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Caravana cicliștilor se 
îndreaptă, după startul 
festiv, spre linia de 
plecare in etapa a Il-a
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ZIAR AL CONSILIULUI NAȚIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICA Șl SPORI

• Miine, Lotul intîlnește pe Gloria Bistrița, 
liderul seriei a lll-a a Diviziei B

Ieri, la amiază, fotbaliștii 
„tricolori* au plecat spre Bis
trița pentru prima parte a sta
giului de pregătiri în vederea 
meciului cu echipa Austriei. în 
cursul după-amiezii a și avut 
loc un prim antrenament, pe 
stadionul „Gloria”. Mîine, „trico
lorii* vor susține un meci" de 
omogenizare în compania e- 
chipei locale Gloria, care a 
luat un frumos start în Divi
zia B. fiind liderul seriei a 
treia.

Din lotul anunțat inițial nu au 
făcut deplasarea Iorgulescu, 
Bărbulescu șj portarul Cristian. 
De asemenea, nu fac parte din 
lot Damaschin (traumatism su-

La Pitești, pc Lacul Bascov

0 FRUMOASĂ REGATĂ
A CELOR MAI TINERI
CAIACIȘT1 Șl CANOIȘTI

La Pitești, pe Lacul Bascov, 
s-au încheiat întrecerile din ca
drul Campionatelor Republicane 
de caiac-canoe pentru juniori I, 
II și tineret. Tradiționala și 
frumoasa regată a reunit spor
tivi și sportive din 46 de secții 
nautice din întreaga țară, com
ponent ai loturilor care ne-au 
reprezentat la C.M. de la 
Montreal. A fost un concurs 
frumos, cu multi competitori la 
start (peste 200 de curse în cele ’ 
4 zile de întreceri), cu serii, 
semifinale si finale viu dis
putate. „Noul val* al caiacului 
și canoei noastre s-a prezentat 
în evident progres. Au ieșit în 
evidență riguroasa selecție a 
viitorilor performeri, gabaritul 
lor impresionant, buna pregăti
re a echipajelor. Ne referim, 
îndeosebi, la tinerii sportivi de 
la cluburile Steaua, Danubiu 
Tulcea, Dinamo, la cele mai 
noi secții afiliate la federația 
de resort : C.S.M. Iași (o sur
priză plăcută — locul III in 
clasamentul general al juniori
lor II) și C.S.Ș. Călărași.

Cum spuneam, la această fru
moasă întrecere au luat startup 
și tinerii din loturile noastre 
naționale care, recent, ne-âu 
reprezentat la Campiona
tele Mondiale din Canada. O 
regată, așadar, de un ridicat ni
vel tehnic, cu un campion mon
dial — Daniel Stoian (medalie 
de aur la caiac dublu 1 000 m) 

(Continuare in pag 2-3)

Acum, în timpul vacantei, tinerii boxeri de la A.S. Tehnofrig 
Cluj-Napoca participă in număr mare la antrenamentele conduse 
de ion Botezan

Foto : Aurel D. NEAGU

ferit în cursul meciului cu Uni
versitatea Craiova) șl Stoica 
(accidentat). în legătură cu 
această absență, nu este exclu
să convocarea lui Bălăci.

Lotul care a început pregăti
rile la Bistrița are următoarea 
configurație : Lung șl Moraru 
— portari ; Iovan, Belodedici, 
Movilă, Nicolae, Bumbescu, Un
gur eanu — fundași ț Rednic, 
Mateuț. Klein, Boldnl, Hagi, 
Andone — mijlocași ; Lăcătuș, 
Cămătaru, Pițurcă — înaintași.

Lotul va reveni în Capitală 
duminică dimineața, pregătirile 
urmînd să se desfășoare pînă 
în ziua meciului.

ACTIVITATE NON-STOP PENTRU
VIITORUL SEZON COMPETIțlONAL
în obiectiv: C.S.Ș. nr. 2 din București
în plin sezon estival, foarte 

mulți elevi pasionați ai sportu- 
' lui, cu vocație pentru perfor
manță, își continuă pregătirea, 
prin antrenamente sau con- 
cursurl-test, în tabere sau pe 
diverse baze sportiva în ve
derea sezonului competițional 
de toamnă. Obiectivul nostru — 
unul dintre cele mai mari clu
buri de elevi din țară — Clubul 
sportiv școlar nr. 2 din Bucu
rești (2 500 de membri, 68 de 
profesori-antrenori) atestă in
teres, preocupare pentru pro
cesul de pregătire chiar șl a- 
cum. în „trimestrul* vacanței de 
vară. ,

• ÎN DORINȚA DE A ASI
GURA o nouă garnitură de 
baschetbaliste pentru perfor
manță, în tabăra din orașul Sf. 
Gheorghe antrenoarele Corne
lia Mircioiu și Cristina Tăbăraș 
și-au continuat munca de ins
truire cu 20 de tinere sportive. 
Obiectiv : să formeze, chiar în 
1987, o nouă echipă de perspec
tivă • PE LACUL HERĂS
TRĂU, caiaciștii șl canoiștii, 
sub îndrumarea antrenorului 
Radu Dumitru, au In față un 
nou examen — „Cupa C.S.S. 2*. 
Participă la Întreceri toate sec
țiile cluburilor bucureștene cu 
loturi de juniori. Bineînțeles că 
cei de la C.S.S- 2 speră într-o 
reușită care să le răsplătească 
eforturile... • în ÎMPREJURI
MILE CÎMPINEI, elevii an
trenorului Dan Budișieanu si 
mecanicului Dumitru Lascu, 
cicliști pasionați, rulează zeci de

IERI, 0 ETAPĂ GREA, CU MULTE PUNCTE DE CAȚARARE---------i,
• învingător, D. Matuszek, care a preluat tricoul galben • Astăzi, 
din nou, traseu cu profil montan, in etapa a patra, Vatra Dornei 

- Bistrița

te- 
de

de

VATRA DORNEI, 2 (prin 
lefon). După două etape 
șosea, mai mult plată, care au 
favorizat pe ruleuri, marți, de 
la Piatra Neamț — o gazdă 
deosebit de ospitalieră pentru 
caravana cicliștilor — s-a dat 
plecarea într-o etapă conside
rată de toți specialiștii ca deo
sebit de grea și importantă 
pentru configurația clasamen
tului. Este vorba de cea de 
a treia etapă, cu profil mun- 

kilometri pe zi, pe soare, pe 
ploaie, pe vînt, în așteptarea 
„Cupei Cîmpinei", competiție 
în care elevii de la C.S.Ș. 2 
București au fost singurii ju
niori între formații de seniori 
din județul Prahova și din al
tele. Efort demn de luat în 
seamă, „dar necesar — apre
ciază antrenorii — pentru a rea
liza, încă la finele acestei va
canțe de vară, o nouă selecție, 
o triere a valorilor* • MOTE
LUL „POENIȚA* DIN RM. 
SĂRAT se dovedește, și în a- 
cest an, o gazdă excelentă pen
tru Ioturile de fotbal, rugby și 
volei ale clubului. Aflat alături 
de stadionul „Olimpia*, motelul 
(și, implicit, locatarii săi ocazio
nali) beneficiază din plin de 
terenuri, prin grija factorilor 
locali. De asemenea, în vecină
tatea „Poeniței* se află o zonă 
de dealuri pe care elevii fac 
pregătire fizică generală, com- 
pletîndu-și astfel pregătirea 
specifică. • ÎN SĂLILE DE 
LA OBOR ȘI AUSTRULUI, pro
gram non-stop pentru gimnaste
le de la „sportivă* și „artistică*. 
Cu exigența lor cunoscută, an
trenorii Cornel Bălan, Lucica 
Marca (șl nu numai ei) nu 
fac nici un fel de rabat pregă
tirii. „Vacanța este timpul celei 
mai fertile munci de instruire,

Tiberiu STAMA

(Continuare tn pag. 3—3)

Start în Campionatele Balcanice de volei-juniori

PRINCIPALE FAVORITE, FORMAȚIILE ROMÂNIEI Șl BULGARIEI
Una dintre cele mai intere

sante ediții ale Campionatelor 
Balcanice de volei pentru echi
pe de juniori începe astăzi la 
Tulcea (m) si Rm. Vîlcea (f), 
cu prezență de sută la sută la 
start : 12 reprezentative (6 de 
fete și 6 de băieți), majorita
tea lor mareînd un remarcabil 
salt valoric, reflectat si de re
centele C.E. din Bulgaria, unde 
trei dintre ele au cucerit me
dalii. Este, deci, de așteptat ca 
de azi pînă duminică, specta
torii care vor lua loc în tribu
nele sălilor sporturilor din cele 
două orașe să asiste la partide 
de ridicat nivel tehnico-tactic și 
spectacular.

Deși este previzibil un mai 
pronunțat echilibru de forte, 
socotim că șî de data aceasta 
șansele cele mai mari la tit

tos, desfășurată pe ruta Piatra 
Neamț — Bicaz — Vatra Dor
nei (149 km), care i-a triat 
cu severitate pe concurenți.

La startul festiv, din Piața 
teatrului, tn prezența a mii de 
spectatori, entuziaști și foarte 
disciplinați, tricoiil galben — 
semnul distinctiv al liderului 
— și cel roșu, atribuit celui 
mal bun sprinter, au fost înmî- 
nate de către președintele 
C.J.E.F.S. Neamț, Ion Balcîza, 
unui singur alergător, tînărului 
bucureștean Sergiu Oprescu, ca
re a avut o frumoasă comportare 
în primele două etape ale în
conjurului țării pe. biciclete. 
De aici, caravana s-ă deplasat 
spre borna kilometrică 309, de 
unde, la ora 13,05, s-a dat 
startul tehnic.

Se ■ pornește tare șl notăm 
prima acțiune ofensivă la kilo- 

Astăzi, o nouă etapă în „Cupa Speranțelor44,

PAS IMPORTANT PENTRU ALCĂTUIREA
ECHIPEI NAȚIONALE DE RUGBY

Astăzi după-amiază, pe fru
mosul teren de rugby de pe 
stadionul Steaua (începînd de la 
ora 16), va avea loc cea de-a 
doua etapă a competiției — In 
premieră — „Cupa Speranțe
lor*, inițiată de F.R.R. In sco
pul depistării unor noi ele
mente de valoare, chemate să 
reîmprospăteze rîndurile „tri
colorilor*. Patru selecționate, 
două .bucureștene și două pro
vinciale, au constituit, fără 
doar șt poate, o serioasă si 
mai largă bază de selecție In 
vederea alcătuirii unei mal pu
ternice, mai viguroase echipe 
naționale. în partida din des
chidere se vor întîlnl (pentru 
locurile 3—4) cele două selec
ționate din țară, denumite „est* 
și „vest*. Vor fi In teren cu 
acest prilej numeroși rugbyștl 
dintre cei mai cunoscuți. XV-le 
„estului* nu va beneficia însă de 
vedetele echipei campioane Fa
rul, aflată intr-un scurt turneu 
in Italia. Vor figura In echipă, 
printre alții, ieșenii D. Tunară,

luri le au reprezentativele 
României și Bulgariei, atît la 
băieți, cît si la fete. De altfel, 
luna trecută, la C.E., echipele 
de juniori ale celor două țări 
au trecut în fruntea ierarhiei 
continentale, iar cele de junioa
re fac parte — valoric — din 
primul „careu* european. Cu 
mult interes este așteptat due
lul, indirect și direct, dintre 
formațiile masculine bulgară și 
română, campioana si vicecam- 
pioana Europei. Aceasta pentru 
că acum, în meciul direct, echi
pa noastră nu va mai folosi, ca 
la C.E. (din motive tactice), sex
tetul de rezerve. La fete, în 
schimb, reprezentativa Româ
niei trebuie să-și apere titlul 
balcanic (obținut anul trecut, în 
Grecia). Firesc este să reușeas
că pe teren propriu, chiar dacă

j
metrul 3, cînd încearcă să se 
desprindă C. Nicolae, dar ten
tativa lui va fi anihilată cu 
promptitudine de pluton. La 
primul sprint, din centrul ora
șului Bicaz (23 km de la ple-' 
care), ordinea este : P. Petrov 
(Bulgaria), N. Staicov (Bulga
ria) și V. Constantinescu 
(România A). în continuare, 
plutonul rulează compact pînă 
la primul punct de cățărare, 
de categoria B, de la Potoci 
(km 31), care va fi cîștigat tot 
de alergătorul bulgar Petrov; 
urmat de J. Wiatr (Polonia),' 
N. Aldulca (România B) și 
bulgarul N. Staicov. Șoseaua 
care urcă continuu favorizează 
pe grimpeuri, astfel că plutonul 
se fragmentează văzînd cu o- 
chii. La al doilea punct de că
țărare, mârcat în localitatea 
Potoci-sat, de categoria A (km

Horațiu SIMA

(Continuare tn pag. a 4-a)

P. Petru, L. Constantin, D. Co
libă, Z. Vasluiano, N. Doroftel | 
C. Arhip, D. Rășcanu, V. Hol- 
ban (Birlad), V. Conachi (Su
ceava), H. Dumitras (Buzău), tn 
selecționata „vest", ii vom vede* 
evoluînd pe FL Nistor, Gh. 
Demian, A. Ciolpan (Baia Ma
re), AL Domocoș, R. Voinoșk 
O. Țepurică (Timișoara), N, 
Răcean (Cluj-Napoca) s.a.

tn „vedeta* cuplajului (în dis
puta pentru locurile 1—2) M 
vor Înfrunta două selecționate 
din Capitală — „est* (Dinam®- 
Grivița Roșie — Sportul Stu
dențesc) si „vest* (Steaua —• 
Rapid — M.G.-Gloria), Nu va» 
lipsi de Ia apel internaționalii 
A. Lungo, ȘL Tofan, M. Parag- 
chiv, L Băcan, Gh. Carage* 
(Dinamo), L Stroe, O. Morari», 
A, Pongracx (Grivița Roșie!), V. 
Năstase (Sportul Studențesc}, 
respectiv M. Munteanu, D. Ale
xandru. L. Codoi, L. Constan
tin, V. David, BL Gtocăl, A. 
Ținea (Steaua) ș.a.

și-l va disputa cu O medalia UI 
a C.E., echipa bulgară.

Iată componența reprezentati
velor României i Pădurețu, gol
ea, Fer ari a. Rotar, Rădnleseo, 
Drăgușin, Schoberl, Nica, Dră- 
ghici. Mărginean, Sziiagyi, Fer* 
(băieți), Szentkovics, Marian, 
Popescu, Pralea, Chitic, Buzilă. 
Dumitrescu, Holban, Beșta, An
ton, lacob, Nistor, ■ Cazangiu 
(fete). în cursul zilei de Iert 
au sosit la locurile competiției 
toate participantele. Iată pro
gramul primei etape, ari de Ia 
ora 15, masculin (Tulcea) I 
România — Grecia, Turcia — 
Iugoslavia, Bulgaria — Alba
nia j- feminin (Rm. Vîlcea) I 
Bulgaria — Iugoslavia, Grecia 
~ România, Albania — Turcia.



On frumos succes al sporturilortehnico-apficative Campionatul de mototros pe echipe, etapa a t

CUPA U.T.C." LA RADIOAMATORISM
A REVENIT BUCUREȘTIULUI

patru edițiiDintre toate cele - 
ale finalelor republicane la 
radioamatorism dotate cu „Cu
pa U.T.C.", competiție desfă
șurată sub însemnele Daciadei, 
cea de la Bacău a depășit toa
te anticipările. Și ca partici
pare (70 de finaliști din 35 de 
județe), dar gi ca organizare, 
inițiatorii — secția de resort a 
C.C. al U.T.C. — primind un 
sprijin larg din partea Comi
tetului județean Bacău ai 
U.T.C., C.J.E.F.S., Radiodubu- 
lui loca] (care a găzduit* în
trecerile In proba de transmi
tere) și întreprinderii de re
țele electrice (în cazul probei 
de recepție). Prin radioamato-

rism, sporturile' tehnico-aplica- 
tive eîștigă tot mai mult in
teres in rindul tineretului din 
întreprinderi și instituții, din 
școli, „Cupa ____  ’
«iad — prin condițiile create 
de inițiatori — înființarea și 
funcționarea unor puternice 
cercuri de specialitate. Alături 
de celelalte finale cu profil 
oarecum asemănător (de unde 
scurte, ultra scurte și radiogo- 
niometrie) care au avut Ioc 
din primăvară pînă acum, cea 
de Ia Bacău marchează o nouă 
reușită, spre bucuria și satis
facția tuturor celor care și-au 
unit strădaniile — organiza
tori, oficiali și concurenți.

Actuala ediție a „Cupei 
U.T.C." a revenit unui sportiv 
din județul Giurgiu, Cătălin

U.T.C.** favori-

Manciu, care a totalizat. în ce
le două probe ale finalelor 
2225,38 puncte. L-a urmat 
Marian Poterașu (Buzău) cu 
1933,50 p, cîștigătorul ediției 
precedente (de la Galați). 
Manciu și Poterașu s-au aflat 
foarte aproape unul de celă
lalt, după proba de recepție, 
Manciu detașîndu-se, însă, du
pă operația de 
care a și făcut 
O victorie pe merit, 
arbitrii, care scoate 
progresul tehnic al 
rului, seriozitatea sa 
tire și în concurs.

Gabriela Dabija a ocupat lo
cul 3 cu 1662,70 p., înaintea
Valentinei Varlaam (1500,95 p),
care pornea favorită în dispu
ta dintre ele. Cele două spor
tive’din București n-au făcut 
decît să schimbe locurile ocu
pate la precedenta ediție. Pe 
locul 5. Adrian Grigore (Pra
hova) cu 960,42 p, 
cui 6 Liana Guțu 
957,08 p.

în clasamentul
Bucureștiul (Gabriela Dabija + 
Valentina Varlaam) s-a situat 
pe locul I, cu 3163,45 punc
te (o formație feminină cîș- 
tigă întrecerea !). urmat de 
județele Giurgiu (Cătălin Man
ciu + 
3 014,38 
terașu 
2 842,88
Toma + Laurențiu Mereuță) cu 
1 789,94 p.. Prahova, (Adrian 
Grigore ‘ + Dan Patelis) cu 
1 703,82 p. și Olt (Si aici două 
fete : Liana Gutu și sora sa, 
Codruța Guțu) cu 1 684,20 p.

transmitere, 
departajarea, 

apreciază 
în relief 

învingăto- 
în pregă-

iar pe lo- 
(Olt) CU

pe echipe,

Daniela Raiciu) cu 
p.. Buzău (Marian Po- 
+ Teodor Pavel) eu 

Suceava (DanielP:

O imagine din întrecerea tinerilor radioamatori 
Foto : Gabriel MIRON T. BRĂDEȚEANU

SURPRIZA
Campionatul Republican de 

motoeros pe echipe a continuat 
pe traseul de la Moreni, cu 
etapa a 3-a. Ca ei In Întrece
rile anterioare, sportivii de la 
Steaua au dominat autoritar 
cele mal importante clase din 
program — 250 cmc seniori și 
125 cmc tineret. De data a- 
ceasta. în cursa seniorilor ste-

CUPA ElECTROMETAL
LA ȘAH

Prima ediție a turneului de 
șah „open" organizat de secția 
de specialitate a asociației 
sportive ( Electrometal din 
Cluj-Napoca s-a bucurat de 
un frumos succes. întrecerile 
au purtat caracter internațio
nal, reunind la start 90 de 
participant, dintre care 14 
jucătoare.

Șahiștii clujeni au ocupat 
toate locurile fruntașe ale cla
samentului final. A cîștigat 
Janos Helmer (Viitorul CUG), 
cu 9 puncte din .11 posibile, 
urmat de Liviu Oltean 8,5 p. 
Dorel Oltean, Adrian Bach 
(toți trei C.S.M. Electrometal), 
Ervin Dios (Viitorul CUG) și 
Dorin Lazăr (Electromotor Ti
mișoara) — 8 p, Gabriel Miu- 
lescu (Metalul București), 
Erno Wengritzky (Oțelul Ga
lați) și Dan Popescu (Cons
tructorul Brăila) — 7,5 p, 
Nicolae Demeny (Oțelul Ga
lați) 7 p etc. Cea mai bine 
clasată dintre jucătoare a 
fost Mariana Duminică (Meca
nică Fină București), iar din
tre oaspeți Lajos Porpaczy 
(Ungaria), la nivel de 6,5 p.

IOTORIII DIVIZIONAREI  OH MASCULINE A PENTRU CAMPIONATUL DE HANDBAL [DIJIA 1986/1987
Campionatul Diviziei A (masculin) de handbal, ajuns la cea 

de-a 29-a ediție, ia un nou start mîine. în sezonul competițional 
1986/87 echipele au fost împărțite, prin tragere la sorți, în două 
serii (pentru prima parte a campionatului). Vă prezentăm lo
turile echipelor participante.

SERIA A

STEAUA
Antrenori : Radu Volna și ște

fan Birtalan. Lotul de jucători ; 
ani. 
1,83 
m) 
1,87 
m), 
A-

Nicola- Munteanu (35 de
1.89 m), Tudor Vasile (24,
m), Adrian Simlon (25, 1,95 
— portari ; Vasile Stingă (29, 
m), Marian Dumitru (26, 1,96 
Dumitru Berbece (25, 1,85 m), 
dr ian Ghimeș (23, 1,87 m), Marian 
Mirică (27, 1,83 m), Virgil Nicu- jae ... . _
(32,
1.90 
1,88 
1,83 
m),

tor Cornea (30, 1,95 m), Nicolae 
Tîlvîc (36, 1,83 m). Sandor Zsurz- 
sa
(25.
1,90
1,90
m),

IN CURSA SENIC
liștii l-au avut ca principal 
realizator pe tînărul FI. Pop, 
promovat de maestrul emerit 
al sportului Gh. Ioniță de ia 
clasa 125 cmc. Dornic de afir
mare, Pop a reușit să sosească 
înaintea coechipierului său, 
cunoscutul alergător E. Miil- 
ner, și a lui Z. Fulop din Sf. 
Gheorghe, producînd cea mai 
mare surpriză a concursului. 
La tineret, pentru steliști au 
punctat decisiv P. "Schmidt și 
D. Titilencu. în confruntările 
de la clasele 80 și 50 cmc ju
niori și-au disputat întîietatea 
reprezentanții secțiilor Torpe
do Zărnești. I.R.A. Tg. Mureș, 
Poiana Cîmpina, Muscelul 
Cîmpulung-Muscel și St. Roșu 
Brașov, care, fiind de forțe 
sensibil egale, au oferit curse 
spectaculoase celor peste 5000 
spectatori.

Clasamentele pe 
250 cmc — 1. Steaua 
Electro Sf. Gheorghe 
Poiana Cîmpina 33 p ;

echipe :
74' p, 2. 
38 p, 3.
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ÎNCEPE noul
COMPETIȚIONAL U

(25, 1,84 m), Cezar Drăgăniță 
1,89 m), Constantin Petre (26. 
m), Nițu Daniel Mihai (3.1 
m), Ovidiu Codruț Marc (23. 
m), Cristian Ionescu (26, 1,90 

.. Marian Costache (21, 1,97 m), 
Corneliu David (20, 1,95 m), Bar
na Akacsos (19, 1,94 m), Adrian 
Ștot (18, 1,90 m), Paul Clcu (18.
1.88 m). Florin Popescu (19, 1,97 
m) — jucători de cîmp,

POLITEHNICA TIMIȘOARA
Antrenori : Constantin Jude șl 

Roland Gunesch. Lotul de jucă
tori : loan Basaraba (39 de ani, 
1,87 m înălțime). Alexandru Bull- 
gan (26, 1,99 m), Dan Tibrea (24,
1.89 m), Lucian Popa (29, 1,82 m)
— portari ; Petre Bobocea (21, 
1,86 m), Petre Baranga (24, 1,81 
m), Valeriu Banu (19, 1,92 m),
Petru Dan (30, 1,95 m), Dobrescu 
Nichlfor (20, 1,96 m), Emil Vlad 
Caba (19, 1,91 m), Alexandru F01- 
ker (30, 1,96 m), Dan Giurgea (24, 
1,92 m), Petru Ianto (26, 1,86 m), 
Miodrag Jankovicl (27, 1,83 m), 
Dănuț Ionescu $3, 1,87 m), Ga
briel Dănuț Mardare (21, 1,97 m), 
Alexandru Matei (30, 1,68 m),
Jena Nagy (23, 1,93 m), Gheorghe 
Weșcă (25, 1,99 m), Nicolae Po
pescu (20, 1,77 m), Horațiu Gal 
<17, 1,84 m), Gabriel Manolache 
(25. 1,86 m), Petru Costea 
1,85 m), ion Cazacu (18, 
•— jucători de cîmp.

ȘTIINȚA BACÂU
Antrenor : Alexandru

(26, 1,96 m), Sorin Parasehiv 
1,81 m), Richard Iakobi (29
m), Cristian Becicheri (27.
m). Gabriel Vătafu (23, 1,83

. Cristian Dima (19, 1,87 m),
Petrișor Anastasiu (18, 1,89 m).
Mihai Bokor (20, 1,84 m), Iurgen 
Bock (20, 1,84 m), Zoltan Csavar 
(19. 1,96 m), Ciprian Beșta (18 
2,00 m). Dumitru Cojocaru (23,
1.94 m). Radu Scutea (18, 1,79 m). 
Aihan Omer (26, 1.88 m) — jucă
tori de cîmp.

UNIVERSITATEA CRAIOVA
Antrenor : George Burcea. Lo

tul de jucători : Grigore Albiei 
(22 de ani. 1,84 m înălțime), Ma
rius Azîrt. (20, 1,94 m). Ștefan 
Sllaghi (26, 1,88 m), Dan Mus
tață (24, 1,94 m) — portari ; Mihai 
Agapie (29, 1,87 m), Marius Bar- 
ean (24, 1 88 m), Gheorghe Dumi
tru (30, 1,87 m) Sebastian Do- 
beanu (31, 1,91 m), Costln Dumi
trescu (18 1,87 m), Laurențiu E- 
pure (19. 1,92 m), Marius Giurgiu 
(24 1,88 m)„ Claudlu Ionică (20.
1.95 m), Marinei Lestaru (21, 1,91
m), Valentin Nițu (23, 1,92 m). 
Gabriel Marian (29, 1,92 m), Cos- 
ticâ Noagu (20, 1,83 m), Sorin Ol
teanu (25, 1,96 m), Liviu Prică 
(26, 1,83 m), Titel Răduță (19, 1,88 

m) ------------ ' *

1,77 (24, 
m)

Eftene.
l&otul de jucători s . Dănuț loan 
vieru (27 de ani, 1,89 m), Gabor 
Ferencz Baczo (28,, 1,85 m), Radu 
Antoniu Marc (20, 2,00 m), Vasile 
Scheriker (28, 1,91 m), — portari; 
Adrian Bondar (28, 1,74 m), Va- 
«ile Zamfir (30, 2,00 m), Neculai 
Vasllca (31, 1,84 m), Florin Vlad 
(23, 1,96 m), Grigore Berbeearu 
(95, 1,69 m), Robert Gerhard (20, 
1,85 in), Dan Florin Rotaru (19, 
1,76 m), Dan DocMța (19,. 1,85 m), 
Remus Daniel Chirllă (20, 1,96
m), Florin Uzum (26, 1,86 m), Io
nel Gîrlescu (28, 1,76 m), Vasile 

1,93 Marian Aurel 
gâdilă (18, 1,91 m), Constantin
Bucătaru (18, î.nș m), valdl Ml- 
gal Cartoș (18. 1,93 m) — jucă
tori de cîmp.
INDEPENDENȚA CARPAȚI MIRȘA 

Antrenor t Olimpiu Savu. to
tal de jucători i ștefan Nicolae 
ei de ani. 1,88 tn înălțime), Ml- 
gaî Nanași (24,1,83 m), Horst 
gcherlker (28, 1,91 m» — portari : 
Korian Tătara (39, MB m), Vie-

Ferencz Baczo (28, , i,85 m), Radu

— jucători de cîmp.
C.S.M. ELECTROMUREȘ

TG. MUREȘ
Antrenori : Gogu Strec șl loslf 

Bukaresti. Lotul . de jucători : 
Adrian Strete (24 de ani, 1,84 m 
Înălțime), Dinu Gorea (26, 1,91
m), Sorin Veres (19, 1,89 m), Do
rin Mureșan (25, 1,83 m) — por
tari ; Gheorghe Bădău (24, 1,96 
m), Mihai Ciobanu (30, 1,82 m), 
Ioan Moldovan (21, 1,92 m), Ioan 
Furnea (27, 1,76 m), Atila Vajda 
(24, 1,73 m), Marian Adespil (24, 
1,88 m) Șandor Mozsi (27, 1,85 
•m), Remas Moldovan (19, 1,95 m), 
lanos Ke'emen (20, 1,86 m), Vasile 
Fărcaș (33, 1 89 m), Attila Mol
nar (23 1,96 m), loan Morariu
(20, 1,90 m) Cornel Avram (22, 
1,74 m), Ovidiu Moldovan (18, 
1,95 m),. Sorin Neagu (18, 1,93 m), 
Liviu Beresescu (18, 1,93 m), Ist
van Kovacs (18, 1,83 m), Alexan
dru Cîmpean (20, 1,86 m), Mar
tin Bucecean (25, 1,84 m), Dorin 
Rotar (23, 1,86 m) — jucători de 
cîmps

Jlanu (24, 1 91 m), Marius Anto
nescu (22, 1,85 m), Ion Mocanu 
(24. 1,91 m), Vasile Oprea (29, 
1,83 m), Marian Simion (20, 1,90 
m), Marius Matei (20, 1,95 m),
Robert Lieu (17, 1,95 m) — jucă
tori de cîmp.

H.C. MINAUR BAIA MARE
Antrenori : Lascăr Pană șl Pe

tre Avramescu. Lotul de jucători: 
Mircea Petran (24 de ani, 1,90 m 
Înălțime), Nicolae Neșovicl (29, 
1,93 m), Vasile Cocuz (19, 1,94 m), 
Grigore Babici (24, 1,90 m) —
portari ; Sori Rădulescu 
1,83 m), Leontin Babici (20, 
m), Marian Mitrache (19, 1,91 
Cătălin Iofcea (19, L91
Gheorghe Covaciu (29, 1,88 
Marius Szeszermann (24, 1,96 
Iosif Bocoș (33, 1,84 m), Vasile
Dorel lacob (28, 1,96 m), Sorin
Cuc (20, 1,90 m), Alexandru Sta- 
mate (30, 1.95 m), Măricel Voi- 
nea (27, 1.88 m), Atlla Halmagyi 
(29. 1,87 ml, Liviu Pavai (20, 1,89 
m), Gabriel Cozma (19, 1,90 m), 
Leontin Pop (19, 1,86 na), Doru 
Nicolae Porumb (25. 1,90 m), loan 
Marta (29 1 H m), Ion Popa (29. 
1,89 m) Nicolae Felecan (30. 
1.86 m) — jucători de cîmp.

CONSTRUCTORUL ORADEA
Antrenor: Gheorghe Ionescu. 

Lotul de jucători : Valentin Cris- 
tea (26 de ani, 1,92 m Înălțime). 
Dumitru Giura (24, 1,85 m), Her
bert Keller (23. 1,95 m) — por
tari ; Petru Porumb (25, 1,82 m). 
Ladislau Kapornayi (26, 1,95 m), 
Gheorghe Tudor (28, 1,91 m).
Gheorghe BartI (27, 1,91 m), Ga
briel Vranău (28, 1,75 m). Ionel 
Mîrza (26. 1,93 m), Dorin Crista- 
che (28, 1,92 m), Adrian Rusz (31, 
1,91 m), Mircea Samarghitan (26, 
1,98 m), Adrian Ciurea (26, 1,80 
m), Nicușor Vasadi (18, 1,83 m), 
Marius Miga (19, 1,86 m), Vasile 
Oprea (28 2,00 m) — jucători de 
cîmp.

DINAMO BRAȘOV
Antrenori : Cezar Nica, loan 

Donea.’ Lotul de jucători : Marius 
Chirlță (19 ani,'1,90 m Înălțime), 
George Jerebie (24-, 1,91 m), Ma
rian Vasilache (33, 1,83 m). Emil 
Neacșa (18 1 38 m) — portari ;
Eugen And'eescu (31, 1,95 m). 
Dorin Cian !32, 1,81 m), Sorin

(26, 
1,93 
m), 
m). 
m), 
m),

SERIA B

DINAMO BUCUREȘTI
Antrenori i Ghiță Ucu șl . _ 

lentin Samungl. Lotul de jucători: 
CUcUuiu JLVUCOVU (23 UC «111, 1,91
m înălțime), Dănuț Ionescu (24, 
' ‘ ‘ “ m)(29. 

1,82 
1,97 
m>,

Cilaudiu Ionescu (26 de ani,
Va-

1,93 m), loan GănăU (M, i,94 
— portari ; Cornel Durău 
1,81 ml. Denis Chlrlac (20, 
tn). Mircea Grabovscbi (34, 
m), Olimpiu Flangea (28, 1,96 
Mircea Bedivan (29, 1,95 m), Con
stantin ștefan (21, 1,90 m), Geor
ge Dogărescu (26, 1,97 m), Cris
tian Zaharia ft», MS m). ȘJviu

Donea (24, 1,85 m), Tltus Donosa 
(20, 1,87 m), Lucian Flelk (18, 
1,99 m). Călin Hossu (19, 1,99 m), 
Adrian Mintiei^ (34, 1,86 m)L Cor
nel Mlcle 
Moldovan 
Nicolescu 
Pantilimon 
Puiuleț (21,

1,91 n»), Cornel 
1,84 m), Benonl 
1,74 m), Mihai
1,91 m), Florin

_____ ____ _ __  m), Ttidor Roșea 
(24. 1,95 m), Gabriel Stfeinu (19, 
l 81 m) — jucători de cîmp.

METALUL BISTRIȚA
Antrenor : loan Palko. Lotul 

de jucători : ștefan Lucaci (26, 
1,89 m). Doru Sfagău (20, 1,89 m), 
Constantin Pînzaru (31, 1,92 m) 
— portari ; Tlberiu Cojoearu (30, 
1,77 m). Teodor Irlmleș (25, 1,87 
m), loan Istrate (24, 1,76 m), Va
sile Avram (31, 1,85 m), Vasile 
Moldovan (20, 1.88 m), Marin Dan 
(30, 1,95 m), Macedon Țermure 
(26, 1,82 m), Dumitru Furdul (23, 
1,80 m), Martin Lochner (23, 1,85 
m). Sorin Sinar (19, 1,77 m), So
rin Giurgiucă (21, 1,97 m), loan 
Liviu Bălan (24, 1.80 m), Gheor
ghe Iosif Feier (24, 1,91 m), îoan 
Tetcu (27, 1,90 m), Gheorghe Mu- 
resan (23. 1,90 m). Ion Aklica (18, 
1,88 m), Pavel Bejan (18, 1,95 m). 
Doru Șut (18, 1,86 m), Toderică 
Roșea (19, 1,86 m). Daniel Mircea 
Achim (19. 1,81 m) — jucători de 
cîmp

(27, 
(18.

(35, 
(26, 
1,87

DACIA PITEȘTI
Antrenor i Romeo Sotiriu. Lo

tul de jucători : Virgil Marchidan 
(30 de ani, 1,91 m înălțime), Relu 
Durțu (27. 1,87 m). Marian Coef 
(20, 1,88 m), Ladislau LSrinczi (18, 
2,00 m), — portari ; Cătălin ștefă- 
nescu (21, 1,86 m), Adrian Barbu 
(23, 1,76 m), Petre Cozma (34, 
1,97 m), Costel Costache (24, 1,81 
m), Sorl-n Nica (24, 1,82 m), loan 
Mihăilă (27, 1,90 m), Nicolae Mi
hai (27, 1,87 m), Mihai Pantea 
(24 1,83 m), Florin Ștefănescu
(25, 2,00 m), Ion Ivan (19, 1,86 m), 
Romeo Bogdănescu (26, 1,86 m), 
Mlhal Albu (20, 1,89 m), Ion Tase 
(34, 1,90 m), Dan Gîdea (20, 1,81 
m), Cristian Vasile (20, 1,89 m), 
Florin Ghiță (18, 1,93 m), loan 
Popa (23, 1,88 m), Marian Vasile 
(18, 1,86 m). Die Goteciuc (23, 1,87 
m), victor Neagu (34, 1,84 m),
Doru Mlhal Olteanu (27, 1,81 m), 
Florin Grigore (27, 1,86 m) — ju
cător! de dmp.

INTÎLNIRI AMICALE DE HANDBAL
• A Vil-a ediție a competi

ției masculine de handbal do
tată cu „Trofeul Electromu- 
reș", desfășurată în Sala spor
turilor din Tg. Mureș a reve
nit echipei H.C. Minaur Baia 
Mare (31—19 cu Metalul Bis
trița, 31—10 cu Metalig Copșa 
Mică și 30—28 ”
Electromureș). Pe locul 
s-a clasat Electromureș 
cu Metalul Copșa Mică, 
cu Metalul Bistrița), îar 
cui trei
(32—26 cu Metalul Copșa Mică), 
întrecerile au constituit un ul
tim test de verificare înaintea

eu C.S. M. 
secund 
(34—22 
26—25 
pe lo- 

Mctalul Bistrița

startului în noul 
(A. SZABO
• în 

pe care 
noastră, 
Național 
tești cu .
Au cîștigat handbaliștii piteș- 
teni cu 25—20 (13—8). Marca
tori : Cozma 6, Ștefănescu 5, 
Mihăilă 4. Mihai 4, Barba 4, 
Bogdănescu 3. respectiv Mo
hamed 5, Tarek 4, Ebrahim 4, 
Abadala 3. Amari, Aahmed, 
Abrem și Khaled, cite un gol. 
Foarte bun arbitrajul bucureș- 
tenilor J. Mateescu și V. Dăn- 
eescu. (L FETEANU — eoresp.j.

campionat, 
coresp.).

încheierea turneului 
l-a întreprins în țara 
campioana Egiptului, 
Cairo, a jucat la Pi- 
divizionara A, Dacia.

începe activitatea competițlo- 
nală la popice.
• Sezonul demarează, ca de 

obicei, cu disputarea concursu
lui individual „Cupa F.R.P.-, la 
care participă popicari fruntași, 
printre care și componențli lo
turilor naționale de seniori 
juniori. întrecerile sînt 
mate, vineri și sîmbătă, la 
Napoca (arena Record) — 
oare si senioare, Satu Mare 
na Unio) — juniori, Reșița , 
Olimpia) — seniori. înaintea a- 
cestei etape (a Iî-a) a „Cupei 
F.R.P.", cele mai bune rezultate le 
detin Melinda Demeter (Electro
mureș Tg. Mureș) 449 p, Elena 
Anton (Rapid București) 450 p 
— la junioare. Viorica Botezata 
(Metrom Brașov) 445 p, Doina 
Tegean (Electromureș Tg. Mureș) 
45b p ’ ' ' ------
tĂurul, Baia Mare) 859 1 
juniori." Vasia Donos I 
Constanta) 949 p și < 
Silvestru (Electromureș 
reș) 921 p — la seniori.

■ Noul eamnionat al 
A, ediția 1086/1987, va 
sîmbătă, 13 septembrie, 
putarea etapei I. Comnetiția se 
desfășoară, ca și edițiile prece
dente. cu 20 de echipe feminine 
sl tot atîtea masculine, împărți
te în cite două serii după cri
terii geografice. Reamintim for
mațiile campioane : Electromureș

și
progra- 
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ACTIVITATE î<
(Urmare din pag. 1)

eînd elevii si elevele se poi 
dedica exclusiv antrenamente
lor". De aici și rațiunea a 
două antrenamente pe zi • 
HANDBALISTELE REALIZEA
ZĂ MAI MULT : trei antrena
mente într-o zi! Antrenorul 
coordonator, Grigbre Niță, consi
deră că „numai așa vom fi în 
măsură să formăm sportive de 
nădejde pentru performantă din 
clubul nostru. Cine rezistă la 
acest efort, bine. Cine nu...“ • 
O ORIGINALĂ PREGĂTIRE 
EFECTUEAZĂ SCHIORII, sus, 
la căbănița clubului pe de Cris
tianul Mare, alternînd antrena
mente pe uscat cu tăiatul și 
stivuitul lemnelor pentru iarnă. 
Căbănița clubului (40 de locuri) 
găzduiește, în fiecare vacanță 
de iarnă, peste 150 de copii 
dornici să se inițieze în schi și 
să devină, membri ai secției • 
ÎNOTĂTORII, în frunte cu 
fruntașa clubului, Carmen 
Georgescu, se află aproape zil
nic la cele 4 bazine de la Obor 
(toate proprietatea C.S.Ș. 2), a- 
jutînd colectivul de antrenori la 
inițierea în înot a sute- de 
copii. Cine dorește să le urme
ze exemplul ? • Un fapt demn 
de subliniat : strînsa colaborare, 
pe planul performanței, între 
C.S.Ș. 2 si diferite cluburi din 
Capitală, prin pregătirea pro
movării unor tineri la Steaua 
(gimnastică sportivă si caiac), 
Dinamo (baschet băieți), Voin-

ța (basc: 
(handba 
Este o 
se par» 
în final 
N. Petr 
„Din to 
cu prioi 
școlile 
la „joci 
de a asi 
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EXCURSII IN CENTRUL Șl N
ÎNTREPRINDEREA DE TURISM, H< 

RANTE BUCUREȘTI organizează excu 
Moldovei cu o durată de 4 zile. Preț 
Iată programul acestor excursii :

Ziua I : Deplasare cu trenul rapid E 
16,50 din Gara de'Nord ; sosire la P 
hotel „Central".

Ziua a n-a : Mic dejun la restauran 
Neamț, tur de oraș, deplasare pe trase 
Agapla (vizitare) — Humuleștj (vizitare 
Creangă) — Tg. Neamț, dejun la mote
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de egalitate obținut 
pe terenul Sportului 

deci in deplasare, a 
pe spectatorii și teb-

I
I
I

Rezultatul 
de Victoria 
Studențesc, 
impresionat 
nicienii aflațî la'joe pentru fap
tul că acest 1—1 n-a fost o în- 
tîmplare, ci, dimpotrivă, o reușită 
obținută de oaspeți pe plan tac
tic, fizic șl moral, In dauna u- 
nela din cele patru mari echipe 
ale fotbalului nostru. Omogeni
tatea Jucătorilor vechi și noi ai 
Victoriei obținută atît de repede, 
numai după două etape, a fost 
reținută de toți cel prezențl. In 
acest meci, eea de a 5-a echipă 
divizionară a Capitalei a-a ma
nifestat ca o formație cu vechi 
stagiu divizionar A. De fapt, as
censiunea Victoriei de 1a catego
riile „Promoție** și „Onoare** ta 
Divizia B, unde numai după doi 
ani a promovat In elita fotbalu
lui românesc, arată o preocupare 
continuă a tînărului club bueu-

> pentru îmbunătățirea e- 
fectivulul șl Jocului echipei, a 
disciplinei, seriozității și sportivi
tății (Victoria a terminat cam
pionatul trecut fără nici un car- 

? roșu). Pentru acest cam
pionat. noii jucători ca Adolf.

Ireștean 
feetivul Hi crUrtli»

Deci, Sportul Studențesc 
mal avut In față o echipă ușor 
de depășit, cum s-ar fi crezut 
dacă se avea în vedere numai 
pozițiile din clasamentul anului 
trecut, și tocmai în aceasta a 
constat greșeala esențială făcută 
de Sportul Studențesc ; de trata
ment facil al Victoriei* care n-a 
putut fi depășită prin combinații 
scurte în jurul careului, eu ma
nevre ce semănau a Jonglerii, In 
intenția de a duce mingea pînă 
ta poartă. Tnghesuind jocul ta 
jumătatea terenului advers, 1a 
contraatacuri Sportul Studențesc 
a rezistat cu greu vitezei adver
sarilor. care au beneficiat astfel 
șl de alte ocazii (je gol. A fost 
interesant de observat că, atunci 
cînd conducea cu 1—0. Victoria a 
Introdus în echipă un Înaintaș, In 
timp ce Sportul Studențesc a 
schimbat doi mijlocași eu doi 
fundași, trecînd un alt fundaș, 
pe Iorgulescu, pe postul de îna
intaș. De fapt, pe lista de re-

„Nf AȘTEAPTJ
0 DUBLĂ MANȘĂ DIFICILĂ
CD GĂ1ĂTĂSARAY**...

I Let tu 
piona 
to'naș

IPurdea, Balaur și Zare, de pildă, 
au îmbunătățit structura echipei, 
făcînd-o mai solidă, clarvăză-

I

Mujnal (in tricou alb) a fost in partida de duminică, din Giulești, 
ceea ce ar fi putut fi Dumitru la Rapid, contribuind prin focul tău 

foarte bun la victoria echipei clujene. — - — --Foto : Aurel D. NEAGU

0 ABSENȚA CARE A
In returul campionatului pre

cedent Rapid a clștigat toate 
meciurile susținute în Giulești, 
inclusiv cele cu Sportul Studen
țesc și Dinamo, punctele astfel

CINTARiT FOARTE MULT

ETAPA S-A ÎNCHEIAT, COMENTARIILE CONTINUA
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toare, eficace, 
tive ca echipa 
campionat un 
mei jumătăți 
Victoria ne-a 
plăcută, pe 
dezmintă.

cu bune perspec- 
să ocupe tn acest 

loc la nivelul pri- 
a clasamentului, 

făcut o surpriză 
care dorim să n-o

GOSTUl AMAR AL
Am relatat în cronica jocului 

Jiul — Chimia despre atmosfera 
încinsă existentă în teren In 
destule momente ale meciului, la 
care arbitrul orădean Octavian 
Streng a reacționat prompt cu o 
suită de 7 cartonașe, dintre ea
re 3 roșii, un trist record al noului 
campionat ! Imbrînceli reciproce, 
Intrări destul de „tari" In nu
mele marcajului „om la om** 
(cei mal tehnici jucători, Lasconi 
și Verigeanu, simțind-o pe pro
pria piele), simulări de acci
dentări, care au ațîțat spiritele 
(prezente, din păcate, și în tri
bune). „sămînță de scandal" 
(Ancuța, Florescu), toate la un 
loc lăsindu-ne un gust amar. Fa
zele de fotbal autentic (echipele 
au demonstrat că pot realiza șl 
așa ceva) fiind, tn atari condl- 
diții, flori rare. După meei, un 
spectator lucid ne-a șoptit ta 
ureche : „Parcă este un făcut eu 
întâlnirile astea, Jiul —- Chi
mia...". întorși la redacție, cer
cetăm caseta tehnică a penulti
mului 1oc din campionatul 1984/85 
(1—1) dintre cele două formații, 
care a „parafat" retrogradarea 
petroșenenilor : 5 cartonașe gal
bene pentru Basno, varga, Io- 
van. Szekely, Găman și unul 
roșu pentru Florescu. Lăsîndu-i 
pe" cititori să tragă concluziile, 
ne întrebăm. justificat t unde 
este munca de educație a con
ducătorilor și antrenorilor for
mațiilor tn culpă ?

Apropo de aceștia din urmă, 
duminică a apărut tn „prim-plan** 
gestul necugetat al antrenorului- 
Jucător Basno. într-un moment 
cînd jocul era oprit (pentru fault 
la Ancuța). Basno a făcut o 
cursă ..contracronometru, din- 
tr-o zonă a terenului în alta, eu 
intenția de a împărți dreptatea t 7 
Ce exemplu a fost Basno pentru 
coechipierii Iui. cum «ă-1 judece 
el pe alții atunci cînd, din min. 
21, și-a lăsat echipa tn inferio
ritate numerică 7 Din păcate, am 
auzît că vîlceanul nici ta sfîrși- 
tul jocului nu prea era convins 
de justețea eliminării sale din 
teren. Nu mai este nevoie de
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Buc.) 1:59,09 : K 4 (b) — 1. Di
namo — C.S.Ș. Constanța 1:37,28: 
1009 m: K 1 — 1. M. Vologa 
(C.S.Ș. Tulcea) 4:03,99 ; C 1 — 
1. F. lacob (Danubiu) 4:22,25 : 
K 4 (f) : 1. Dinamo - C.S.Ș. 
Constanta — C.S.Ș. 2 Buc. — 
Triumf RTicolae, Frățilă, Milă- 
șescu, Feșteu) 1:45,37 ; K 2 (b)
— 1. Jercan, Șerban (Portul — 
C.S.Ș. Călărași) 3:45,45 ; K 4 (b)-; 
1. C.S.Ș. Constanța — Triumf 
(Drăgan, Ursache, Furdulea, CM- 
coș) 3:31,00. Clasament juniori 
n : 1. C.S.Ș. Tulcea 54 p, 2. Da
nubiu Tulcea 46 p, 3. C.S.M. 
Iași 40 p.

JUNIORI I — 1000 m (b) 2 K 1
— 1. P. Voicu (C.S.Ș. Constanța)
4:04,85, 2. A. Ionescu (Lot ju
niori) 4:08,78, -3. L. Dan (C.S.Ș. 
Galati) 4:09.79 ; C 1 — 1. Gh. 
Andriev (Delta) 4:21,18, 2. V.
Zahar (Danubiu) 4:32,7 : K 2 — 
ința — Constr. Arad (Rădoi, Stan,

zerve, gazdele nu aveau decît un 
singur înaintaș pe Burchel, ne- 
folosit. Jocul Sportului Studen
țesc ne-a făcut o surpriză neplă
cută, pe care dorim s-o dezmintă 
înaintea cupelor europene.

Aurel NEAGU

NESPORTIVITATII
nici o demonstrație în plus pen
tru a convinge că antrenorul- 
jucător al Chimiei a greșit grav, 
că a îngreunat singur misiunea 
formației sale, faptă la eare el 
trebuie să mediteze foarte serios. 
Atenționare valabilă și pentru 
omologul său de la Jiul,' Gheor- 
ghe Mulțescu, rămas duminică pe 
banca conducerii tehnice. Din 
cauza acumulării a două carto
nașe galbene, Mulțescu a fost în 
Imposibilitate de a da • mină de 
ajutor echipei sale, care 
din plin, în 
natorului de

acuza 
teren, lipsa coordo- 
joc...

Stelian TRANDAFIRESCU

obținute ajutând echipa feroviară 
să obțină în final un meritoriu 
loc 8. încurajați de această reu
șită, giuleștenii — care dispun a- 
cum, după părerea unanimă, de 
un tot mai bine acoperit și mai 
omogen valoric — și-au propus 
ca în actualul campionat să re
pete performanța din primăvară, 
adică să realizeze maximum de 
puncte din partidele pe eare 
le au de susținut pe propriu! te
ren.

Iată, insă, că duminică, la eel 
de-al doilea joc susținut în Giu
lești, rapidiștii șl-au văzut spul
berat acest obiectiv al tor. El 
n-au izbutit să mențină nici re
zultatul egal care se conturase 
spre finalul - meciului eu „U** 
Cluj-Napoca, primind golul în- 
frîngerii cu trei minute înaintea 
ultimului fluier al arbitrului. Si
gur că acest eșec este foarte ne
plăcut pentru conducătorii, an
trenorii. jucătorii și suporterii e- 
chipei feroviare. Cu 
mult cu cit Rapid a 
1—8 șl a avut destule 
tru a majora scorul, 
tiv privind lucrurile.

atît mai 
condus cu 
ocazii pen- 
Dar. obiec- 
trebuie re-

cunoscut că echipa din Giulești 
a evoluat. In ansamblu, sub aș
teptări. resimțind — mal mult 
decît se putea crede — absența 
lui Dumitru, conducătorul de joc 
care știe foarte bine, de la mij
locul terenului. 3ă coordoneze, să 
limpezească acțiunile ofensive ale 
propriei formații. După cum bine 
remarca și președintele Clubului, 
Daniel Lăiărescu. duminică Ra
pid a avut o linie de mijloc al
cătuită din jucători foarte tineri 
și cu rnai puțină experiență, din
tre care nici unul nu și-a putut 
asuma rolul lui Dumitru. Adău
gind la aceasta șl faptul că, din 
linia de atac, Manea a prins o zi 
slabă, iar talentatului Țîrban, la 
debutul lui oficial in formația 
giuleșteană nu 1 se putea cere 
prea mult, avem explicațiile evo
luției generale mai modeste și 
lipsei de eficacitate a „unspre- 
zecelui** rapidlst.

Am fi totuși, nedrepți dacă am 
căuta explicațiile scorului de du
minică. din Giulești, doar prin 
prisma evoluției gazdelor. Adevă
rul este și acela că Rapid a avut 
ca adversară o echipă valoroasă 
și foarte bine pregătită, care a 
dovedit eă știe să se adapteze și 
condițiilor jocului In deplasare. 
Sîntem, de altfel, convinși eă „TJ** 
— aplaudată duminică te mod 
sportiv de suporterii Rapidului 
pentru buna impresie lăsată — 
vn conți ua frumoasa ascensiune 
din campionatul trecut, Inserlin- 
du-se printre echipele din pluto
nul fruntaș.

FLACĂRA MORENI ARE DREPTUL LA „RECURS"
Demne de toată lauda efortu

rile depuse de A.S. Flacăra Au- 
tomecanica și de organele locale 
din Moreni pentru asigurarea ee- 
lor mai bune condiții de dispu
tare a meciurilor de Divizia - A. 
Stadionul are o altă înfățișare 
cu încăpătoarea „potcoavă** a- 
menajată In spatele uneia dintre 
porți, ceea ce mărește capacita
tea tribunelor la circa 10 000 de 
locuri, iar cîmpul de joc se pre
zintă în condiții excelente. Ame
najările de la vestiare și tabela 
electronică (inaugurată cu prile
jul partidei de duminică, cu Pe
trolul). întineresc vechiul stadion 
al Flacărei.

Numai că evoluția echipei nu a 
fost pe măsura acestor Îmbună
tățiri substanțiale. Dacă te pri
ma etapă succesul ta fața Chi
miei s-a conturat greu, după 
cum se scria tn cronica partidei, 
ta cea de a doua, la București. 
Flacăra a dat o replică mai mult 
decît curajoasă tn partida ea 
Victoria. Se aștepta, ded, ea as
censiunea valorică să continue, 
dar iată că partida cu Petrolul 
a Însemnat un pas înapoi. »E- 
chlpa a fost de nerecuno 
afirmau cei care asistaseră 
toate cele trei evoluții ale proas
petei promovate. Dornici să

marcheze cit mal repede, jucăto
rii Flacărei au ' '
poarta lui Liliac, uitând insă eă 
au in față o echipă (și o apă
rare) experimentată, șl astfel 
precipitarea, lipsa unei Idei tac
tice In construirea acțiunilor de 
atac si-au dat mina cu marca
jul strîns „om ta om" al de
fensivei ploieștene, ceea ee l-a 
Incomodat si mai mult pe oa
menii din Unia I a Flacărei (Du- 
du Georgescu și Gtagu, de pildă, 
nu au reușit să-i depășească pe 
Butufel și C. ștefan).

„Fuga" în atac a morenarilor 
l-a făcut să-și uite ariergarda 
descoperită, ploieștenll găsind 
spații largi de manevră, de eare 
a profitat în special I. Gușe: se 
poate spune că el a „făcut** cele 
două goluri, O. Grlgore și Nuță 
fiind puși tn valoare eu pase ex
celente.

încă o dată se dovedește eă fot
balul este un joc tn eare gîndi- 
rea tactică, experiența pot fringe 
elanul. Sigur, Flacăra aft dren- 
tul la „recurs" în etapele viitoa
re. numai eă următoarele trei 
partide vor fi eu Steaua, te Bucu
rești, eu F.C. Argeș ta Moreni. șl 
eu Corvinul, la Hunedoara. ,

luat cu asalt

Mircea TUDORAN

Constantin FIRANESCU

...este (Ic pflrcrc antrenorul 
Knivcrsitâții Craiova

Antrenorul Universității Cra
iova, Mircea Radulescu a fost 
în Turcia pentru a-# studia 
adversarul (Galatasaray) din 
Cupa U.E.F.A. Iată ce ne-a 
declarat la înapoiere :

„Am văzut meciul Galatasa^ 
ray-Trabzonspor, din prima 
etapă, încheiat eu scorul de 
I—0 in favoarea lui Trabzon. 
Meciul, care ar fi trebuit să 
se dispute pe terenul Galatei, 
adică la Istanbul, s-a jucat pe 
un teren neutru, in orașul 
Adapazari, terenul adversari
lor noștri fiind suspendat pc 
o etapă. Menționez eă aceasta 
este prima infringere suferită 
de Galatasaray in ultimul an. 
Pentru noi, rezultatul nu este 
concludent. Mi se pare mai 
important faptul că Galaiasa- 
ray este, după opinia noastră, 
prima echipă din Turcia care 
își propune și joacă tactic. 
Asta datorită antrenorului său, 
vest-germanul Jupp DerwaU, 
fostul selecționer al R.F. Ger
mania înainte de Beckenbauer: 
In echipa turcă evoluează doi 
jucători iugoslavi de bună va
loare ; virful Prekazi de l» 
Partizan și portarul interna
țional Simovici. De altfel, Ga
latasaray a acumulat o inte
resantă experiență europeană, 
în urma stagiilor de pregătire 
pe care le-a efectuat In R.F. 
Germania și Austria, unde a 
susținut și o serie de jocuri 
amicale.

Ne așteaptă o dublă manșă 
dificilă, dar pe care sperăm 
să o depășim. După un start 
slab, echipa noastră s-a mobi
lizat foarte bine fot meciul eu 
Dinamo — era ji timpul — 
ceea ce mă face să cred eă 
vom putea întîlni pe Galata
saray la o valoare bună“. (1. CH.).

Priviri spre eșalonul secund

UN MECI DE ..B" CU VALENTE DE
întâlnirea ulntre Steaua Mizil 

și C.SUW. Suceava n-a constituit 
unul dintre „capetele de afiș" 
ale etapei a doua a întrecerii di
vizionarelor B. în consecință, nu
mai vreo 1 500 de spectatori au 
fost prezent! ta tribunele stadio
nului Petrolul din Ploiești, par
tida disputtadu-se aid întrueît 
suprafața de Joc a stadionului 
din Mizil este te refacere. Se 
pare eă. totuși, concurența a fost 
destul de mare, iubitorii jocului 
eu balonul rotund ploieșteni pre
ferind să urmărească la lucru e- 
ehlpa locală Prahova, care întâl
nea. ta aceeași oră, pe Unirea 
Slobozia.

Cel oare au luat drumul sta
dionului Petrolul n-au avut insă 
ee regreta, pentru eă an putut 
asista la un meci de o foarte 
bună factură tehnică și specta
culară. Am avut de multe ori 
impresia că asistăm nu la BB 
meci de -Divizia B, ei ta unul de 
A te tacă unul de bună calitate.

Deznodămîntul partidei este cu
noscut, ultimul fluier al arbitru
lui M. Constantinescu consfințind 
victoria Stelei Mizil cu scorul de 
2—1 (autorii golurilor g Lazăr, fp 
min. 12 — „cap** la o centrare 
de pe aripa dreaptă șt Cozares, 
in min. 33 — șut din marginea 
careului ; respectiv Păluș, In min. 
75, 1a o eroare copilărească a 
„libero“-ului Stanciu). Au fost 
numai trei goluri, dar s-an creai 
șl multe alte situații periculoase 
la cele două buturi. A fost tm 
meci cu teropou, cu multe exe
cuții tehnice aplaudate, eu șa
luri năpraznice din afara careu
lui, care au dat mult de furcă 
celor doi „goalkeeperi**, Mirze» 
șl, respectiv, Alexa.

In concluzie un meci cum am 
dori cit mai multe te eșalonat 
secund, pentru că, tristă realitate, 
întâlnirea de Ia Ploiești Ia ease 
ne referim nu constituie deeft— 
o excepție de la regulă...

Mihai CIUCA

1. B. Petro, P. Voicn (Danubiu
— C.S.Ș. Constanța) 3:40,t8. |.
L. Horvath, N. Rădol (UTA r- 
Triumf) 3:42.05 ; C 2 — 1. M. te 
nache, D. Mihai (C.S.Ș. Călărași
— Olimpia) 4:02,49, 2. V. Dragu. 
N. Udilescu (Delta — Steaua) 
4:06,86;~K 4 (b) — 1. Danubiu — 
Locomotiva Buc. — C.S.Ș. Tulcea 
(Petro, Popa, Matei, Mihalcea) 
3:21.87, 2. Triumf — UTA — Vo
ința — Constr. Arad (Rădol, Stan. 
Turcă, Kruzsicz) 3:23,44 ț K 1 țf)
— 500 m : 1. C. Șofron (Constr.
Tim.) 2:09,83, 2. M. FrățicȘ
(Triumf) 2:11.73; C 1 (500 n») «-

•*. Gh. Andriev (Delta) 2d)5,T2, 8. 
L. Mlhai (Locomotiva) FtKF.'Dfț 
K 1 — T. F. Scoică (Marina Or
șova) t :51,82, 2. R. Mihalcea
(C.S.S. Tulcea) 1:54,72 ; K î (©7 
1. S. Beliciu. E. Plopeanu (C.S.M. 
Pitești) 1 :57,60. 2. Triumf l.:58,î4; 
C 2 — 500 m : 1. V. Dragu, N. 
Udilescu (Delta — Steaua) 
1:51,59; K 2 (b) — 500 m 7 1. G. 
Matei, A. Ionescu (Danubiu — 
Tehnometal) 1:39,19 ; K 4 (f) — 
500 m : 1. CSU — Constr. Tim.

— CSM Iași (Tufă, Șofran, Be- 
hciu, Plopeanu) 1:45,97.

TINERET — 1000 m« K 1 - 1. 
A. Scoică (Steaua) 3:51,84. K. D. 
Stolan (Steaua) 3:51,99 f C ț 
I. V. condrat (Danubiu) «âî.tS. 
S. V. Lehacl (Constr. Ti»3
4:21,20 ; K 1 (f) 500 K> S t. ț-
Munteanu (Dinamo) 2:02,93, t, G. 
Marinache (Steaua) 2:03,10 5 K 1 
(b) 500 m: 1. d. stolan (Steaua) 
t :50.09, 2. T. Oaneea pilnamoi 
1:53,54 : C 2 — 1000 te t t. W 
Lehacl, v. Afanase (Steaua — 
Constr. Tim.) 3:48,20, î. M. Câte. 
F. Miloș (Steaua) 3:52,48 ț K S 
(f) — 500 mi 1. M. Ciucur, #• 
Larle (Dinamo) 1:48,17, 2. G. Ma
rinache, C. Eșeanu (Steaua) 
1:49,00. CLASAMENT TINERET? 
1. Steaua 112 p, 2. Dinamo 80 p, 
3. Danubiu 33 p.

Clasament general junior! I, Tt 
șl tineret ? 1. Steaua 140 p, 2. 
Danubiu Tulcea 135 p, 3. Dina
mo 120, 75 p.

ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI
LOTUL U.E.F.A. *86, de pregăti

re» căruia se ocupă antrenorii 
Gh. Staicu șl C. Frătllă, îșl In
tensifică antrenamentele ta vede
rea une1 cit mal bune comportări 
te turneul final al C3L, care se 
va desfășura, luna viitoare, In 
Iugoslavia. Astfel, astâaî Ia Bra
șov, pe Stadionul Tineretului, de 
ta ora 17,30, „tricolorii** Juniori 
vor Întâlni o selecționată de ti
neret a Municipiului Brașov (ta 
deschidere, de la ora 88, un a- 
tractiv mieci Intre echipele de 
„old-boys" ale orașelor Brașov 
și Constanța). Joi, te Sf. Gheor- 
ghe. • totul U.E.F.A. >86 va avea 
ea adversară divizionara B locală, 
I.m.a.S.a. In vederea acestor 
teste, antrenorii Gh. Staicu șl C. 
Frățilă au convocat următorii Ju
cători : Prunca, Șerban șl Hrls- 
tea — portari ; Bejenaru, D. Pe

trescu, Stroia, Sedeeani, Poj*», 
Drogeanu, Gică Popescu, OîoșU“ 
tean, I. Stan, C. Sava, D. Sava. 
Sabău, Dumltrașcu, Jercălău, 
Nuță, Purcăreață șl Ursea.

TRADIȚIONALUL TURNEU DB 
MINIFOTBAL DE LA MEDIAȘ, 
în această săptămtnă se desfă
șoară, ta Mediaș, tradiționalul 
turneu de minifotbal organizat <fe 
formația divizionară B Gaz Me» 
tan, cu sprijinul factorilor locali. 
La .ediția din acest an participă 
— lâ două categorii de vîrsra, 
copii născuțl după I august 1972 
șl 1974 — următoarele echipe»
Dinamo București, Sportul StW 
dențesc, Corvinul Hunedoara, O» 
țelul Galați, universitatea Craio
va, Unirea Focșani, Șoimii Si
biu, Chimica și Sticla Tîrnăvenî, 
Politehnica Iași și bineînțeles 
Gaz Metan Mediaș.

ADMINISTRAȚIA DE STAT LOTO PRONOSPORT INFORMEAZĂ
Cetății Neamțului, a monumentului de artă și arhitectură 
feudală Neamț, a Palatului cnejilor (comuna Ceahlău) — Du- 1 
rău (cina și cazarea la hotel de cat. I).

1U- Ziua a Ill-a : mic dejun la Durau, deplasare pe traseul * 
dul Vatra Dornei — Cîmpuhing Moldovenesc (dejun) — Moldo vița 
lei. (vizitare) — Humor (vizîtarej — Voronet (vizitare) — Broșteni I 

— Durău (cină si cazare).
ora Ziua a IV-a : mic dejun, deplasare spre Cheile Bicazului —• I

ta Bistrița (vizitare) — Piatra Neamț — Bacău (dejun) ț depht- 
sare spre București, eu trenul rapid 56 — plecare la era 14,5? ( I 

itra sosire la București ia ora 19.
— Date de plecare : 25 septembrie, 2, 8 șl 16 octombrie. I

Ion La cerere, in ziua a H-a, «e organizează o masă festivă tn
rea restaurant sau loc de tabără eu specific, program artiatfe.

• CÎȘTIGURILE TRAGER» 
PRONOSPORT DIN M. AU
GUST. Cat. 1 (12 rezultate) 2 
variante 25% a 50 000 lei; Cai. 
2 (II rezultate) 2 variante 100% 
a 11 754 lei si 61 variante 25% 
a 2039 lei: Cat. 3 (10 rezultai^ 
24 variante 100% ■ 1 705 lat 
697 variante 25% B 42S M,

Report te cat li 35232 ie#.
• Tragerea obișnuită XWPW- 

expres de astăzi, miercuri 8-aete 
țeanhrie, va avea touto ternei 
tesala clubului din str. Doaiw®

nr. 2, eu Începere de la ora 
15,50. Transmiterea desfășurării 
tragerii, se va face la radio, pe 
programul I, la ora 16,15. Nume
rele extrase vor fl radiodifuzate, 
de asemenea, te ora 18-,55 pe pro
gramul n, la ora 23 pe progra
mul I, precum «1 mline dimi
neață. In reluare, la oca 8,SS, tot 
pe programul L
• Informăm participant» ca 

AstAzi șl MUME stat uîtimete 
rite pentru procurarea Wletdor 
te tragerea obișnuită LOTO de 
vineri, 5 septembrie. Nn lăsa# 
otoă te ultimul moment d jțcoeu- 
WB-v» din «mp biletete ea no- 
acrele dv. oreferate»

• Ca ds obicei, ta ri de 
miercuri, publicăm programul 
eoncursului Pronosport ae dumi
nică, 7 septembrie, cu meciuri Jij 
exclusivitate din Divizia Bis 
Minerul G Humorului — Fi» 
Constanta ; 2. Steaua Mizil »
Dunărea Galați ; 3. Unirea Foc» 
șani - Ceahlăul P. Neamț ț « 
Politehnica Iași — Aripile Bacău? 
3. Automatica București — Auto» 
buzul București; 8. Tractorul 
Brașov — Progresul Vulcan Bucu
rești ; 7. Mecanică Fină — AdLA» 
Tg. Mureș ; 8. Rova Roșiori » 
Drobeta Tr. Severin t *. FX. Hap 
ramureș — F.C. Bihor s 811- _CSj| 
Reșița — C.S. UTA ț n. Unto Ș, 
Mare — „Poli* Timișoara; IjL 
Minerul Paroșenl — Olimpia. R. 
Mare î 1». Strungul Arad — tete 
Ml Brad.



\ „EUROPENELE" DE ATLETISM i
Șl RECORDURILE LOR ■

■:

ÎNAINTEA
TIRUL INTERNAȚIONAL 
„MONDIALELOR" DE LA SUHL

Z X
1 • Trăgători din 91 de țări au participat la cele 43 de ediții organizate 

plnă acum • Europenii pornesc favorițl, dar medaliile pot lua și drumul 
altor continente... • Țintașii români, printre protagoniști In ultimele

decenii, trebuie să-și onoreze cartea de vizită

între 4 si 15 septembrie, se 
vor desfășura la Suhl, în R.D. 
Germană, Campionatele Mon
diale de tir, ediția a 44-a. De 
astă dată, programul întreceri
lor este unul mamut, cuprinzînd 
22 de probe, rezervate armelor 
cu glonț, cu aer comprimat, ta
lerelor si celor de țintă miș
cătoare (mistreț) la individual 
și pe echipe. Mai mult ca si
gur că întrecerile de la Suhl 
vor Intra în Istoria campiona
telor mondiale prin noile re
corduri de participare înregis
trate, llustrînd aria largă de 
răspîndire actuală a tirului 
sportiv pe glob. Să mai amin
tim că, în total, la toate cele 
43 de campionate mondiale or
ganizate pînă acum (începutul 
a fost făcut, în 1897, la Lyon, 
gazda primei ediții, fiind pre- 
zenți 100 de participant din 5 
țări) au luat parte sportivi și 
sportive din 91 de țări ale 
lumii. Permanentă în istoria 
dezvoltării performanței sporti
ve moderne, sportul tragerii cu 
arma la țintă s-a rupt definitiv 
de începuturile sale războinice, 
ocupînd, în consecință, poziții 
pe măsură, în programul Jocu
rilor Olimpice ale contempora
neității.

Desigur, centrul performan
ței tirului mondial se află In 
Europa, trăgătorii de pe bătri- 
nul continent aflîndu-se cu re
gularitate în lupta pentru locu
rile de pe podiumurile marilor 
competiții și instalîndu-se per
manent în listele recordmanilor 
mondiali la cele mal diferite 
probe. în topul celor mal pu
ternice forțe europene ale tiru
lui se află trăgătorii 
nea Sovietică, R.D. 
România, R. F. 
Elveția, Norvegia 
există argumente 
astă dată, la Suhl,

din Uniu- 
Germană, 

Germania, 
și ca, 

___ , _  , raportul 
de "forțe să se schimbe decisiv. 
Numai că, acum, confruntarea 
europenilor cu trăgătorii de va
loare din afara continentului lor 
va oferi dispute extrem de 
aprige si echilibrate șl n-ar fl 
exclus ca din acest* „foc" la 
înalt nivel să se înregistreze câ
teva noi recorduri mondiale. 
Astfel, în probele de pușcă — 
nord-americanil, la talere — 
canadienii șl . argentinienii, iar 
la pistol sport — trăgătoarele 
din R.P. Chineză își pot depune 
cu succes candidaturile pentru 
locurile de pe podium. N-ar 
fl exclus deci, ca unele meda
lii, care pînă acum erau tre
cute cu prioritate în contul ti
rului european, să la drumul 
altor continente.

Performerii români ai tirului

nu 
de

TURUL CICLIST AL ROMÂNIEI
{Urmare din pag. 1)

37), rutierul bulgar Petrov își 
confirmă valoarea, trecînd pri
mul în vîrful dealului. L-au ur
mat J. Etgens (Polonia), N. 
Staicov, N. Aldulea și M. Prix 
(ASK Vorwărts).

Purtătorul tricoului galben, 
8. Oprescu, începe să piardă 
teren, iar Ia punctul de căță- 
rare de la Chirițeni, de cate
goria O (km 56), câștigat de V. 
Constantinescu, urmat de M. 
Prix, C. Jâger (R.D.G.) și N. 
Aldulea, liderul se află în ur
mă, la 130. Plutonul, pe aceste 
pante abrupte, s-a răsfirat în 
câteva grupuri, iar în față urcă 
circa 30 de alergători, printre 
care se află șl majoritatea ci
cliștilor din echipele reprezen
tative ale României. La ulti
mul punct de cățărare, 
calitatea Ruginești, de 
ria B (km 61), ordinea 
cere este următoarea : 
trov, N. Staicov, M. 
(Selecționata

din lo
ca tego- 
de tre-
P. Pe- 
Aldulea 

Metalul), O. 
Jentzsch (S. C. Cottbus). Mo
ment în care purtătorul tricou
lui galben are de recuperat 2:30. 
După sprintul de la Poiana Te
iului (km 68), care a revenit 
lui O. Jentzsch, secundat de
C. Neagoe (România A) șl A. 
Hans (R.D.G.), din grupul frun
taș se desprind C. Oliver 
(R.D.G.), J. Trawny (S. C. 
Cottbus), C. Căruțașu (Româ
nia A), C. Neagoe, C. Jâger,
D. Matuszek (S. C. Cottbus) și 
M, Prix. în comuna Fărcașa 
(km. 80), fugarii iau un avans 
de 4:20 care la km 95 de la 
plecare se va mări la 7:15. 
Pînă la sosire, cei din grupul 
urmăritor fac eforturi deosebite, 
dar nu vor putea reduce prea

CLASAMENTE GENERA
LE : individual — 1. D. Matu
szek (S.C. Cottbus) 12h 24:39, 
2. M. Prix (ASK Vorwărts) 
12h 24:49, 3. C. Jâger (R.D.G.) 
12h 24:53, 4. C. Neagoe (Ro
mânia A) 12h 24:54, 5. J.
Trawny (S.C. Cottbus) 12h 
26:12, 6. C. Oliver (R.D.G.) 
12h 26:12, 7. C. Căruțașu (Ro
mânia A) 12h 26:17, 8. C. Ni
coiae (România B) 12h 29:12 ; 
echipe — 1. S.C. Cottbus 37h 
18:57, 2. R.D. Germană 37h 
20:17, 3. România A 37h 22:06, 
4. ASK Vorwărts 37h 25:46, 5. 
Bulgaria 37h 34:53, 6. Româ
nia B 37h 35:46, 7. Selecțio
nata Metalul 37h 39:51, 8. Po
lonia, 9. Selecționata Voin
ța — același timp, 10. MG 
București 37h 43:56, 11. Selec
ționata de tineret 37h 46:37, 
12. Selecț. tineret București 
38h 54:55.

Clasamentul cățărătorilor: 1. 
F. Petrov 24 p, 1. N. Staicov 
11 p, 3. J. Etgens 7 p.

Clasamentul sprinterilor: 1. 
D. Matuszek 34 p, 2. O. Jent
zsch 31 p, 3. S. Oprescu 
(MGB) 25 p.

Astăzi se va desfășura etapa 
a 4-a, între Vatra Dornei 
(startul la ora 14,40) șl Bis
trița (ora 17), cu două sprin
turi Intermediare șl trei punc
te de cățărare. Etapa măsoa
ră 85 km șl are profil mun
tos, Iar sosirea va avea loc pe 
stadionul Progresul din Bis
trița, In jurul ord 17.

mult din distantă. Sprintul final 
este disputat în centrul orașu
lui Vatra Dornei. învingător s 
O. Matuszek, cronometrat cu 
31151:43, urmat, în același timp, 
de M. Prix, C. Jâger, C. Nea
goe și la T secunde de J. 
Trawny și C. Oliver. La 12 
secunde sosește C. Căruțașu, 
iar la 3 minute C. Nicoiae.

adeseori printre 
campionatelor 

amintim doar că
s-au numărat 
protagoniștii 
mondiale. Să 
pușcașul Constantin Antonescu, 
în 1958, și pistolarul Virgil 
Atanaslu, în 1966, au urcat pe 
cea mai înaltă treaptă a podiu
mului, cucerind medaliile de aur. 
Iar lista recordmanilor mondiali 
români este mult mai lungă, în 
ea figurând Iosif Sîrbn, Ja- 
queline Zvonevschi, Ștefan Pe
trescu, Virgil Atanasln, Marin 
Ferecata, Cornelin Ion, echipele 
de pușcă (în 1969) și de pistol 
viteză (în 1975). Actualmente, 
sînt recordmani mondiali, la
individual, Silvia Kaposztay 
(pistol sport, 592 p), iar la
echipe, formațiile de pistol 
sport șl de pistol liber, alcătuite 
din Kaposztay, Maria Macovei 
$1 Ana Ciobanu, respectiv Li
vio Stan, Sorin Babil și Die 
Petru. Iată argumente cât se 
poate de serioase pentru ca și 
acum, la întrecerile de la Suhl, 
trăgătorii români să-șl onoreze, 
Q dată in plus, o prestigioasă 
carte de vizită.

Radu T1MOFTE

Intre primul și ultimul re
cord de amplă rezonanță (Fa
tima Whitebread — Marea 
Britanle. 77,44 m, nou record 
mondial la suliță șl, respec
tiv, Stephane Carlstan — 
Franța, 13,20 s, nou record 
european Ia 110 m.g.), stabi
lite la recent încheiata ediție 
a C.E. de la Stuttgart, sutele 
de mii de spectatori care au 
asistat în cele 6 zile de con
curs au fost martori, pe 
Neckarstadlon, la multe în
treceri de înalt nivel, Înche
iate cu cifre în premieră.

Aruncînd suliță peste ve
chiul record mondial (75,40 m 
— Petra Felke, R.D.G., sta
bilit în 1985) de Ia prima în
cercare pentru calificare, 
Fatima Whitebread a fost 

i privită atunci cu circumspec- 
i tie, ca beneficiară a întîmplă- 
1 rll (inclusiv a condițiilor at- 
! mosferlce schimbătoare). la- 
i tă. Insă, că în finală, dlspu- 
i tată o zi mal tîrziu, tlnăra 
' atletă britanică s-a dovedit 
i fără tăgadă cea mai bună (de 
i această dată, la ulHma tncer- 
[ care : 76,32 m), tntrerindu-le 
i net pe fostele deținătoare ale
■ recordului Petra ‘
' Tllnna Llllak.
i Heike Drechsier
■ este singura dintre 
' ropenl Încununată 
, tgart cu două medalii de aur: 
i la lungime — 7,27 m șl 200 
1 m — 21,71. record mondial 
! egalat. Atletă de clasă, la 21
■ de ani deținătoare a celor 
[ mal bune performanțe din 
, lume la aceste două probe, 
i demnă urmașă a celebrei 
1 sprintere Marita Koch.

Au mal fost atletl care au
■ obțlntrt cite două medalii :
■ britanicii Sebastian Coe (aur 
[ — 800 m, argint — 1500 m) șl
■ Steve Cram (aur — 1500,
1 bronz — 800 m). sovietica Ol- 
j ga Bondarenko (aur — 3000. 
i argint — 10 000 m). Italianul

Felke șl

(R.D.G.) 
atlețil eu- 

la Stut-

Stefano Mei (aur — 10 000, ar
gint — 5 000 m), dar se poa
te spune, credem, că sulta 
excepțională de aruncări a 
sovieticului Iuri Sedih din 
finala probei do ciocan, în
cununată cu un nou record 
mondial, echivalează cu mal 
multe locuri pe... podium. 
Iată-1 seria : 83,94 — 85,28 — 
85,46 — 86,74 nou record mon
dial — 84,68 șl 86,62 m, de 
două ori peste vechiul record 
deținut tot de el (86,66 m), 
Sedih (31 de ani) își Înscria 
acum numele pentru a șasea 
oară pe lista recordmanilor 
mondiali din ultimii 8 ani.

Se pare că cel mai aplau
dat record a fost al sull- 
țașulul Klaus Tafelmeler 
(R.F.G.) — 84,76 tn, nou re
cord european, firesc dacă 
ținem cont de beneficiul te
renului propriu, al căldurii 
suporterilor care au anulat 
astfel frigul neașteptat de la 
Stuttgart.

La 36 de ani, hurdlera so
vietică Marina Stepanova a 
bătut recordul lumii la 400 
m g (53,32), întrecînd-o la fi
niș ne fosta deținătoare Sabi
ne Busch (R.D.G.), handicapul 
celor 12 ani dovedindu-se nu
mai oe hlrtle... Tînărul fran
cez Stephane Carlstan (22 de 
ani) a ajuns la titlul conti
nental trecînd peste repetate 
accidentări. El a clștlgat anul 
trecut proba la Jocurile Mon
diale de sală șl acum titlul 
continental, cu un nou record 
european (13,20) la 110 m g. 
Este cea mal bună perfor
manță mondială a anului 
care-1 recomandă pe atletul 
parizian ea demn urmaș al 
celebrului său compatriot Gny 
Drut, fostul recordman euro
pean șl campion olimpic la 
Montreal 1976.

I W ’ 1Paul SLAVESCU

RALIUL AUTOMOBILISTIC DIN BULGARIA

Raliul international automobilistic, desfășurat in Bulgaria, a fost 
ciștigat de Attila Feriancz (Ungaria), care a concurat pe o mașină 
„Audi Quatro* (in imagine). Pe locurile următoare in clasamen
tul general s-au situat bulgarul Valeri Velikov — „Nissart" și 

polonezul Blazej Krupa — „Renault*
Telefoto : A.P.—AGERPRES

TURNEUL DE TENIS
DE LA FLUSHING MEADOW

Campionatele internaționale da 
tenis ale S.U-A. au continuat cu 
meciuri din faza „optimilor* de 
finală. Ivan Lendl, numărul unu 
mondial șl deținătorul titlului ■ 
produs o excelentă Impresie tn 
meciul cu americanul Brad Gil
bert, termlnlnd-lnvlngător In trei 
seturi 3 7—5, 6—1, 6—2, în timp 
ce francezul Henry Leconte, se- 
mlflnalist «n acest an la Rolland- 
Garros și Wimbledon, s-a Impus 
lejer In fața Iul Aaron Kricksteln 
(S.UA.) cu 6—3, 7—5, 6—4. Lendl 
și Leconte se vor întîlnl miercuri 
tn „sferturi* de finală, meciul 
lor anunțtadu-se deosebit de In
teresant. francezul reușind. In 
ultima vreme cîteva victori! asu
pra super-campionulul cehoslo
vac. Alte tntîlnlri : Edberg — 
Goldie 6—3, 6—2, 6—2 șl Tim
Wilklaon — Cesnokov 6—6, 6—2,

Pe tabloul feminin s-a înre
gistrat o mare surpriză. Dețină
toarea titlului Hana Mandllkova 
a fost eliminată de „veterana* 
australiană (34 de ani) Wendy 
Turnbull cu 4—6, 6—1, 3—6 I 
6—3.

CAMPIONATE
ALBANIA • In prima etapă 

echipa „11 Nentorl* Tirana, ad
versara formației Dinamo Bucu
rești în «Cupa Cupelor*, a ter
minat la egalitate (1—1) meciul 
disputat in deplasare cu Lutte- 
tari. Alte rezultate : Tomon — 
Vllaznla 1—1 ; LablnoU — Nafte- 
tari s—0 ; Dlnamo — Traktori 
6—0 ; Skenderbeu — Flamurtari 
l—1. ,

UJLS.S. (et. 22). Dinamo Mos
cova 
Dlnamo Minsk 
Spartak 
Harkov 2—0, _____
Baku 2—0. Kutaisi — Erevan 2—1, 
Dlnamo Kiev — Torpedo Mosco
va 0—0, Zenit Leningrad — Jal- 
ghlrls Vilnius 2—1. Pe primele 
locurt : Zenit Leningrad 26 p (21

Cernomoreț Odesa 2—0, 
"’.„I — Alma A ta 2—1, 

Dnlepr 1—1, Șahtlor — 
Dinamo Tbilisi —

NAȚIONALE
J), Dlnamo Moscova 26 p (20 j); 
Dlnamo Kiev se află pe locul 6 
cu 23 p din 16 meciuri. Pe ulti
mele locuri ’. 10. Harkov 17 p (21 
jocuri), M. Torpedo Kutaisi 14 p 
(22 j).

BULGARIA (et. 4). Dlmltrov- 
grad — Sredeț 1—1, Etlr — Vltoșa 
0—1, Blagoevgrad — Cemomoreț
2— 0, Lokomotiv Plovdiv — Tra- 
kla Plovdiv 1—2, vrața — SUven 
1—0, Beroe — Spartak Varna 4—I, 
Lokomotiv Sofia — Akademik 
4—0, Slavia — Spartak Pleven
3— 4. Pe primele locuri 7 Sredet 
T p, Slavia, Vltoșa, Blagoevgrad 
și Trakla cu rite 0 p ; pe ulti
mele : 15. Dimltrovgrad 1 p, 16. 
Spartak Pleven 0 p.

UNGARIA (et. 4). Debrețin - 
zalaegerszeg 2—1, Dunaujvaros —

Tatabanya 0—2, Gybr — Bekesc- 
saba 6—11, Ujpestl Dozsa — vasaa 
2—0, Honved — Ferencvaros 0—0, 
Videoton — Szombathely 3—0, 
Slofok — Pees 0—2, M.T.K. — 
Eger 0—1 I Pe primele locuri s 
Peca ( p, Tatabanya, Ferencva-

Gydr, Videoton, Ujpestl 
Si Szombathely cu cite 0

• TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • • TELEX > TELEX • TELEX • TELEX > TELEX •
BASCHET • Turneul masculin 

de la Svit (Cehoslovacia) a fost 
echipa sovietică R.T.I. 

care a acumulat io 
fiind urmată în cla- 

de B. C. Svit 8 p.
Ostrava 8 p. In

Minsk, 
puncte, 
sament 
și N.H.K.G;
ultima zt a competiției s-au în
registrat rezultatele : n.h.k.g. 
Ostrava — Wlsla Cracovia 107—69 
(56—33) 5 R.TJt. Minsk — U.J.K. 
Vlena 91—55 (42-26) ; B.C. Svit 
— Dfnattio Tbilisi 129—91 (58—52).

BOX • Portoricanul Antonio 
Rivera este noul campion mondial 
la cat. pană (versiunea I.B.F.). 
F.1 l-a învins prin abandon în 
repriza a 10-a, pe fostul dețină
tor al titlului, sud-coreeanul

Chung Ki-Yong, • Mexicanul 
Gilberts Roman și-a păstrat „cen
tura* de campion al lumii la 
categoria super-muscă (versiu
nea W.B.C.), termlntnd la egali
tate. după 12 reprize, cu argenti
nianul Santos Laclar.

CICLISM • Proba masculină 
de viteză (amatori) din cadru! 
C.M. de Ia Colorado Springs a 
revenit lui Michael Hiibner 
(R.D.O.). care l-a Întrecut în fi
nală pe coechipierul său Lutz 
HessUch. Sovieticul Viaceslav E- 
kimov și-a păstrat titlul de cam
pion mondial la urmărire (ama
tori), devansîndu-1 pe Gulntautas 
Umara; (V.R.S.S.) șl australianul 
Dean Woods. Proba masculină de

viteză (profesioniști) a fost dș- 
tlgată de Kolchl Nakano (Japo
nia) . In proba feminină de urmă
rire individuală pe locul IntU s-a 
situat Jeannie Longo (Franța), 
urmată de americanca Rebecca 
Twigg și elvețianca Barbara 
Ganz. La tandem au clștlgat ce
hoslovacii Viaceslav Voborll șl 
Roman Rahunek, Învingători In 
finala cu americanii Kit Kyle și 

proba de se- 
de puncte la 

loc s-a situat 
— 50 km in 
orară 49,786 
Olaf Ludwig

David Lindsey, tn 
mifond cu adițlune 
amatori pe primul 
danezul Dan Frost 
1 h 15:33 (medie 
km), urmat de ___ „
(R.D.G.). La profesioniști in ace
eași probă a terminat învingător

elvețianul Urs Freuler.
motocros • Campionatul 

Mondial la clasa 125 cmc a fost 
clștlgat de olandezul Dave Strij- 
bos — 385 p. urmat de compa
triotul său Van Dar Berk — 297 
p șl Italianul Contint — 259 p. 
Ultimul concurs, desfășurat la 
Campos Do Jordao (Brazilia), 
victori" » revenit americanului 
Micky Dymond pe Honda.

VOLEI • In turneul internațio
nal masculin de Ia Cesena, echi
pa Argentinei a întrecut cu 3—2 
(15-7. 12—15, 15—9, 9—15, 15—8)
selecționata Italiei, Iar reprezen
tativa Bulgariei a învins cu 3—1 
(15—9, 16—18, 15—3. 15—8) pe cea 
a Cehoslovaciei.

ros, 
Dozsa 
p ; pe ultimele: 15—16. Zalaegero- 
zeg șl Eger cu cite 2 p.

BELGIA (et. 1): Echipa An- 
derlecht a clștlgat In deplasare, 
cu 3—1, tn fața formației Se- 
ralng. Scorul etapei Inaugurale a 
fost realizat de F.C. Bruges : 8—6 
cu Waregem I Dar șl Standard 
Llăge a obținut o victorie ca
tegorică : 5—0 cu La Gantotse. 
Alte rezultate 5 Lokeren — Ra
cing Jet 1—1, Berchem — Beve- 
ren 0—0, Courtrai — Cercle Bru
ges 3—2, Molembeek — F.C. Li£ge
1— 1, Charleroi — Antwerp 1—1. 
Beerschot — Malines 1—1.

OLANDA (et. 4). Ajax — Eind
hoven 3—0 !, Alkmaar — Rotter
dam 3—0, Utrecht — La Haye
2— 2, Feyenoord — Haarlem 2—1, 
Den Bosch — Kerkrade 0—0, Ve- 
endam — Deventer 3—2, Sittard
— Sparta Rotterdam 3—2, Zwolle
— Groningen 2—1, Venlo — 
Twente 1—1. Pe primele locuri t 
Kerkrade 7 p (4 j), Sparta Rot
terdam, Sittard șl Twente 7 p 
(cu cite I j)' pe ultimele: 17— 
10. Alkmaar șl Excelsior Rotter
dam cu rite 2 p.

■ In turneul de la Singapore, 
selecționata R.PJ). Coreene a în
trecut cd scorul de 4—0 (2—0)
formația Malayeziel, toate cele 
patru goluri fiind marcate de 
Kim Jong Man, Alte rezultate: 
R.P. Chineză — Canada 1—0, Ca
nada — Indonezia 4—0, R.P.D. 
Coreeană — Singapore 2—0.
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