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iN CUPA MONDIALĂ, HALTEROFILII 
ÎNVINGĂTORI LA CARDIFF

• Cel mal valoros rezultat: Nicu Tlafl, căruia 1 s-a 
decernat $1 „Dragonul de Argint" • Andrei socaci și 
Constantin urdaș an cucerit șl el medalii de aur

De la Cardiff (Țara Galilor) 
ne-a sosit o veste Îmbucurătoa
re, referitoare la prestația deo
sebită a halterofililor români, 
care au participat la penultima 
ețapă a Cupei Mondiale. Trei 
sportivi al tării noastre s-au 
clasai pe primele locuri, cu
cerind 9 medalii de aur ! La 
Întreceri au participat sportivi 
din 14 țări, printre care U.R.S.S., 
Bulgaria, R.D. Germană ș.a., 
care confirmă valoarea ridicată 
a competiției.

O performanță remarcabilă a 
realizat Nicu Vlad, care a fost 
declarat ți cel mal bun sportivei 
reuniunii, conferindu-l-se „Dra
gonul de argint* (el este al 
doilea sportiv român care clș- 
tigă acest frumos trofeu, după 
Dragomir Cioroslan, tn 1983).

Iată, rezultatele reprezentanți
lor noștri clasați pe primele 
Locuri, la total, smuls si arun
cat La cat 100 kg Nicu Vlad 
a totalizat 410 kg (185 și 225), 
la cat. 75 kg, Andrei SocacI — 
340 kg (150 ; 190), la cat 82,5 
Constantin Urdaș 350 kg (155 ; 
195). Al patrulea halterofil 
român, Petre Becheru a ocupat 
locul secund la cat 90 kg cu 
325 kg (145 ; 180).

Reamintim că următoarea eta
pă a Cupei Mondiale va avea 
loc cu prilejul campionatelor 
lumii, care se vor desfășura in 
noiembrie, la Sofia, Iar Gala 
finală este programată în de
cembrie, la Melbourne, la care 
Nicu Vlad este calificat. Nu este 
exclus ca si Andrei Soeaci să-și 
cîștlge dreptul de a fi prezent 
în orașul australian.

ECHIPA DE TINERET - LOCUL I 
LA BALCANIADA DE HANDBAL (m)

între 28 și 31 august, în ca
pitala Greciei, s-a desfășurat 
ediția a VIII-a a Campionatului 
Balcanic de handbal pentru 
echipele de tinerei (m). Echipa 
României a repurtat un frumos 
succes, clasîndu -se pe primul 
loc, neînvinsă. La revenirea în 
țară, am solicitat amănunte an
trenorului emerit Oprea Vlase, 
care, împreună cu secundul său, 
maestrul emerit al sportului, 
Ștefan Birtalan, s-a ocupat de 
pregătirile echipei.

— In primul rînd care au 
fost rezultatele obținute 7

— In ordine, am întrecut echi
pa Bulgariei cu 22—18 (13—9), 
Turciei cu 31—14 (14—5), Iugo

slaviei cu 23—21 (15—11) și
Greciei cu 23—15 (13—9), ega- 
Ilnd astfel scorul (4—4) Ia vic
torii cu selecționata Iugoslaviei, 
în ultimele două ediții ale 
Campionatului Mondial pentru 
tineret ocupanta locurilor I și 
apoi III ; în plus, schimbul de 
mîina al actualilor campioni 
mondiali la seniori.

— Cum s-a prezentai echipa 
noastră 7

— Cea mai tînără formație a 
campionatului a fost cea mai 
bine pregătită dintre competi-

Mihnil VESA

(Continuare in pag 2-3)
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Turul ciclist al României, - ediția a 24-a

..

0 ETAPĂ DE MENTE ANIMATĂ, CD SOSIRE IN DI OC
BISTRIȚA, 3 (prin telefon). 

Cicliștii participant! la cea de 
a 24-a ediție a Turului Româ
niei și-au luat rămas bun 
miercuri după-amiază de la 
ospitalierele lor gazde din Va-, 
tra Dornei.- Startul festiv în

neasemuită frumusețe. Pină la 
km 14 (comuna Poiana Stam
pei), plutonul rulează compact 
De aici, concurențil încep aă se 
agite pentru primul sprint un
de ordinea de trecere este 8. 
Albin (Polonia), O. Mitran

Cicliștii, străbătind Tara Domelor, rpre un nou punct de câțărare 
Foto : Iorgu BĂNICĂ

etapa a patra, desfășurată pe 
un traseu predominant muntos, 
între Vatra Dornei și Bistrița 
(85 km), s-a dat în prezența a 
mil de spectatori. După 6 km 
a urmat startul tehnic, carava
na trecând printr-o zonă de o

LOTUL A DE FOTBAL CONTINUĂ ACUMULĂRILE
Lotul A de fotbal își conti

nuă pregătirile la Bistrița. 
Acum este vorba nu doar de 
omogenizarea celor convocațl. 
Dată fiind situația specială din 
aoeastă vară, ou numeroase 
turnee în străinătate și cu e- 
fectuarea pregătirilor în cadrul

cluburilor, acum, . paralel cu 
problemele de asamblare, se 
lucrează la nod acumulări, mai 
ales în legătură ou faptul că 
primele etape au atras atenția 
asupra unor carențe în structu
ra echipelor noastre fruntașe.

Așadar, la Bistrița, ca și în

Ca și ceilalfi „tricolori", Cămătaru e hotărît să joace la nive
lul... Wembley-ului ’85

zilele care vor urma, in Bucu
rești, Lotul A luareaiză cu con
vingere, știind că urmează să 
înKlnească o echipă masivă, 
tânără, o echipă -care nu mai 
păstrează aproape nimic din 
ceea ce prezentase la ultimele 
două turnee finale ale Campio
natelor Mondiale.

în aceste zile de start, para
lel cu acumulările .menționate 
și ou organizarea jocului, fot
baliștii „tricolori" lși studiază 
adversarul prin intermediul ca
setelor. Jucătorii demonstrează 
de pe acum o bună cunoaștere 
,a profilului jucătorilor aus
trieci.

In ceea oe privește starea de 
spirit a jucătorilor din cadrul 
lotului, cele câteva cuvinte spu
se de Cătnătaru sint deosebit 
de edificatoare : „Meciul nostru 
cu Austria e cel mai important 
din toate, pentru că e primul. 
Vreau din tot sufletul să fac 
un joc bun. Mă gindesc că am 
lipsit la ultimul meci oficial, 
cel cu Irlanda de Nord, și știu 
că publicul și coechipierii aș
teaptă mult de la mine. Nu 
vom precupeți nici un efort în 
această partidă. Trebuie să în
cepem cu o victorie".

• 1 Grflger (UJL VonrSrts) 
I fost declarat tavlngătar
• Astăzi, h Erases plat, 
complet asfaltat (118 ta)

(Voința) și O. Jentzscb (S. C. 
Cottbus). La orizont se profi
lează munțH. cu cățârarea de la 
Tihuța (km 29), de categoria 
A, unde ordinea este: P. Pe
trov (Bulgaria!, N. Staieov 
(Bulgaria). X Wiair (Polonia), 
O. JentzMh șl A- Hans (JtD.G.j. 
Șoseaua Urcă țină la km 32 <M 
la {decern, cățârarea de la Mă
gura Calului, de categoria B, 
unde învinge din nou P. Petrov, 
urmat de H. GrVger (AJLK.

Horațiu SIMA

(Continuare ta pag. a 4-a)

Campionatele Balcanice de volei — juniori

REZULTATE NORMALE ÎN ETAPA DE DEBUT
în sălile sporturilor din Rm. Vilcea și Tulees au început Ieri 

Campionatele Balcanice de volei pentru echipe de Juniori, fete șl 
băieți, Ia care iau parte reprezentativele Albaniei, Bulgariei, Gre
ciei, Iugoslaviei, Turciei si României.

FEMININ

RM. VILCEA, 3 (prin tele
fon). Deschiderea competiției 
balcanice a fetelor au făcut-o, 
aici, In fața unui numeros pu
blic. reprezentativele Bulga
riei, medaliată cu bronz la 
C.E., și Iugoslaviei. Tinerele 
voleibaliste bulgare au ob
ținut cîștig de cauză după 4 
seturi : (11, 7, — 2, 11), în cel 
de al treilea fiind evidentă 
relaxarea lor. învinsele au 
prezentat un sextet cu jucă
toare Înalte, dar mal puțin mo
bile în acțiunile la fileu (atac, 
blocaj), ele reușind să 
mențină disputa .în echili
bru doar la începutul seturilor. 
Mai bune : Petrova, Deleva,' 
Iankova șl Iiieva, respectiv O- 
niazio, Bilbija și Boh. An 
condus bine : H. Tuncay (Tur
cia) și Ch. Ladas (Grecia).

In următoarea partidă s-au 
întîlnit echipele României și 
Greciei. Ca și la recentele 
C.E. din Bulgaria, formația

Modesto FERRAR1NI

(Continuare in pag. 2-3)

MASCULIN

TULCEA, 3 (prin telefon). 
: Sală plină la prima reuniune 
a Campionatului Balcanic al 
juniorilor, reuniune deschisă 
de echipele României ti 
Greciei. Băieții noștri au t&- 
cut un joc plăcut ti au riști- 
gat partida fără mari proble
me, cu 3—1 (2. —14, «. 2). B- 
chlpa noastră, vicecampioană 
europeană, a manifestat • 
evidentă valoare, în ciuda 
unor semne că a acumulat 
destulă oboseală fizică ti 
psihică pe parcursul C.E., ea 
detașîndu-se cu destulă cla
ritate. chiar dacă voleiba
liștii greci au făcut multă ri
sipă de energie, agățîndu-se de 
flecare minge.

Antrenorii C. Oros si D. 
Lăzăreseu au folosit sextete* 
de bază j Pădurcțu fin pro
gres ca gândire tactică). Fera- 
riu (cel mal bun de pe teren), 
Rădulescu, Rotar, Drăguștn, 
Șoiea, la schimbări apeBnd (1

Gheorghe LAZÂB
(Continuare tn pag. 2-3)

Astăzi, pc lacul DascoT După „Internaționalele" ' SE IMPUNE 0 MUNCĂ MAI
de lupte lidere PENTRU PREGĂTIREA UNOR

• Succese la categoriile mici și mijlocii, prezențe simbolice 
la categoriile mari • La sfîrșitul acestei săotămîni, tot în Sala 

Floreasca - „Internaționalele» de lupte greco-romane

din Pitești

ÎNCEP DISPUTELE PENTRU 
TITLURI IA CAIAC CANOE
Astăzi, pe lacul Bascov din 

Pitești, încep întrecerile din 
cadrul Campionatelor Republi
cane de caiac-canoe pentru se
niori. Competiția reunește la 
start sportivi și sportive din 
toate secțiile nautice din țară, 
componenții loturilor care au 
urcat podiumul de premiere la 
recentele Campionate Mondiale 
de la Montreal, din Canada. Re
gata cuprinde 13 probe de vi
teză pe distanța de 500 și 1 000 
m (băieți si fete), cele două 
reuniuni finale fiind programa
te sîmbătă după-amiază si du
minică dimineața.

Am așteptat cu deosebit interes Campio
natele Internaționale de lupte libere ale 
României, din mai multe motive : 1. Din 
primăvară, cînd îi văzusem pe sportivii 
noștri la „europenele" de la Atena — unde 
au avut o comportare meritorie — au in
tervenit multe schimbări în formație, doar 
câțiva dintre ei păstrîndu-și locurile ; 2. 
Tot de atunci, luptătorii noștri fruntași 
n-au mai fost reuniți la o competiție in
ternațională „acasă", ei participîind doar 
la câteva turnee peste hotare ; 3. Aflin- 
du-se destul de aproape — la începutul 
lunii octombrie — de Campionatele Mon
diale de la Budapesta, se presupunea că 

totul nostru reprezentativ se va prezenta 
cu „lecțiile" învățate la toate capitolele ; 
4. Printre oaspeții se numărau campioni 
mondiali, continentali și medaliați cu ar
gint și bronz la aceste mari competiții.

Firește, rezultatele finale obținute de 
reprezentanță țării noastre — victorii la 
5 din totalul celor 10 categorii de greuta
te — constituie un frumos succes. Dar el 
nu trebuie supraevaluat, pentru că la 
„mondiale" îi vor aștepta întreceri incom
parabil mai dificile. La Budapesta se va 
ajunge — cu siguranță — extrem de greu 
pe treptele podiumului de onoare. De tr- 
ceea este acum cazul să ne oprim îndeo-

EXIGENTĂ LA CLUBURI 
PERFORMERI VALOROȘI 

sebi la minusurile pe care le mai au lup
tătorii noștri vizați să ne reprezinte la cea 
mai mare competiție a amilul.

Antrenorii principal al lotului, NicolM 
Pavel, aprecia această ediție a „Interna
ționalelor" ca un prilej foarte bun de ve
rificare pentru elevii săi. I-a evidenția^ 
in special, pe Claudîu T&măduianu, Mări
cel Popa și pe Nieu Hîncu. In ansamblu, 
el s-a declarat mulțumit de faptul că, în 
majoritate, luptătorii din lot au reușit s& 
obțină ' puncte prețioase din „parter", ca
pitol la care au fost deficitari de mal 
multă vreme. Desigur, mai trebuie să se 
insiste în această direcție Ia antrenamen
te, în principal pe atacul din aoeastă po
ziție, pentru că în apărare se descurcă 
destul de bine. La categoriile mari de 
greutate, luptătorii noștri aproape că nu 
s-aiu văzut. De altfel, la semigrea șl grea

Costin CHIRI AC

(Continuare tn pag. 2-3)



ASTĂZI, START Șl IN ÎNTRECERILE HANDBALIȘTILOR
Cele 12 formații masculine 

aflate la startul celui de-al 
29-lea Campionat al Diviziei A 
și-au încheiat pregătirile. Nu
meroasele meciuri si turnee de 
verificare au scos in evidență 
dorința unanimă — a handbaliș- 
tilor si a antrenorilor — de a 
ridica la cote superioare nivelul 
pregătirilor, condiția principală a 
redresării în arena mondială.

Subliniem acest lucru cu atât 
mai mult, cu cât In actualul se
zon competițional se suprapun 
două momente de vîrf pentru 
handbalul românesc : Campio
natul Mondial — grupa B (im
portant în special pentru faptul 
că primele două clasate obțin 

-dreptul participării la Jocurile

bun „șapte" capabil să readucă 
handbalul românesc pe cele mai 
înalte culmi, acolo unde a fost 
în repetate rinduri.

In sfîrșit, dar nu in ultimul 
rind, handbalul nostru se va 
revigora dacă arbitrajele vor fi 
și mai atente, dacă din presta
țiile cavalerilor fluierului vor

PROGRAMUL PRIMEI ETAPE

In finalele Campionatelor Republicane de pi

NICI UN RECORD DE SENIORI

DINAMO BUCUREȘTI- 
DACIA PITEȘTI 26-17 (13-10)

In Sala Floreasca din Capitală, 
ieri după-amiază, s-a desfășurat, 
in devans, partida dintre echipele 
masculine de handbal Dinamo 
București și proaspăta promovată 
in prima dlvizife, Dacia Pitești, 
meci COntind pentru prima etapă 
a campionatului. Cum era de aș
teptat, victoria a revenit campio
nilor cu scorul de 26—17 (13—10). 
Dacă diferența de scor finală re
flecta fidel diferența de valoare, 
rezultatul cu care s-a Încheiat 
prima parte a partidei — numai 
trei goluri in favoarea clștlgătorl- 
lor meciului — este oarecum ne
drept, plteștenii jucînd de la egal 
la egal cu mult mal experimen
tați! lor parteneri de Întrecere. 
La reluare, dinamovlștll, deși in 
teren s-au aflat multe minute ti
nerii Gănău (toată repriza), Ro
bert Lieu, Antonescu, Zaharia sau 
Chirlac, au pus stăplnire pe joc 
șl, cum menționam, experiența 
Iui Bedivan, Dogărescn, Flangea șl 
Oprea a cîntărit foarte mult In 
stabilirea rezultatului final al 
meciului. Din nou am remarcat 
grija cu care antrenorii Ghlță 
Licu șl Valentin Samungl pre
gătesc schimbul de mîine al hand- 
baliștilor din șos. Ștefan cel Mare. 

.Marcatori : Flangea 5, Antonescu 
5, Bedivan 4, Dogărfcscu 4, Moca- 
nu 2, Oprea 2, Llcu 2, Zaharia 1 
și Chiriac 1, pentru Învingători, 
respectiv Mihăilă 4, Bogdănescu 4, 
Cozma 3, Mibal 3, Ștefănescu 2 șl 
Barbu 1, Partida a fost condusă 
bine de AL Csoma șl V. Perene, 
ambii din Sf. Gheorghe. (M. V.),

TG. MURES 
MIRȘA : 
CRAIOVA S

BAIA MARE 
ORADEA :

SERIA A

C.S.M. Electromureș 
Independența Carpați 
Universitatea

— Politehnica Timișoara
— Știința Bacău
— Steaua

SERIA B

:H. C. Minaur 
Constructorul

— Metalul
— Dinamo

Bistrița 
Brașov

Partida Dinamo București — Dacia

Olimpice din 1988) si Campiona
tul Mondial Universitar, care va 
fi găzduit in primăvara viitoare 
de tara noastră.

In aceste condiții, campiona
tul primei divizii masculine de 
handbal care Începe azi trebuie 
să marcheze o serioasă creștere 
calitativă a Jocurilor, să men
țină In continuare pregătirile la 
parametrii actuali ai handbalu
lui mondial. Numai in acest fel 
tehnicienii răspunzători de pre
gătirea loturilor reprezentative 
vor putea să asambleze cel mai

Pitești s-a disputat ieri.

momentele genera- 
discuții, așa cum s-a 
in ultima parte a 
................................fiind

dispărea 
toare de 
întâmplat 
campionatului trecut ,d luau 
primii și In curmarea durităților.

Mal trebuie precizat că, în 
prima sa parte, campionatul se 
v« desfășura în două serii, 
echipele fiind împărțite, prin 
tragere la sorți, urmjnd ca pri
mele trei clasate în fiecare se
rie să formeze o grupă pentru 
stabilirea locurilor 1—4, Iar ur
mătoarele să-și dispute locurile 
7—12.

ÎN DIVIZIA B
Etapa I

A Început ediția 1986/1987 
Campionatului Diviziei B

LOCUL I
(Urmare din pag. 1)

toare, în toate jocurile condu- 
cind permanent. Din punct de 
vedere tactic, am adoptat cele 
mai eficace soluții, în funcție de 
adversarul întîlnit. In partida cu 
Iugoslavia, de pildă, cea 
dificilă, am jucat 3+3, 
4+2, adversarul schimbând 
din mers, tactica, noi 
șind să-i dejiicăm, Insă, 
nurile.

■ — Ce jucători «-au eviden
țiat ?

— Vasile Cocuz — declarat 
cel mai bun portar al turneului, 
apoi (pentru atac) Remus Chi- 
rilă, Remus Moldovan, Dan 
Naghi — jucători de 9 m, pi
votul Vasile Stanciu, extre
mele Titus Donosa și Costică 
Neagu, iar pentru faza de apă
rare — Cristian Zaharia și De
nis Chiriac. O mențiune in 
plus pentru Nichifor Dobrescu. 
cel care a transformat aruncă
rile de la 7 m.

— Ce ați dori să menționați 
In încheiere 7

— Colaborarea excelentă cu 
(acum colegul meu) Birtalan 
și Cornel Fenu, conducătorul 
delegației, dar cel mal impor
tant lucru este faptul că roa
dele muncii noastre, din pregă
tiri, o-au materializat in per
formanță. Munca trebuie nea

părat continuată la cluburi.
Este imperios necesar ca acești 

campioni balcanici să-el gă
sească locul efectiv In forma
ții, să muncească «i sâ joace 
rit mai mult în campionatul 
care începe. Repet, munca ■ 
fost cheia succesului nostru.

mai 
5+1, 
si d,
reu- 
pla-

a 
la 

handbal. Rezultatele primei eta
pe.

MASCULIN, seria I : Prahova 
Teleajen CSU Ploiești — Arctic 
Găești 32—20 (16—7), IMP Sf. 
Gheorghe — IIRUC București 
23—20 (10—10), Moldosin Vaslui 
— Tractorul Brașov 29—23 (17— 
12), Celuloza Brăila — Relonul 
Săvinești 30—23 (9—11), Hidro
tehnica Constanța — ASA Buzău 
21—20 (9—0). Seria a H-a : Me
canica Oradea — Unlo Satu Ma
re 11—12 (0—0), CSM Reșița — 
Minaur H Baia Mare 26—21 
(13—8), Autoturisme Timișoara —

Comerțul Sinnicolau Mare 28—27 
<10—12).

FEMININ, seria I : CFR Craio
va — Mecanică Fină București 
23—15 (10—0), Textila Buhușl — 
Precizia Vaslui 20—13 (10—8), Ar- 
getex Pitești — Filatura Focșani 
21—17 (12—10). Seria a n-a : Tex
tila Zalău — Industria Ușoară 
Oradea 25—14 (12—7), Gloria Bis
trița — Constructorul Timișoara 
20-22 (11—13), Voința Rm. Vîlcea 
— Constructorul Hunedoara 19— 
13 (8—7), Voința Sighișoara — 
Textila Sebeș 35—22 (15—11), E- 
lectromotor Timișoara — AEM 
Timișoara 11—13 (7—7). Cores
pondenți: V. Briotă, O. Bălteanu, 
V. Popovicl, L Gblșa, I. Vleru, 
I. Nace, p. Fuchs, N. Donclu, i. 
Toma, N. Fețeanu, M. Florea, S. 
Geornoln, N. Costln. L Turcn, 
C. Crețu.

Indeplinind haremurile impu
se, 84 de viteziști, de toate ca
tegoriile, și-au obținut dreptul 
de participare la finalele Cam
pionatelor Naționale de pati
naj pe rotile, de la Suceava. 
Mobilizîndu-se exemplar atît in 
procesul de instruire, dt și în 
confruntările de pe pistele de 
bitum, majoritatea Analiștilor au 
reușit să evolueze în ultimul act 
al campionatelor la un înalt 
nivel, producând spectatorilor 
bucuria de a fi martorii unei 
adevărate... avalanșe de recor
duri naționale. „Se vede că 
această ediție a campionatelor 
— ne-a spus prof. Marian Ne- 
delescu, secretarul F.R.P. — a 
stirnit mari ambiții pe... scena 
internă, pînă mai ieri bintuită 
de plictis și indiferență. De data 
aceasta, disputele au fost pa
sionante, cu realizări tehnice 
deosebite și încheiate de 32 de 
ori cu recorduri la diferite pro
be, unele doborîte de la o zi la 
alta*. • „Din statistica noilor 
recorduri, reiese că membrii 
Centrului Olimpic — Mecanică 
fină din Capitală au corectat 
toate performanțele consemnate 
pînă acum Ia senioare și se
niori, printre autorii recorduri
lor numărindu-se alergători 
aflați încă la vîrsta junioratu
lui, care au devenit dubli re
cordmani. Cui se datorează acest 
salt 7*. „Fetele si băieții selec
ționați în Centrul de pregătire 
olimpică de Ia București și-au 
probat talentul și hărnicia, iar 
tinerii antrenori Adrian Cioba- 
nu și Horia Timiș au început să 
învețe meseria Ia nivelul lotu
rilor reprezentative. Cit de cu- 
rind veți vedea că tinerilor 
olimpici le-a sosit timpul să do- 
bîndească performanțe remar
cabile si pe pistele de gheată, 
pentru că la Iotul olimpic nu
mitorul comun este : MUNCA 
FARA MENAJAMENTE". • Ci
ne v-a mai plăcut „Ne-a 
bucurat revenirea in prim-plan 
a reprezentanților secțiilor Mu
reșul Tg. Mureș, C.S.Ș. Sibiu, 
precum si ascensiunea tinerilor 
de Ia Electromureș Tg. Mures si 
C.SJȘ. St. Roșu Brașov. • 
„Altceva „Merită aprecieri 
organizatorii concursului — 
C.J.E.F.S. Suceava și comisia

județeană de patinaj — care au 
reușit, printr-un efort colectiv, 
Împreună cu ceilalți factori eu 
atribuții, să doteze pista eu 
vestiare corespunzătoare și turn 
de arbitraj. Și pentru eă veni 
vorba de arbitri, de data aceas
ta corpul de oficiali, condus de 
Victor Rădulescu, a avut o bună 
prestație".

TABLOUL CAMPIONILOR ȘI 
NOILOR RECORDMANI : senioare
— Cerasela Hordobețiu (CSȘ Si
biu — CO Mec. fin. Buc.) 500 m
— 55,6 (v.r. 57,5) ; 1000 m — 2:00,2
(v.r. 2:05,1) , 1500 m — 3:13,5
(vr. 3:16,3) ; cl. gen. — 180,200 p 
(v.r. 18B 050) ; seniori — Edmond 
Cseh (Mureșul Tg. Mureș — CO 
Mecanică fină) 500 m — 50,0 (v.r. 
511,0) ; 1500 m — 2:46,6 (v.r. 2:48,5); 
Tibor Kopacz (S.C.M. Clue —
— CO Mec. fină) 1000 m — 1:45,0
(v.r 1:47,4) ; 3 000 m — 0:02,4
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HOCHEIUL IN PLIN
TURNEU INTERNAȚIONAL 
DE JUNIORI LA GALAȚI

unMîine începe la Galați 
interesant turneu international 
de juniori I, la care participă 
echipe din Polonia (K.S.E. 
Podhale Novitarg), Bulgaria 
(Slavia Sofia), Ungaria (Selec
ționata de juniori a Budapes
tei) și formația C.S.Ș. 2 Ga
lați, organizatoarea competiției.

întrecerea se va încheia la 9 
septembrie.

SE APROPIE BARAJUL 
PENTRU UN LOC IN A-ll

Peste puține zile, mai precis 
la 9 și 10 septembrie, la Mier
curea Ciuc vor avea loc 
două meciuri de baraj pentru 
un loc în Divizia A, grupa va
lorică II, între formațiile Me
talul Rădăuți, ocupanta ultimu
lui loc în A—II si formația 
bucureșteană Sportul Studen
țesc. clasată pe locul I în A—III. 
Conform regulamentului cam
pionatului 1985—86. promovarea 
din Divizia A—III în A—II se

cele
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SE IMPUNE 0 MUNCA MAI EXIGENTA LA CLUBURI
(Urmare din pag. 1)

FEMiNIN

(Urmare din pag. 1)

fimalede „mart* și le-au dispu
tat numai oaspeții I „De unde 
să avem sportivi la aceste ca
tegorii — ne spunea cu mare 
regret antrenorul Parvel — dacă 
nu există preocupare pentru 
categoriile respective ia duhuri 
și asociații sportive 7 La etape
le Diviziei A, mal toate echi
pele — din cele 40 (!) — j 
zintă semigrei șl grei care 
concurat și cn 15 ani in 
mă...*.

Intr-adev&r, de câțiva 
buni n-au mal apărut la 
sportivi pentru categoriile mari. 
Simt șl doi semigrei care au 
concurat la „Internaționale" :
Petrișor Cruceanu și Vasile
Pnșcașu. Primii însă este lipsit 
de experiență oompetițională, 
iar al doilea, cu toate efortu
rile de a se pregăti dt mal 
conștiincios, n-a putut să facă 
tați valorosului campion Uwe 
Neupert. Or, la această catego
rie mal strat și aJiță luptători în 
arena taternațdonailă greu de

In reuniunea finalelor, cel mai disputat meci a fost la categoria
62 kg. Iată-l pe Măricel Popa, punindu-l in dificultate pe campio

nul european Remus Lutz (R. D. Germană).
Foto : Aurel D. NEAGU

depășit, ca de exemplu ced mal 
buni dintre sportivii sovietiiri, 
bulgairi, iranieni, americană ș.a.

Pînă la „mondiale* insă lup- 
tatoirîă noștri fruntașă vor mat 
particiipa la două turnee peste 
hotare (tn Polonia și Ceho- 
atovaida) șâ la finalele Campio
natelor Republicane. Deci not

teste de verificare. Tehniciendi 
și sportivii din krt vor trebui 
să le folosească cu maximă e- 
llaiieniță pentru pregătire și ve
rificare.
• La sfîrșitul săptămânii, tot 

la „Ftoreasca", vor avea loc 
„Internaționalele" la lupte gre- 
eo-romane.

LUPTE LIBERE. LA bucurești, ta „In
ternationale* a venit din Cuba o 
echipă tlnără, ambițioasă, eu dțlva juniori 
foarte talentatl. De altfel, unui dintre el a 
și cucerit primul loe — Eugenio Montero, 
la categoria 68 kg. Interestndu-ne, am aflat 
că tinerii luptători cubanezi au fost se
lecționați pentru întrecerea de la Bucu
rești In funcție de rezultatele obținute la 
tradiționalul turneu Internațional „Sero 
Pellado* • ÎN HOLUL de la Intrarea In 
Sala Floreaaea a putut fi văzută. In tim
pul „Internaționalelor*, o interesantă ex
poziție prezenttnd luptători celebri de la 
Începutul acestui secol. Realizator — prof. VlrgU Stolan. (C. Ch.).

RUGBY, numeroși tineri, numeroase 
debuturi, absolute chiar. In echi
pele din „A*. La Steaua, spre pildă, in 
formația de Începere ■ medului de dumi
nică cu ambițiosul XV clujean, au apărut. 
Intre alții, un... exclujean, Traian Orolan, 
șl — pe postul blnecunoscuțUor Murarlu 
(de diva timp Indisponibil) șl Rădulescu 

— Bogdan Șerban, acesta din urmă adudnd 
o nouă dovadă că „așchia nu sare departe 
de trunchi" (el este fiul apreciatului rug- 
byst internațional de mal ieri Constantin 
Șerban). Clțl dintre acești tineri și foarte 
tineri jucători vor impUnl speranțele 7 • 
A FOST mars surpriza din martie, cînd 
echipa din Cluj-Napoca Învingea, pe teren

propriu, pe Steaua. După cum tot o sur
priză (plăcută) a reprezentat-o evoluția 
curajoasă, fără complexe, de pe terenul 
din Gbencea a formației antrenate de AL 
Paloșanu, chiar dacă aceasta a prezentat o 
garnitură din care nu mal fac parte jucă
tori cunoscutl. Pentru că, de regulă, mili
tarii fac „acasă* scoruri mari (84—3, 55—9, 
67—0 eto„ in campionatul precedent, 79—7 
In ce) actual) In compania unor adversari 
care dau o replică... simbolică. Acel 19—6 
de duminică Înseamnă mai mult decît un 
rezultat strfns : este o invitație la angaja
ment deplin In joc, indiferent de „numele* 
partenerei de Întrecere șl de... locul dispu
tei. (G. R.).

SĂRITURI IN APA. coincidenta a 
făcut ea patru participant la Campionatele 
Naționale de seniori să-și serbeze ziua de 
naștere In timpul concursului : Cristina Ti
mar a Împlinit 20 de ani, Cristina Szakacs 
șl Josef Lajcsak 18, iar Călin Hila 19. In 
mod firesc, nu au lipsit felicitările și flo
rile cuvenite in astfel de ocazii. • DIN 
NOU FELICITĂRI ȘI FLORI la Ștrandul 
Tineretului, unde s-au disputat „naționa
lele- seniorilor. De astă dată ele au fost 
adresate șl Inmlnate Fellclel cîrstea-Pîntea, 
Danielei Cojanu, Iul Carmen Bădescu șl 
Dorel Nedelcu (toți foști component! al Io
turilor naționale șl campioni al țării), că
rora clubul Progresul, sub culorile căruia

au concurat, le-a făcut o frumoasă și me
ritată festivitate de retragere din activita
tea competlțlonală. • fosta performeră 
tldiko Cslkl-Szabo a intrat tn rindul antre
norilor, la Crișul. Primii „pași* in activita
tea de antrenoare au fost făcuțl de oră- 
deancă prlntr-o amplă acțiune de selecție, 
la Încheierea căreia a reținut 30 de elevi 
șl preșcolari. Cunosctnd seriozitatea și hăr
nicia care au caracterizat-o pe vremea rind 
concura, avem convingerea că noua antre
noare nu va lntirzla să urmeze exemplul 
mai experimentatei el colege. Viorica Ke- 
lemen, ale cărei rezultate fac cinste 
tulul bihorean. (D. ST.).

SPORTURI NAUTICE, vislașele 
gătite de antrenorul Nlcolae Gioga 
clubul Steaua au riștigat la ultima __
a Campionatelor republicane de canotaj 
pentru Junlo-i nu mal puțin de 4 din cele 
5 titluri puse in Joc ! Echipajele acestui 
inimos și competent dascăl de sport au mal 
obținut și alte lzblnzi. Aurora Trif șl Li- 
Hana Chichlfoi la 2 rame, bunăoară, com
ponente ale lotului reprezentativ de ju
niori, au reușit Intre primele la examenul 
de admitere la LE.F.S. fi PRINTRE oficia
lii prezenți la CM. de caiac-canoe de la 
Montreal s-au numărat șl antrenorul fe
deral Corneliu Bărsănescu, arbitru interna
tional de parcurs, precum și Otto Tomluc, 
starterul șef al acestei mari regate. • CA
IA CXSTUL Daniel Stoiatn a cucerit, îm
preună cu Angelin Velea, medalia de aur 
in proba de dublu, 1 000 m. Proaspătul 
campion mondial de la Montreal nu este 
nici din Crișan (ca Macarencu), nici de la 
Mila 23 (oa Patzalchln). Este din cartierul 
bucureștean Pantelimon... (V. Tt.).

spor-

pre- 
de la 
ediție

română s-a impus net : 3—0
O victorie conclu- 

; ca joc și scor cîtși 
(numai 49 de minu- 
fete de peste 1,80 m 

echipa

(7. 7, 4). 
dentă atît 
ca durată 
te). Cu 6 
fiecare, echipa noastră a e- 
voluat decis și tot ce a între
prins i-a reușit, iar cînd spor
tivele elene au atacat, ele au 
găsit în față un blocaj impe
netrabil. Prin dezinvoltura 
cu care a jucat, s-a remarcat 
întregul
Marian, Felicia Popescu, Otti
lia Szentkovics. Maria Chitic, 
Alina Fralea, Cristina Buzilă. 
De subliniat și faptul că atunci 
cînd antrenorul Oct. Dimofte 
a Înlocuit 4 titulare (cu Cristi
na Anton, Gabriela Dumitres
cu, Mirela N îs tor și Anca Beș- 
ta) echipa a jucat la fel de 
bine. De la învinse s-au evi
dențiat Christina Petale și 
Anastasia Folizou. Bun arbi
trajul : I. Denev (Bulgaria) și 
L Bonetine (Albania).

In cel mal frumos și mai dis
putat meci al zilei. Albania — 
Turcia 3—2 (6, 14, —4, —4. 8).

Joi, de la ora 15 : Iugoslavia 
— Turcia, România — Albania 
șl Bulgaria — Grecia.

★

MASCULIN

sextet : Mihaela

. (Urmare din pag. 1)

la Nica, Schoberl, Mărginean, 
Drăghici și Szilagyi. De la În
vinși ne-au plăcut trăgătorul 
Kazazis și ridicătorul Kat- 
samouris. Au arbitrat corect H. 
Esemen (Turcia) șl M. Grbac 
(Iugoslavia).

tn cea de a doua partidă, 
formația Turciei a dispus cu 
3-1 (7. 5, —13, 2) de cea a 
Iugoslaviei, Învingători! a- 
vînd un sextet „exploziv*, cu 
un trăgător foarte tehnic 
(Laie) și un coordonator re
marcabil (Emirsoy). De la 
Învinși, doar Milutinovid a în
cercat și reușit cîte ceva mal 
deosebit. Fără_ probleme arbi
trajul : _ . - . -
O. Plaku (Albania).

în ultima partidă, arbitrată 
foarte bine de românii M. 
Marian și S. Popescu, campi
oana europeană. Bulgaria a 
învins Albania cu 3—0 (7, 5, 6).

Joi. de la ora 15 : Turcia — 
Bulgaria, Grecia — Iugosla
via și România — Albania,

A. Tulis (Grecia) ei
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„Naționalele*1 de tenis pentru juniori

DIANE SAMUNGI SI GEORGE COSAC
CIȘTIGATORII TITLURILOR (17-18 ani)
Turneul juniorilor de 17—18 

ani a fost găzduit — am spune 
la concurență cu arena Sparta- 
cus, dar de asemenea în condiții 
excelente — de modernul Com
plex Constructorul din Brăila. 
Un mare animator al acestei 
competiții, Nicolae Mi rea, an
trenor la Constructorul (arbitru 
principal Mihai Penuț s-a stră
duit și a reușit să amenajeze 8 
terenuri model pentru protago
niștii Campionatului Național ai 
juniorilor.
Așa cum a promis la ulti

mul său turneu cîștigaț, cel or-

:scu

Diane Samungi
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BULGAftiA -BBMANIA 1-1 (0-0)

antrenorului său, Radu Popes
cu. Rezultatele semifinalelor : 
Daniel Dobre — Adrian Fo
povici (Steaua) 8—2, 7—6, 6—1, 
George Cosac — Silviu Gorgan 
8—3, 7—6, 6—2.

în întrecerea feminină, dina- 
movista bucureșteană Diane 
Samungi (eleva antrenorului 
emerit Aurel Segărceanu) a reu
șit să-și mențină pentru al trei
lea an consecutiv titlul de cam
pioană. In finala de la Brăila, | 
invingătoarea a întâlnit-o pe - 
revelația campionatului, tînăra 
și talentata Mădălina Voinea

I

George Cosac

CIȘTIGĂTORII FINALELOR (17-18 ani)

A surprins pe multă lume, 
desigur, victoria echipei Clubu- 

I lui sportiv șoolar din Nucet în 
disputa cu cele maii bune for
mații din unitățile Ministerului 

I Educației și Invățămîntului.
,JWeritat — succesul elevilor 

I lui Gheorghe Ungureanu, ne 
spunea deunăzi unul dintre 
principalii... adversari ai tiști- 

I gătorilor, Dumitru Varodin, di- 
' rectorul Clubului sportiv șoolar 

Bacău. Sigur, și echipa noastră 
ar fi putut cîștiga dar ea a 
greșit din nou printr-o su
medenie de ratări pe durata 
competiției. Ne-am clasat, to
tuși, pe locul trei, adică pe o 
poziție fruntașă, ca și în alte 
ediții ale „Criteriului speranțe
lor", o competiție foarte utilă 
la respectiva categorie de vîrs
tă, 14—ÎS ani**.

Băcăuanii fostului „liceu de 
fotbal", unul dintre primele din 
țară, au obținut „bronzul** in 
întrecerea C.S.Ș. Rezultatul, 
deși apreciat de energicul di
rector al clubului din orașul 
lui Baoovia, nu-1 poate mulțu
mi, așa cum nu l-a mulțumit 
nici evoluția promoției duhu
lui la turneul final al Campio
natului republican I, din vară, 

Iunde echipa pregătită de M. 
Bîlc, cu toate că s-a remarcat

I
I
I

I
I 
I
I
I
I
I

prin joc frumos in timp, a pă
cătuit prin... aceleași ratări e- 
xasperante. „Am dat, 
Ia speranțele Sport 
alți doi jucători, 
și Postolache, în care avem 
mare încredere, am făcut în 
vară o altă selecție pe raza în
tregii Moldove, acordăm o ma
re atenție Centrului Olimpic, 
dar, a conchis Dumitru Varodin, 
rămîn și eu ' 
că adevăratele 
crește decât în 
manței".

Campioană a _
participantă la turneele finale 
in 1985 și 1986, evidențiată per
manent în „Criteriul speranțe
lor" sînt rezultate care creează 
un climat de performanță la 
C.SJȘ. Luceafărul Bacău. Și, ca 
o consecință firească, alți ju
cători au „umcait" o treaptă, la 
Sport diub, urmi nd drumul par
curs de Botez, Lunca, Elisei, 
Șoșu, frații Solomon, Movilă, 
Tismănaru, Viscreanu, L. Mol
dovan, Comăncscu, Mangala
giu, Fișic etc. 23 de jucători in 
„A", 19 in „B“, 58 în „C" — 
iată un frumos bilanț al unui 
duib școlar care vrea mereu să 
se autodepășească printr-o exi
gență tot mai mare.

Laurențiu DUMITRESCU

recent, 
Clubului 

pe Săvinoiu

la convingerea 
valori nu pot 
climatul perfor-

țării in 1984,

SIMPLU FEMININ : Diane Samungi — Mădălina Voinea (am
bele Dlnamo București) 6—1, 6—3.

SIMPLU MASCULIN : George Cosac (C.SJȘ. 2 Constanța) 
Daniel Dobre (Tenis Club București) S—2, 8—2, O—ț.

DUBLU (f) : Diane Samungi, Teodora Tache (ambele Dlnamo 
București) — otllla Pop (Progresul București), Daniela Ivana 
(Steaua) 6—2, 6—2.

DUBLU (m) : Silviu Gorgan, Silviu Gudlnov (ambii Steaua) 
— Bela Mozeș, Cătălin Chlțeș (ambii Dlnamo Brașov) 7—8, 4—8, 
6—3, 6—7, 6—3.

DUBLU MIXT : Daniel 
(Steaua), Diane samungi

Dobre, Teodora Tache — Răzvan Itu 
0—2, 7—5.

Plo-ganizat de F.R. Tenis la 
iești, talentatul reprezentant al 
C.S.Ș. 2 Constanța, George 
Cosac, i-a lăsat lui Daniel Do
bre, adversarul său din finală, 
doar patru ghemuri. Și aceasta 
pentru că învingătorul a prac
ticat — cum remarca antrenorul 
emerit Alexe Bardan — un te
nis modern. Cosac a servit ire
proșabil, a smeciat cu forță si 
precizie, a venit oportun la 
fileu, într-un cuvînt, a trecut 
prin filtrul gîndirii sale orice 
acțiune ofensivă 
să spre linia de 
lui. In fața unui 
talentatul (și el) 
(antrenor Virgil 
nician care a reușit, In scurt 
timp, să-și aducă elevul la 
un apreciat nivel calitativ) a 
lăsat frîu liber fanteziei, con
tribuind prin aceasta la crește
rea frumuseții finalei. Nu uităm, 
scriind despre campionul na
țional, să adresăm felicitări și

sau întreprin- 
fund a terenu- 
astfel de joc, 
Daniel Dobrc 
Popescu, teh-

(campioană la cat 15—16 ani) 
de care a dispus destul de ușor. 
Sigur, este meritul Dianei Sa
mungi în primul rind, dar nu 
trebuie uitat că Mădălina Voinea 
a făcut un adevărat maraton 
(la ambele categorii de virată). 
In semifinale : Diane Samungi 
— Monica Pecheanu (Dinamo 
București) 7—5, 6—1, Mădălina 
Voinea — Teodora Tache 6—2, 
6—4.

Un cuvînt frumos despre bă
căuanul Aurel Damian, modest, 
harnic si nu lipsit de talent, 
capabil de noi progrese.

In încheierea Însemnărilor 
despre Campionatul Național al 
juniorilor, opinăm că o compe
tiție de asemenea anverguri lip
sită de arbitrii in scaun scade 
considerabil în valoare. Ne gîn- 
dim si Ia foarte apropiatul 
Campionat Național individual 
al seniorilor.

Ion GAVRILESCU

iTIVALULUI „VARA ȘAHISTA BUCUREȘTEANA
ile din 
ediții a 
i bucu- 
a sec-

I •
• 

4ON- 
\HI$- 
IEM1I 
2>ALA 
E PE 
ni • 
i •

găsi 
subli
mitate

D

1 
j

{

I
I 
j

J(
I
I
I

/1986 ) 

3IFU- 1 
CULE i

In Bulgaria,. la Eleven, s-a dat 
startul in Balcaniada „de juniori. 
In primul meci, echipa noastră 
a întilniț formația țării gazdă, 
obțlnînd un ț^zuițat: de egalitate: 
1—- '0—0j. Juniorii „tricolori- au 
deschis scorul; în min. 55, prin 
Bănică, gazdele egalirid, în min. 
68, prin Hristov, din lovitură de 
la 11 m. In celălalt meci al pri
mei 
1-0

zile, Iugoslavia 
(1-0).

Grecia

PREGĂTIȘI ALE LOTURI- 
U.E.F.A. ’89 și ’90. In pri- 
două săptăminl ale acestei 

efectuează pregătiri centra-
LOR 
mele 
luni 
lizate și cele mai mici loturi re
prezentative de juniori. Lotul 
U.E.F.A. ’89, pregătit de C. Jurcă 
șl C. Vlad, are următoarea com
ponență: Crețulescu șl Constan
tin — portari; Ciungu, Himcin- 
schi, Haralamble, S. Bălan, Cos- 
tache, Graore, D. Munteanu, E- 
nache, Aliuță, Ruse, Duda, Su- 
mudică, S. Mlhal, A. Popa Szijj, 
Sima șl Colea — jucători de 
timp. In zilele de 14 șl 16 sep
tembrie această echipă va sus
ține două meciuri amicale la 
Moscova, cu selecționata similară 
a U.R.S.S. De lotul U.E.F.A. ’90 
se vor ocupa antrenorii M. Ți- 
țeica șl S. Avram. Iată compo
nența lotului: Ene șl Blcheșl — 
portari; Jercan, Codrea, Artlmon, 
Moroșan, Chioar, Moise, Haidi- 
ner, Dlcu, Perșu, DragOmir, Dăs- 
călescu. Jelea, Nlculae, Caloflr, 
Gabor, .Săvolu, Molsescu, Țlcu șl 
Moga — jucători de cîmp. Și a- 
ceastă echipă va susține două 
meciuri internaționale, cu forma
ția Bulgariei, la Oltenița (9 sep
tembrie) șl Ulmenl (11 septem
brie).

ției de specialitate a asociației 
sportive Calculatorul I.I.R.U.C.

Turneul principal, rezervat 
maeștrilor și candidaților 
maestru, a fost cîștigat 
Cristian Ionescu (Mecanică fină 
București), cu 8 puncte din 11 
posibile. Pe locurile următoare 
s-au clasat Cătălin- Cojocaru 
(Calculatorul) și Emil Pessi 
(Metalul), ambii cu rite 7,5 p. 
La categoria I, pe podium : 
Cristian Șchiopârlan (Locomoti
va), Daniel Popescu (Calculato
rul) — 8 p, Daniel Done (Știința 
Buzău) 7,5 p. La categoria a Il-a, 
Iulian Crăciunescu (Școala Spor
tivă 1) 10 p, Marius Ioniță (Uni
versitatea) 9,5 p, Dragoș Chihaia

de 
de

(Calculatorul) 8 p. Învingător, 
la categoria a IlI-a, Alfred Nista- 
se (Calculatorul). In grupele mas
culine s-a jucat în „sistem el
vețian**, pe distanța a 11 runde. 

Turneul principal feminin s-a 
încheiat cu victoria Crisiinei 
Stanca (C.SJȘ. 1), cu S p, ur
mată de Hainea Pătrașcu (Spar- 
tac) 8 p, Daniela Fopovici 
(C.S.Ș. Brașovia Brașov) 7 p și 
Irina Candea (Școala Sportivă 
1) 6,5 p. La categoria a n-a (f), 
învingătoare a fost Crina Simion I 
(Spartac). S-a Jucat sistem tur- I 
neu, 11 runde. ’

La Închidere, un concurs de - 
șah-fulger a i 
Dumitri a (Sănătatea)

• DUMINICA DIMINEAȚA, LA GALAȚI, pe 
stadionul Dunărea, s-a disputat partida de Divi
zia B dintre formația locală Dunărea C.S.U. șl 
Poiana Clmplna. In tribune, foarte puțini spec
tatori. Explicația ? încă de dimineață, mii de 
suporteri al proaspetei promovate tn „A* Oțelul, 
se Îndreptau spre stadionul unde după-amlază 
evolua Steaua, ciștlgătoarea C.C.E. Alții păstrau 
speranța procurării unui bilet In plus. Cele puse 
In vlnzare se epuizaseră Încă de joi I • Marea 
speranță a echipei Oțelul, incisivul Valșcovici, 
n-a fost tn apele sale In meciul cu Steaua. Fo
losit in prima repriză extremă dreaptă, el a fost 
string marcat de Bărbulescu șl nu și-a putut 
face jocul. In repriza secundă a schimbat par
tea, dar Încercările lui individuale au fost sto
pate de flecare dată. Să sperăm că a fost o sim
plă „sincopă" Împotriva Stelei. • înaintea me
ciului de la Galați, antrenorul principal al echi
pei Oțelul, Costlcă Rădulescu, făcea următoarea 
afirmație : „Astăzi nu vom pierde, chiar dacă 
avem m față o echipă de calibrul Stelei, jucă
torii mei sînt In excelentă dispoziție de Joc, se 
află într-o formă foarte bună șl asta mă face 
să cred că vom face cel puțin un meci egal**. C. 
Rădulescu ar fl avut dreptate dacă meciul ar 11 
durat numai 45 de minute, perioadă de timp In 
care Oțelul a avut Intr-adevăr o prestație exce
lentă, controltnd jocul. După pauză, Insă, echi
librul s-a rupt In favoarea echipei noastre cam
pioane.
• CE BINE a jucat petroșeneanul Henzel, In 

partida cu Chimia Rm. Vilcea I Mereu cu pase 
inspirate (a creat faza excelentă cu care Lasconi 
a deschis scorul) șl omniprezent la finalizare, 
tn min. 72, Pavel șl-a salvat inspirat poarta cu 
un „șpagat" ă la Necula Răducanu, luîndu-1. po
sibilitatea mijlocașului gazdelor să se bucure de 
un spectaculos gol. Dacă Henzel lșl va păstra 
forma sportivă, ar merita să fie luat In... vizor 
la lotul reprezentativ de tineret • Florescu, care 
primise un cartonaș galben pentru joc pericu
los, nu prea s-a astlmpărat, căutlnd „cu lumi
narea" cartonașul roșu, pe care arbitrul O. 
ștreng a... uitat sănl scoată din buzunar. Se im
punea acest scor egal ia eliminări (2—2), ta par
tida de la Petroșani.
• CONTINUIND O FRUMOASA TRADIȚIE — 

pe care o evidențiem din nou — și duminică la 
Brașov, meciul echipei de speranțe s-a disputat 
pe terenul Central. Și tot tradițional, lntllnlrea 
„speranțelor" s-a bucurat de aceeași atenție si 
la stația de amplificare : prezentarea jucători
lor, a antrenorilor, a autorilor golurilor (și au 
fost 9 intervenții I), a Înlocuirilor • Jucătorul 
nr. 1 al uverturii de pe stadionul brașovean a 
fost Bența, un Inspirat dirijor al mal tinerilor 
săi coechipieri. Exact ceea ce a lipsit echipei 
„mari" a F.CM.-ului • Profltind de flecare În
trerupere a meciului, ctnd accidentarea unul ju
cător necesita Intervenția medicului, antrenorul 
Costlcă ștefănescu sprlnta plnă la linia de 
margine pentru a mal da un sfat elevilor săi. 
Ctnd se retrăgea spre bancă deslușeam pe fața 
sa regretul câ nu poate face acest lucru mal ta 
miezul problemei, acolo, ta teren, evident cu altă 
eficiență.
• HUNEDOARA. Un frumos gest : mulțl spec

tatori l-au aplaudat pe fotbaliștii de la F.C. Ar
geș tind au părăsit terenul. Alții, ta schimb, se 
răfulau cu jucătorii echipei gazdă, ceea ce era

mai puțin... sportiv. • A fost o vren-c fru
moasă la Hunedoara, iar terenul — excelent. 
Iată de cp nu am înțeles motivul programării 
meciului de speranțe pe un alt teren, cu multe 
porțiuni denivelate, ta plus obliglnd spectatorii 
să alerge de la un teren la altul. La Hunedoara, 
unde au crescut atlțla jucători de valoare, grija 
pentru schimbul de mîlne trebuie să continue. 
Va fl ta folosul fotbalului șl al echipei hunedo- 
rene.
• PUBLICUL BUZOIAN nu l-a uitat pe Con

stantin ! Duminică, ta momentul ta care, la sta
ția de amplificare, erau prezentați antrenorii for
mației vizitatoare, la auzul numelui Iul Constan
tin publicul l-a primit cu multă căldură, neui- 
ttad că cele mal frumoase realizări ale „unspre- 
zecelul" buzolan stat legate de fostul nostru in
ternațional • Apropo de public : ta min. 56, 
ctnd oaspeții au deschis scorul, spectatorii au 
încetat să-și mai susțină echipa favorită, consi
derând — greu de Înțeles de ce, din moment ce 
erau mai mult de 30 de minute de joc — soarta 
meciului ca șl pecetluită, șl nu puține au fost 
apostrofările la adresa lui Stoichiță, M. Sandu 
șl a celorlalți colegi de echipă. Situația s-a 
schimbat cu 180 de grade după ce gazdele au re
dus din diferență, in min. 74, publicul conside- 
rtod acum, tind mal era de jucat numai un 
sfert de oră din tlnțpui regulamentar, că favo- 
rițil lor au tot timpul să egaleze și chiar să ob
țină victoria... • Una din curiozitățile fotbalului: 
echipa de „speranțe" a Gloriei a luat un start 
excelent ta acest sezon, cu victorii In fața a 
două formații cu tradiție, Universitatea Craiova 
și Dlnamo București (chiar pe terenul acesteia). 
Duminică, Insă, ta propriul fief, a capotat în 
fața lui F.C. Olt.
• PLINA DE SPORTIVITATE, de falr-play, 

atitudinea antrenorilor de la Flacăra Moreni 
după meciul de duminică, pierdut ta fața „ve
cinilor" de la Petrolul Ploiești, deși sperau — 
mărturisit înaintea fluierului de Început — că 
echipa lor va cîștiga. șl Traian Ivănescu, șl Ale
xandru Moldovan au știut să treacă peste amă
răciunea tafrfngerli șl l-au felicitat pe învingă
tori • Totală lipsă de precizie a jucătorilor de 
la Flacăra, care nu au trimis pe spațiul porții 
detit patru șuturi din 18 I • Foarte bună com
portarea tânărului Ad. Ursea din echipa de spe
ranțe a Petrolului, „in puțină vreme 11 veți ve
dea ta primul -<11»“, spunea antrenorul său, 
N. Lindenberg. A doua zi aveam să-l aflăm ln- 
tr-una din echipele reprezentative de juniori.
• LA MECIUL DIN REGIE, puține, prea pu

ține șuturi la poartă (11—7) șl cu atit mai pu
ține pe suprafața porții (4—3), In meciul Spor
tul Studențesc — Victoria. De neînțeles, ta pri
mul rind din partea gazdelor, care au avut su
perioritate teritorială 3/4 din joc • Superiorita
tea tactică a fost de partea victoriei, care, 
din primele secunde, a trecut la un marcaj se
ver : Vlad la Hagi, Purdea la Coraș, Mirea la 
Terheș, ș.ajnxl. Primii nu s-au intimidat de fel 
de reputația alb-negrilor, pe care nu l-au lăsat 
să răsufle. Marcajul n-a fost Insă strict meca
nic, pentru că ta acțiunile ofensive cel de la 
Victoria țlșneau spre poarta lui Cristian. • 
Sportul Studențesc are nevoie de mal mulți spec
tatori, de studenți, de tineri. La meciul din 
etapa trecută, aproape jumătate din cel aproxi
mativ 6 000 de spectatori erau de la Victoria.
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INVITAȚIE LA BAZA DE AGREMENT
A HOTELULUI „BUCUREȘTI"

ADMINISTRAȚIA 0E STAT LOTO PRONOSPORT INFORMEAZĂ

Complexul hotelier „București*, din calea 
Victoriei 63—81, vă oferă, în cadrul bazei de 
agrement, condiții pentru destindere :

• piscine (una acoperită ți una In aer li
ber) ; cursuri de inițiere în înot pentru copii fi 
adulți ; în perioada de vacanță a elevilor, 
cursuri intensive cu durata de o săptămînă ți 
două săptămîni.

• sală de gimnastică, cursuri de gimnastică 
aerobică

• saună finlandeză
• cabinete de masaj ți ultraviolete
• servicii asigurate de personal cu inaită 

calificare
Se pot închiria : costume de baie, echipa

ment pentru sala de gimnastică, prosoape, 
căști, papuci de baie.

Abonamente lunare pentru 12 intrări.
Program zilnic : 8-20.
Informații suplimentare la telefon 15 58 50/ 

B946.

NUMERELE EXTRASE LA TRA
GEREA PRONOEXPRES DIN 3 
SEPTEMBRIE 8 
28 M 2 
n-a : 
TOTAL 
lei din 
categoria 1. 
GERH 1---
DIN 24 
cat. 1 : 
lei ; cat. - - _ ----------
22.680 lei din care o excursie de 
2 locuri ta R.D. Germană și di
ferența In numerar șl 11 va
riante 25% a 5.670 lei ; cat. 3 : 
2 variante 100% a 11.870 lei din 
care o excursie de 1 loc ta 
R.D. Germană șl diferența ta 
numerar șl 27 variante 25% a 
2.968 lei ; cat. 4 : 61,75 a 1.682 lei; 
cat. 5 : 144,75 a 718 lei ; cat. 6 :

PRONOEXPRES
Extragerea I : 

10 26 33 ; Extragerea a 
43 8 3 19 35 18 ; FOND 
DE CIȘTIGURI : 833.013
care 84.363 lei report la 
-. C1ȘTIGURILE TRA- 

EXCEPTIONALE , LOTO
AUGUST : FAZA I 8
2 variante 25% a 50.000 
2:2 variante 100% a

233,25 a 445 lei ; cat. 7 : 397,75 a 
200 lei ; cat. 8 : 2.629,25 a 100 lei. 
FAZA A II-a : categoria * ‘
1 variantă 25% a 50.000 lei ;
B : 6 variante 25% a 11.457 lei ; 
cat. C : 12,00 variante a 4.948 lei ; 
cat. D : 58,00 a 1.024 lei ; cat. E : 
758,75 a 100 lei.

Clștlgurlle de 50.000 lei au fost 
obținute de către următorii : 
Soare Gheorghe din Muntenl- 
Buzău, jud. Ialomița șl Grlgore 
Gheorghe din Ploiești, ambii la 
FAZA I. categoria 1 șl Crăciun 
Remus din Arad, la FAZA a n-a, 
categoria A.

a ASTAZI, JOI, ESTE ULTI
MA ZI pentru procurarea bile
telor la tragerea obișnuită LOTO, 
care va avea loc mîlne, vineri, 
5 septembrie. Jucați din vreme 
numerele dv. preferate I

a : 
cat.



MECIURI SPECTACULOASE IN PRIMUL TUR
MAMAIA, 3 (prin telefon). 

Pe .terenurile de teni» ale Com
plexului hotelier de odihriă șl 
agrement Ptdas-Pelican au În
ceput. miercufl dimineața, in 
prezența a numeroși spectatori, 
majoritatea lor „abonați* do 
multi ani la’ atractiva competi
ție, întrecerile unei noi ediții a 
Campionatelor internaționale 
de tenis (juniori) ale Români
ei. La concurs la parte schim
bul de mîine al tenisului din 
Bulgaria, Cehoslovacia, Cuba, 
R. D. Germană. Polonia, 
U.It.S.S. și România. Așa cum 
au debutat — pe o vreme foar
te frumoasămeciurile anun
ță o competiție de bun nivel, 
atît reprezentanții țării noastre, 
«ât si- majoritatea tinerilor te- 
hismârii oaspeți oferind jocuri 
de calitate. Pe tablouri au fost 
Înscriși 32 de concurenți șl tot 
ațitea concurente, între favorfți 
numărîndu-se : Manuela Krai
neva (nr. 1, Bulgaria), Daniela 
Ivana (nr. X România), Mădă
lina Voinea, Diane Samungi 
(România), Elena Kisinska 
(U.R.S.S), Hana Adamkova 
(Cehoslovacia), Isabela List- 
kowska (Polonia), respectiv 
Răzvan Itu (nr. 1, România), 
Danjel Dobre (nr. 2, România), 
Dimitri Folianov (U.R.S5.), 
Anton Radev (Bulgaria), Adri
an Fopovici (RomânJa), Milen 
Zanakiev (Bulgaria), Pavel To
manski (Polonia) și George 
Cosac (România).

Cîteva dintre meciurile juca
te miercuri, atît pe tabloul 
masculin, cît șl pe cel feminin, 
au reținut atenția. De remarcat 
eă toți capii de serii au obținut 
(relativ ușor) victoria, cu ex-

PERFORMANȚE VALOROASE
LA CONCURSUL ATLETIC

DE LA LAUSANNE
In concursul international de 

atletism de la Lausanne, ame
ricanul Edwin Moses a stabilit 
cea mai bună performanță mon
dială a anului in proba de 400 
m garduri, cu timpul de 47,38. 
Recordmanul marocan Said 
Aouita a câștigat cursa de o 
milă cu 3:51,86, campionul eu
ropean Werner Gunther (El
veția) s-a situat pe primul loc 
la aruncarea greutății cu 21,36 
m, iar venezueleanul William 
Wuyke a terminat învingățpr în 
proba de 800 m cu timpul de 
1:44,75. Alte rezultate : mascu
lin ; 100 m : Johnson (Canada) 
— 10,19 ; 110 m garduri : Ca
pstan (Franța) — 13,59 ; triplu- 
salt : Markov (Bulgaria) — 16,70 
m ; suliță : Taffelmayer (R. F 
Germania) — 83,48 m ; prăjină : 
Collet (Franța) — 5,80 m ;
3 000 m obstacole : Kariuki 
(Kenya) — 8:19,33 ; feminin : 
800 m : Claudette Groenendal 
(S.U.A.) 1:59,39 ; disc : Hilda 
Ramos (Cuba) — 63,14 m ; lun
gime : Carol Lewis (S.U.A.) — 
6.70 m ; îoo m : Evelyn Ashford 
(S.U.A.) - 11,14.

TURUL CICLIST AL ROMÂNIEI
(Urmare din pag. 1)

Vorwărts), O. Jentzsch si A. 
Hans. La cățărarea de la Pia
tra Fîntînele (km 40), Învingă
tor va fi H. Groger, secundat 
de N. Slaicov și J. Wiatr. Du
pă acest dificil punct de căță- 
rare, se desprinde H. Groger, 
care „plonjează* cu 70 km pe 
oră, avînd la km 50, unde ne 
oprim să cronometrăm, un a- 
vans de 40 sec.

In urma lui, plutonul se frag
mentează în grupuri mid. Stăm 
in urma caravanei, pentru a-1 
nota pe cel care nu mal pot 

.menține ritmul, ultimii fiind S.
Oprescu, F. Sandu, C. Dumi
trescu (toți de la IMGB), C. 
Paraschiv (România A) si A. 
ion (Șelecț. tineret). înaintea 
lor, cu drea 5 minute avans, 
pedalează un grup de zece a- 
lergători, printre care D. Scheu- 
nemann (ASK V^rivâriS), V. 
Pavel si V. Apostol (ambii Se
lect. tineret). După sprintul de 

, IA km 61 (PfunduJ Bîrgăului) 
revenim în țâța caravanei, .pen
tru a _ pota ordinea de trecere 
de aici : A. Vierilor, O. Jentzsch 
(S. C. Cottbus) sl S. Neagoe 
(România). La intrarea în co
muna Tureac (km 69), H. 
GrSger, plecat Solitar, va Spar
ge ăl va fi ajuns ăi depășit de 
grosul plutonului. în care rea-' 
junge după numai cîțiva km, fi
ind ajutat si de cel din față, în 
special cicliștii din R. D. Ger
mană, care; reduc viteza Notăm

cepția disputei Anton Radev — 
Orlando Florea, câștigată de 
primul In trei seturi (6—1, 2—6, 
6—3), ceilalți lnvlnglnd în cite 
două seturi : Itu — Garczynski 
(Polonia) 6—2, 6—2, Pollanov 
— Perez Murcia (Cuba) 6—1, 
6—0, A- Fopovici — Skrotky 
(R.D.G.) 5-0, 5-3, Janaklev 
(Bulgaria) — Nicolae 6—1, 7—6, 
Tomanski — B. Popoyld 7—6, 
6-X Dobro - Onilă 5-1, 5-1. 
Aăte rezultate : Grigoraș —
Mozes 2—6, 6—3, 6—X Moise — 
Fârcaș 6—1, 6—0, Chifes — 
Teujdea T—5, 3—6, 6—3, Rill 
(Cehoslovacia) — Stănilă 6—0, 
6—X Lacea — Hnatluc 6—X 
6—3, Daminan — Jessus (Cuba) 
3—6. 8—1. 6—0, Omer — Kron 
(R.D.G.) — 6—1, 6—0, Nițu — Po
nomarev (U.R.SJS.) 6—1, 6—0.

SI favoritele de pe tabloul 
fetelor au învins in primul tur: 
Mădălina Volnea — Mlhaela 
Rozor 6—4, 6—X Diane Sam un
gi — Rita Pichardo (Cuba) 6—X 
6—1, Elena Kislnka — Loreda- 
na Bujor 6—X 6—X Hana A- 
damkova — Laura Beldiman 
6—3, 6—3 (un med foarte fru
mos si disputat). Alte rezultate: 
Mădălina Spirache — Roxana 
Rădulescu 6—0, 6—X Gabriela 
Medveș — Speranța Mureșan 
6—X 8—4, Leona Laskova (Ce
hoslovacia) — Angela Kerek 
0—6, 6—1, 8—1, OtBia Pop — 
Felicia Mureșan 6—0, 6—1.

Joi au loc meciuri din tu
rul al doilea la simplu si încep 
jocurile de dublu.

‘ion GAVRILESCU

PENTATLONIȘTI! - LOCUL 3
LA CONCURSUL PRIETENIA!

Participlnd la .Concursul 
Prietenia*, care a avut toc in 
Ungaria, echipa de juniori a 
României s-a situat pe locul 
X dup* Ungaria *1 Polonia, *1 
înaintea formațiilor Bulgariei 
31 cehoslovaciei. Formația 
noastră a fost alcătuit* din: 
M. stolde, B. viadu șl I— Mosor. 
Cele mal bune comportări : 
C. Isae (călărie, scrimă), L. 
Mosor (Înot), M. Stolde (cros).

PRIMELE REZULTATE

ALE C.M. (f) DE VOLEI
PRAGA, 3 (Agerpres). — In 

diferite orașe din Cehoslovacia 
au început întrecerile Campio
natului Mondial feminin de vo
lei. Iată primele rezultate Înre
gistrate : Cuba — Brazilia 3—0 
(9, 9, 12) ; Peru — R.F. Ger
mania 3—0 (4, 4, 11) ; Bulgaria 
— Cehoslovacia 3—2 (14, 8, —11, 
—IX 4) ; R.P. Chineză — R.D 
Germană 3—1 (—12, 6, 10, 4) ; 
U.R.S.S. — Tunisia 3—0 (1, 2, 
1) ; S.U.A. — Italia 3—1 (7, —8, 
IX 10) ; Japonia — R.P.D. Co
reeană 3—1 (6, —13, 9, 8).

frumoasa primire din această 
comună, ai cărei locuitori au 
întâmpinat cu flori pe rutieri.

Un pluton numeros, în care 
sînt reprezentate toate echipe
le, se așterne pe fugă, fădnd 
inutilă orice încercare de eva
dare. Sosirea în această etapă 
are loc pe stadionul Progresul 
din Bistrița. Pe străzile înguste 
care duc spre stadion, cu multe 
viraje strînse, cicliștii nu pot 
să se angajeze în sprinturi. Așa 
că, la intrarea în stadion, unde 
numeroși spectatori au aplau- 

rutierilor, 
electri- 

generală, 
si repre- 

Nicolae 
în

dat în picioare sosirea 
asistăm la un sprint 
zant. Spre satisfacția 
în linia întîj se află 
zentantul nostru C. ______
(România B) care, ca si în 
cursa precedentă, a avut o com
portare remarcabilă. Dar el este 
vizibil jenat si scos de pe tur
nant* de alergătorul O. Jeni- 
zșch, pentru a favoriza astfel 
victoria în etapă a conaționa
lului său, H. Groger. Juriul de 
arbitri, împreună cu delegatul 
U.C.I., D. Godlewski, au ho- 
tărît declasarea sportivului 
respectiv. Iată clasamentul e- 
tapei : 1. H. Groger 2h 03:45 
(m.o. 41,200 km) 2. C. Nicolae,
3. O. Jentzsch, 4. H. Lempart 
(R.D.G.), 5. H. Gruhl, 6. O. Ce- 
Iea (România A), 7. N. Aldu- 
Iea (România B), 8. M. Aldu- 
lea (Selecț. Metalul) — toți în 
același timp. Următorii alergă
tori au sosit la o diferență de 
peste 6 min.

Jii
i
i

u riusnme Mcaaw WlLAKDtD - ELIMIN AI I
N-au trecut fără surpriză nici 

„optimile* campionatelor in
ternaționale de tenis ale S.U.A, 
came aontouă la Flushing Mea
dow. Tînănul jucător cehoslovac 
Miroslav Mecir l-a eliminat pe 
favoritul nr, 2 al probei mas- 
cuffîne, suedezul Mats Wilan- 
der, de care a dispus ou 6—X 
6—3, 6—3, 6—4. Ceteăad'to rezul
tate au fost scontate : > Becker •* i" 
Donnely 6 4, 6—3, 6—7, 8—4 ;

Astăzi se va desfășura etapa
a 5-a, pe ruta Bistrița (startul, 
lă ora 14,15) — Boolean (15,03, 
cu sprint intermediar) ■— Dej 
(15,37, cu sprint intermediar) — 
Gherla (15,54) — Cluj-Napoca 
(17). Etapa măsoară 118 km, are 
profil plat, pe un traseu com
plet asfaltat, cu sosirea pe Sta
dionul Municipal, în jurul orei 
17.

IN CAMPIONATELE
SOFIA. Prima' partidă dintre 

Mala Ciburdanldze șl Elena Ah- 
ranovskala, care-și dispută titlul 
mondial feminin de șah, s-a În
cheiat prin victoria actualei cam
pioane. După o desfășurare țftd- 
matfi, caracterizată șl prin acuta 
.criza de Bmp* a șalangerrt. 
Clburdanidze a dștlgat la muta
rea 40. Scorul este astfel 1—0 in 
favoarea deținătoarei titlului.

RIGA. In curs de desfășurare 
este șl meciul dintre marii ma
eștri sovietici Artur Iusupov țl 
Andrei Sokolov, finala turneului

Fatbal meridiane
CU CITE ECHIPE 

VOM PARTICIPA ANUL 
VIITOR IN CUPA U.E.FA ?

In Buletinul U.E.FA. a fost 
dat publicității un clasament al 
țărilor cu cele mal bune presta
ții in cupele europene din ulti
ma cinci ani. Astfel a fost sta
bilit, pe baza coeflclentelor rea
lizate. numărul echipelor din 
flecare țară care vor lua startul 
In ediția 1007—M a Cupei 
UJE.FA. Ca urmare. Italia, BJ. 
Germania șt U.R.S.S. vor lua 
startul in această competiție cu 
cite 4 formații. Cu trei echipe 
vor fi prezente Belgia, Spania, 
Scoția, Iugoslavia. Se pune insă 
Întrebarea dacă echipele engleze 
vor fl sau nu suspendate In con
tinuare din competițiile europene 
lntercluburi. O primă discuție In 
acest sens va avea loc la U 
septembrie, la Praga, organizată 
de U.E.F-A. Dacă, se va hotărî 
da Anglia să participe, ea va 
prezenta tot trei formații. In caz 
negativ (adică suspendarea tor »e 
va menține) atunci, In locul ce
lor trei reprezentante engleze, 
Portugalia, Austria și România, 
vor lua parte cu cite > echipe 
(In loc de două, cite ar rămlne 
dac* Angliei 1 se va ridica sus
pendarea). In continuare, cu cite 
două echipe mai stnt Suedia, 
Cehoslovacia, R. D. Germană, 
Franța, Elveția, Grecia, Ungaria, 
Olanda, Polonia șl Bulgaria. Res
tul țărilor vor rămlne cu cite o 
reprezentantă.

CAMPIONATE
IUGOSLAVIA, (et. 4). Spartak 

SuboUca — Sutjeska Nlksid 1—1,

43h
43h

0.

CLASAMENTELE GENE
RALE : individual — 1. D. Ma- 
tuszek (S.C. Cottbus) 14h 28:24, 
2. M. Prix (ASK Vorwărts) 14h 
28:34, 3. C. Jăger (R.D.G.) 14h 
28:38, 4. C. Neagoe (România 
A) 14h 28:39, 5. J. Trawny (S.C. 
Cottbus) Hh 28:57, 0. K. Oliver 
(R.D.G.) 14b 28:57, 7. C. Căru
țașii (România A) 14h 30 #2, 8. 
C. Nicolae. (România B) 14h 
32:52 ; echipe — 1. S.C. Cott
bus 43h 30:11, 2. RJJ. German» 
43h 31:32, 3. România A 
33 31, 4. ASK Vorwărts 
3« Sl, 5. Bulgaria 43h 46:08, 
România B «h 46:56, 7. Selec
ționata Metalul 43h 51:0«, 8. Po
lonia, 0. Selecționata Voința — 
același timp, 10. I.M.G. Bucu
rești 43h 55:11, 11. Selecționata
de tineret 44h 08:58, 12. Selec
ționata de tineret București 
45h 40:42.

Clasamentul sprinterilor : 1.
O. Jentzsch 46 p, 2. D. Matu- 
szek 34 p, 3. C. Nicolae 28 p,
4. S. Oprescu (IMGB) 25 p.

Clasamentul cățărătorilor : 1.
P. Petrov 44 p, 2. N. Staicov 
M p, 3. H. GrSger 12 p, 4. J. 
Wiatr 11 p.

Skoplje — Steaua Roșie Belgrad
1—0, Dinamo Vlnkovld — Rijeka
1—1. Partizan Belgrad — Celle

• Zenlta 2—1, Sarajevo — Dlnatao 
Zagreb 1—1, Velez Mostar — Ze-
leznlcear Sarajevo 4—2, Hajduk 
Split — Osijek 3—0, Nlș — Pris
tina 3—0, Titograd — Tuzla 2—1. 
Pe primele locuri : Skoplje S p, 
Nlș, Hajduk Split cu cite 5 p.

Au&tria Klagenfurt — Wiener Sportclub (2—2) : ju- 
echipament alb) „blocați" de portarul, gazdelor. 

Telefoto : A. P. AGERPRES

O fază, din meciul 
cătorii vienezi (in

se află echi-

i,
F.C. Sa-

Pe ultimele locuri 
pele penalizate la Începutul cam
pionatului. In prezent. situația 
penalizărilor cu puncte In mi
nus este următoarea: Titograd, 
Nlksld «I Steaua Roșie cu cite 
1, Rijeka și Zenlța cu cite _ 3, 
Zeleznlcear Sarajevo șl 
rajevo cu cite 4.

PORTUGALIA (et. 2). 
ros — Belenenses 0—2, 
Funchal 2—0, Rlo Ave 
ting Lisabona 2—2, Guimaraes — 
F.C. Porto 2—2, Benfica — Var- 
zlm 2—0, Coimbra — Portimonen
se 1—0, Farense — Boavlsta 1—1, 
Chaves — Braga 0—2. Pe primul

Salguei- 
Alvas — 
— Spor-

• TELEX • TELEX • TELEX • TELEX •
HANDBAL • Intr-un meci 

pentru .Cupa Dunării- la hand
bal feminin, echipa B.C. EpltOk 
(Ungaria) a întrecut, pe teren 
propriu, cu scorul de 37—2# 
(13—12), formația cehoslovacă 
T. t Gotwaldov.

HOCHEI PE GHEAȚA • Loca
litatea poloneză Nowy Târg a 
găzduit meciul internațional a- 
mlcal dintre selecționata de tine
ret a Poloniei și echipa de ju
niori a Cehoslovaciei. Gazdele au 
obținut victoria la limită cu 3—2 
(1—0; 2—1; 0—0). „La Riga, in 
cadrul tradiționalei competiții 
dotate cu .Cupa Sovletskl Sport*, 
echipa Aripile Sovietelor Mosco
va a : întrecut cu 5—1 .(4—0; 0—2; 
I—0) formația cehoslovacă V.S.J. 
Kosice. Intr-un alt Joc, echipa 
Torpedo Gorki, a dispus eu 8—6 
(3—0; 2—0; 1—6) de formația fin
landeză Esset Poori.

ÎNOT • In cadrul campiona
telor Elveției, Stefan Volery (al 
cincilea -la C.M. de la Madrid) 
s-a Impus, cu 22,80, pe distanța 
de 50 m. In fața proaspătului 
vice-campion mondial Dano Hal- 
san — 23,05.

MOTO • La Bmo s-au desfă-

U IIMIll. Dl UlIÎIMl
Plinii C.L Dl BASMIT

Reprezentativa feminină da 
baschet a României la parte, da 
mîine pină duminică. In orașul 

■ Wdppertal (R.F. Germania) la 
turneul de calificare pentru 
Campionatul European de anul 
viitor (luna septembrie, In Spa
nia). Echipa țării noastre își va 
disputa unul din primele două 
locuri, care aduc calificarea, in 
compania selecționatelor Ceho
slovaciei, Elveției si R.F. 
mania.

Lotul român este alcătuit 
Magdalena Jerebie, Paula 
săilă (Universitatea Cluj-Napo
ca), Elena-Filip, Elena Vasilo 
(Voința București), Mălina Ma- 
rinache, Romela Cristea, Ma
riana Bădinici (Olimpia Bucu
rești), Luminița Măringuț, Cor
nelia Stochiță (Progresul Bucu
rești), Carmen Moldoveanu (Po
litehnica București). Antrenori > 
M. Strugaru și Al. Moise ; me
dic : dr. Martha Baroga.

Ger-

din : 
Ml-

loc : Belenenses 4 p ; pe ultime
le : 15—16. Portimonense și Cha
ves cu cite 8p. I

ANGLIA (primele , meciuri; din 
et. 4). Arsenal — Sheffield Wed
nesday 2—0, Charlton — Wimble
don 0—1. Chelsea — Coventry 
0—0, Everton . — Oxford 3—1, 
Southampton — Tottenham 2—0. 
West Ham — Nottingham 1—2.

R. F. GERMANIA (primele 
joctlrl din et. 4). F.C. Koln —■ 
Leverkusen 1—4, Ddsseldorf — 
Mannheim 2—0, Dortmund — 
Homburg 3—0, Schalke — Uer- 
dlngen 2—1, Monchengladbach —

Bremen 1—2, Hamburger S.V. — 
Frankfurt 2—0.

• In Cupă o nouă echipă din 
prima ligă a fost eliminată 1 
F.C. Kaiserslautern. Ea a fost În
vinsă de echipa de amatori Rem
scheid cu 3—0 1!

ARGENTINA (et. 8). Cîteva 
rezultate : Racing Cordoba — 
Boca Juniors 1—0 ! Temperley — 
Independiente 0—0, Argentinos 
Juniors — Newell’s Old Boys 
0—2 1 San Lorenzo — River 
Plate 1—1 Gimnasia — Estudian- 
tes 2—1. Pe primele locuri: De- 
portivo si Independiente cu cite 
11 p ; pe intimele : 10. Racing 
Cordoba 4 p, 20. Temperley 3 p.

• , șurat întrecerile unui concurs din 
cadrul Campionatului European 
de motociclism viteză. In cea mal 
disputată cursă, la clasa 500 cmc, 
victoria a revenit vest-germanu- 
lul Manfred Fischer, care a rea
lizat o medie orari record de 
173,283 km. La clasa 125 cmc, pe 
primul loo s-a situat elvețianul 
Thierry Feauz, Iar la 250 cmc a 
dștlgat sportivul austriac Hans 
Lindner.

RUGBY • In cadrul turneului 
pe care-1 întreprinde In Noua 
Zeelaudă, echipa Australiei a 

. susținut ultimul meci înaintea 
partldel-test în care va întîlnl 
reprezentativa -All Blacks*; dls- 
punind de formația Thames ; Val
ley cu 31—7.

TriatLON • Concursul Inter
național de la Biwa-Ko (Japonfh) 
a revenit sportivului american 
Mark Allen, cii timpul total de 
Oh 58.-28. Concurența au avdt de 
Înotat 3.2 km, au parcurs pe bi
cicletă 161 km șl au alergat 32 
km.

VOLEI • La Cesena, în med 
amical (m) : Bulgaria — Ceho
slovacia 3—1; Argentina — Ita
lia 3—2.


