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Intre 31 august fi 7 septembrie

ii

• 8 etape pe un parcurs de 1140 km> Alergătorii vor participa 
la 20 sprinturi intermediare • 14 puncte de cățărare • Un traseu

care străbate zone de mare frumusețe ale țării
Mai sint doar cîteva zile pînă 

la startul celei mai Importante 
competiții cicliste interne a 
anului, „Turul României**. 
Ediția cu numărul 24 se va des
fășura intre 31 august și 7 
septembrie, în opt etape, de-a

a m-a, PIATRA NEAMȚ — 
BICAZ — VATRA DORNEI 
(152 km);

— miercuri 3 septembrie, e- 
tapa a TV-a, VATRA DORNEI 
— BISTRIȚA (80 km);

— joi 4 septembrie, etapa a

lungul a 1140 km. Programul 
pe etape va fi următorul :

— duminică 31 august, etapa 
I, BUCUREȘTI — BUZĂU — 
FOCȘANI (175 km);

— luni 1 septembrie, etapa a 
Il-a, FOCȘANI — BACĂU — 
PIATRA NEAMȚ (163 km);

— marți 2 septembrie, etapa

V-a, BISTRIȚA 
CLUJ-NAPOCA (120 km);

— vineri 5 septembrie, etapa 
a Vl-a, CLUJ-NAPOCA — 
TURDA — ALBA IULIA (115 
km);

— sîmbătă 6 septembrie, o- 
tapa a Vil-a. ALBA IULIA —

CALIMANEȘTI (160SIBIU 
km);

— duminică 7 septembrie, e- 
tapa a VIII-a, CALIMANEȘTI 
— RÎMNICU VÎLCEA 
PITEȘTI — BUCUREȘTI 
km)

întrecerile din acest an 
desfășoară pe un traseu ___
străbate aproape jumătate din 
județele țării, traversind zone 
de mare frumusețe (de munte, 
de deal și de șes) și oferind 
competitorilor prilejul de a-și 
fructifica talentul, buna pregă
tire si dîrzenia.

Organizat de Federația Româ
ni de Ciclism, de ziarul Sportul 
și Administrația de Stat Loto- 
Pronosport, cu sprijinul consi
liilor județene pentru educație 
fizică si sport, a unui mare 
număr de activiști obștești, 
„Turul României** reprezintă un 
eveniment al sportului nostru.

(175

se 
care

„ECHIPAJ**
MEREU DE AUR-

Săptămina trecută, la Nottingham și Montreal, echipajele 
României de canotaj ?i de caiac-canoe au încheiat participa
rea la Campionatele Mondiale cu un strălucit bilanț: așii pade- 
lei și pagaei noastre au cucerit 8 medalii, iar fetele de la canotaj 
alte 6. Așadar, 14 noi medalii în panoplia sporturilor nautice: 
6 DE AUR, 5 DE ARGINT ȘI 3 DE BRONZ.

Despre cei care au urcat podiumul de premiere la aceste 
două mari regate am scris la timpul cuvenit. N-am vorbit 
aproape deloc insă despre acei dascăli de sport, despre acei 
oameni care, cu migală și competență, i-au descoperit, i-au 
format, i-au dat loturilor reprezentative. Vom aminti cițiva 
dintre ei. Am începe cu antrenorul Nicolae Gioga de la 
clubul sportiv Steaua București, cu un întreg „echipaj" pe 
podiumul „mondialelor" de canotaj de la Nottingham: Lucia 
Toader, Chira Stoean (medaliate cu aur în barca de 4+1 
rame), Anișoara Șorohan („argint" la 4 vîsle). Camelia Diaco- 
nescu, Florica Lavric (medaliate cu bronz la 8+1). Apoi, 
Serghei Filip și Nicușor Eșeanu, antrenori tot la Steaua, dar 
la caiac-canoe, primul mindrindu-se cu Aurel Macarencu 
(dublu campion mondial la C 1—1000 și 10 000 - medalie de 
argint la C 1 — 500 m), al doilea cu Angelin Velea și Daniel 
Stoian (campioni mondiali la K 2 — 1000 m, medaliați cu 
bronz la K 2 — 10 000 m), cu alți performeri, în timp ce 
Alexandru Scurca se mîndrește cu Tecla Borcănea, medalia
tă cu bronz la K 4 — 500 m.

„Flotila" pe care clubul sportiv Dinamo București a 
urcat-o pe podiumul de premiere de la C.M. din Anglia este 
impresionantă. Antrenor — Ion Dospinescu : Olga Homeghl, 
Rodica Arba (campioane mondiale la 2 rame), Doina Bălan 
(campioană mondială in 4+1 rame), Elisabeta Lipă, Anișoara 
Bălan. Adriana Chelariu (cu „argint" la 2 vîsle, 4 vîsle și, 
respectiv, 8+1). Dar Stavru Teodorov, Ivan Patzaichin, Du
mitru Popa, Petre Ceapura înseamnă tot Dinamo, unii dintre 
ei cu performeri — ani la rînd — în loturile noastre reprezen
tative.

Aproape toate secțiile nautice din țară au contribuit, intr- 
un fel sau altul, la splendidele succese înregistrate de spor
tivii români la C.M de la Nottingham și Montreal. Bunăoa
ră, antrenorii Stelian Petrov, de la clubul Metalul Bucu
rești, I ari on Teodor și Carmen Cutaș (C.S.U. Construcții 
Buc.), Garoafa Cantemir (Ceahlăul P. Neamț). Doina Bene- 
dek (Voința Timișoara). Ileana Pavel (Olimpia București), 
Rodica Nițu (U.T. Arad) și nu în ultimul rînd Igor Lipalit, 
dascălul de sport din Tulcea, marele 
din Deltă.

în strălucirea medaliilor sportivilor 
și priceperea, și munca, și pasiunea 
ei un „echipaj" mereu de aur — gata să ofere 
■omănesc performeri de mare valoare.

descoperitor de talente

noștri regăsim, așadar, 
acestor antrenori — și 

sportului

Vosile TOFAN

Campionatele Europene de atletism

REPREZENTANȚII NOȘTRI 
AU AZI 0 ZI PLINĂ

S Șanse bune în finale pentru Maricica Puica 
(3 000 m) și Daniela Costian (disc) # Mitica Junghiatu 
în ultimul act al probei de 800 m • Mari surprize in 

. preliminariile probelor de înălțime fete și prăjină
STUTTGART, 27 (prin tele

fon). Vremea a fost potrivnică 
debutului celei de-a 14-a edi
ții a C.E. de atletism. Totuși, 
peste 25 000 de spectatori au 
înfruntat rafalele de ploaie 
pentru a asista la cele trei fi
nale disputate pe Neckarsta- 
dion, cea de-a patra — mara
tonul feminin— derulîndu-se în 
principal in afara stadionului, 
în fata altor zeci de mii de 
iubitori al primei discipline o- 
limpice.

Portugheza Rosa Mota a fost 
prima încununată cu laurii vic
toriei, la 
două ore 
gare pe 
kilometri, 
tonul. Ea 
absența 
Waitz și

capătul celor aproape 
și jumătate de aler- 
distanța celor 28 de 
rit a măsurat mara- 
și-a păstrat titlul, ta 
norvegiencelor Grete 

Ingrid Kristiansen. 
Proba feminină de aruncare a 
greutății a adus șl prima sur
priză, sovietica Natalia Lisov- 
skaia, deținătoarea recordului 
mondial (22,53 m). aruncînd
doar 18,95 m, cu care s-a clasat 
pe locul 9, în urma Mihaelei 
Loghin. O altă supriză a con
stituit-o victoria italianului 
Ștetano Mei la. 10 000 m asu
pra conaționalului său Alberto 
Cova, deținătorul titlului, ne
învins din 1982 pe această dis
tanță, ca șl tripla italiană pe 
podium.

Ziua a doua a întrecerilor, 
cea de miercuri, a fost frigu
roasă și cu vtat, dar fără 
ploaie, ceea ce a Influențat mai 
puțin competiția. Pentru noi, 
punctul de interes l-a oonstl- 
tuit, de această dată, săritura 
ta lungime, probă ta care a e-

voluat și reprezentanta Ro
mâniei, Vali lonescu, deținătoa
rea titlului european la edi
ția precedentă, de la Atena. 
Lupta pentru medalii a fost 
deosebit de strînsă, mal ales 
pentru treapta a doua și a 
treia a podiumului, intrucît 
actuala recordmană mondială 
și marea favorită a probei, 
Heidi Drechsler (R.D.G.) s-a 
detașat de la primele încercări, 
printr-un 7,27 m, ea fiind ur
mată de Galina Cistiakova 
(U.R.S.S.) 7.09 m, Helga Radtke 
(R.D.G.) 6,89 m, Vali lonescu 
6,81 m, Ludmila Ninova (Bul
garia) 6,65 m și Silvia Hristova 
(Bulgaria) 6,61 m.

Tot miercuri a evoluat și 
Mihaela Pogăceanu în cadrul 
preliminariilor probei de 100 
mg, ea clasîndu-se pe primul 
loc în seria I (12,84 s), califi- 
tindu-se astfel pentru 
nalele de joi.

După ce marți seara 
atletele noastre Mitica 
ghiatn si Violeta Beciea . 
cut de seriile eliminatorii 
probei de 800 m, ele s-au pre
zentat miercuri la startul se
mifinalelor. Prima dintre ele 
s-a clasat pe locurile 2—3, îm
preună cu Milena Sirnadova 
(Cehoslovacia) 2:00.02. după so
vietica Liubov Gurina (1:59,66), 
califlcîndu-se pentru finala pro
gramată joi, ta timp ce cea de-a 
doua a ratat accesul în finală, 
situîndu-se ultima în serie.

semifi-

tirziu,
Jun- 

au tre- 
ale

Romeo VILARA

(Continuare In pag. a 4-a)

NICU VLAD IN FINALA

CUPE! MONDIALE" LA HALTERE
La sflrșitul acestei săptămlnl 4 sportivi români vor concura la Cardiff

• Federația Internațională de 
Haltere a comunicat forului nos
tru de specialitate că pe baza 
punctajului acumulat pînă a- 
cum, sportivul român Nicu 
Vlad va participa la gala fi
nală a Cupei Mondiale. La a- 
ceastă reuniune programată în 
decembrie la Melbourne vor 
lua parte cei mai buni 10 
halterofili din lume, pe cate
gorii. Reamintim că anul trecut 
Nicu Vlad 
treilea la 
întrecere

a ocupat locul al 
această prestigioasă

sfîrșitul acestei 
va avea loc o nouă 

pro-

DE

DE

AZI, CAMPIONATELE
NAȚIONALE 

SĂRITURI ÎN APĂ
se dispută, la Ștrandul

• Da
săptămîni 
etapă a Cupei Mondiale,

gramată la Cardiff (Țara Gali
lor), la care vor lua startul 
patru reprezentanți ai țării 
noastre : campionii olimpici 
Nicu Vlad si Petre Becheru, 
triplul campion mondial la 
juniori Andrei Socaci și talen
tatul Constantin Urdas. O altă 
reuniune care va conta pentru 
Cupa Mondială va fi Campio
natul Mondial, programat tn 
prima jumătate a lunii noiem
brie, la Sofia. Este foarte posi
bil ca, după aceste două mari 
întreceri, în afară de Nicu Vlad 
și alți halterofili români să rea
lizeze haremurile necesare pen
tru a fi prezenți la gala finală 
de la Melbourne.

Azi ____ , _______
Tineretului din Capitală, proba 
de sărituri de la trambulina 
de 1 m din cadrul Campiona
telor Naționale de seniori. La 
ora 9,30 îsi vor executa pro
gramul băieții, iar de la ora 16, 
fetele. Printre competitori se 
află sportivi care s-au clasat pe 
locuri fruntașe la competițiile 
internaționale din acest an, 
printre care Isabela Bercaro, 
Cristina Timar (campioane 
balcanice la senioare), loa 
Petrache (campion balcanic de 
juniori) $1 Daniela Popa (ocu
panta locului secund la 
Concursul Prietenia și a locului 
5 la C.E. de junioare). Celelalte 
probe vor avea loc vineri șl 
simbătă.

DIVIZIONARELE FEMININE A DE HANDBAL

LA STARTUL UNUI NOU CAMPIONAT
Divizionarele feminine A de 

handbal debutează azi într-o 
nouă ediție de campionat — a 
29-a —, cu 12 dintre cele mai 
bune formații.

Campionatul Diviziei A tre
buie să reprezinte o perioadă 
de muncă serioasă, responsabilă, 
cu practicarea unui joc dinamic, 
fără nici un fel de durități, 
care ar deveni periculoase în 
perspectiva marii întreceri din

luna decembrie, clnd, se știe, 
în Olanda, va avea loc Cam
pionatul Mondial (grupa A), 
unde reprezentativa României 
vizează un loc pe podium. An
trenorii formațiilor care con
tribuie cu sportive la formarea 
echipei României, au, in plus, 
obligația de a respecta indica
țiile tehnicienilor lotului repre
zentativ, astfel fiecare
handbalistă prezinte

pregătită la nivel maxim, t* 
sfîrșit, este de dorit ca arbitra
jele să contribuie la desfășura
rea unor jocuri de bună calitate, 
să reprime duritățile care ae 
pune in pericol integritatea fi
zică. intr-un cuvînt să oficieze 
la nivelul exigențelor pe plaa 
mondial.

Programul primei etape :
BUCUREȘTI. Sala Rapid (on 

18): Confecția București — 
Rapid București: SF. GHEOR- 
GHE : CSM — Hidrotehnic* 
Constanța ; BAIA MARE : Con
structorul — Știința Bacău: 
BRAȘOV : Rulmentul — Doro
banțul Ploiești ; IAȘI ; TEROM 
- CSM Sibiu; RM. VÎLCEA; 
Chimistul — Mureșul IMATEX 
Tg. Mureș.

Următoarea etapă este pro
gramată duminică 31 august.

I

O spectaculoasă acțiune 
de atac purtată de Elena 
Ionescu-Morariu, așa cum 
am dori cit mai multe In 
campionatul care începe 
astăzi. Fază din partida 
Confecția București — 

Chimistul Rm. Vîlcea
Foto: Aurel D. NEAGU
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REPORTAJUL
■nestra.

„PENTRU NOI, LA MUNTE,
TOTU-I MINUNAT... l“ •, VIITORUL" JUNIORII LA PORȚILE

...Invitația am primit-o mai 
demult. prin luna iunie. Atunci 
Alexandru donstrntineacu. pre
ședintele comisiei județene de 
turism Sibiu. ne-a sugerat : 
„Spre sfirșital lunii august or
ganizăm un frumos concurs 
sportiv in munții Făgăraș. O 
să vă placă...".

...Am plecat spre coman^- 
mental concursului — „Ștafeta 
munților*,  aflată la ediția a 
13-a — situat la Cabana Negaiul, 
1546 m altitudine. De fapt. după 
cum ne-am dat seama. a ajun
ge aici. era deja o performan
ță. De la soseaua Brașov — 
Sibiu, prin Porumbaru. 16 km 
pe ios pină la parlele munte
lui. de unde. un urcuș greu d< 
circa 1 ore. pină la Di^ii^r^' 
mantelai Șerbatr.

Cabana mare. altele două 
mai mici. arhipline cu peste 100 
de concurenti și susținători (ce 
fac ultimii? Duc materiale, fac 
mincare ș.*.).  Evident. n-au toți 
loc. așa c* pe o 
față iarba verde 
calara datorită
corturi. dapcuraal 
întuneric, la ora 
scurtă au avut participantii. la 
fel si personalul cabanei...

La start. 274 de concurenți. 
iubitori ai muntelui de la '0 
la 70 de ani. const^tuiti în 66 
de echipaje. veniti din Sibiu. 
Mirșa, Mediaș și Cisnădie. Dup* 
ce s-au stabilit categoriile de 
vîrstă (10—'4 ani. '3—15 ani. 
16—50 ani și 51—70 ani) a fost 
prezentat traseul. in premieră 
pentru un concurs sportiv. am
plasat intr-o zonă dificilă a 
Carpaților Meridionali. Bocan
ci. prntrlani «curți. bluze ușoa
re. tricouri legate peste mij
loc. pălăriuțe cu insigne si me
dalii... Sportivii iau c^oștinț*  
de traseu (pentru fiecare ca
tegorie de virst*  un altul. cu 
un timp mai mare sau mai mic 
de dram) și. intr-o at 
de bun*  d.i<^txz^^ieL s 
oe c*rări  de munte, 
mai ușoar^e mai ereZe. 
nu le noti urca decit 
agăți" de cite ceva. 
multă trrpsDirrtie... L _
pretu tind^t. Pe piscul Munte- 
lu i Se^bota re daatarr Săra- 
tiL ta cab a Bi'-ocL. ).u im- 
p-’radt ovoc sscae această

parte a Făgărașilor. în foarte 
multe puncte din traseu au loc 
probe interesante: acordarea 
primului ajutor. cățărări alpi
ne. evitarea unui loc in care 
„vine avalanșa". recunoașterea 
florei montane. probe teoreti
ce vizind cunoștințele geogra
fice. ecologice. de etica turis
tului (printre care st.. curăți
rea zonei din preajma caba
nelor !).

După 4—5 ore. unii după 
chiar mai mult de 10 ore. iu
bitorii muntelui județul
Sibiu au revenit centra".

cintat .cintece de munte: „...Pen
tru noi. o lume știe. / La 
munte totu-i minunat— Vrem 
să-ntindem prietenia / Peste 
toată România...". Ar trebui s* 
amintim numele tuturor aces
tor entuziaști sibieni. Din 274, 
alegem totuși doar cîțiva : Eu
genia Contea — peste 60 de 
ani. T. Pinciu — proiectant la 
IPA. familia Liliana și Nicolae 
Pleacă — muncitori la IPA și 
Textila Cisnădie. ing. I Șo- 
vrea — • președinte al cercului 
Amicii munților-Sibiu. arh. I. 
Tabacu — Centrul județean de

0 UNITATE SPORTIVA CARE PREGĂTEȘTE CAMPIONII

mare supra- 
este... multi- 
puzderiei de 
a început pe 
5.10. Noapte

oferă
ulcc.*

Drumuri
> oe -care 

dacă „te 
Eforturi. 

îi aflăm

După concurs, scurt popas lingă corturi. Urmează festivitatea de 
premiere...

unde, seara. a arma)... probe 
culturală.

A doua zi dimineața. festi
vitate de premiere. într-o po
iană însorită. Locul I. * 
dinea vîrstei : cM. A - 
(IPA 
(DJPTC). 
mecanica 
Cleapatrei 
r*).  E — 
Sibiu). Pe 
(Se.

In or-
OBmp

B — Excelsior
Adona (Aato- 

Acul 
ultta -

proiectări. O. Pop — tehnician 
zooilelntst. K. Rriahaldt — 
muncitor la Autoroecrnicr. I. 
Blstor si N. Ster<ilciac — ve
ni ți fiecare cu cei 4 copil.

Sîbiu).
“ C ■

Medias). D 
(O unitate 

.Alpin (Independența 
cercuri : L Ctadrelol 

liniară de ofițeri N. Băl- 
i). 1 Mc'-tana (I. Poligra

fică). X Otenap (IPA). S-au a- 
cvrîat M diplome „speciale" : 
cunoscutului publicist in turism 
N. Danăreană (la 81 de ani a 
sosit să vadă concursul l). ca
banierilor Maria și Sandu Dușe 
(„Pentru răbdarea și atenția 
cu care ne-au tratat"). ba chiar 
și ziaristului („Pentru temerara 
expediție")._

La sfirșitul festivității. s-au

Modesto FERRARI Hl

Baza sportivă „Viitorul" din 
cadrul complexului „21 August" 
ne apare ca o adevărată oază 
în această vară ~' 
Aici ființează de 
de ani. nu numai 
rea-i simbolică ci 
tate de prestigiu.
tiv Viitorul. Să notăm numai 
succesele olimpice. incepînd cu 
1976 — 4 medalii de bronz. 
1980 — 1 aur și 1 bronz. iar 
în 1984 — 1 aur. 2 argint si 
2 bronz. • SECȚIILE de atle
tism și gimnastici ritmică sînt 
de nivel iate^aațiaart. iar ce
lelalte cinci (gimnastică spor
tivă. box, scrimă. lupte. volei) 
de nivel național. • ATLETIS
MUL este prezent în lotul na
țional cu 11 sportivi. în acest 
an s-au obținut două locuri întîi 
la Balcaniadă. prin Ana-Maria 
Drăghia- la 400 mg și 4X400 m 
(tot ea aitaîadu-se de 2 ori pe 
poziția a 5-a în aceleași probe 
la „mondialele" de juniori). 
locul 2 la ciocan — Ion Liviu 
și 1 la triplu salt — Cătălin 
Barbu. Sportivii secției au re
alizat 10 recorduri naționale în 
acest an și mai au posibilita
tea obținerii unor locuri frun
tașe la ..naționalele" de juniori 
I șj II. din septembrie. Pregă
tirea este asigurată de opt an
trenori. dintre care patru lucrea
ză Ia lot. Recent am găsit-o ală
turi de grupa sa pe mtrenoarea 
Aurelia Sîrbu. tot timpul „în 
viteză". „Cine se angajează e 
dator să dea totul". este deviza 
pe care ar dori s-o imprime și 
elevelor ei Florina Neder și 
Daniela Neaga (speranțele du-

călduroasă. 
aproape 25 
cu denumi
și cu rezul- 
clubul spor-

bului la 100 mg). ca și celor
lalte. • A DOUA secție de 
nivel Internațional este „ritmi
ca". Grupele celor trei rntreaar- 
re se pregătesc asiduu în sala 
mare de gimnastică, la sala de 
jocuri. sau la Liceul economic 
nr. 2. Secția are două sportive 
în filtul olimpic. Florentina 
Butaru șl mai noua colegă 
Ruxandra Frunzeti. • SOȚII 
Cristina si Patru loan antre
nează echipa feminină de gim
nastică sportivă de categoria a 
IV-a. situată pe locul 4 la C.N. 
din acest an. O promițătoare 
poziție secundă la individual 
compus. categ. a IlI-a. a re
alizat Nicoleta Toma si a in
trat in vederile lotului de pers
pectivă. • SECȚIA DE SCRI
MA are proiecte mari. Antre
norul Liviu Angelescu ne-a 
dezvăluit |ateatlr de a lucra 
în continuare cu o grupă de 
eleve și pentru faptul că se 
pune problema introducerii 
probei de spadă la fete (o 
șansă în plus pentru cele care 
au început acum 1 ani antre
namentele la floretă). O re
marcă : antrenorul este un om 
practic , preocupindu-se die 
confecționarea și recondiționa- 
rea echipamentului. Cu avansa- 
ții lucrează antrenorul Gered 
Zoltan, care a promovat doi 
sportivi în lotul de perspecti
vă : Cornel Milan și Tiberiu 
Gered. ultimul fiind selecțio
nat pentru prima ediție a „eu
ropenelor" de cădeți din 1987. 
• LUPTĂTORII își continuă 
pregătirea la Cîmpulung Mus
cel. sub îndrumarea antrenoru-

In „Cupa Voința" la ciclism
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CUPA ROMÂNIEI LA TIR CU ARCUL
La Satu Murat pe p^^^l.gcaat 

special, s-a deallbșsru intr-o 
formulă nouă. ■.Capa EwiPib" 
la tir cu arcul. După de?^^- 
rarea întrecerilor Erouriu-zise 
(un concurs de simplu FTTA). 
primii 12 clasați s-au întrecut 
in cadrul unei faze finale (cite 
9 săgeți la fiecare distanță). 
De-a lungul întrecerilor. după 
fiecare distantă ultimii doi 
plasați au fost eliminați. Cei 
6 arcași rămași în concura au 
disputat o ultimă etapă pentru 
stabilirea podiumului. Iată re
zultatele : feminin : 1. Gabriela

Coșovsp (Voința Rădăuți) 804 
p. 2. Aurora Chin (Steaua) 101 
p. 1. Diana Nicalreaca. junioară 
(Olimpia) 286 p; masciuin: 1. 
V. Stănescu (Petrolul) 298 p. 
X V. Habian junior (Minerul 
Aninoa^) 295 d. X A. Robu 
(Olimpia) 294 p.

Diana Nicotaescu
Habian au stabilit 6 
duri naționale la 
juniorilor. iar 
Gheorghe Birzu
Berky alte 6. la categoriile se- 
nlarilar.

ti Viorel 
noi recor- 
categoriile 

Aurora Chin.
șl Andrei

POST-SCRIPTLM
NATAȚIE • dintre recordurile de tot 

felul consemnate la a cincea ediție a C.M., cele 
mal multe *1  mal... adevărate sînt, desigur, la loot: a mondiale. 11 ale campionatelor, 10 euro
pene. ÎS naționale. pe flecare dintre aceste 
Bate apArind numele Turnarel Coetactie. Alături 
de acestea H mai adăugam și pe acela al ar
bitrului român Rada Tlauir. Clnjeanul a con
dus șase partide ta cele două turnee de poto. primind de fiecar« data caUficatml biaa. Pres
tațiile sale i-ar fi dat dreptul sa conducă un 
meci pentru medaliile competiției masculine (a afirmat-o, Intre alții. cunoscutul arbitru cuba
nez E. Martinez). dar un ciudat sistem de dele
gare l-a privat de această satisfacție. oferită, 
de pildă, olandezului Dorp. care a avut nu pu
ține decizii ce au strait ilaritate in finala Iu
goslavia — Italia... • IN DIMINEAȚA de sîm- 
bătă, o zi care avea să fie cea mai frumoasă- 
din Istoria natațiel noastre. numeroșii confrați 
acreditați la marea competiție de la Madrid ne 
salutau cu... .Succes Tamarei l“. Iar unul din
tre trimișii marelui cotidian francez L'Equipe 
și-a pregătit trei file mari cu notițe... înainte 
de cursa de neuitat. Pentru ca după splendida 
victorie a ploieștencel. felicitările. comentariile elogioase să nu mai contenească. • F.I.N.A. a 
acordat cîteva distincții pentru merite deosebite 
In activitatea acestui for internațional. Intre oei 
patru care au primit Insigna de aur a F.I.N.A. 
s-a numărat șl doctorul loan Drăgan. el acti- 
vlnd la C.M. de la Madrid într-una din importantele comisii de specialitate. • Înaintea în
trecerii din capitala Spaniei. opt specialiști din 
diferite țări își prezentau pronosticurile într-o publicație Internațională. La 50 m liber femi
nin. cea mai bună performanță anticipată era 
25.40 — pronostic infirmat. recordul lumii fi
ind stabilit la 25.28. ca și acela privind nu
mele învingătoarei: cei mal mulți o „vedeau 
eîștigătoare pe olandeza Verstappen. clasată a 
cincea. • „NICIODATĂ nu am glumit mal 
mult ca sîmbătă dimineață. încercînd s-o scot 
pe Tamara din febra marelui start". mărturisea 
Noeml Lung. Cele două bune prietene au lo
cuit, de altfel. In aceeași cameră a hotelului 
Praga. cameră în care s-au aflat alături șl... 
medaliile noastre la C.M. • FOARTE TInAra

DOUĂ CURSE DE MARE ANGAJAMENT
PLOIEȘTI, 27 (prin telefon). 

Miercuri, în cea de-a treia zi 
a competiției cicliste de lung 
kilometraj dotată cu trofeul 
„Cupa Voința", cei aproape 100 
de rutieri rămași In cursă au 
avut de susținut două teste : 
dimineața — J km cont rolImir 
individual in pantă. * după- 
amiază — 50 km circuit in 
centrul orașului de reședință a 
județului Prahova.

Vreme favorabilă. un traseu 
de 1 km ales pe dealul Secta, 
de la marginea localității Bol
dești—Scăeni (circa 15 km de 
Ploiești), cu multe serpentine
și o diferență 
aproape 400 m de 
pină la sosire. iată 
care s-a desfășurat 
treia secvență a 
Startul s-a dat din _
minut în ordinea inversă a cla
samentului general. Catalogată 
ca o „probă a adevărului", 
alergarea individuală contracro- 
nometru a supus concurenții la 
un serios examen de forță si 
rezistență, triindu-i după cali-

de nivel de
la start și 
cadrul în
cea de-a 

competiției. 
minut in

tăți și pregătire. Plecat al 
85-lea în cursă. stelistal Olim
piu Celea. care s-a numărat 
printre animatori și în etapele 
anterioare. a pornit să lupte cu 
pantele abrupte cu o hotărîre 
demnă de invidiat Elevul an- 
mult, pe unele porțiuni pin*,  la 
epuizare. și, daZada-si bine 
efortul, în virful dealului a 
reușit să realizeze un timp 
remarcabil : 7:29. în urma lui 
intraseră în concurs principalii 
favoriți. sportivii din R.D. Ger
mană. si Polonia. situați pe 
primele zece locuri în clasa
mentul general, printre care se 
intercalaseră C. Neagoe și C. 
Paraschiv. multă vreme fiin- 
du-ne foarte greu să anticipăm 
cui îi va surîde sănsa. Difici
lul urcuș i-a solicitat la cote 
înalte de * ' 
torii. nici 
pășească 
lea, care, 
afirmă si

Clasament. etapa a IlI-a : 1. 
O. Celea (Lot R.S.R.) 7:29 (M. 
O. •— 24,276 km). X H Grezler

(A.S.K. Varw*rta)  717, 1 O. 
Jentzsch (Cottbus) 7:42. 4. V. 
Mitrache (Dinamo) 7:47. 5. M. 
Prix (A.S.K. Vorwârts) 7:54. 6. 
J. Wiatr (Start Varșovia)- 7:55, 
7. M. Orosz (Lot R.S.R.) 7:57.

^Dupa-amiază- i*- y;i
— 81 turc; a fo« câA»gat de 
purtătorul tricoului galben. M. 
Prix. urmat de Ov. Mtran (Vo
ința Buc.) și de polonezul Z. 
Albin. cronometrați jn 1.15:01 : 
Al. Ion (lot) a acumulat cele 
mai multe puncte la sprint — 
21.

Ol

efort pe toți alergă- 
unul neputînd să de- 

rezultatul lui O. Ce- 
progresînd evident. se 
ea un bun cățărător.

CLASAMENT GENERAL: 
M. Prix (A.S.K.) 8.11:58. 2. 
Viertler (Cottbus) la 21 sec.. 
J. Glaasmrnn (Cottbus) la 
sec. 4. Cr. Neagoe (Lot) 
1:02.5. S. Grochowski (Start) 
1:07.6. ~ ’
2:04.

Joi 
ruta : 
Fieni ,
Cimpina — Ploiești. 160 km.

H. Grosier (A.S.K.)

1.
A.
1.
54 
la 
la 
la

Peare loc ultima etapâ, 
Ploiești — Tîrgoviște

— Sinaia — Comarnic —

Troian IOAMȚESCU

cl
- 1 pq 
■■ 
an

i

Stela Pura nu a fost la Madrid în cea mal bu
nă formă. oboseala acumulată la C.E. de Ju
niori — unde a cucerit șase medalii —. la alte 
întreceri. spunîndu-și cuvîntul. Ne-a impresio
nat însă la ea modul cum a răspuns solicitării 
de a participa. a doua zi după epuizanta cursa 
de 800 m liber (unde a fost în finala A). în 
proba de 200 m fluture: erau în loc puncte 
pentru delegația noastră. pe care băimăreanca 
le-a și adus. de altfel... (G.K.)

PENTATLON MODERN « sport dificUl pen 
tatlonul modera presupune și din punct de 
vedere organizatoric un mare efort. $1 la uJ- 
uma ediție a Campionatelor Naționale. un grup de mCefiștf și-au adu aportul la buna des
fășurare as tn^trecerKoM , iMrceî-Btoe^Tno
Eugen Orateveanu ».a. S1 aubBrnem. de ase
menea. șl ajutorul oferit de cluburile Steaua si Dinamo. precum și de către federațiile de 
scrimă. tir. natoție și atletisn. eaxe au contri
buit substanțial la asigurarea unui cadru optim întregii competiții. • DOAR t5 sportivi seniori 
(l) la startul C.N„ doar două cluburi (I) care au aliniat echipe complete — Steaua șl Poli
tehnica I.L. Timișoara — ceea ce pune sub sem
nul intrebării eficiența muncii antrenorilor șl. 
chiar. viitorul acestui sport. Este. deci. cazul 
ca să înregistrăm cit de curînd o radicală 
schimbare de atitudine. pentru că altfel... (EM.f.)

VOLEI • dupA ultimul Joc susținut în 
sala „Drujba" din Pazardjik. România — Italia 
(1—0). jucătorii și ceilalți membri ai delegației au sărbătorit prin cîntece „argintul", „vocile" 
principale fiind Drăgușin și Ferariu... • CIȚIVA 
ziariști au alcătuit. la sfirșitul competiției con
tinentale un „sextet european". în care și-au 
găsit locul Mihai Pădurețu — care a lăsat o 
frumoasă impresie prin simț tactic și luciditate 
— și Cornel Șoica pe post de „central". • HO- 
RaȚiu FERARIU și-a cucerit o mare simpatie 
în rindul tehnicienilor. oficialilor și publicului. 
al tuturor celor care l-au cunoscut pe tatăl său. valorosul internațional Gheorghe Ferariu. 
Prin valoare. dăruire exemplară. disciplină și 
frumoasă conduită. fiul reamintește de tatăl 
său. Calități care au pledat pentru acordarea 
lui Horațlu a Capei pentru cel mai complet 
jucător • DECEPȚIE ȘI NOAPTE ALBA. la 
Sofia. pentru tinerele noastre voleibaliste. după 
ratarea incredibilă a calificării in turneul frun
tașelor. (A.B.)

„MĂNUȘA LITORALULUI*  LA BOX
Turneul internațional de box 

.Mănușa Litoralului" a conti
nuat în Sala sporturilor din 
Constanța cu meciuri din ca
drul galelor prelimin-are.

în Unitele categoriei muscă. 
Nicolae Iancu (Lotul republi
can) l-a întrecut prin ko teh
nic in prima repriză pe N. 
Kortis (Iugoslavia). iar Ion Do- 
lana (Sibiu) a c^tigat la punc
te in fața lui Constantin Ci
reașă (Brăila).

Rcezutatele înregistrate la alte 
categorii : cocoș : Nicolae Cralu 
(Tulcea) întrece prin ko teh
nic în repriza a Il-a pe Farek 
Nasedki (Turcia) : Ionel Popa 
(Slatina) b.p. T. Baciko (Iugo
slavia) ; Justin Antonie (Cra
iova) b.p. Ion Barbu (Medgi

dia) ; Tudorel Damian (Brăila) 
b-p. Gudim Akbos (Turcia) ; 
senumnse*  : Ian Strejoiu (Tul- 
cea) b.p. Ștefan Ruhe (R. D. 
Germană) ; pană : Cristian Ve- 
lea (Lotul republican) b.p. Re- 
gep Medin (Medgidia) ; Con
stantin Pascariu (Lotul republi
can) b.p. Ilhan Semiz (Turcia); 
George Oprișor (Craiova) b.p. 
Hacik Hinoglu (Turcia) ; Ște
fan Schiller (R. D. Germană) 
b.p. G. Simionov (Bulgaria) : 
ușoară : Nicolae Dănuț (Lotul 
republican) b.p. Ion Pal (Ba
cău) ; grea : Ion Simina (Bra
șov) b.ko. III Ion Enea (Constan
ța) ; Alexandru Mircea (Brăila) 
b.ab. II Onver Bairam (Turcia).

Competiția continuă astăzi cu 
două gale. de la ora 16.00.
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ADMINISTRAȚIA DE STAT LOTO PRONOSPORT INFORMEAZĂ
. numerele extrase 

la tragerea pronoexpres 
DIN 27 AUGUST '986

Extragerea I: 14 '2 10 40 2 28. 
Extragerea a n-a: 20 Ș8 24 21 

4 1.Fond de ciștlgurl: 808.401 lei.
• ATI JUCAT LA TRAGEREA 

OBIȘNUITA LOTO DE MIINE?
Astăzi, joi. este ULTIMA ZI 

pentru procurarea biletelor eu 
numerele dv. preferatei
• Așa cum am mal informat.

duminic*  11 august va avea loc 
TRAGEREA EXCEPȚIONALA
PRONOEXPRES — ultima acțiu
ne cu caracter deosebit din a
ceastă lună (organizată cu pri
lejul ..Turului României" — edi
ția 1988).

Reamintim că. la rcerata atrac
tivă tragere. se atribuie autotu
risme „DACIA 1S00“. mari sume 
de bani. precum și excursii în 
R.D. Germană. Se extrag 42 nu
mere în două faze. Biletele de 
25 lei participă la toate cele 6 
extrageri.

Așadar. sîmbătă. 50 ruauat, 
este ultima zl pentru participare!
• Agențiile Loto-Pronosport șl 

vînzătorU volantl din întreaga 
țară continuă vînzarea (în afara 
seriilor obișnuite) șl a LOZULUI 
AUTOTURISMELOR — emisiune specială limi•țața. la care se atri
buie numeroase ciștiguri din fond 
special. Intre care autoturismele 
„DACIA 1100". Oriunde v*  aflați, 
jucați la LOZ IN PLICI
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| O OR-A DE (și despre) FOTBAL LA DINAMO
• Bălăci și tinerețea „virstei a doua" O „De unde ești, 
Iulian Mihâescu ?“ O Ultimul antrenament special al 

lui Râducioiu In căutarea „ritmului ideal"

Ickxv aDcox 
învăluiri, 
ție... Sne

I
I
I
I
I
I
I

IU

Cîteva sute de spectatori, 
poate chiar o mie, ln antrena
mentul de ieri al echipei Di- 
nnmo, pe terenul... doi, care n 
preluat sarcina menajării ga
zonului de pe „central" pentru 
meciul cu Craiova» în finii 
exerciții pasionante și pentru 
public... Pase lungi. în diago
nală, cu boită, preluări pe 
piept și șut „dintr-unao... Apoi, 
altc „diagonale" pentru reluări 
din voleu... Urmează învăluirile 
și centrările... ia coltul scurt, 
„numii colțu] scurt"... Copiii 
din spatele plasei „terenului 
II" jubilează la suturile reuși
te. plonjînd si ci. în joacă — 
hopa. Mitică l — după plonjoa- 
nele model ale )ui Mornru.

Antrenamentul nu are nici o 
secundă dc pauză. Mircen Lu- 
cescu. în centrul încrucișărilor, 
cravașează mereu, mal ales la 

, vechea - sa p^edilee- 
___ Spectatorii fac clasamen
te... subiective, punctînd cele 
mni frumoase execuții tehnice. 
Se remarcă forța dc șut n lui 
Movilă, a lui Andone (în vizi
bilă crcșterc), „trasoarele" lui 
Bălăci, verva lui Mihăescu. o 
adevărată revelație pentru cei 
prezcnti si nu numai pentru el...

Ne apropiem dc Bălăci, la 
încheierea acestei reprizc-for- 
cing. „Cum e, Ilic ?o Jnecp • 
viață nouă, In 30 de ani — 
îi împlinesc Ia 13 septembrie 
—, după ee timp de trei nni 
■și cam pierduseră toți încre
derea in.. Biliari, cu cxcepțin 
lui Mîrccn Lucescu, care nu 
m-a lăsnt să mă împac cu gîn- 
dul că sini terminat, eam nu 
spus atîția și în primul rînd 
cei dc ln Cratavi. Acum doi 
ani am lucrat eu nen Cosma, 
aici, pe Dinamo, pentru forti
ficarea piciorului... Acum un 
nn nm fost introdus in meciulI

*
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Drobetn), A. Hnmat (C.S.M. 
Drobctn) n O FRUMOASA 
inițiativa a Asociației spor
tive Gaz Metan Mediaș: In
prima decadă a lunii septem
brie, ta cadrul marii competiții naționale „Daclada", 
pe stadionul divizionarei B 
din localitate vn nvca loc 
turneul de minifotbal dotat 
cu „Cupn TIrnnvclor", ln cnre 
au fost invitate să participe 
reprezentante ale unor centre 
fotbalistice, cn, de exemplu, 
din Galați. Craiovn, București, Hunedoara. Cluj-Nnpoca. 
• 1NTR-O ZONA PITOREAS
CA a frumosului oraș ca
ransebeș a fost dntă în fo
losință o nouă bază sportivă. Aici au fost amenajate, șl 
prin munca patriotică depusă 
de locuitorii orașului, două 
bazine de Înot, unul de di
mensiuni olimpice, iar altul 
de mărime redusă, destinat
copiilor, terenuri de volei și 
baschet, porticuri pentru
gimnastică. Să mni notăm * această bază sportivă are 
dotare cabine și instalații 
nitarc corespunzătoare, tn 
dnta sn funcționlnd și 
chioșc cu articole de ' 
Si răcoritoare _ 
salvamont din munții Re
tezatului se nuă, cu și * 
anii ....................
mii 
rile tară 
din . . .
ginea Lacului Bucura, ei ve
ghează șl stnt gatn să răs
pundă ln prima chemare lan
sată de turiștii aflațl tn difi
cultate.

că 
tn

in
un 

_ plajă 
TABARA

___  ___ . ln 
trccuti. la datorie. Pri- 

cnrc și-au montat certa
in nccst splendid colț de au__ fost salvnmontlștil
Lupenl. Acolo, pe mar-

Relatări primite de la: L. Msndlcr, I, Sini Ion, S. Mani- 
fu, N. Piștcn, N. Magda șl N. 
Sbucbca.
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T. H. R. București
3 ZILE PE LITORAL

T CU TREN SPECIAL CU LOCURI 
E *
n’ hotel CATEGORIA ti 
RESTAURANT ;
AUTO GARA — HOTEL ȘI RETUR: 

. GHID.

ia
Prețuri 

Ncptun
i 
i 
i

358 ici
340 lei
340 lei •

MÂȚII LA TOATE AGENȚIILE 
R. BUCUREȘTI.

cu Turcia™ Mulți au aimbit a
tunci... In primăvara asta 
jucat câteva minute in partida 
ea UJLS.S„ la Timițpan» Asta 
a contat foarte mult pentru 
mine". „Cam te simți acum?" 
„Muncesc. Aici, la Dinamo, e 
mult mai multă muncă. Dar 
sper să înving eei trei ani de» 
b^esli-su- Ia fond. Gireose, pe 
care il apreciez mult, a sem
nal in nou contract, cu Msr- 
se^e, la 34 de ani... îmi pla
ce atmosfera. îmi plac tinerii.» 
Uite, acest Mihărscu. nici no 
știu de unde a răsărit, eu a
semenea calități. Cind a avui, 
oare, timp să învețe să tragă 
la poartă ea Orae și ea.» Bă
lăci ?» Oh, ee rău îmi pare 
de bara pe eare am tras-o în 
meciul eu 
lui Bălăci 
revanșă în 
suși).

în drum

Gloria lo (Pc chipul 
se vede dorul de 
lupta cu sine în-

în drum spre vestiar... „Tu 
de. unde ești, Iulian Mihăescu?" 
„Sînt de Ia Tîrgoviște". „Și
unde ai început ?" „Ln Nucet, 
lingă Tîrgoviște. Aveau o cla
să dc fotbal la liceu. Am făcut 
patru ani eu antrenorul Gh. 
Ungurcnnu, pînă înir-a optn... 
Apoi m-au luat Răcarii. Am 
fost junior in teren. Am ră- 
ma« un an, după cnre nm trc- 

to Moreni... Iar de acolo... 
nici nu mi-a venit să cred, Ia 
Dinamo". „Ce-ți place să joci?" 
„La Moreni am fost vîrf... Aici 
am venit spre mijloc. As juca 
orice... Numai să joc". Mă uit 
la Mihăescu. Profil puternic, 
bine tăiat. Parc un jucător ar
gentinian. „Cu cine semeni tu, 
Iulinnc?^ — arunc într-o doa
ră... Răspuns neașteptat de
prompt î „Cu Hugo Sanchez". 
„Ai rămas vîrf, MHiăescHi!".

Florin Cheran. care ne-a as
cultat, îmi spune la ureche: 
„E un . fost vîrf care n alergai, 
sînt sigur, cel puțin șase mii 
de metri în meciul eu Gloria.» 
Dcci, nu seamănă cu Sanchez".

în vestiar, cu Mircen Lucescu. 
„După cum vezi, e foarte mult 
de lucru". „Cum e cu Bălăci?" 
„Lucrăm. Mal avem fonrte 
mul). Sper en prin octombrie 
să ajungă Ia plafon. Am asistnt 
neputincios Ia atitea retrageri 
premature. „Pifi" Varga a fost 
nn marc jucător care s-a re
tras mult înainte de vrcmc. De 
Damitrache, ce să mai vorbim?

PROGRAMUL TURULUI DIVIZIEI C - EDIȚIA 1986-1987
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ETAPA I — 31 august: Minerul Bala Borșa — Oașul Negrești, 
Victoria Cărei — Chimia Tășnad, 
Mneru) Băiut — Someșul Sntu Mare. Bradul Vlșeu — Minerul 
Bălțn, Minerul Bala Spric — 
Chimia Zalău, Sllvania Cehu Sil- 
vanici — Minerul Rodnn, Meca- 
nlca-Progrcsul Bistrița — Chlm- 
forest Năsăud, Laminorul Be- 
clean — Minerul Săruaășng.

ETAPA A n-a — 7 septembrie: 
Chimia T. — Bradul, Oașul — 
Minerul Băluț, Minerul R. — Victoria, Someșul — Meoarnea-Pro- 
gresul, Minerul 8. — Minerul 
B.S„ Mlne^ Bălța — Laminorul, Chimia Z. — Mncrul B.B. 
Chimforest — Sllvania. •

ETAPA A m-a — 14 septem
brie: victoria — Mnerul 8., So
meșul — Chlmin Z„ ' Laminorul
— Chimia T., Mneru) B.S. — Mi
nerul R.. Minerul Băluț — Chim- 
forest, Bradul — Minerul BJB. 
Sfivania — Oașul, Mecan^ica-Pro- 
gresul — Minerul Bălța.

ETAPA A rv-a — 21 septem
brie: Chimia z. — Mecanles-PTo- 
gresul. Minerul R. — Laminorul, 
Chlmforcst — Minerul BA., Minerul B.B. — Minerul S., Mine
rul Băita — Victoria, Chimin T.
— Oașul. Bradul — Someșul. Sil
vanii — Minerul Băiut.

ETAPA A V-n — 28 septem
brie: Minerul Băluț — Bradul, 
Someșul — Minerul B.B„ Mnerul Băița — Chimin Z., Chimia T.
— Chimforest, Oașul — Minerul 
R,, Victoria — Laminorul, Minerul S. — Silvanii, Mecanica- 
Progrcsul — Minerul B.S.

ETAPA A VI-n — S octombrie: 
Sllvania —/'Victoria, Minerul B.S.
— Chimia T„ Laminorul — Me-
canlca-Progresul, <
Oașul, Chlmforcst
Bradul — Minerul
— Minerul Băiuț.
— Mnerul Băita.

ETAPA A VII-a 
bric: Minerul R.
Mnerul S. — Someșul, Victoria
— Bradul, Minerul Băluț — Minerul Băita, Mecanlea-Progresul
— Minerul Laminorul —
Chimia Z., Oașul — ChlmforMt, 
Minerul B.S. — Silvanii.

Chimia Z. — 
; — Someșul, 
S„ Minerul R.
Minerul B.B.

12 octom- 
Chimin T.

ETAPA A Vili-a — 19 octom
brie: Someșul — Laminorul, Sil- 
vanla — Bradul, Minerul BSiut 

Am

Pe Bălăci l-am lunt în lot 
împotriva părerii majorității 
tehnicienilor» Dar sint dator 
să fac această încercare... Și 
Bălăci, cn toți marii jucători, 
c un om dc moral... în aseme
nea situații, orice mișcare gre
șită poate să caste» Marii ju
cători, mai nlcs ei, nu nevoie 
de un stimulent psihic. Cămă
tar» nu a făcut excepție acum 
patra ani, cind părcn pierdut 
pentru fotbalul marc... Trebuie 
să luptăm, împreună.
oarecare experiență în regene
rarea valorilor. Așn a fost și cu 
Boloni... Dar astn e doar una 
din nenumăratele probleme de 
rezolvat. Acum mă preocupă 
ritmul. Corvinu] a nvut cîndvn 
ritmni ideal. Acum e nevoie de 
mai mult, pentru că fotbalul 
evoluează de In un nn ln al
tul.... Sper să njung la aceiași 
numitor în endrui unei echipe 
eu atitea și atîțca personalități 
diverse, inccpînd cu jucători 
dc In care nu se mni aștepta 
nimic, continuînd cu jucători dc 
B — Mihăescu șî Damnschin 
vor crește și mai mult — și 
tcrminînd cu tinerele speranțe 
din categoria acestui Răducioiu, 
care c leit Dumitrache, dar 
leit încă nu înseamnă nimic...".

„De ce ai întîrzîat Răducioiu- 
lc ?o ...Tăcerci.. Antrenorul prin
cipal continuă : „Să știi că 
eu n-nm lipsii niciodată 
in antrenament... Sper să fie 
pentru ultima dntă". Și Ră- 
ducioiu n trecut în grija lui 
Varga, pentru ultimul antrena
ment special, fără lotul din 
care face parte, laolaltă cu Mo- 
raru, Rednic, Bălăci și toți cei
lalți...

loan CHIRILĂ

0 CÎȘIIGĂIOW INimiĂ ÎN „CIIIIIRIUI
SPEHANIflOR*'  — C.S.Ș. UUCEI (jud. Dîmbovița)

ultim

Nu demult, la Albn Mia s-a 
desfășurat turneul final al 
campionatului cluburilor sporti
ve școlare, competiție cunoscu
tă siub denumirea de „Criteriul 
Speranțelor". Ln accst 
act al întrecerii s-au aliniat 
opt formații și anume cîștigă- 
toareie fazelor dc zonă : C.S.Ș. 
Pionierul București, C.S.Ș. Tg. 
Mureș, C.S.Ș. Satu Mare, C.S.Ș. 
Politehnica Timișoara, 
Olimpia Piatra Nenmț, 
Medgidia, C.S.Ș. Nucet (jud. 
Dîmbovița) și C.S.Ș. Bncău.

CS.Ș. 
C.S.Ș.

— Chimin Z„ Minerul S. — Mi
nerul R« Victoria — Chlmforcst, 
Minerul B.B. — Minerul B.S., Chimia T. —
Mnerul Băița — Oașul.

ETAPA A IX-n — 26 octom
brie: Chlmforcst — Min-crul B.B., 
Onșul — Someșul, Mnerul Băița
— Minerul S., Chimia Z. — Vic
toria, Bradul — Minerul B.S., 
Chimin T. — Minerul Băluț, Laminorul — Silvanii, Mecaniea- 
Progrcsu) — Minerul R.

ETAPA A X-a — 2 noiembrie: 
Minerul B.S. — Minerul Bălța, 
Sllvania — Mecanica-Progresui, 
Minerul Băluț — Laminorul, Mi
nerul R. — Someșul, Chlmforcst
— Bradul Oașul — Victoria, Mi
nerul B.B. — Chimia T„ Minerul 
s, — Chimia Z.

ETAPA A Xt-a — 9 noiembrie: 
Minerul 8. — Mnerul Băluț, Chi
mia Z. — Chlmforcst, Someșul
— Minerul Băița. Laminorul — 
Minerul B.B.. Mecanica-Progrcsui
— Oașu. Chimia T. — Sllvania. 
Mnerul R. — Brad!. Victorii — 
Minerul B.S.

ETAPA A XH-i — H noiem
brie: Mncrul B.S. — Som^șu, 
Oașul — Laminonui Chlmforcst
— Minerul S„ Silvanii — Chi
mii Z.. Minerul B.B. — Minerul 
R„ Mnjciai Bălu^ — Victoria. 
Minerul Bălțn — Chimia T„ Bradul — Mccanica-Progrcsul.

ETAPA A xm-a — 23 noiem
brie: Mecanica-Progrcsui — Mi
nerul Băiuț, Someșul — Silvanii, 
Chimia z. — Mnerul R.. Mine
rul B.B. — Victoria. Chimforest
— Mncrul Băita. Minerul S. — Chimia T.. Laminorul — Bradul. 
Minerul B.S. — OnșuL

ET-UPA a XIV-a 
bric: Chimia T. — 
neru) R. 
vinii — 
Băiuț — 
rui S. - ----- -Chimforest. Victoria 
ca-Progrcsiu. Bradul 
Z,

ETAPA A XV-i — 7 decembrie: 
Chimforest — Mncrul R., Mine
ral B.S. — Laminorul, Mecanici 
Progresul — Minerul S., Chimii 
Z. — Chimia T., Minerul B.B. — 
Minerul Băiuț. Minerul Băita — 
Silvanii, Someșul — Victorii, 
Oașul — Bradul.

— M noiem- 
__ __ Soimuu, Mi
— Minerul Băita, Sil- Mnerui B.B., Minerul 
Minerul B. S„ Mine- 
Onșul, Laminorul — —   Mecanl-

Chimla

SUPORTUL MORAL
Ca in orice disciplină sportivă, și in fotbal, flecare echipă 

arc șansa sa. De atitea ori „calculul hirtiei“ e dat peste 
cap. Meciurile de Cupă, mai ales, oferă surprize de proporții, 
cind formații mici, fără cărți de vizită bogate, elimină din 
competiție mari favorite. Dcți in mai mică măsură, o în
trecere de regularitate, cum este 
destule rezultate neașteptate.

ln general însă, in campionatul 
ne vom referi, echipele care se 
Steaua, Dinamo și încă două-trei

campionatul, oferă și ea
D^^iziei noastre A, la care 
deplasează (excepție fac 

_____ , ______ ___ ________ frrmaiii fruntașe), dintr-o 
mentalitate greșită, dintr-o teamă exagerată și complexe 
nejustificate, sint ca și învinse mai înainte ca să înceapă 
jocul. De aici, și această cvasi-regulă: cîștigă ncasă, picrd în 
deplasare. Iu primele două etape ale noului campionat, din 
17 partide, gazdele au ciștigat 12, oaspeții doar două, iar 
trei meciuri s-au încheiat cu scoruri egale. Died, avantaj 
zdrobitor pentru gazde și un clasament cu 10 echipe cu 2 
puncte, cu 10 echipe mulțumite că nu au o situație grea, 
pentru că au pierdut in deplasare dar au ciștigat acasă.

în acest context, exemplul echipei piteștene, F. C. Argeș. 
este demn de relevat. în prima etapă, piteștenii au pierdut 
acasă, cu Stcnua. în etapa următoare, jucau la Crniova și 
cei mai mulți îi vedeau din nou învinși (așa spunea „calculul 
hîrtiei"). Numai că nu s-a întîmplat așa. Nu s-a întîmplat 
pentru că jucătorii lui F.C. Argeș nu crezut în șansa lor. 
în puterile lor.

Sîmbătă seara i-am întîlnit pe jucătorii și antrenorii lui 
F.C. Argeș la Slatina, de unde, duminică, și-au continuat 
drumul spre Craiova. Antrenorul FI. Halagian ne spunea că 
F.C. Argeș va cîștiga mcciul cu Universitatea. Si la fel ne 
asigura și căpitanul echipei, Stincu, pe carc îi aprobau și 
Jurcă, și Toma.

Cei patru nu au făcut altceva declt să 
STAREA DE SPIRIT din echipă. Si duminică. _ .
realizat In Crniovn un scor egal, după ce în min. 3 condu
cea- cu 1—0 și în min. 70 cu 2—1, fiind atît de aproape de 
victorie.

lată ce înseamnă ambiția, mobilizarea, încrederea în forțe
le proprii, ACEST SUPORT MORAL!

Constantin ALEXE

ne prezinte 
F.C. Argeș n

I
I

I
I

I

I

Cele opt formații s-au prezen
tat in condiții optime de 
concurs, bine pregătite și eu o 
mare dorință de afirmare. în 
consecință, competiția s-a con
stituit într-o reușită deplină și. 
ceea ce este cc) mai important 
(acesta fiind de altfel și scopul 
întrecerii), a adus în prim- 
plnn multe elemente talentate, 
dc reală perspectivă.

La capătul întrecerii trofeul 
n fost cucerit — o surpriză, 
dar pe deplin meritat — dc 
reprezentanta județului Dim-

SERIA A Xl-o

Automecanica, Eicc- 
Oțeliu. Metalul S. — 
Progresul — Carpați.
m-a — 14 scpteni- 

IPA, Me- 
Mureșul 
' — A-

ETAPA I — 31 august: Oțelul 
Reghin — Mureșul Luduș, Meca- 
nlcn-CSU Sibiu — Viitorul 
Gheorgheni, Metalul Reghin — 
Progresul Odorheiu Secuiesc, Mc- 
talotchnicn Tg. Mureș — Metalul 
Sighișoara, Automtecanica Mediaș
— Unirea Ocna Sibiului, Minerul 
Bălan — Elcctromurcș Tg. Mureș, 
carpați Agnita — IPA Sibiu, fi
nirea Crlsturu Secuiesc — Avîn
tui Reghin.

ETAPA A Il-n —- 7 septembrie: 
Avîntu1 — Mecanica-CSU, Mure
șul — Minerul Unirea O.S. — 
Metalotehnica, IPA — Metalul 
Viitorul — 
tromureș — 
unirea C.S„

ETAPA A___
brie: Elcctromurcș 
talul R. — Unirea C.S..
— Metalul 8., Unirea O.S. 
vîntul, Mecnnica-CSU — Carpați, 
Automccanicn — Minerul. Oțelul
— Metalotchnicn. Viitorul — Pro- 
grcșuL

ETAPA a IV-» — 21 septem
brie: Oțelul — Avlntul Progre
sul — Unirea O.S„ Unirea C.S.
— Mecanicn-CSU. Metalul S. — Elcctromureș, Minerul — Metalul 
R., Carpați — Mureșul. IPA — 
Automecanica. Metalotehnica — 
VlitoruL

ETAPA A V-n — 28 septem
brie: IPA — Progresul, Mureșul
— Viitorul, Metalul R._ — Metn-M S., Unirea C.S. - - -
nica, Minerul — 
Avlntul —
— Unirea 
Otelul.

ETAPA 
Progresul

— M-taio-ch- 
Mecnnicn-CSU, 

Carpați, Electromurcș 
O.S.. Automecanica —

A Vl-a — 5 octombrie: 
__ =___ — uutomrnanlca, Me- 
talotehnica — Avintui, Mecanica- 
CSU — Metalul S., Viitorul — 
Elcctromurcș, Carpați — Metalul 
R„ Unlrcn O.S. — Minerul. Oțe
lul — IPA. Mureșul — Unirea 
C.S.

ETAPA A VU-a — 12 octom
brie: Metalul S. — Carpați, Me- 
naninn-CSU — IPA, Viitorul — 
Oțelul. Metalotehnica — Electno- murcș, Automecanica — Mureșul. 
Metalul R. — Uriirci ■ '
rea C.S. — Progresul. 
Minerul.

ETAPA A VIII-n — 
bric: Elcctron*ircș_  — 
nica. ’’Minerul

O."„ Uni- Avîntui —

19 octom- 
, Automeca- 
Vii-orul. Murc- 

I
I

I

I
I

bovițn. C.S.Ș. Nuțct (antrenors 
Gh. Ungureanul. Aceasta a în
trecut în finală, cu scorul de 
3—1, pe C.S.Ș. Politehnicn Ti
mișoara (antrenor : I. Botescu), 
cele două formații fiind cîști- 
gătoarele celor două serii. în 
jocul pentru locurile 3—4. C.S.Ș. 
Bacău n dispus de C.S.Ș. Olim
pii Piatra Ncnmț, cu 4—1. Iată 
pe titiva dintre cei evidcnțiați 
ia turneul de la Aiba Iuliâ, din- 
tr-o listă carc nr putea fi mult 
mni bogată : Artimon, Iliuță, 
Săvoiu (C.S.Ș. Politehnicn Ti
mișoara). Dăscăicscu. Drago? si 
Chirilă (C.S.Ș. Olimpia Piatra 
Nenmț) — toți aceștia fiind 
componenți ni selectionntei de 
juniori U.E.F.A. '90. Costiche, 
Păun, Ghiță (C.S.Ș. Nucet), 
Botezata, Seînteie (C.S.Ș. Ba
cău).

șui — Avinttu. IPA — Unirea 
C.S., Progresul — Mecanica-CSU. 
Unirea O.S. — Metalul S„ Meti
lul R. — Oț^i^i^l^. Carpați — Mș- talotehnlna.

ETAPA A IX-a — 26 octombrie: 
Automecanica — Metalul R., Me
talul S. — Progresul Viitorul — 
IPA, Metalotehnica — Mureșul, 
Avîntui — Electromurcș, Mine
rul — Carpați, Mecanica-CSU — 
Unlrca O.S., Oțelul — Unlrcn 
C.S.

ETAPA A X-a — 2 noiembrie: 
Metalul S. — IPA, Progresul — 
ArintuL Unirea C.S. — Unirea 
O.S., Metalul R. — VlitoruL Mu
reșul — Elcctromureș, Mecanlcn- 
CSU — Oțelul, Carpați — Auto- 
mccanica. Metalotehnica — Ml- 
isruL

ETAPA A Xl-i — 9 noiembrie’. 
Minerul — Unirea C.S„ Carpați
— Viitorul. Progresul — Murc- 
șuL Avlntul — Metalul S., IPA
— Metatotehnica Unlrca O.S. — 
Oțelul. Automecanica — Mecanl- 
ea-CSU. Electromurcș — Metalul 
R.

ETAPA A XH-i — 16 noiem
brie: Mecanicn-CSU — Electro- 
mureș, Metalotehnica — Progre
sul, Avîntui — Metalul R„ Me
tilul S. — Automecanica, Oțelul
— Minerul, Mureșul — IPA. Uni
rea C.S. — Carpnți, Viitorul —• 
Unirea O.S.

ETAPA A xni-a — 23 noiem
brie: Metalul R. — Menanlna^CSU, 
Viitorul — Metilul S„ Elcctro
mureș — Unlrca C.S„ Minerul
— Progresul. Oțelul — Carpați, Automccnnica — Metaiotchnina, 
Unirea O.S. — MureșuL IPA — 
Avlntul.

ETAPA A XlV-n — 30 noiem
brie: Metalul S. — Oțelul, Uni- ' 
rcn C.S. — Viitorul, IPA — Minerul, Avlntul — Automccanicn, 
Mureșul — Metalul R„ Metalo- 
tchnica — Mecanica-CSU, Car
pați — Unirea O.S.. Progresul — 
Electromurcș.

ETAPA A XV-i — 7 decem
brie: unirea O.S. — IPA, Minerul
- Metalul S., Oțelul — Progresul. Elcctromureș — Carpați, vi
itorul — Avîntui, Mecanica-CSU— Mureșul. Automecanica — Uni
rea C.S., Metalul R. — Metalo
tehnica.



HANDBALIST NOȘTRI LA „TURNEUL PRIETENIA"

„LA MONTREAL, SPORTIVII ROMÂNIEI 
S-AU AFLAT MEREU PRINTRE ANIMATORII FINALELOR**

ale continentului. Este vorba de 
deținătoarele C.C.E., Cupei Cu
celor, Cupei U.E.F.A. și de o se
na. finalistă a CJC.E. în primul 
joc, Dinamo Kiev a întrecut pe 
S.C. Anderlecht cu 1—0 (1—0), 
prin golul marcat de Zavarov 
(min. 23). In al doilea meci, Real 
Madrid a dispus de Steaua cu 
4—0 (1—0). prin golurile realizate 
de Michel (min. 20 și 75), Butra- 
gueno (min. 71) șl H. Sanchez 
(min. 85'.
• Alte meciuri din etapa a 

doua a campionatului Angliei 
disputate marți: Coventry — Ar
senal 2—1, Q.P. Rangers — Wat
ford 3—2, Luton — Southampton
2— 1. Wimbledon — Aston Villa
3- 2

it După 6 etape, în campiona
tul Franței. în fruntea clasamen
tului se aîlâ Nantes cu 11 p, ur
mată de Marseille cu 10 p și 
Paris Si. Germain cu 9 p. Pe ul
timele două locuri sînt echipele

îiniTi* ?1.)ad^d^'I^1i^rrațta cod 7977: București str V Conta i. at P7.TR. i tel. oentra ft-ii TO 70 și u 50'59: secția coresp 10 20 30. interurban 137. telex 10 350 romsp Telefax Mh h 60 3J
• i. i.p J^fonm*ti^t Pentru străinătate abonamente odd Rom presfilatelia — sectorul export- Import presă P.O. Box 12-201. telex 10376. praflr București Calea Silvitei nr. 84•■G8 10 369

Ecouri la Campionatele Mondiale
A căzut cortina peste cea 

de-a 20-a ediție a Campiona
telor Mondiale de caiac-canoe, 
un dintre cele mai mari in- 
treceri sportive desfășurate in 
UltimUl timp pe continentul 
nord-american, care a reunit 
în incinta olimpică a sporturi
lor nautice de pe insula Notre- 
Da^e competitoare și competi
tori din 32 de țări ale lumii. 
In comentariile pe care con
tinuă să le publice ziarele din 
Montreal sînt apreciate elogios 
succesele repurtate de tânăra 
echipă a României, care a in
ct iat participarea sa la aceas
tă mare și prestigioasă compe
tiție cu un bilanț unanim a
preciat de specialiști : 3 me
dalii de aur, 3 de argint și 2 
de bronz, deci un total de 8 
medalii care confirmă clasa ri
dicată a școlii de caiac-canoe 
din România.

Cu cele trei medalii cuceri
te. canoistul Aurel Macarencu 
se află, cum este și firesc, în 
centrul comentariilor de presă. 
„Vedeta incontestabilă a pro
belor individuale ale mondia
lelor au fost puternicul atlet ro
mân Aurel Macarencu, un a
devărat rege al canoe!" scrie 
reputatul ' ziar LA PRESSE, 
care își Însoțește relatarea cu 
o fotografie în acțiune a cam
pionului român. Un fapt sem
nificativ s-a petrecut ia televi
ziunea montrealeză. Un fapt 
care vorbește prin el însuși de 
prestigiul și reputația de care 
se bucură aici sportivii români, 
Deși nu era prevăzută a fi 
transmisă în direct, proba de 
canoe 500 m a fost și ea indu
să. în cele din urmă. în pro
gramul transmisiilor directe 
T.V.. la insistența redactorului 
de specialitate al televiziunii 
canadiene, care a fost cu totul 
impresionat de startul vertigi
nos al lui Macarencu în proba 
de 1.000 m canoe. Telespecta
torii au apreciat transmisia 
suplimentară ca o plăcută 
surpriză, deoarece campionul 
român și-a confirmat o dată în 
plus marea sa clasă internațio
nală, cucerind incă o medalie, 
de argint, la aceste puternice 
Campionate Mondiale.

Tn legătură cu succesul re
purtat de Aurel Macarencu la 
10.000 m, același comentator al 
televiziunii canadiene spunea: 
„A fost cea mai categorică vic
torie dintre toate cite s-au obți
nut pe apele bazinului olimpic de 
la Notre-Dame. După 10 ani 
de la marele succes repurtat 
aici de inegalabila Nadia Co- 

mâneci, România ne trimite a
cum un alt sportiv de super- 
clasă, Macarencu, sau „Macu" 
cum îl numeau pur și simplu 
spectatorii, cel care l-au în
conjurat șl l-au aplaudat cu 
căldură pentru frumoasele ca
lități și excelentele performan
țe pe care ie-a obținut*'.  La 
rîndul său. postul de radio 
CKAS, destinat transmisiilor 
de la Campionatele Mondiale 
de caiac-canoe, relatînd desfă
șurarea probei de 10.000 de 
metri, sublinia prin crainicul 
său sportiv autoritatea cu care 
s-a impus Aurel Macarencu, 
„românul nevrînd să Știe de 
nimic și do nimeni ; drumul

PRESA STRĂINĂ

DESPRE SUCCESELE

SPORTULUI NOSTRU

său spre victorie este asigurat, 
superioritatea sa este netă". 
De altfel, programul transmi
siei în direct a fost prelungit 
pentru a se face loc 51 fina
lului acestei deosebit de grele 
probe, dominate atlt de spec
taculos de acest demn urmaș 
al multiplului campion olim
pic si mondial Ivan Patzaichin, 
aflat de această dată la Mont
real în postura de antrenor, 
primul care l-a îmbrățișat șl 
felicitat pe Macarencu pentru 
spectaculoasa sa victorie.

„Un vînt de medalii suflă 
spre România", astfel își inti
tulează comentariul său despre 
Campionatele Mondiale LE DE
VOIR. care elogiază compor
tarea echipei României, succe
sele obținute de Macarencu în 
probele de canoe 1 —- 1000 m 
și 10.000 m. de echipajul de 
caiac 2 — 1000 m. Angelin Ve- 
lea și Daniel Stoean, de cei
lalți caiaciști șl canoiști care 
au clștigat medalii. După apre
cierea ziarului, „românii au 
surprins plăcut prin prestațiile 
lor". Ne-a atras atenția și titlul 
pe care l-a dat articolului său 
JOURNAL DE MONTREAL : 
„Ploaia, frigul și vlntul nu sînt 
obstacole pentru românul Ma- 
carencu", în care se evidenția
ză puterea de luptă, ambiția 
și dorința de victorie dovedite 
de sportivul român. Ziarul de 
limbă engleză THE GAZETTE, 
într-un articol intitulat „Cine

de caiac-canoe
ești tu, Macarencu?". face o 
amplă prezentare a campionu
lui român, arătînd între altele: 
„Această ediție jubiliară * 
Campionatelor Mondiale a avut 
eroul ei in persoana acestui 
flăcău român curajos, Macaren
cu, care a câștigat trei meda
lii, dintre care două de aur". 
Ni s-a părut interesantă și o
pinia lansată de postul de ra
dia CJMS, care făcea — in
tr-o emisiune sportivă de cea 
mai mare audiență — citeva 
judicioase aprecieri la adresa 
triplului medaliat român Aurel 
Macarencu : „Acest atlet ro
mân a fost mult prea puter
nic pentru restul de partiei- 
panți in probele de canoe, el 
dovedind calități excelente atît 
Ia fond, cit și la sprint. Pen
tru el n-a existat poziția cu
loarului, probleme de vînt, nu 
l-a affeeat nici plaia. ecee. 
Mal ii^î^c^rrt^a^tt! pentru el a« 
fost dorința și gindul de a 
obține victoria".

Cuvintele cu care postul de 
radio citat șl-a Încheiat trans
misia despre Campionatele 
Mondiale de la Montreal ni se 
par deosebit de potrivite și 
pentru finalul relatării noastre : 
„România a fost aici o plăcută 
surpriză, sportivii ei s-au aflat 
mereu printre animatorii fi
nalelor de la bazinul olimpie 
de sporturi nautice de pe insula 
Notre-Dame".

CAMPIONATELE EUROPENE DE ATLETISM
(Urmare din pag. I)

Finalele probelor de sprint 
pur, clasica „sută", s-au în
cheiat, la feminin, prin previ
zibila victorie a favoritei Mar- 
lies Goehr (R.D.G.), cronome
trată cu timpul de 10,91 s, ur
mată, insă, surprinzător de 
Anelia Nuneva (Bulgaria) — 
11,04, clasată înaintea actualei 
campioane europene de sală, 
olandeza Nely Cooman — 11,08, 
iar la masculin prin urcarea pe 
prima treaptă a podiumului a 
unui out-sider, englezul Lin
ford Christie (M. Britanie) — 
10,15 s. Recordmenul european 
Marian Voronin (U.R.S.S.) s-a 
accidentat încă din seriile pre
liminare.

în ceea ce privește celelalte 
probe, aflate în curs de des- 
iășurare prin fazele prelimi
narii, vom menționa că victo
ria reputatei noastre atlete 
Maritica Puică în cea de-a

• Reprezentativa
La Tatabanya (Ungaria) s-a 

Încheiat, cu citeva zile în 
urmă „Turneul Prietenia", la 
care au participat reprezentati
vele de junioare din Bulgaria. 
Cehoslovacia, R P.D. Coreeană, 
R.D. Germană, Polonia, România, 
U.R.S.S. și Ungaria. „Echipa 
țării noastre — ne spunea an
trenorul federal Bogdan 
Macovei — a evoluat bine în 
compania formației R. D. Ger
mane, avi nd de două ori con
ducerea, cu 13—1*  si 18—17. 
Prin accidentarea, in această 
partidă, a Clarei Kertesz, 
potențialul nostru a scăzut «rn- 
siderabil. Referindu-mă I*  
turneu, trebuie să spun că el 
el a fost de un ridicat nivel, 
handbalistele din Uniunea 
Sovietică, R.D. Germană, dar și 
eele din Bulgaria fiind excelent 
pregătite. In final echipa Româ
niei «-a clasat pe locul trei".

Rezultatele reprezentativei
țării noastre : 22—18 cu Bulga
ria, 29—14 eu Cehoslovacia, 
15—17 cu Ungaria, 19—19 cu 
R.D. Germană Si 18—24 eu 
U.R.SS.

Clasament final : 1. U.R.S.S. 
8 p, 2. R.D. Germana 3 P 
(+1 golaveraj), 3. România 3 p 
(—2 golaveraj), 4. Bulgaria, 3.

TORONTO CANDIDEAZĂ

OLIMPIADEI
Orașul canadian Toronto • 

decis, marți seara, să candi
deze pentru organizarea Jocu
rilor Olimpice de vară din anul 
1996. A fost alcătuit deja un 
comitet de organizare a cam
paniei ce urmează a fi susți
nută In vederea acestei candi
daturi. Reamintim că Atena 
și-a depus candidatura in ve- 

doua serie a cursei de 3 000 na 
este considerată aci de către 
specialiști, prin timpul înre
gistrat și manieră tactică, drept 
o... repetiție înaintea finalei ce 
urmează să se desfășoare joi 
seara. Dorim din toată inima 
să fie o finală victorioasă, cu 
atit mai mult, cu cit Maricica 
a rămas fără coechipiere în 
cursa pentru medalie.

în cea de-a doua zi, săritu
rile la înălțime fete și prăjină 
au debutat cu mari surprize. 
Astfel, celebrele atlete Sara 
Simeon! (Italia) si Tamara Bi- 
kova (U.RJS.S.) nu s-au califi
cat pentru finala probei, nereu
șind baremul (1,91 tn), „ștache
tă" pe care, de altfel, n-a tre
cut-o decît recordmena mondia
lă Stefka Kostadinova (Bulga
ria). Toate finalistele s-au ca
lificat în acest ultim act al 
probei cu 1,89 m. Situație simi
lară și Ia prăjină, cu un co-

feminină — locul 3
Cehoslovacia, 6. Ungaria, T.
Polonia. 8. R.P.D. Coreeană.
• LA TREBOU (Ceho

slovacia) a avut loe „Turneul 
Prietenia" rezervat echipelor de 
juniori. Avlnd o comportare ne
corespunzătoare, echipa tării 
noastre a ocupat un modest loe 
7. Rezultatele handbaliștilm 
noștri : 26—16 cu Cehoslovacia 
B, 18—19 cu Ungaria, 12—25 cu 
R.D. Germană, 21—22 cu Cuba, 
21—21 cu Polonia, 22—18 cu 
Bulgaria. Clasament final : 1.
U.R.S.S., 2. R.D. Germană, 3. 
Cehoslovacia, 4. Cuba, 5. Unga
ria, 6. Polonia, 7. România, 8. 
Bulgaria. Ediția de anul viitor 
a competiției va fi găzduită de 
țara noastră.

C. M. DE CICLISM
Astăzi începe la Colorado 

Springs, In S.U.A., ediția 1986 
a Campionatelor Mondiale de 
ciclism pentru profesioniști și 
amatori, masculin și feminin, 
întrecerile vor lua sflrșit dumi
nică, 7 septembrie, după desfă
șurarea celor 16 probe incluse 
tn program.

PENTRU ORGANIZAREA

DIN 1996 !
derea organizării evenimentu
lui .jubiliar, deoarece în 1996 
se vor împlini 100 de ani de 
Ia organizarea primei Olimpia
de moderne. din inițiativa și 
la eforturile lui Pierre de 
Coubertin. Decizia Comitetului 
Internațional Olimpic va fi 
luată tn 1990.

rectiv : baremul de 5,60 m n-a 
fost îndeplinit de nici un con
curent, printre aceștia aflîndu-se 
și deținătorul recordului mon
dial, sovieticul Serghei Bubka 1

FIȘIER
FEMININ: maraton — 1. Rosa 

Mota (Portugalia) 2h 28:38, 2.
Laura Fogll (Italia) 2h 32:52, 3. 
Ekaterina Hramenkova (U.R.S.S.) 
2h 33:52; greutate <=> 1. Heidi 
Krieger (R.D.G.) 21,10 m, 2. Ines 
MUIIer (R.D.G.) 20,81 m, 3. Na
talia Ahrimenko (U.R.S.S.) 20.68
m, ...8. Mlhaela Loghin (Roma
nia) 19,15 m: 10 km marș — 1. 
Marta Cruz Diaz (Spania) 46:09,
2. Ann Jansson (Suedia) 46:14, 3. 
SIw Ibanez (Suedia) 46:19. MAS
CULIN: 10 000 m — 1. Ștefano 
Mei (Italia) 27:58,79, 2. Alberto 
Cova (Italia) 97:57.99, 3. Salva
tor' Antibo (Italia) 28:00.25 ; 20 
km marș — 1. Jose- Prlbilinec 
(Cehoslovacia) lh 21:15, 2. Mau
rizio Damllano (Italia) 1 h 21:17,
3. Miguel Prieto (Spania) l U 
21:3«

„INVINCIBILUL"----- ™—--—------- —------,
LA FLUSHING MEADOW, McENROE K.O.!
Citeva rezultate scontate, suc

cesele realizate de Lendl (6—1, 
6—2. 6—0 cu Laxendeclccr), 
McNamee (7—5, 5—7, 2—6, 6—1,
6—3 cu Vilas), Noah (6—3, 6—3, 
6—1 cu Davis) și Leconte , (6—3, 
6—4, 6—4 cu Jaite), dar și multe 
surprize au marcat ziua inaugu
rală a turneului de tenis de la 
Flushing Meadow. Pe listă tre
buie include victoria tînărulul 
mexican Leonardo Lavalle asu
pra lui Cash. 6—4. 5—7. 6—4, 1—6, 
6—3. ca șl eliminările lui Mayotte 
fnr. 14 mondial) și Tulasne. în
trecuti de Canter (4—6, 7—6. 6—1, 
6—3) și, respectiv. Pate (3—6. 
6—3. 6—1. 5—7. 6—4). Senzația a 
venit Insă de Ia Paul Annacone 
fnr. 20 mondial) care l-a scoș 
din cursă pe McEnroe: 1—6. 6—1. 
6—3. 6—3i După un prim set reu
șit McEnroe (reintrat după o 
absentă îndelungată și mai slab 
cu 6 kg) a cedat fără drept de

atletism • l* Vilnius, atle
tul sovietic Beniaminas Vilutkis 
a cîștigat proba de aruncarea 
ciocanului cu 82,24 m.

CĂLĂRIE > Proba de obstaco
le din cadrul concursului de la 
Hickstead (A nglia), a revenit 
sportivului vest-german Paul 
Schockemoehle („Delster"). cu 
.zero puncte, urmat de concuren
tul englez Michael Whitaker 
(„Gregory"), cu 4 p.

ciclism a Cursa internațio
nală feminină desfășurată in 
S.U.A. a fost cîștigată de sporti
va franceză Jeannie Longo, ur
mată în clasamentul final la 
137 de Susan Ehlers (S.U.A.).

HOCHEI PE IARBA , La Mos
cova s-a desfășurat cel de-al 

apel, dar a pierdut, transmit co
mentatorii, cu demnitate, fără să 
ridice (ca altădată) probleme ar
bitrilor. De altfel, fostul campion 
a declarat, cu luciditate, după 
meci: „M-au trădat serviciile șt 
condiția fizică. Sînt conștient că 
va trebui să muncesc serios pen
tru a reveni ta un nivel onora
bil". Alte rezultate: Teltscher — 
Scanlon 6—2, 6—1, 6—1, Cesno- 
kov — Osterthun 6—4, 7—5, 6—3. 
Turneul Insă abia „se încinge*,  
programînd pentru turul următor 
partidele Connors — Sundstrom, 
Mecir — Gullikson, Nystrdm — 
Glammalva.

Le fete, primele întîlnirl au 
adus si primele victorii ale fa
voritelor: Navratilova — Hollko- 
va 6—4. 6—2. Mandlikova — Cal- 
Ieja 6—2. 6—2, Bunge — Gompert 
7—5. 6—4. Marsikova — Krapl 
0-6. 6-3. 6-4.

• TELEX • TELEX
doilea meci amical dintre selec
ționatele masculine ale U.R.S.S. 
și R.F. Germania. Sportivii so
vietici au terminat din nou în
vingători. de data aceasta cu 
scorui de l —0 (0—0). tn primul 
joc gazdele au cîștigat cu 2—1.

HOCHEI PE GHEAȚA * La 
Rosenheim (R.F. Germania). în 
cadru: turneului final . ai „Cupei 
Campionilor Europeni". echipa 
suedeză SK Șodertălle a învins 
eu 3—1 formația HC Rosenheim. 
Alte rezultate: Ț.S.K.A Moscova 
— S.OdertSlje 10—2. Rosenheim — 
St. Gervais 9—4.

MOTOCROS * Campionatul

■i Alberto Cova, atletul italian campion euro
1 pean 1982 — Atena, campion mondial 1983 
! — Helsinki ji campion olimpic 1984 — Los

? Angeles, neînvins in cursa de 10 000 m în 
; > ultimii patru ani, declara cu zece zile tn 
,[ urmi ziarului L'Equipe : „Sînt Imbatabili", 
; > argumentând că se simte mai puternic decit 
!1 2 3 * înaintea ultimei ediții a „europenelor", de la 
1 î Atena, și, că, deci, urmărește „dubla" in 

> probele de fond, 10 000 și 5 000 m.
La sfirșitul cursei de 10 000 m, disputată 

' > marți seara, în reuniunea de deschidere a 
1! actualei ediții a Campionatelor Europene pe

Neckarstadion din Stuttgart, Alberto Cova ; 
era, insă, nevoit să se recunoască învins de > 
compatriotul său Stefano Mei, care l-a bătut 
cu propria sa armă — sprintul final. Ce a 1! 
declarat Cova după cursă? „Am avut o zi '[ 
proastă. M-a durut un picior și am fost !

. chiar tentat să abandonez la jumătatea 
distanței ..." [ i

Invincibilul de pînă mai ieri are 27 de ani, 1 
în timp ce noul campion are un ciclu olim- '! 
pic... mai puțin! Din „dublă", lui Cova i-a ’> 
rămas, ipotetic, o jumătate. '[

- p. si. - :•

• La Madrid a început un va
loros turneu internațional, la 
care participă cele mai presti
gioase echlce^. din ultimul sezon.

Mondial de motocros la clasa 250 
cmc a revenit francezul!! Jacky 
Vimond — 315 p urmat in clasa
mentul general de italianul Mi
chele Rinaldi — 222 p și olande
zul Gen van Doorn — 133 p. Ul
timul concurs, desfășurat in lo
calitatea suedeză Landsiinona. a 
fost cîștigat de Gert var. Doom.

TESTS a între 12 și 19 octom
brie se va desfășura la Sydney 
un turneu internațional, - la care 
vor participa unii dintre cei mal 
valoroși jucători din lume. Prin
tre aceștia se numără cehoslova
cul Ivan Lendl, vest-perm anul 
Boris Becker, suedezul Mats 
Wilander, americanul Jimmy 
Connors și francezul Yannick 
Noah.

Le Havre 3 p șl R.C. Paris 2 p. 
tn etapa de marți, două echipa 
au cîștigat în deplasare: Nice — 
Paris St. Germain 0—2, R.C. Pa
ris — Sochaux 0—2. Celelalte re
zultate: Nantes — Bordeaux 3—0, 
Rennes — Marseille 0—0, Auxerre 
— Laval 1—1. Brest — Monaco 
1—0, St. Etienne — Toulouse 0—0, 
Metz — Lens 2—0, Lille — Nancy
4—3. Meciul Toulon — Le Havre, 
întrerupt aproape de final (la 
scorul de 0—0) se va rejuca.

• Campionatul U.R.S.S. a con
tinuat cu etapa a 21-a. Deocam
dată, lideră este Zenit Leningrad 
cu 24 p din 20 de jocuri, urmată 
de Dinamo Moscova 23 p (19 j), 
Spartak Moscova și Torpedo 
Moscova cu cîte 23 p (1 din 21 
J). Dar 'poziția cca mai avanta
joasă o are Dinamo Kiev care 
o?upâ locul 5 cu 22 de puncte 
din numai 15 partide! Iată re
zultatele: Zenit — Donețk 1—0, 
Dnienr — Dinamo Moscova 1—2, 
Erevan — Dinamo Tbilisi 2—0, 
Torpedo Moscova — Dnamo 
Mnsk 0—0, Vilnius — Harkov 
1—0. Baku — Kutaisi 1—1. Cer- 
nomoreț Odesa — Spartak Mos
cova 0—1.


