploiești și Clubului 
Sportiv Municipal Școlar Bala 
Mare, cu organele CJ4.E.FJS., 
federația de specialitate (pre
ședinte — Avram Lăptoiu, 
secretar responsabil — Lucian 
Dumitrescu, antrenor federal — 
Dan Ionescu). Să continuăm cu 
sprijinul inspectoratelor jude
țene școlare (unde activează 
doi vicepreședinți ai F.R.N., 
Dom ni ca Alexandrescu la 
Prahova și, respectiv, loan 
Dîrjan), al colectivelor cadrelor 
didactice de la liceele ,,C. D. 
Gherea" din Ploiești și „In
dustrial 8“ din Baia Mare, dar 
și de la Școala generală 
„George Enescu* din Sinaia, 
unde tinerele sportive s-au pre
gătit in unele perioade 
ca eleve sirgulncioase și 
ca înotătoare în primitorul 
bazin al hotelului Montana. Să 
adăugăm sprijinul altor orga
nisme județene eu atribuții in 
sport, al Centrului de Cercetări 
și Centrului de Medicină Sporti
vă (să-i amintim, intre alții, 
pe prof. A. Urmuzescu, psiholog 
Maria Șerban, medic Andreea 
Aguletti).

Pentru frumoasele perfor
manțe de la Campionatele 
Mondiale de naitaiție • fost 
nevoie de un remarcabil efort 
colectiv, de un sincer spirit de 
echipă. Iar satisfacția este acum 
a tuturor!

8S3

J DE VACANȚA
/

. X)

âve, se 
ementare 
erl Intre 
te în ta-

leză, pri
it vreme 
încă H- 
au dat 

i !“ Soa- 
sip sub 
lor Ion 

Zoltan 
n ți Mi- 
irile au 
ai săltat, 
genunchii 
trecut la 
evărate...

site e- 
de in- 

In final, 
not.
^cunoscut 
bocheiști. 
iva kilo- 
ijă ume
zi erosei 
București 
fost su- 
, Marcel 

Ștefan 
e_ lupte 
și nu pe 
iția apei

mării — ne-a răspuns tinirul 
antrenor Marcel Tudor — și 
particularitățile specifice de 
climă și relief, litoralul nostru 
conferă un complex de factori 
naturali propice menținerii să
nătății și destinderii, de refa
cere a organismului sportivilor. 
Luptele în apă ajută la dez
voltarea forței, atît de necesa
ră în... bătăliile dintre man
tinele".

După-amiază, in curtea liceu
lui, am văzut că nu este negli
jat nici < 
pregătirilor, ____ ,
Tudor și Constantin Gigoi, Ion 
Cuțov, Dan Pîrvulescu, Dorin 
Airini, Veniamin Cazac, loan 
Popa, Florin Gagiu (P.espre 
care „modelatorii" lor ne-au a- 
tigurat că vom mai auzi) și 
colegii imitau șutul la poartă 
pe plăci de placaj. Pe pista 
de atletism alergau schiorii din 
Predeal, pe terenurile de bas
chet ți handbal puseseră stă- 
pînire colegii din Brașov, Sf. 
Gheorghe, Cimpeni și Gheor- 
gheni. Tineri sportivi veniți pe 
litoral să-și petreacă vacanța 
muncind împreună, dornici de 
a afla din combinația alune
cării prin valurile mării cu 
cea de pe piftiile de schi ți 
luciul ffheții „dreptunghiurilor" 
de hochei 
scurt spre 
Hor care-i

GOLURI FRUMOASE,

Etapa s-a încheiat, comentariile continuă

DAR MARCAJUL.
Deși F.C.M. Brașov pierduse 

în prima etapă, acasă, eu Di
namo, jocul său fusese destul 
de bine apreciat și probabil de 
aici starea de liniște din- ta
băra brașoveană, sesizată îna
intea meciului de la 
eu toate că nimeni nu 
ra misiunea ușoară.

Si jocul a avut un ___ __
echilibrat, încercarea de domi
nare a gazdelor fiind anihilată

Slatina, 
conside-I

I
Ide țesătura de pase a „mijlo

cului" brașovean și de ieșirile 
frumoase și periculoase reali- 

Izate mai ales de' Barbu șj de 
pătrunderile frontale ale lui 
Avădanei. Dar „filmul" avea

Început

I
I
I
I
I
I 
I

să se rupă In mir». 17, tind 
Eftimie s-a ridicat in careul 
brașovean șl a înscris cu capul, 
sancționind absența apărării 
adverse. Și ca o copie, în re
plică, avea să egaleze scorul 
fundașul Mandoca. Dar pentru 
brașoveni, necazurile nu aveau 
să se termine, mai ales că In 
ultimul minut al reprizei M. 
Popescu avea să Înscrie, tot eu ■ . naj-yjiatea

și Indecizia 
Iar ultimul

gol, din aceeași schemă, cen
trare a excelentului M. Po
pescu, reluare cu capu] a lui 
S. Răducanu, complet liber în 
fata porții.

Așadar, Ia Slatina, caz rar, 
toate cele patru goluri s-au 
marcat cu capul, din centrări 
de pe părțile laterale, care 
lăsau impresia că e vorba de 
exersarea unei scheme. Goluri 
frumoase, dar care au avut 1* 
origine o mare lacună a apă
rărilor, LIPSA MARCAJULUI. 
Golurile s-au înscris de la 5 m, 
7 m, 10 m. unde. In fotbalul 
modern, nu prea găsești spatii 
libere atît de mari. Și cel mai 
mult au surprins greșelile de
fensivei brașovene, la un ca
pitol În care ea excela și In 
care noul ei antrenor, Costică 
Ștefănescu, era un maestru.

• CÎT CONTEAZĂ 
perioada de pre
gătire... Costln, fos
tul jucător al Pe
trolului, acum la F. 
C. Olt, neștlind unde 
va juca ' 
campionat, 
mal mult 
muri tn 
da precompetlțlona- 
iâ și... s-a văzut I 
Duminică a tost 
printre cei mal slabi. 
• Marian Popescu, 
de la F. C. Olt, a 
făcut (iar) o parti
dă foarte bună. 
Oare să nu aibă loc 
pe la nici un lot 
național? Chiar nu-1 

nimeni

noul 
lost

In
a 

pe dru- 
perioa-

bucuros după vic
toria echipei iul : 
„Nu atît rezultatul 
in sine 
ce, deși 
lea să 
ebipa 
de Juniori a ță
rii, ci faptul că 
noile mele speran
țe au dat satisfac
ție. Nu va trece 
multă vreme șl alți 
jucători tineri de
butant! iși vor pu
ne candidatura pen
tru prima echipă. 
După Pavel, C. 
Gheorghe, Vergu, 
veți auzi, cred eu, 
de Fler, care a a- 
Juns și Ia Iotul de

mă satisfa- 
nu-i de co- 
Invingl e- 
campioana

Dinu, 
Popa".

Constantin ALEXE

capul, exploatînd 
părării adverse 
portarului Polgar.

RAPID Șl...

PJ3. Ne-am adus aminte de 
modul In care Dinamo a mar
cat golul de la Brașov : Balad 
a executat un corner ți Cămă- 
taru a înscris cu capul. Deci, 
la Slatina faza s-a repetat I

MOMENTUL PEN ALIY ULUI

I
I

I

Ime- 
pe 

ȘO- 
cel 
to-

Maradona din 
tina 7 • D. Drago- 
mlr, președintele 
clubului brașovean- 
ne spunea înaintea 
meciului : „Pentru 
noi, campionatul 
azi Începe (nui. — 
duminică). Cu Di
namo, ce putem 
zice 7 Mai avem eu 
Steaua, cu 
Studențesc, 
interesează 
cern cu 
Numai că 
F. C. Olt 
n-au mers

• IORGULESCU, 
care a reluat ban
derola de onoare a 
echipei studențești 
bucureștene, revine, 
vizibil, la forma sa 
de vlrf. și la Rm. 
VUcea, llberoul „alb- 
negrilor” s-a aflat 
in rindul celor mal 
activi jucători de 
pe teren. • Marian 
Basno, inimosul ju- 
eător-antrenor al 
Chimiei, operează, 
Împreună cu cole
gul său' Lucian Ca- 
targiu, un susținut 
proces de Întinerire 
a lotului : Treschln, 
Tudosă, Suiceanu, 
C. Gheorghe, Po
dani alcătuiesc a- 
eest grup al mari
lor speranțe. Con
ducerea tehnică tre
buie să renunțe u- 
neori și la foști co
echipieri ea, de pil
dă, Clncă. Ce să-l 
fad ? In asemenea 
situații sentimenta
lismul nu are ce 
căuta. • Ambii por
tari de rezervă al 
Sportului Studen
țesc stnt foarte ti
neri. Duminică re
zerva lui Cristian 
■e numea Răzvan 
Lucescu, Volcilă, tî- 
nflrul portar venit 
de la Constanța, fi
ind accidentat. • 
Mereu tfnărul an- 

Ltrenor al speranțe
lor vUcene, Trălan 
Popa, era foarte

Sportul 
dar ne 
ce fa- 

eeilalți". 
nici cu 
lucrurile 
bine...

I

juniori 
Coca sau V,
• LA PRIMA EI 

DEPLASARE în Di
vizia A, la Ploiești, 
echipa Oțelul Ga
lați a fost Însoțită 
de aproape 1 000 de 
suporteri care, prin 
repertoriul lor de 
Încurajări, menținut 
la o tonalitate Înal
tă șl in note... spor
tive pe Întreaga du
rată a medului, au 
dovedit că-și meri
tă statutul de spec
tatori de „A*. • 
Apropo de specta
torii prezențl dumi
nică in tribunele 
stadionului Petrolul. 
El — ploleștenl și 
gălățenl — au cîn- 
tat... aceeași melo
die (aplauze puter
nice) tind la stația 
de amplificare s-a 
anunțat că la med 
asistă și echipa cam
pioană, Steaua, ve
nită să vadă cum 
joacă adversara el 
din etapa următoa
re, Oțelul. Văzînd 
cum au jucat gălă- 
țenll, credem că 
bucureștenil vor ri
dica cota pregătiri- 

pentru acest

repara din erori. • 
Stanescu centrează. 
Movilă marchează, 
a fost faza simbol 
a meciului Dinamo 
— Gloriă, grăitoare 
in ceea ce privește 
„formalismul" nu
merelor de pe tri
couri in momentul 
de posesie a min
gii. • „Am fost 
tare curios s-o văd 
pe Gloria Buzău la 
numai 7 zile după 
victoria repurtată de 
ea asupra Univer
sității Craiova. Să 
mai vin, in aceste 
condiții, duminica 
viitoare, tot aici, pe 
Dinamo s-o văd 
șl pe... Universita
tea Craiova se 
întreba cineva lingă 
noi, la sfîrșitul 
ciulul găzduit 
stadionul din 
șeaua Ștefan 
Mare. „Voi veni,
tuși, a continuat el. 
intruclt nici un 
meci nu seamănă 
cu următorul".
• EDUCATIV pro

gramul difuzat la 
stația de amplifi
care de către crai
nicul stadionului 
„23 August" din 
Bacău, înaintea jo
cului Sport Club — 
Rapid. Iată două 
din apelurile adre
sate publicului din 
tribune : „Stimați
spectatori ! Arbitrii 
slnt șl ei oameni, 
pot uneori să gre
șească in luarea u- 
nel decizii. Admo- 
nestindu-1, nu clș- 
tigăm nimic, deci
ziile luate oricum 
nu se schimbă. Nu 
uitați, echipa n-arc 
nevoie de o at
mosferă Încordată. , 
care să-i mărească 
doza de nervozitate 
In teren". A doua : , 
„Stimați suporteri ! 
Nu șicanați galeria . 
adversă. Intrccețl-vă 
cu ea pe un ton ci
vilizat, fiindcă s-ar 
putea ca la meciul i 
revanșă să vi se a-

I

Prin cite stări 
trecut, duminică, 
căuan la meciul Sport Club — 
Rapid... Mai tatii s-a bucurat 
pentru echipa sa clnd Andrieș 
a deschis scorul prin penalty, 
pentru see] stupid henț in ca
reu făcut de Goanță. A... sărit, 
apoi, de bucurie cînd tabela e- 
lectronică arăta 2—0, după oe 
palpitase pentru că, 
acea „desprindere" 
de marcaj, jocul se destășu- 
rase sub semnul echilibrului, re
flectat și de raportul șuturilor 
la poartă : 2—2 (1—1, pe spa
țiul ei), ca și de acela al eor- 
nerelor (tot 2—2). Au urmat 
minute de... perpelire la niște 
ratări, Sport Club trectad pe 
lingă un liniștitor 3—0, pen
tru ca în repriza secundă „tri
bunele" să stea cu... sufletul la 
gură. Rapid „urca" mereu te 
joc, amenințând cu egalarea. 
Cînd arbitrul ploieștean Tlie 
Cot a fluierat sfîrșitul partidei, 
toată lumea a răsuflat ușurată. 
Nici un cuvlnt la adresa echi-

I pei locale, intruclt el. publi
cul, se convinsese că la baza

I nereușitelor băcăuane a stat

sufletești a 
publicul bă-

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

VI* r»«* _

aspectul specific al 9 
•r, Ion Stănici, frații I

drumul cel mai 
podiumul competiți- 
așteaptă.

pînă la 
pe tabela

și... replica bună a adversaru
lui : o replică sintetizată ta 
marele travaliu depus do Rapid 
ta teren, pe suportul unei pre
gătiri fizice bune (ceea ce l-a 
permis să termine jocul ta 
forță) ; ta marcajul și pres- 
singul efectuate de acesta ; ta 
manevrele tehnico-tactice con
duse 
ieșit 
unei 
care
Marinescu, Ion Marin șl cei
lalți au răspuns cu exactitate. 
Nu în ultimul rind a contat, 
se pare, pentru „revenirea Ra
pidului" și „momentul penal- 
tyului". Nici o apostrofare, nici 
un gest la adresa lui Goanță, 
cuvîntul de ordine fiind î Ju
căm înainte — pe atac — ca 
și cum nimic nu s-ar fi tn- 
tfmplat I Așadar, Rapid de
monstra că are și un SPIRIT 
DE ECHIPA, că poate evolua 
curajos si ta deplasare.

Rămîne ca următoarele jocuri 
să confirme toate aceste „părți 
pozitive"1 ale echipei din Gta- 
lețti.

Stelîan TRANDAFIRESCU

de Dumitru (din păcate 
din formație din pricina 
întinderi musculare) si la 
Pistol, Cojocaru, Bacoș,

meci ; formația gă- 
l&țeană nu mal este 
doar o debutantă, 
ti o frumoasă sur
priză, prin specta
culosul el sprint.
• UN MECI FOAR

TE CLAR, -fără 
probleme- cum se 
spune, șl eu toate 
acestea presărat cu 
destule semnalizări 
defectuoase ale tu- 
șlerDor Eugen Se- 
ratin și Aurel Gheor- 
ghe. A fost uneori 
necesară intervenția 
.peste* a centralu
lui Dora Buduman, 
pentru a se mal

plice același trata
ment...". Așa ' ‘ 
• O plăcută 
priză : arbitrul 
viu loan, din 
lăți, remarcat 
cronicar la 
„speranțelor”, 
plicat corect .. „ 
avantajului", a ară
tat chiar șl un car
tonaș galben unul 
Jucător al gazdelor, 
care „muta zidul", 
la o lovitură liberă, 
de la distanța regu
lamentară. Decizie 
pe care n-am prea . 
înttlnlt-o la parti- I 
dele primei scene. I

da I 
sur- 
Sil- 
Ga- 

de 
medul

A a- 
.legea

I
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ETAPA 1 — 31 august: Unirea 
Slnnlcolau Mare — Strungul CM- 
slneu Criș, Progresul Timișoara
— ObUld Sinmartlnu Slrbesc, 
Minerul Ghelar — C.FJL Timi
șoara, Mlnerul-ȘtUnța Vulcan — 
C.FJt. Slmeria, C.SAI.-Vagonul 
Arad — C.S.M. Lugoj, Șoimii 14-

I pova — Minerul Lupenl, Meta- 
. lurglstul Cuglr — Unirea Tom

natic, Victoria Călan 
Timișoara.

ETAPA A n-a — 7 septembrie: 
I C.F.R. Slm. — Minerul G., Strun

gul — Progresul, C.S.M. — M1ne- 
| rul-ȘUlnța, C.F.R. Tlm. — 

Vldoria, OblUd — Unirea S.M., 
I u.M.T. — c.s.M.-vagonul, Mi

nerul L. — Metalurgistul, Unirea 
I T. — Șoimii.

ETAPA A m-a — 14 zeptemi* 
| brie : Mlnerul-ștllnța — UJd.T„ 

OblUd — CJ.R. Slm., Strungul 
1 — Minerul G„ Progresul — Uni

rea T„ Unirea S.M. — CJJL 
Tlm., Metalurgistul — C.S.M.,
C.S.M.-Vagonul — Minerul L., 
Șoimii — Victoria.

ETAPA A iv-a — M septem
brie: Minerul L. — OblHcL Vic
toria — Strungul, C.S.M. — Pro- 

' eresul, Unirea S.M. — Metalur
gistul, CJJt. Slm. — C.S.M.- 
Vagonul, UJd.T. — ȘolmU, Mine
rul G. — Unirea T„ C.FJI. Tlm.
— Mlnerul-ȘUința.

ETAPA A V-a — SS septembrie: 
Metalurgistul — Minerul G„ Obl
Ud — C.S.M.-Vagonul, Victo
ria — Unirea SM„ Progresul — 
C.F.R. Tlm., ȘolmU — Mlnerul- 
ȘtUnța, C.F.R. Slm. — UJ4.T„ 
Minerul L. — Strungul, Unirea
T. — C.S.M.

ETAPA A Vî-a — I octombrie: 
C.S.M.-Vagonul — Victoria,
U. M.T. — Unirea SJI., Minerul 
G. — Minerul L„ Mlnerul-ștl
lnța — Metalurgistul, C.F.R. Tlm.
— C.F.R. Slm., Strungul — C.S.M., 
Unirea T. — Obllld, Șoimii — 
Progresul.

ETAPA A VII-a — 12 octom
brie: C.S.M. — ȘolmU, C.F.R. 
Slm. — Metalurgistul, Progresul
— Minerul G., Unirea S.M. — 
Minerul L., Victoria — Mlnerul- 
ȘtUnța. OblUd — U.M.T„ Strun
gul — Unirea T., C.S.M.-Vagonul
— CJ.R. Tim.

ETAPA A VIII-a — 19 octom-

u.

brle: UJd.T. — Progresul, Mine
rul G. — C.S.M., Unirea S.M. — 
Unirea T„ C.F.R. Tlm. — Strun
gul, Mlnerul-ȘtUnța — CSJX- 
iragonul, Obllld — Victoria, 
Metalurgistul — ȘoimM, Minerul 
L. — C.FX. Slm.

ETAPA A IX-a — M ectom- 
brte : Mlnerul-ștllnța — Uni
rea SJd., Progresul -r Mineral 
L„ Metalurgistul — Obllld, Șoi
mii — C.FX. Slm., C.S.M. — 
CJF.R. Tlm., Victoria — Mineral 
G„ Unirea T. — U.M.T., CJS.M.- 
Vagonul — Strungul.

ETAPA A X-a — t noiembrie: 
Minerul L. — Unirea T„ UJd.T.
— Metalurgistul, Unirea S.M. —
C.S.M.-Vagonul, Victoria —
Progresul, OblUd — Minerul G„ 
CJ.R. Slm. — CJ5M., Șoimii — 
C.F.R. Tlm., Strungul — Mlnerul- 
ȘtUnța.

ETAPA A Xl-a — 9 noiembrie! 
CJS.M. — Obllld, Metalurgistul
— Strungul, C.F.R. Slm. -- Uni
rea SJ4., Mlnerul-ȘtUnța — 
Minerul L,, C.F.R. 'Tlm. — U.M.T, 
Unirea T. — victoria, Minerul G.
— Șoimii, Progresul — 
Vagonul.

ETAPA A XU-a — 1« 
brie: Strungul — CJFJL 
Unirea S.M. — Progresul, OblUd
— ȘolmU, Minerul L. — C.F.R.
Tlm„ Mlnerul-ȘtUnța 
ral G., Victoria — Metalurgistul, 
UJH.T. — C.S.M., C.S.M.-Va-
gonul — Unirea T.

ETAPA A xm-a — n noiem
brie : C.S.M.-Vagonul — Me
talurgistul, Minerul G. — U.M.T., 
ȘolmU — Strungul. C.SM. — 
Unirea S.M., Minerul L. — Vic
toria. C.F.R. Tlm. — OblUd, U- 
nlrea T. — C.FJl. Slm,, Progre
sul — Mlnerul-ștllnța.

ETAPA A XÎV-a — 30 noiem
brie: C.S.M. — Victoria, CTJt 
Slm. — Progresul, Șoimii — Uni
rea SJd., Obllld — Strungul, 
UJd.T. — Minerul L„ Unirea T,
— Mlnerul-ștllnța, Metalurgis
tul — C.F.R. Tlm., Minerul G.
— C.S.M.-Vagonul.

ETAPA A XV-a 
brie: Strungul — 
rul-ȘtUnța 
Vagonul — ȘolmU,
— Unirea T., 
C.F.R. Slm., Unirea S.M. 
nervi G., Minerul L. — C.S.M., 
Progresul — Metalurgistul.

C.S.M.-
nolem-

Sim„
C.F.R. 
Mine-

7 decem-
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Obllld, C.SJd.- 
C.F.R. Tlm, 

Victoria —
Mi-

SERIA A «-a
BTAPA I — M august: Indus

tria sirmei Clmpia TurzU — Mi
neral Sunculuș, Minerul Or. dr. 
Petru Groza — Metalul Alud, 
Mecanica Alba IuHa — Recolta 
Sakmta. Motorul IRA Cluj-Na
poca — Gloria Btiuș, Olimpia 
Gherla — Înfrățirea Oradea, Bi
horeana Marghlta — Unirea Alba 
luna, Tîrnavele Blaj — Oțelul 
Or. dr. Petru Groza, Unirea Va
lea Iul Mihal — Sticla Arieșul 
Turda.

ETAPA A n-a — 7 septem
brie: Metalul — Bihoreana, Mi
nerul S. — OUmpla, Sticla A- 
riesul — Minerul P.G., înfrățirea
— Motorul IHA, Unirea AX — 
Industria sîrmd, Gloria — Uni
rea VJ4„ Oțelul — Mecanica, 
Recolta — Tîrnavele.

ETAPA A m-a — 14 septem
brie: Tîrnavele — Metalul, In
dustria slrmd — Oțelul. Unirea 
VJI. — Motorul IRA, Recolta
— înfrățirea. Minerul S. — Sti
cla ArieșuL Minerul P.G. — 
Unirea AJ„ Mecanica — Biho
reana, Gloria — OUmpla.

ETAPA A IV-a — 21 septem
brie: Mecanica — Unirea V.M., 
Motorul IRA — Tîrnavele, Me
talul — Mineral S„ înfrățirea — 
Industria sîrmd. Oțelul — Re
colta. Bihoreana — Gloria, șu
ete Arieșul — Unirea AX, O- 
nmpla — Minerul P.G.

ETAPA A V-a — 28 septembrie: 
Unirea A.I. — OUmpla, Industria 
slrmd — Unirea V.M., Minerul 
S. — Gloria, Minerul P.G. — în
frățirea. Motorul IRA — Sti
cla Arieșul, Recolta — Biho
reana, Metalul — Oțelul, Tîrna
vele — Mecanica.

ETAPA A VI-a — 5 octombrie: 
Unirea VJJ. — Minerul S„ O- 
Umpla — Recolta, înfrățirea — 
Mecanica. Minerul P.G. — In
dustria sirmei. Gloria — Metalul, 
Bihoreana — Motorul IRA, 
Sticla Arieșul — Tîrnavele, U- 
nirța AX — Oțelul.

ETAPA A vn-a — 12 octom
brie: Otelul — Sticla Arieșul,
Tîrnavele — Minerul S„ Motorul 
IRA — Unirea A.I., Gloria — 
înfrățirea, Unirea V.M. — Biho
reana, Metalul — Recolta, Meca
nica — Minerul P.G., Industria 
sirmei — Olimpia.

ETAPA A VIII-a — 19 octora-

brie: înfrățirea — Unirea V.M„ 
Metalul — Olimpia, Minerul P.G.
— Otelul, Minerul S. — Bihorea
na, Industria sirmei — Sticla 
Arieșul, Recolta — Motorul 
IRA, Tîrnavele — Gloria, Meca
nica — Unirea A.I.ETAPA A IX-a — 26 octom
brie: Olimpia — Mecanica, Glo
ria — Recolta, Sticla Arieșul
— înfrățirea, Minerul P.G. — 
Tîrnavele, Unirea A.I. — Mine
rul S„ Bihoreana — Industria 
sirmei. Motorul IRA — Oțelul, 
Unirea V.M. — Metalul.

ETAPA A X-a — 2 noiembrie» 
înfrățirea — Metalul, Industria 
sirmei — Motorul IRA, . Tîrna
vele — Unirea VJI., Oțelul — 
Minerul S„ Olimpia — Bihorea
na Mecanica — Sticla Arie
șul, Recolta — Unirea A.I.", Glo
ria — Minerul P.G.

ETAPA A Xl-a — 9 noiembrie» 
Motorul IRA — Olimpia. Me
talul — Industria sirmei, Unirea 
AX — înfrățirea, Oțelul — Glo
ria, Bihoreana — Tîrnavele, U- 
nlrea V.M. — Minerul P.G.. Mi
nerul S. — Mecanica, Sticla 
Arieșul — Recolta.

ETAPA A XII-a — 16 noiem
brie: înfrățirea — Tîrnavele, Re
colta — Minerul S., Gloria — 
Sticla Arieșul, Minerul P.G. — 
Motorul IRA, Unirea AX — 
Metalul, Olimpia — Unirea V.M., 
Bihoreana — Otelul, Industria 
sirmei — Mecanica.

ETAPA A XlII-a — 23 noiem
brie: Tîrnavele — Industria sir
mei, Motorul IRA — Metalul, 
Minerul S. — înfrățirea, Otelul
— Olimpia, Recolta — Minerul 
P.G., Unirea V.M. — Unirea AX, 
Sticla Arieșul — Bihoreana, 
Mecanica — Gloria.

ETAPA A XlV-a — 30 noiem
brie: Unirea V.M. — Recolta, 
Metalul — Mecanica, Unirea AX
— Tîrnavele, Industria sirmei — 
Gloria, Minerul P.G. — Bihorea
na, Motorul IRA — Minerul 
S., Olimpia — Sticla Arieșul, 
înfrățirea — Oțelul.

ETAPA A XV-a 
brie : Sticla 
luL Tîrnavele — Olimpia, Recol
ta — Industria sirmei, Gloria — 
Unirea A.I., Oțelul — Unirea 
V.M., Mecanica — Motorul IRA, 
Minerul S. — Minerul P.G., 
Bihoreana — înfrățirea.

S.,

7 decem-
Arieșul — Meta-



Miine, în Polonia La sflrșitul săptămlnii, la Beijing
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START IN „CUPA PRIETENIA»

LA RUGBY
Sopot, stațiunea de pe lito

ralul polonez al Mării’Baltice va 
fi — începînd de joi — gazda 
ediției din acest an a „Cupei 
Prietenia" la rugby-juniori.

Echipa României, cîștigătoa- 
rea ediției precedente, de la 
București, va fi 
un lot de 21 de 
principalele centre 
rugby juniori 
București, Steaua, 
Constanța, Rulmentul Bîrlad 
etc.) „cei mai în măsură să 
îmbrace tricourile naționale", 
cum apreciază prof. univ. Nlcu 
Pădureanu. conducătorul de
legației noastre. Printre eL 
fundașul Boldor (care, în func
ție de nevoi, va putea fl uti
lizat și ca mijlocaș la deschi
dere), mijlocașul la grămadă 
Sabia, flankerui Iosif, jucăto
rul de linia a 2-a Țodaiy

Antrenorii orof. Vasile Con
stantin și Gheorghe Nica, cel ca
re au avut misiunea de a selec
ționa și pregăti lotul, imediat 
după terminarea campionatului 
republican de juniori, conslde-

prezentă eu 
sportivi din 
cu secții de 
(Locomotiva 
C.S.Ș. nr. 2

MANUSA LirORAlUlUI"
CONSTANTA, 26 (prin tele

fon). Iubitorii sportului din 
localitate și mulți turiști veniți 
pe Litoral au ținut să asiste la 
gala inaugurală a celei de a 
XV-a ediții a Turneului inter
national de box „Mănușa li
toralului".

în prima zi a competiției au 
avut loc partide interesante, 
aplaudate de spectatori. Una 
dintre cele mai palpitante a 
fost, desigur, cea dintre con- 
etănțeanul Constantin Mihai și 
sibianul Roman Tihon, în ca
drul categoriei semimljlocie. 
Cei doi recunoscut! puncheuri 
au schimbat lovituri dure, 
soarta partidei fiind mai tot 
timpul pe muchie de cuțit, fie
care dintre ei avînd posibi
litatea să ciștige înainte de 
limită. Dar imprecizia lo
viturilor și, trebuie să o spu
nem, rezistența ambilor com
batanți au făcut ca meciul să 
se termine cu o victorie la 
puncte, atribuită lui Constantin 
Mihai. Am mai reținut buna 
prestație a „mijlociului mic" 
Marian Gavrilă (Lotul națio
nal), învingător la puncte In 
fața lui Valentin Mihai (Con
stanța). ALTE REZULTATE : 
semiușoară : E. Ivanov (Bul
garia) b.p. N. Marcoci (Brașov), 
C. Mardare (Brăila) b.ab. 2 
C. Fademir (Iugoslavia),; semi
mljlocie : N. Iordache (Plopenl)- --

b.p. 
(Satu Mare), M.

(Cimpulung Muscel) 
Luparu (Brașov), 
(Cimpulung Muscel) 
Karaman (Turcia) ; 

mijlocie mică : B. Agtogan
(Turcia) b.p. C. Ghiță (Con
stanta). Competiția continui 
astăzi cu două gale Ia orele 
16 și 19.

Cornel POPA — coresp.

(juniori)
ră că există temeiuri pentru 
a fi optimiști și a nădăjdui în- 
tr-o evoluție satisfăcătoare a 
tinerilor noștri rugbyștL Ceea 
ce, desigur, ar însemna o con
firmare a valorii, a rezultate
lor anterioare.

Participantele la actuala edi
ție a „Cupei Prietenia", in 
număr de 6, au fost grupate 
ta două serii, după cum ur
mează : tn seria I — Bulgaria, 
Polonia șl U.R.SJ5., iar In se
ria a II-a — Cehoslovacia, 
R.D. Germană și România.

Joi, în primul meci din se
rii, echipa țării noastre va ln- 
tîlm formația Cehoslovaciei, 
iar vineri pe cea a R.D. Ger
mane.

După aceste partide prelimi
narii vor avea loc, duminică, 
cele pentru stabilirea clasa
mentului general, cînd echipele 
câștigătoare ale seriilor fci vor 
disputa locurile 1—2, cele care 
au ocupat poziția a II-a ta 
serii se vor Întrece pentru lo
curile 3—4, tn timp ce forma
țiile situate pe poziția a III-* 
tn serii vor desemna clasatele 
pe locurile 6—6.

Lotul tinerilor noștri rugbyști 
(Însoțit de arbitrul Octavlaa 
Ionescu — Constanța și de dr. 
Wilhelm Wagner) se află la 
Sopot, urmînd să efectueze 
azi două meciuri de aco
modare.

Kasparov

CUPA MONDIALA** LA GIMNASTICA
de 
ce 
a- 
va 
de

»»
La prestigioasa întrecere 

gimnastică. Cupa Mondială., 
se va desfășura la sfîrșitul 
cestel săptămîni, la Beijing, 
participa și o delegație
sportive românce, alcătuită din 
Daniela Silivaș, campioană 
mondială la Urnă, Ecaterina 
Szabo, medaliată cu argint la 
ultimele C.M. și Camelia Vol-

★
PHENIAN, 26 (Agerpres). — 

in Palatul sporturilor din Phenian 
s-a desfășurat concursul de gim
nastică al armatelor prietene, în 
competiția pe aparate sportivii 
români avînd o comportare re
marcabilă. Astfel, In proba de 
cal cu minere, gimnastul româa 
Marian Rizan a ocupat primai 
loc, la egalitate eu Mario

★

nea, finalistă la paralele, la a- 
ceeași competiție. Iată și com
ponența formației _ U„i—L 
Sovietice : Elena 
Oksana Omcliancik si 
Inrcenko, deci cea mai puter
nică garnitură a momentului. 
La masculin, echipa sovietică e 
de asemenea redutabilă ; I. Ko- 
rolov, V. Artemov și V. Moghilnit.

★
Reinhot (R.D. Germană), poziția 
a treia fiind obținută de Gyorgy 
Guczogy (Ungaria). O altă 
victorie românească s-a înre
gistrat la sărituri, unde Marian 
Stol can, s-a clasat primul, ca 
șt Ko In Su (R.P.D. Coreeană). 
La rindul său, Valentin Pintea 
• obținut două medalii de argint 
— la sol d la sărituri.

Uniunii 
Șușunova, 

Natalia

AUTO a Cursa de 1000 km 
disputată pe circuitul de la 
Nurburgrlng a revenit echipaju
lui Henri Pescarol (Franța) — 
Mlke Thackwell (Noua Zeelan- 
dă), pe o mașină „Mercedes-, 
urmat de Mauro Baldl (Italia) — 
Klaus Nledzwiedz (R.F. Germa
nia). pe „Porsche".

CICLISM a Francezul Bernard 
Hinault a terminat învingător in 
cursa desfășurată ta S.U.A., fi
ind urmat în clasamentul general 
de americanul Greg Lemond — 
la 1:26 și australianul Phil An
derson — la 1:52

HOCHEI PK IARBA a „Cupa 
Mondială" la feminin s-a Înche
iat ta localitatea olandeză Ams- 
telveen cu victoria echipei Olan
dei, urmată în clasamentul final 
de formațiile R.F. Germania. Ca
nadei. Noii Zeelande, Angliei șt 
Australiei. în partida decisivă, 
sportivele olandeze au 
cu 3—0 (2—0) formația 
mania.

TENIS a In finala 
feminin de la Mawah 
sey), Jucătoarea
Steffl Graf a învlns-o cu 
6—1 pe americana Molly Nostrand.

VOLEI a Competiția feminină 
desfășurată în localitatea vesfr- 
germană Ramsteln a fost clști- 
gată de selecționata Bulgariei, 
care a Învins în finală cu 3—1 
echipa R.F. Germania. în par
tida pentru locurile 3—4, repre
zentativa Franței a dispus cu 
3—0 de formația Canadei.

Întrecut
R.F. Ger-

turneului 
_ (New Jer- 
vest-germană 

7-5,

Ț

CAMPIONATELE EUROPENE DE ATLETISM
(Urmare din pag. I)

desfășoare cu două serii preli
minarii, astfel incit finala, a- 
nunțată Inițial pentru marți 
seara, se va disputa joL

Așa cum au remarcat toți 
comentatorii prezenți aid, pe 
listele de concurs figurează 
multe vedete ale atletismului 
mondial. cum ar fi alergătorii 
pe distante medii și lungi Se
bastian Coe si Steve Cr.ua 
(Marea Britanie), recentul aoa 
recordman la triplu salt Hristo 
Markov (Bulgaria), săritorii ta 
Înălțime Igor FakUn (U.R.S.S.)

Karpov 6-5

și Stefka Koslailinova (Bulga
ria), deținătorii recordurilor 
mondiale, aruncătorul de greu
tate Ude Beyer (R.D.G.) care, 
la 31 de ani, a recâștigat su
premația mondială, cea mai 
bună alergătoare din lume la 
5 000 și 10 000 m, norvegianca 
Ingrid Kristiansen

ȘI iată-le pe Marîcica Puică 
si Doina Melinte concurente in 
seriile probei de 3000 m., Îm
preună cu Mariana Stănescu. 
Și dacă prima dintre ele a fă
cut o cursă senzațională, lnvin- 
gind-o pe celebra Zola Budd pe 
ultimii metri (întrecerea dispu- 
tindu-se pe o ploaie torenția
lă), realirind timpul 8:47,72, in 
cealaltă serie, câștigată de so
vietica Bondarenko (8:54,00), M.

Stănescu s-a clasat pe locul 9, 
iar D. Melinte a abandonat îa 
ultimul tur I în proba de arun
care a greutății, cîștigată de 
Heidi Krieger (R.D.G.) — 21,10 
m., Mihaela Loghin s-a clasat 
pe locul 8, cu o performantă 
(19,15 m) mult sub valoarea sa 
normală. în calificările, probei 
feminine de lungime, Vail Io
nesco, îndeplinind baremul (6,60 
m), s-a calificat in plutonul ce
lor 9 finaliste, condus de H- 
Drechsler (R.D.G.) sl E. Bo- 
liovskaia (U.R.S.S.), ambele co 
8,85 m.

Proba de maraton feminin a 
revenit portughezei Rosa Mota 
(2h 28,38). iar cea de 10 km 
marș, în mod surprinzător, at
letei spaniole Maria Cruz Dias 
(46:09).

JOC ACTIV, SPRE REMIZA

b.p. E. Aktas (Turcia).
Gruev (Lotul național)
A. Pataki
Constantin

A.
David

b.ab. 3 O.

LONDRA. 26. O schemă de 
desfășurare revine cu insisten
tă in lupta pentru titlul mon
dial de șah... A Karpov 
ce inovații ta deschidere, 
vizează jocul, tncerctnd 
preia inițiativa. Totul pare 
gătit cu minuțiozitate, calculat 
dinainte. G. Kasparov acceptă 
fără ezitare invitația la com
plicații 
prea mare 
mai bune 
avantaj.

Așa s-a 
tida de luni, 
disputei, care s-a soldat, 
cele 5 ore de joc cu un 
în plus pentru campion. Avans 
minim, pe care acesta n-a mai 
încercat să-1 valorifice, propu- 
nînd el însuși remiza, accep
tată imediat de șalanger. Greu 
de tras concluzii, dar 
un singur pas ptnă la 
tatea meciului.

Sâ urmărim mutările 
gistrate : KARPOV - KASPA
ROV (C.M. ’86, partida a 11-a) 
1. d4 Cf6 2, e4 gi 3. Cc3 d5 
4. Nf4 Ng7 5. e3 e5 6. d:e5 
DaS 7. Tel d:c4 8. N:c4 
9. Cf3 D:c5 1». Nb3 Cc6 11. 
Da5 12. h3 Nf5 13. De2 
14. Cd5 e5 15. T:e6 e:M 16. 
Neg 17. Del Db5 18. Ce7+ ___
19. N:e6 f:e6 26. Dbl Cf5 21.

tactice, găsește fără 
efort rezolvările cele 
si termină chiar In

tntimplat si in 
a 11-a pe

Ch4 C:h3+ 22. Rh2 D115 21
Ce:g6+ h:g6 24. D:g6 De5 25.

adu-

după 
pion

Campionate naționale © Reprezentativa Poloniei are 
un nou antrenor O Declarația internaționalului algerian 

Belloumi

mat e
iumă-

inre-

Ce4 
Tel 
RM

25... Ttfî Z6.D:f7Cg5 27. Cg6 + 
Un7 28. C:e5 C:G 29. C:f7 Rg< 
30. Cd6 f:e3 31. Ce4 e:f2 
T:f2 b5 33. Ce3 a5 34. Rg3 
35. Tc2 
Te2 N:e3 38. T:e3 Tf2 39.
T:g2+ 40. Rf3 T:a2 41. b:*4 
remiză.

Scorul meciului : 6—5 pentru 
Kasparov. Azi se joacă partida 
a 12-a, care Încheie seria lon
doneză. meciul urmînd să con
tinue. după o săptămlnă de 
pauză, la Leningrad.

Tf8 36. Rg4 Nd4

32. 
a4

31.
b3

IUGOSLAVIA (ei. 3). Budue- 
nost — Spartak 1—2; Sloboda 
Tuzla — Partizan Belgrad 1—3, 
Cellk Zenlca — Dinamo Vlnko- 
vicl 3—0; Dlnamo Zagreb — Ve
lez Mostar 2—0; Zeleznlclar Sa
rajevo — Hajduk Split 6—1; Osi- 
jek — Radnlckl Niș 0—0; Pristi
na — Vardar Skoplje 1—3; Stea
ua Roșie Belgrad — Sutjeska 2—1. 
In clasament conduce echipa 
Vardar Skoplje, cu 4 p, urmată 
de Niș, Subotlca și Hajduk Spilt 
cu cite 3 p.

CEHOSLOVACIA (et. 2). Echi
pa Sparta Prag* • întrecut pe 
teren propriu, cu 2—0, formația 
Banik Ostrava, ta timp ce Ruda 
Hvezda ChCb a clștigat cu 3—1 
meciul disputat In deplasare cu 
Z.VJ,. Zlllna. Alte rezultate: Ta- 
tran Preșov — Slavia Praga 1—0; 
Bohemians Praga — Skoda Plsen 

-2—2; Dukla Banska Bystrica — 
plastika Nitra 1—3; Dunajska 
Strada — Dlnamo Ceske Bude- 
jovice 4—0; Spartak Tmava — 
Sigma Olomouc 3—0; T.J. Vltko- 
vlce — Dukla Praga 1—0. Clasa
ment: 1. Sparta Praga — 4 p;
2. Ruda Hvezda Cheb — 4 p;
3. TJ. Vitkovlce — 3 p.

PORTUGALIA (prima etapă). 
Un scor neobișnuit în etapa l- 
naugurală: Boa vist* Porto — A- 
cademlca Coimbra 0—3 l Alte 
victorii au fost obținute Ia limi
tă. tot In deplasare: Portlmonen- 
se — Salguelros Porto 1—2, Spor
ting Braga — Gulmaraes 0—1. Un 
singur scor egal: F.C. Porto — 
Benfica Lisabona 2—2. In rest, 
victorii ale gazdelor: Sporting
Lisab.na — Aves 3—1, Funchal — 
Farense 1—0, Varzlm — Elvas 
1—0, Belenenses — Rlo Ave 3—1.

ANGLIA (meciuri avans din e- 
tapa a 2-a). Liverpool — Man
chester City 6—0, Sheffield Wed
nesday — Everton 2—2, Manches
ter United — West Ham 1—1, 
Tottenham — Newcastle 1—1. In 
clasament conduce West Ham cu 
’ P-

ȘI-ACUM, FLUSHING MEADOW!
NOTA DE PLATĂ

După zgura de ,1a Roland Gar
ros șl iarba de la Wimbledon, 
e rindul decoturfulul de la Flus
hing Meadow să fixeze Ierarhia 
celor mal bun! tenlsmanl al lu- 
mH. Ultima Intîlnlre din Marele 
Slem pe 19B3, openul Australiei 
fiind programat abia ta Ianuarie 
viitor (dar contînd pentru 1986). 
se anunță șl cel mal dificil. Din 
cauza durități! suprafețe! de Joc, 
a caniculei șl, nu In ultimul 
rind, a zgomotelor produse pe 
aeroportul „La Guardia", plasat 
Ir. apropierea terenurilor Iul 
^National Tennis Center*.

Participă toți așii rachetei, fără 
excepție. Principalii favoritl par 
a fl. la masculin, Lendl, dețină-, 
torul trofeului șl Becker, dar se 
așteaptă cu Interes reapariția, In- 
tr-un concurs de anvergură, 
după o absență de 6 luni, a Iul 
McEnroe, care a declarat că se 
simte capabil să atace titlu! cu 
numărul 5. Deși „culoarul* Iul 
Becker nare totuși mal ușor, nu 
slnt lloslt! de șanse aici suedezi!

Edberg șl Wtlander, alei france
zul Leconte, nici americanul Ma
yotte, nici australianul Cash, 
dună cum slnt destule, șl sufra
giile care se Îndreaptă către „ve
teranul" Connors, care va Îm
plini 34 de ani la 2 septembrie. 
La feminin, ecuația pare 
simplă, Navratilova „î____
Lloyd lntrtnd cu cea mal Înaltă 
cotă. Numai că răspunsul la în
trebarea „cine va Juca finala?* 
noate veni, apreciază comentato
rii, de la cehoslovaca Mandliko- 
va. cîștlgătoarea de anul- trecut. 
Alte favorite: Sabatini (Argenti
na). Jordan (Statele Unite), Graf 
(R.F.G.).

Notind că noii campioni vor fl 
-ur.oscuțl abia In 7 septembrie, 
se cuvine să precizăm că. din 
cauza diferente! de fus orar, 
vom publica rezultatele zile! de 
marț! abia Joi. De la Inaugurare, 
rețin atenția meciurile McEnroe 
— Annacone șl Connors — Sund- 
străm. (Ov. L).

mai 
șl Evert-
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Originar din New Tort 
Warren Frederick! ajunse» M 
as numere, cu puțini ani la 
urmi, printre cei mai dotați 
culturlțll din tara «a fi o*» 
lume. Ața t-a și făcut cd, tn- 
tre Ull fi 1977, el a dominat 
marile competiții, adjudectn- 
du-țt (Intre altele) titlul de 
.Mister America" in 1974 fi de 
.Mister Univers" in 1977. DU- 
pă care, surprinzător pentru 
mulți, Fredericks a dispărut 
din circuitul concursurilor de 
anvergură, pirlnd să fi renun
țai la performanță. Surprinză
tor pentru mulțt, dar nu Șt 
pentru medici, care l-au luat 
în primire pe fostul campion, 
supuntndu-l tnceplnd din 1973 
la nici mal multe, nici mal 
nuțlne de 11 operații consecu
tive de rinichi fi cdi urinara.

După ce, un timp, s-a ara-

lot st touufi surprins de dra
matismul situației, Fredericks 
a acceptat *d mărturisească, 
de altfel, cu bărbăție, ol ma
me de 12 ani a utilizat In mod 
curent anabolizante, trăgtnd 
nădejde, biată credulitate l 
d organismul său va rezista 
la Infinit .asaltului chimic" 1 

A venit insă, pentru că tre
buia să vină, nota de plată, 
pe oare campionul de altăda
tă a achUai-o fi o achită din 
greu, cu prețul multor sufe
rințe. .Cel care vor face ea 
mine, avertizează ci, ca mint 
vor păți", dar sportul occiden
tal, in aria căruia astfel ae 
tntlmplări triste sint frecvente, 
pare să nu aibă urechi de au
zit, născtnd tn continuare alte 
fi alte drame.
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e Antrenorul Antoni Rieclinle- 
zek a demisionat in urma rezul
tatelor slabe ale reprezentativei 
Poloniei la turneul final al C.M. 
Noul selecționer al reprezentativei 
este Wojciech Lazarek, In vlrstâ 
de 46 de ani, care a semnat an 
contract pe 4 ani cu federații 
de specialitate. El a activat ta 
ultimii ani in Suedia, la forma
ția Trelleborg.
• Șapte jucători de la Man

chester United au fost amendați 
de către club In urma abaterilor 
de la dlsclpllnl eu prilejul until 
turneu recent pe care această 
formație l-a întreprins ta O- 
landa.
• In finala turneului interna

țional de la GIJon (Spania), echi
pa locali Sporting a învins ea 
l—l (1—1) formația brazilian! 
Flamengo. Golurile au fost mar
cate de Esteban (mln. 33, din lo
vituri de la 11 m), Flores (mtn. 
67), respectiv Bebeto (mln. SB).
• Internaționalul algerian Bef- 

lotinil a declarat eă va rămtne ta 
continuare ta formația sa G.C.R. 
Mascara, refuztnd transferul pe 
care 1 l-a propus echipa spa
niolă Murei*. »In Algeria na o- 
xlstil jucători profesioniști, cum 
stat ta Spania, și eu vreau sfi ră
nita amator. Acest lucru mă de
termină să rlmtn fidel echipei 
mele algeriene* — a declarat 
Belloumi.
• Jucătorul internațional en

glez Dave Watson, in virată de 
24 de ani. a fost transferat re* 
cent de la Norwich la Everton.
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