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Stela Pura, bronz la 400 metri liber, cu record national
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însuflețită 
cuvîntare
NICOLAE 
Congresul 
educației 
turii 
programatic care va sta la baza 
întregii activități politice, ideo
logice și cultural-educative de 
formare a omului nou, construc
tor conștient și devotat al so
cialismului și comunismului in 
scumpa noastră patrie, și miș
carea sportivă este implicată în 
marele front ideologic. în re
centa cuvîntare de la Congres, 
secretarul general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
sublinia: „Așa cum am mai
menționat, să pornim întotdea
una de la faptul că activitatea 
politico-educativă, de formare a 
omului nou, constructor conști
ent al socialismului, să devină 
un factor determinant al întregii 
activități în înfăptuirea obiec
tivelor de dezvoltare a patriei 
noastre".

Componentă a procesului de 
educare comunistă a tineretu
lui. activitatea de educație fi
zică si sport a primit 
documentele Congresului 
ducației politice 
socialiste noi 
tante răspunderi 
gătirea la cei mai 
a sportivilor de performantă, 
în vederea reprezentării cu

magistrala 
tovarășului 

CEAUȘESCU 
al 

politice 
socialiste,

la 
al 

cul-
III-lea 

și 
document

prin 
e- 

și culturii 
și impor- 
pentru pre- 
înalt nivel

1 Vineri 21 august 1987 I
hi lumina documentelor Congresului al lli-lea

educației politice șl culturii socialiste

MUNCA POLITICO-EDUCATIVĂ,
TEMELIE TRAINICA

A ÎNALTEI PERFORMANȚE
cinste a României la marile în
treceri internaționale si în spe
cial la Jocurile Olimpice. Pro
gramul privind dezvoltarea ac
tivității de educație fizică si 
sport pe perioada 1986—1990, 
măsurile si acțiunile, normele 
si cerințele referitoare la or
ganizarea si desfășurarea pro
cesului de pregătire a sporti
vilor din loturile naționale si 
olimpice, prevăd clar direcțiile 
si mijloacele corespunzătoare 
de desfășurare a activității de 
educație politico-ideologică si 
cultural-educativă a sportivilor.

Recentele Jocuri Mondiale 
Universitare de la Zagreb — ca 
să luăm un exemplu mai apro
piat — la care sportivii tării 
noastre au obținut 43 de me
dalii. dintre care 21 de aur. au 
fost un examen greu, trecut cu 
bine. Natația feminină româ
nească, în frunte cu Noemi 
Lung, a întrerupt tradiția unor 
școli vestite de natație. adu- 
cînd 11 medalii dintre care 7 
de aur! „Flotila de aur“ (caiac- 
canoe. canotaj), atletismul, m 
frunte cu Paula Ivan (dublă 
medaliată cu aur), au îmbogă
țit salba de medalii a delegației 
sportivilor români la J.M.U. Ca 
să ne menținem în actualitatea 
succeselor de mare prestigiu, 
este locul să amintim strălu
citorul succes al scrimei noas-

tre feminine la Lausanne, unde 
floretista Elisabeta Tufan. in- 
trînd în defileul unei finale 
valoroase cu sportive din Uni
unea Sovietică. R. P. Chineză, 
R.F.G., Italia. Ungaria ș.a.. a 
ieșit victorioasă într-o manieră 
de mare campioană mondială. 
Izbînda lui Tufan a dat aripi si 
echipei de floretă, care, printr-o 
mobilizare exemplară, printr-o 
dăruire totală, a obținut argintul 
în cea mai mare competiție a 
anului. De asemenea, la C.M. 
de juniori de la Havana, Mi
hai Leu si Francisc Vaștag au 
adus boxului nostru două tit
luri mondiale. Aceste reușite 
de prestigiu sînt dătătoare de 
speranțe în activitatea viitoare 
a acestui sport.

Un alt succes care se deta
șează si confirmă școala gim
nasticii 
obtinut 
colegele

STRASBOURG, 20 (prin tele
fon de la trimisul nostru spe
cial). înotătoarele române conti
nuă să se mențină în rîndul pro
tagonistelor C.E. din Franța. 
Salba medaliilor cucerite pină 
acum s-a îmbogățit cu încă 
una de bronz, joi, în ziua a 
treia a marii competiții, a- 
jungînd astfel la un total de 
cinci, dintre care una de aur, 
una de argint și trei de bronz. 
Performera delegației noastre 
a fost de astă-dată Stela Pura, 
într-o entuziasmantă cursă de 400 
metri liber, urmărită de tri
bunele pline cu același interes 
ca o probă de sprint. Cele 
două reprezentante ale noastre 
în finală, Stela Pura și Noemi 
Lung, au înotat cu deosebită 
ambiție, ținînd ritmul marilor 
campioane din R.D. Germană. 
Iar dacă în finală acestea din 
urmă au înregistrat cele mai 
bune rezultate (Heike Friedrich 
4:06,39 — rec. european, Astrid 
Strauss — 4:07,71), noi am 
avut satisfacția de a fi asistat 
la o luptă epuizantă pentru 
o medalie între două ti
nere din Maramureș, luptă 
ce s-a decis grație unei singure 
zecimi de secundă în favoarea 
Stelei — 4:09,65 — rec. națio
nal, față de 4:09,75 — cit a 
obținut Noemi, care coboară 
prima oară sub 4:10. Urcînd 
pe treapta a treia a podiumu
lui, tînăra de 16 ani de la 
C.S.M.Ș. Baia Mare și-a luat 
o frumoasă revanșă după ra
tarea de la 200 metri liber.

La 4 X 100 metri liber, Ta
mara Costache, Livia Copariu, 
Stela Pura, Luminița Dobrescu 
au corectat în serii recordul 
național — 3:48,74, pentru ca 
în finală să se situeze pe po
ziția a cincea, Cu- 3:49,33. (A 
cîștigat R.D.G. în 3:42,58). La 
100 metri spate, Anca Pă- 
trășcoiu a concurat evident 
sub posibilități, sosind abia a 
opta, în 1:03,80 (1. Krisztin
Otto din R.D.G. 1:01,86), iar 
Andreea Sighiarto s-a situat 
pe poziția a doua în finala B 
— 1:05,17.

în principalul turneu al 
sportului cu mingea pe apă, 
cel al grupei A masculine, joi 
a fost zi de pauză. Aceasta, du
pă 4 runde, sub semnul previ
zibilului, primele trei clasate în 

momentul de față, respectînd 
fidel ordinea de pe podiumul 
precedentei întreceri continen
tale: U.R.S.S. 8 p. Iugoslavia 
7 p, R.F.G. 6 p. Urmează Ita
lia, cu 5 p. apoi, trei echipe 
cu cîte două puncte, despărți
te la golaveraj: Spania 31—34, 
Ungaria 31—35, România 
27—35. Pe ultimul loc se află 
Bulgaria, fără nici un punct. 
E limpede, pentru 
noștri, reveniți după 
în plutonul fruntaș, 
de a mai urca cîteva 
ierarhia continentală 
împlini în viitoarele trei parti-

jucătorii 
Sofia ’85 
speranța 

trepte în 
se poate

Geo RAEȚCHI

(Continuare In pag a 4-a)
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românesti este acela 
de Daniela Siiivas si 

ei la Campionatele

Elena DOBINCA

(Continuare in pag 2-3)

REZULTATE TEHNICE: 100 m 
FLUTURE (M): 1. Andrew Jame
son (M. Britanic) 53,62, 2. Gross 
(R.F.G.) 53,76 3. Nielsen. (Dane
marca) 54.08 ; 400 m LIBER (M) :
1. Tamas Tarnyi (Ungaria) 4:15,42
— record mondial. 2. Szabo (Un
garia) 4:18,30, 3. Kuhl (R.D.G.) 
4:18,62; 4X200 m LIBER (M):
R.F.G. 7:13,10 —
2. R.D.G. 7:14,27,
200 m BRAS (F) 
(R.D.G.) 2:27 49,

1. 
record mondial 

3. Suedia 7:21,31; 
: 1. Silke Horner
2. Ingrid Lem- 

pereur (Belgia) 2:29,79, 3. Svetla
na Kuzmina (U.R.S.S.) 2:29.88;

INOT SINCRONIZAT, solo: 1. Mu
riel Hermine (Franța) 188,700 p, 2. 
Alexandre ' Worisch (Austria) 
182,467 p 3 Karin Singer (Elve
ția) 179,067 p: TRAMBULINA (F) : 
1. Elena Miroșina (U.R.S.S.) 427,05 
p, 2. Angelia stasiulevlci (U.R.S.S.) 
401,70 p, 3. Kamilla Gatnme (Nor
vegia) 378.28 p

POLO (M): grupa A: Italia —
Iugoslavia 7—7. R.F.G. — Unga
ria 10—8. U.R.S.S. — România 
13—7; grupa C: Austria — Malta 
8—8, Cehoslovacia — Elveția 14—3.

ÎNCĂ TREI ECHIPAJE ROMÂNEȘTI CALIFICATE
ÎN SEMIFINALELE C.M. DE CAIAC-CANOE

A ÎNCEPUT A 30-a EDIȚIE 
A DIVIZIEI A LA HANDBAL [f]

Ieri au început jocurile celui 
de-al 30-lea campionat al Di
viziei A la handbal feminin. 
S-au detașat în primul rînd 
victoriile obținute de Rulmen
tul și Chimistul în deplasare șl 
rezultatul de egalitate, înregis
trat la Ploiești. Amănunte de 
la partidele primei etape :

RAPID — CONFECȚIA 25— 
20 (13—9). Disputat în Sala 
Sporturilor din Buzău, meciul 
dintre cele două formații bucu- 
reștene a satisfăcut exigența 
unui public numeros, prezent 
în premieră la o partidă de 
Divizia A. Rapidistele au în
ceput meciul în forță și con
duceau cu 7—4 în minutul 15. 
Treptat, handbalistele de la 
Confecția au echilibrat jocul, 
au egalat — 8—8 (min. 24) —, 
pentru ca sfîrșitul reprizei să 
aparțină din nou giuleștencelor, 
care s-au detașat la patru go

Riujbîjșiii juniori și au încheiat pregătirile

OPTIMISM ROBUST ÎNAINTEA

„TURNEULUI
Cu trei zile înaintea plecării 

la Zwickau (R.D. Germană), lo
cul de desfășurare a actualei e- 
diții a competiției internațio
nale de rugby rezervată ju
niorilor, „Turneul Prietenia", 
pregătirile lotului reprezenta
tiv al României sînt practic 
încheiate. Antrenorii coordo
natori, profesorii Petre Ianu- 
sicvici și Vasile Constantin, 
au supus lotul, joi după-amiază, 
unui ultim test, în compania 
divizionarei A, Sportul Stu- 

luri, diferență care avea să se 
mărească după pauză. „Gazde
le" au cîștigat pe merit. Mar
catoare : Doiciu 7, Dobre 6, 
Oprea 5, Lefter 2, Ignat 2, Oa- 
nea, Stanciu și Ivan pentru 
Rapid, respectiv S. Arvatu 5, 
Preoțescu 5, Grigoraș 3, Popes
cu 2, G. Constantinescu 2, Hă- 
vîrneanu, Nuțu și Panait. Au 
arbitrat bucureștenil T. Cure- 
lea și A. Dumitrescu. (D. SOA
RE — coresp.).

OȚELUL GALAȚI — HI
DROTEHNICA CONSTANȚA 
16—18 (11—7). în ciuda în-
frîngerii, tinerele handbaliste 
gălățence au debutat promiță
tor în prima divizie. Ele con
duceau cu 8—3 în minutul 20 și 
cu 13—8 în minutul 37. Mai ex
perimentate, constănțencele au

(Continuare în pag. 2-3)

PRIETENIA“
dențesc (după ce, anterior, 
mai fuseseră susținute alte 
două partide de verificare, cu 
Sportul Studențesc și cu Rapid, 
altă divizionară A).

A fost, realmente, cea mai 
edificatoare repetiție generală 
a „tricolorilor" juniori; un 
meci-test, fără menajamente

Tiberiu STAMA

(Continuare In pag. 2—3)

DUISBURG, 20 (prin telefon 
de la trimisul nostru special). 
Joi, Campionatele Mondiale de 
caiac-canoe au continuat cu în
trecerile eliminatorii din serii, 
în probele de caiac 500 m (băieți 
și fete). Concursul.a început cu 
o întîrziere de un ceas, întru- 
cît, dimineața, la ora startului, 
pista de apă de Ia Wedau era 
acoperită cu o pînză de ceață 
densă, care făcea imposibilă vi
zibilitatea normală.

în 3 din cele 5 probe dispu
tate, reprezentanții noștri, cla- 
sîndu-se pe unul din primele 3 
locuri, și-au asigurat dreptul 
de a trage în semifinale, alte 
două echipaje urmînd să mai 
forțeze o dată șansa, în reca

BRAȘOV; HANDBALUL, BASCHETUL ȘI VOLEIUL, 
ÎN ÎNTRECERE CU SPORTURILE DE IARNĂ !
Din județul Brașov (profilat 

în principal pe sporturile de 
Iarnă), mai precis din orașul 
Făgăraș au pornit spre marea 
performanță handbaliști de re
nume ca Olimpiu Nodea, Vir
gil Hnat și Cezar Nica — mul
tipli campioni mondiali, cîști- 
gători â nenumărate titluri na
ționale cu echipele lor de club 
(Steaua și Dinamo), Tudor Roș
ea — campion mondial univer
sitar la ultima ediție, desfășu
rată în țara noastră, Laurica 
Lunca, Mariana Tircă, Nicolae 
Țiței — jucător și șlefuitor de 
talente etc. Doar această sim
plă enumerare ne arată că 
Brașovul a avut întotdeauna un 
handbal de bun nivel, că dis
pune șl la această oră de for
mații redutabile în prima di
vizie a țării. Echipa feminină 

lificări. Astfel, la caiac sim
plu fete, campioana olimpică 
și deținătoarea medaliei de 
bronz la ultima ediție a „mon
dialelor", Tecla Borcănea, a o- 
cupat locul III (timp, 2:00,12) 
într-o cursă superbă, cu depar
tajări minime, cîștigată de 
campioana mondială Vania Gne- 
seva (Bulgaria), cu 1:59,59. Pe 
poziția a doua, daneza Ivonne 
Knudsen (2:00,1). La caiacul de 
doi (băieți), campionii lumii 
Daniel Stoian și Ăngelin Velea 
și-au onorat cartea de vizită, 
ieșind învingători în seria a 
IV-a (1:36,53), înaintea Suediei 
(1:36,79) și Bulgariei (1:37,62). 
Ceilalți capi de serii: Franța 
(1:37,72), R.F. Germania (1:35.69)

Rulmentul se află de mai mulți 
ani printre protagonistele cam
pionatului nostru intern. Mun
ca pasionată a antrenorilor Re
mus Drăgănescu și Mircea 
Bucă dă roade, multe dintre 
elevele lor fiind selecționate în 
loturile naționale: Rodica Ma
rian, Cristina Tache și Anca 
Căpraru (prima reprezentativă), 
Manuela Die (tineret), Nicoletâ 
Boriceanu, Adina Ion și Moni
ca Farlin (junioare).

Nici băieții nu s-au lăsat 
mai prejos. Echipa Dinamo s-a 
aflat mereu în apropierea 
fruntașelor clasamentului pri
mei noastre divizii. Plecat de 
pe aceste meleaguri spre marea 
performanță, Cezar Nica a re
venit acasă și, de cîțiva ani, 
împreună cu un alt reputat 
fost handbalist, Ion Donca, se 

și Noua Zeelandă (1:33,74). La 
caiac 4 băieți, Daniel Stoian, 
Angelin Velea, Ionel Lețcaie și 
Viorel Polocoșer, fără să for
țeze, și-au asigurat calificarea, 
situîndu-se pe poziția a treia 
(1:27,22), în urma R.F. Germa
niei (1:25,92) și R.D. Germane 
(1:27,19).

Ocupînd locurile 5, la caiac 
simplu băieți, și, respectiv, 4, in 
proba de caiac dublu fete, Io
nel Lețcaie și Marina Ciucur, 
împreună cu Luminița Muntea- 
nu, vor ataca, așa cum spu
neam, recalificările, avînd po
sibilitatea să-și dovedească cla
sa lor certă, demonstrată In a- 
tîtea prilejuri.

Vasile TOFAN

ocupă de pregătirea handbaliș- 
tilor de la Dinamo Brașov. E- 
chipa luptă de multe ori de 
la egal la egal cu fruntașele 
clasamentului. Steaua și Dina
mo București, Minaur Baia Ma
re sau Politehnica Timișoara și 
se poate mîndri chiar cu vic
torii la unele dintre ele. Băie
ții sînt talentați, disciplinați, 
iar selecționerii reprezentative
lor noastre au apelat deseori la 
serviciile lor. Tudor Roșea și 
Sorin Donca — fiul antrenoru
lui, fac parte din lotul A, Ti
tus Donosa — tineret, iar Lu
cian Fielk și Vasile Sajencv —• 
la juniori. Nu putem încheia

Paul IOVAN

(Continuare In pag. 2—3)



*,Cupa României** la tir cu arcul „Cupa Voința" ta ciclism

NOU RECORD REPUBLICAN LA MASCULIN
RĂDĂUȚI, 20 (prin telefon), 

întrecerile din cadrul „Cupei 
României" la tir cu arcul au 
continuat pe poligonul „23 Au
gust" din localitate cu desfășu
rarea optimilor si sferturilor de 
finală. în aceste două faze ale 
competiției, pe o vreme priel
nică, s-a obținut un nou re
cord republican masculin în 
sistem grand FITA și s-au 
realizat, mai ales la feminin, 
alte cîteva rezultate valoroase.

Seria optimilor a început cu 
trageri de la cea mai lungă 
distanță (90 m M, 70 F) la cea 
mai scurtă (30 m M+F) și la 
ea au participat 19 senioare și

24 de seniori, urmînd ca pentru 
sferturi să rămînă în- concurs 
doar primii 18 sportivi. In 
prim-planul întrecerii, la mas
culin, maestrul sportului Vic
tor Stănescu (Petrolul Ploiești), 
care a reușit 318 p, punctaj ce 
reprezintă un nou record na
țional (v.r. 312 p ii aparținea): 
în urma lui, doi tîrgmureșeni: 
Iosif Szatmari (Sănătatea) cu 
305 p și Alexandru Kiss (Vo
ința) cu 303 p. La feminin, din 
nou, luptă strînsă pentru pri
mul loc între multipla noastră 
campioană și recordmană Au
rora Chin-Matei (Steaua Bucu
rești) și mai tînăra ei adversa-

MUNCA POLITICO EDUCATIVA
(Urmare din oog U

printr-o 
a 

scumpei noas- 
inalte de nu
ce! mai înalt

reușite se a- 
cu succesul 

Europei.

Europene de la Moscova, unde 
valoroasa sportivă 
comportare de excepție 
făcut ca drapelul 
tre patrii să se 
meroase ori ne 
catarg.

La aceste mari 
daugă fotbalul.
Stelei în Supercupa 
halterele la C.E. si C.M. de ju
niori. tenisul de masă la C.E. 
de juniori, precum si alte re
zultate de prestigiu. Se cuvine 
menționată contribuția tot mai 
valoroasă, mai competentă a ca
drelor 
a medicilor, psihologilor 
cetătorilor-metodisti. tot 
implicați i 
educativ 
noastere < 
cesul de 
științifice, 
calitate muncii 
astfel înscrierea 
cerințelor .actuale pentru reali
zarea marilor performante eu
ropene. mondiale si olimpice.

Desigur, izbînzî de prestigiu 
ale sportivilor noștri vor 
fi nînă la finele anului 
exemplele de mai sus sînt 
fieatoare «i dau substanță 
cesului de nresătire tot 
Științific a sportivilor pentru 
înalta performantă. în care 
latura educativ-formativă ocupă 
un loc important.

Efectele activității 
educative din cadrul 
naționale si olimpice 
sesc în rezultatele de 
obținute în arena 
nală. dînd faimă 
celor ce Ie înfăptuiesc.

„Tn această perioadă s-a ac
ționat cu metode si mijloace 
variate nenfrti pregătirea noii- 
lico-idcoloeică a sportivilor 
pentru crearea unui climat să
nătos de muncă sl pregătire, 
propice obținerii marii perfor
mante' — ne spune nrof. Ion 
Dinuiesru. directorul Centrului 
republican de pregătire a iotu
rilor nn+innale

Tnvățămintu) politic organi
zat si desfășurat cu regulari
tate pe teme ca: Partidul Co
munist Român centrul vital al 
națiunii, organizatorul si con
ducătorul întregii activități : 
Cuvintarea tovarășului Nicolae 
Ccaușescu la Adunarea solemnă 
consacrată aniversării a 65 de 
ani de la crearea Uniunii Ti
neretului Comunist si a 30 de 
ani de la înființarea U.A.S.C.R.. 
precum și alte teme izvorîtc 
din documentele Congresului al 
XHI-lea al partidului au com
pletat tematica pregătirii poli
tice a sportivilor din loturile 
olimpice si naționale.

tehnice a antrenorilor, 
cer- 
mai 

în procesul instructiv- 
de informare, de cu- 
si de aplicare în nro- 
Dregătire a noutăților 

imnrimînd o nouă 
si determin'r.d 
în parametrii

mai 
dar 

edi- 
pro-
mai

politico- 
loturilor 

se regă- 
nrestieiu

internatio- 
■u cutezanță

Contactul nemijlocit al lotu
rilor cu sectoarele direct pro
ductive. eu viata si activitatea 
uzinelor, Întâlniri cu făuri
torii de bunuri materiale si spi
rituale ale localităților in care 
își desfășoară activitatea de 
pregătire, audierea unor expu
neri făcute de activiști de 
partid si de stat, de oameni de 
știinfă, artă si literatură au 
contribuit la lărgirea orizontu
lui de cunoaștere despre viață, 
despre societate, despre făuri
rea vieții noi, libere si pros
pere in patria noastră.

Alături de aceste forme, tre
buie să evidențiem, in mod 
deosebit, volumul si calitatea 
lecțiilor de antrenament, dome
niu cu multiple valențe educa
ționale, care la majoritatea lo
turilor se desfășoară la para
metrii proiectat!, determinînd o 
comportare corespunzătoare a 
sportivilor atît in pregătire, cît 
si în activitatea socială. în fa- 
m-lie. Se constată, din acest 
punct de vedere, o relație di
rectă între seriozitatea si in
tensitatea muncii din cadru! 
procesului de instruire starea 
disciplinară a eomponentilor 
loturilor și rezultatele obți
nute. A fost asigurat cadrul 
organizatoric pentru buna des- 

activităli 
cultural- 

periodic", 
forum al

fășurare a acestor 
politieo-ideologiee si 
educative care an loc

Acum, cînd marele 
educației politice și culturii so
cialiste și-a închis lucrările, ne 
stăruie în minte prețioasele în
demnuri și orientări pentru 
munca noastră viitoare. Așa 
cum sublinia tovarășa aca
demician doctor inginer 
ELENA CEAUSESCU, in cu- 
vîntarda la încheierea lucrări
lor Congresului. „Eficiența mun
cii politico-educative nu poate 
fi judecată și apreciată în a- 
fara rezultatelor concrete ob
ținute în producția materială 
si spirituală... Activitatea po- 
lîtico-educativă trebuie să duca 
Ia creșterea nivelului de conști
ință și responsabilitate al fie
cărui om al muncii, a! fiecărui 
colectiv".

Aceste idei-directive. vor sta 
la temelia muncii politico-edu
cative a întregului nostru tine
ret sportiv, a întregii activități 
în domeniul educației fizice șiîn domeniul 
sportului.

ră Diana Nicolaescu (Olimpia 
București), ambele cu 312 p; 
le-au urmat trei rădăuțence: 
Gabriela Cosovan, Marina Prc- 
lipceanu — amîndouă cu 290 p 
și Mariana Axane cu 279 p.

Sferturile de finală, în care 
seria de trageri a început cu 
distanța cea mai scurtă, au con
semnat aceeași dirză dispută la 
senioare, cu aceleași protago
niste, plus Angela Ștefan (Mi
nerul Aninoasa), ordinea pri
melor șase in clasament rămî- 
nînd aproape cea din optimi. 
Este mai mult ca sigur că în
tre aceste arcașe se va da lup
ta pentru primul loc. La mas
culin, celor de mai sus li s-au 
adăugat Ion Călin (Voința Sa- 
tu Mare) cu 307 p și Sandor 
Laszlo (Voința Tg. Mureș) cu 
303 p, care, de altfel, s-au și 
instalat pe primele două locuri 
ale clasamentului. Este, jnsă, 
posibil ca sătmărenii Mircea 
Fîrdea și Victor Weszelovscbi 
(Voința) plus ieșeanul Puiu 
Ciubotaru (C.S.M.), în semifi
nala de mîine, la care partici
pă primii 12 clasați să-și spu
nă si ei cuvîntul. Vom vedea.

loan NOVAC

DIVIZIA A LA
(Urmare din pag 1)

echilibrat jocul ți au ciștigat 
in final meritat. Au înscris : 
Antoncanu 7, Oprea 4, Ungu- 
reanu 2, Stan, Ivan și Stoica 
pentru gazde, respectiv Caza- 
cu 8, Piriianu 3, E. Carapetru 
2, Cămui 2, Motoșcă, Mihăiles- 
cu și Constantin. Arbitri : R. 
Iamandi — Tr. Ene (Buzău). 
(T. SIRIOPOL — coresp.).

C.S.M. INDEPENDENȚA SI
BIU — CHIMISTUL RM. VIL- 
CEA 13—15 (6—11). Jocul a în
ceput în nota de superioritate a 
sibiencelor, dar experiența mult 
mai mare a vîlcencelor și-a 
spus cuvîntul. Spre sfîrșitul 
partidei gazdele au avut o pu
ternică revenire, insuficientă 
însă pentru a răsturna un scor 
meritat. Au înscris : Pașliu 7. 
Ciontea 2, St roi a 2, Bota șj 
Molianu pentru sibience, res
pectiv 
ju 3, 
ncscu.
— R.

Au înscris : 
St roi a 2, 

pentru sibience,
Toriik 4, Romele 4, Blo- 
Pestrea 2, Petre și Pău-
Au condus : Tr.'Apostol 
Mahler, din Brașov. (M. 

VERZESCU — coresp.).

DOROBANȚUL PLOIEȘTI 
— ȘTIINȚA BAC AU 21—21 
(9—12). Peste . 2 000 de specta
tori prezenți în Sala „Victoria" 
au asistat la un meci de un 
foarte bun nivel tehnic și spec
tacular, în care campioanele 
au jucat cu multă ambiție pen-

ÎNVINGĂTOR, E. RAMM (A.S.K. Berlin)
PLOIEȘTI, 20 (prin telefon). 

Ultima etapă a cursei cicliste 
internaționale „Cupa Voința" 
s-a desfășurat pe ruta Ploiești 
— Tîrgoviște — Pucioasa — 
Moroieni — Sinaia — Ploiești 
(160 km). După darea startu
lui, prima acțiune notabilă a 
etapei am înregistrat-o cu circa 
15 km înainte de Tîrgoviște, 
cînd s-au desprins M. Romăș- 
canu, Gh. Florea (ambii de ia 
Dinamo), C. Dumitrache (Meta
lul Plopeni), V. Gocan (Voința 
Cluj-Napoca), Al. Ion (Steaua), 
F. Schonherr, H. Bcrnutz 
(A.S.K. Berlin) și W. Matuszo- 
zak (Start Varșovia) care la 
trecerea prin Tîrgoviște aveau 
2 minute avans. Sprintul de 
aici a fost adjudecat de Ma- 
tuszozak, urmat de Al. Ion 
și H. Bernutz; spre Pucioasa, 
fugarii nu au maj colaborat 
Ia trenă, astfel că imediat 
după sprintul de la Pucioasa 
(in care ordinea de trecere a 
fost: Matuszozak, AI. Ion și 
V. Gocan) ei au fost prinși. 
De la Fieni pînă la Moroieni 
nu s-a semnalat nimic 
bit. lungul urcuș al 
chiosului. spre Sinaia, 
plutonul să se înșiruie.

deose- 
Pădu- 
făcînd 

La că-

HANDBAL [f]
tru obținerea victoriei, dar 
gazdele, cu Elena Mocanu-Bar- 
bu în vervă deosebită, au evo
luat la înălțimea prestigiosului 
lor adversar. In ultimul minut, 
la scorul de 21—21, gazdele au 
avut mingea, au înscris, dar 
golul nu a fost validat, corect, 
fiind marcat după terminarea 
timpului regulamentar de joc. 
Au marcat : Mocanu-Barbn 
9, Curca 6, Cr. Anton 3, State, 
Keler, Dimcescu-Barzu pen
tru gazde, respectiv Tîrcă 7, 
Cervenciuc 4, Danilof 3, Ciu- 
boiaru 3, Popa 2, Lunca și Pe- 
trea. Au arbitrat bucureștenli 
Tr. Popescu ți S. Marghescu. 
(O. BALTEANU - coresp).

TEROM IAȘI - RULMEN
TUL BRAȘOV 21—24 (9—12).

CONSTRUCTORUL TIMI
ȘOARA — MUREȘUL ELEC- 
TROMUREȘ TG. MUREȘ 18—23 
(7—9). Constructorul a început 
bine meciul în primele minute, 
dar ratările, inclusiv 8 arun
cări de la 7 m, au contribuit 
la pierderea partidei. Au îns
cris : PălicI 5, Stancov 4, Gur- 
gu 4, Oncu 3, Trucă 1, Ncu- 
ror 1 (Constructorul), respectiv 
Mafiei 6, Moszi 6, Bărbat 3, 
Biro 2, Mușat 2, Pardi 2, Kos
ma 2. Au arbitrat : Gh. Șan- 
dor (Oradea) și N. Iancu. (Bu
zău). (C. CREȚU — coresp ).

SUB REFLECTOR, JOCURILE SPORTIVE
(Urmare din pag I)

aceste succinte aprecieri la a- 
dresa handbalului fără a arăta 
că la succesele sale o contri
buție substanțială și-o aduce

AVANTAJE DEOSEBIT DE MARI I

I

23/UJGUSF 708?
Tragere multiplă

BANI! 
AUTOTURISME 

SIIEXCURSII!

0 72 de nume
re, în cadru! a 8 
extrageri, „lega
te" cîte două;
• Se cîștigă ți 
cu 3 numere 
din 18 extrase;
• Biletele de 
25 de lei au ac
ces la toate 
cele 14 catego
rii de cîștiguri:

ULTIMA ZI 
pentru 

numerele 
favorite, 

SÎMBÂTĂ, 
22 august.

mereu tînărul prof. Dumitru 
Popescu-Colibași, aflat perma
nent în sprijinul handbalului 
brașovean, Francisc Lechner. 
Tiberiu Orban, Nicolae Marian. 
Liviu Paraschiv, Vasilc lones- 
cu, antrenori care se ocupă cu 
multă dăruire de selecție șl 
pregătirea viitorilor handbalist! 
de performantă din județ.

abrașovean 
sinuoasă. Cînd 
fruntaș. cînd 

Acum, am-

BASCHETUL 
avut o evoluție 
sus, în eșalonul 
jos, în Divizia B. 
bele formații, Voința (fete) și 
C.S.U.-T.A.G.C.I. (băieți), se 
află sub soarele primei di
vizii si, după cum am aflat, cu 
intenții declarate de a rămîne 
aici. Echipa feminină Voința 
aflată sub bagheta unui inimos 
antrenor — Constantin Moraru 
— pină nu de mult un apreciat 
jucător al echipei studențești 
de la poalele Tîmpei. cuprinde 
cîteva elemente talentate, din
tre care Camelia Ilinda și Lu
cia Grecu sînt componente de 
bază ale „naționalei" de se
nioare, cu care tînărul tehni
cian speră să atace treptele po
diumului în actuala ediție a 
campionatului.

Băieții, antrenați de Ghcor- 
ghe Marcu, au revenit tn acest 
an în Divizia A cu speranța 
că nu vor mai fi doar pasa
geri. Statornicia lor în primul 
eșalon este promisă de fuziu-

nea studenților cu T.A.G.C.I.-ul. 
de integrarea în formație a ti
nerilor și talentaților Gabriel 
Calancea, Sorin Smeu și Cos- 
min Baioșescu (componenți al 
lotului național de juniori), de 
colaborarea între toți 
responsabili de bunul 
baschetului brașovean

VOLEIBALIȘTII de 
torul au avut unele 
mai bune și altele în 
fost la un pas de retrogradare. 
Dar măiestria și priceperea an
trenorului emerit Tănase Tă- 
nase (la vîrsta la care alții au 
abandonat activitatea competi- 
țională, ci continu.ă să se de
dice cu aceeași pasiune muncii 
de instruire) și — după cum -

factorii 
mers a)

la Trac- 
perioade 
care au

țărarea de la Cota 1600, în
vingător a fost J. Skoweonck 
(Start), urmat de Șt. Bulărca- 
nu (Metalul) și Matuszozak. 
Ploaia care a început să cadă 
i-a determinat pe rutieri la o 
coborîre prudentă. Sprintul din 
Sinaia a revenit lui F. Adrian 
(Metalul), urmat de V. Milrache 
(Dinamo) șl V. Buduroi 
(Steaua). Coborîrea spre Posa
da a fost marcată de un mare 
ambuteiaj. cicliștii din față 
strecurîndu-se cu mare greu
tate. iar mașinile din caravană 
fiind blocate. Abia la Nistorești, 
după 15 km, am reușit să ajun
gem grupul fruntaș format din 
circa 30 de alergători care ru- 
lînd cu 60 km/h au făcut im
posibilă orice acțiune de con
traatac din partea celorlalți ci
cliști (replica sportivilor români 
ar fi trebuit dată în etapa de 
semifond, dar interese mărun
te de club au făcut posibil ca 
E. Ramm ță cîștige atît cursa 
de puncte, cît și etapa, 
ciind de 25 de secunde 
cație).

Clasam entul etapei: 
Ramm (A.S.K. Berlin) 
(medie orară: 37,800 km); 2. 
W. Matuszozak: 3. J. Skowco- 
nek; 4. Șt. Bulărcanu; 5. E<1. 
Murea; 6. N. Alduica (toți de 
la Metalul).

Clasament final: 1. E. Ramm 
12.36,10; 2. J. Skoweonck la 
15 sec; 3. V. Mitrache la 17 sec.; 
4. L. Kovacs la 29 sec.; 5. M. 
Meinert (A.S.K.) la 31 sec.; 6. 

.1. Etgcns (Start Varșovia) la 
36 sec.

benefi- 
bonifi-

1. E.
4.12:03
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RUGBYȘTII JUNIORI
(Urmare din pay 1)

(poate prea aspru, motiv pen
tru care, alături de Marinescu 
și Stan, iată, acum și Grosu 
a intrat in categoria jucători
lor cu semne de întrebare, în 
ceea ce privește perspectiva 
recuperării lor. Medicul lotului, 
dr. W. Wagner, cu experiența, 
competența și dăruirea ce îi 
sînt caracteristice, nădăjduiește, 
totuși, să-i aducă în teren). Se- 
lecționabilii au avut apetit de 
joc, mai ales în repriza secun
dă, „treisferturile" s-au agitat 
mult — și cu folos — dovadă 
cele 3 eseuri Înscrise de cen
trul £ .ilomie (2) și de fundașul 
Dumitru, un al patrulea fiind 
opera flankcrului Măniga, trei 
transformate 
Soare — ceea 
timism robust 
tr-o întrecere 
consecutiv echipa țării noastre 
s-a aflat pe prima treaptă a 
podiumului, acum încercînd to
tul pentru a se repeta...

Este posibil ? Firește, și ju
cătorii și antrenorii doresc din 

'toată inima realizarea acestui 
obiectiv. Pentru a-1 materializa 
se impune un plus de curaj 
din partea TUTUROR jucători
lor. o mai activă prezență a 
liniei a 3-a în acțiunile „trei- 

' sferturilor". un tempou ridicat

de „uvertura" 
ce crează un op- 
antrenorilor, în- 
în care doi ani

ne spunea „secundul" floria 
Banii — clementele de care 
dispune echipa sînt capabile să 
o consolideze substanțial. Lotul 
are și „vîrstnici" și tineri. Pe 
lîngă jucătorii de bază, Stere, 
Crișan, Zamfir, Cosma, Ferariu, 
Paul etc., se încearcă sudarea 
mai tinerilor Trușcă, Arniceriu, 
Ristea ș.a. și astfel echipa să 
devină tot mai puternică.

Dar iată că în acest județ 
montan și RUGBYUL are 
pracficanțj statornici, cu vechi 
state. Cele două formații, C.F.R. 
Brașov și Unirea Săcele, acti
vează în ,.B“. Echipa ferovia
rilor se află de puțină vreme 
sub conducerea antrenorului 
Nicolae Haralambie. Formația 
a cunoscut unele perioade de 
frămîntări, dar acum sînt spe
ranțe evidente pentru redre
sare, pentru reconstrucție șl., 
promovare

Din cele arătate^ mai sus. precum și din discuțiile purtate cu
1.. C.J.E.F.3. Brașov, a reieșit clar 

. . cu marc
rindul tineretului, cu oameni pasionați, cu spectatori 

Se apreciază că sînt posibilități de clasare superioară, 
imediata apropiere 

ediția

factorii de răspundere de la C.J.E.F.S. Brașov, ' a 
că jocurile sportive își au făgașul lor bine: stabilit, priză în “------...... ... ------ .
fideli. . _ ____  j________„
că handbalul se mulțumește cu o situate. în 

a podiumului de premiere, că doar fetele l-au urcat în 
trecută a întrecerii...
~ Deși bună, baza materială e susceptibilă de extindere, 

de echipele 
programează 

stringentă : redarea 
a sălii ,<Tractorul". 
Cînd și aceasta va 

principala 
cunoaște o

Sala 
locale, 
stagii

Sporturilor este solicitată la maximum, atît 
cît și de diferitele loturi naționale, care își 
de pregătire în această zonă. O necesitate 

in circuitul competițional și de antrenamente 
aflată cam de multă vreme în reamenajare. ___
reintra în activitate echipele de volei vor degreva 
sală de sport a orașului și munca de instruire ya 
substanțială îmbunătățire.

Deci, în județul Brașov nu numai sporturile de iarnă sînt 
prioritare, ci și multe dintre jocurile sportive.

O spec
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ALE MĂIESTRIEI
IPOSTAZE

Radu VOIA

cu un 
partidă

și 
al

Șahistă, în secțiile 2 mutări 
și 3 mutări. Este unul din 
cei .mai reprezentativi ma
eștri a școlii românești de 
șah artistic, totodată cu c 
remarcabilă activitate de 
publicist, redactor la „Bule
tinul Problemistic", editat

Albul mută și cîștigă 

semestrial de F.R. Șah, 
colaborator permanent 
„Revistei Române de Șah".

Ne vom întoarce acum la 
șahul de concurs, 
sțop-cadru dintr-o 
câștigată de maestrul inter
național Farik Ștcfanov în 
recentul turneu „open" in
ternațional de la Liege 
(Belgia), O combinație fru
moasă încheie lupta în fa
voarea șahistului român, 
conducătorul pieselor albe, 
aducîndu-i un punct prețios 
în clasamentul întrecerii al 
cărui laureat a fost pînă la 
urmă.

NCHEIAT PREGĂTIRILE

In finalul unui turneu fără infringere

STEAUA ELOGIATĂ DE PRESA ITALIANĂ
Marile cotidiene sportive ita

liene „Gazzptta dello sport" și 
„Corriere dellb sport" au a- 
cordat spații mari meciului 
Milan — Steaua (0—0), care a 
atras 60 000 de spectatori pe 
stadionul „Giuseppe Meazza".

„Gazzetta" titrează am
plu : „Roș-negrii, cu Gullit 
în prima repriză și cu Van 
Basten în a doua, n-au pu
tut-o surprinde pe Steaua”. 
In comentariul la partidă, ma
rele cotidian milanez scrie : 
„Atenta, organizare defensi
vă a românilor a ținut la res
pect atacul lui Milan. Tn par
tea a doua a meciului, Galli a 
scos din poartă mingea șutată 
de Lăcătuș, pe care intreaga 
asistență a văzut-o în gol, în 
afara arbitrului Sguizzatto din 
Verona... Steaua a tăiat acțiu
nile milaneze și a contraatacat 
cu mult singe rece, punind de 
multe ori in pericol poarta a- 
părată de Galii".

Ziarul publică o serie de de
clarații. Antrenorul Vuiadin 
Boșkov de Ia Sampdoria afir

mă : „Steaua este o marc e- 
cliipă... Nu e ușor de jucat con
tra unui astfel de adversar. E 
un team care se acomodează 
ușor cu orice stil. Toți Ia In
tercepție, toți la blocaj". Aldo 
Agroppi (Como) declară : „E- 
ehipa română practică o defen
sivă fermă și e greu să o în
frunți, deoarece pasează foarte 
bine”.

„Corriere della sera", începe 
net : „Ce eroare de arbitraj, 
care nu a văzut golul Stelei !“. 
în continuare. ziarul evi
dențiază „țesătura de pase a 
românilor" și momentele stră
lucite ale lui Hagi, „care știe 
sâ facă orice cu mingea".

La meci a asistat și Trapa» 
ttoni, antrenorul Iui Inter 
„Pentru mine, Steaua nu e a 
noutate. De cițiva ani ea se a- 
flă printre primele echipe din 
Europa. Și împotriva Iul Milan, 
ea a confirmat -la sua consis- 
tcnza»“. O declarație care spu

ne totul din partea unul antre
nor de marc renume...

PREGĂTIRILE DIVIZIONARELOR B

DUPĂ TESTUL LOTULUI OLIMPIC

a „tricolorilor" juniori în ultimul test, cu • 
Foto: Gabriel MIRON

oiripn iri. - primii iwifn trecut ci1 bine

La Bacău, într-o organizare 
exemplară și în prezența unui 
public destul de numeros, re
prezentativa noastră olimpică a 
susținut un meci de verificare 
in compania formației similare 
a Bulgariei. A fost, în fapt, o 
trecere în revistă a noilor se- 
lecționabili, convocați de an
trenorul Florin Halagian, care 
răspunde acum de echipa olim
pică. Lotul olimpic a suferit, 
realmente, profunde modificări. 
Cineva remarca, după meciul 
de Ia Bacău, că în partida ca
re se încheiase de puține mi
nute nu au apărut decît doi 
dintre componenții echipei o- 
limpice care realizase acel e- 
gal cu reprezentativa olimpică 
a Italiei la Palermo: Ștefan și 
Șoiman. In încercarea de a a- 
junge la o formulă cit mai e- 
chilibrată pentru atît de difi
cila partidă cu Danemarca, an
trenorul FI. Halagian a solici
tat, alături de unii dintre ju
cători care au mai fost la a- 
cest lot (Eduard, Avădanei, C. 
Solomon, Mujnai, Cojocaru) și o 
serie de noi candidați: Nițu, 
Meszaroș (,,U“), T. Ivan, 
Voicu, Cadar, Gh. Popescu, Ef- 
timie. Din păcate, o serie de 
alte posibile candidaturi (cele 
ale lui Balaur I, Vaișcovici, 
Speriata) nu au putut fi veri
ficate din cauze de forță majo
ră (accidentări, prezențe la 
examene). Acestor absențe li 
s-au adăugat cele ale selecțio- 
nabililor de la Steaua și Spor
tul Studențesc, aflați în turnee 
peste hotare. în asemenea con
diții se poate vorbi doar des
pre o verificare parțială a lo
tului olimpic în meciul do 
miercuri. Totuși, și în aseme
nea condiții, partida a repre
zentat, credem noi, un pune! 
de plecare pentru faza finală 
a pregătirii jocului cu Dane
marca. La acest capitol, al as
pectelor pozitive, vom remar
ca jocul de ansamblu bun din 
partea a doua cînd linia de 
mijloc in alcătuirea Lupu-C.

Solomon-Ivan-Eftimie a dat un 
plus de cursivitate și de lim
pezime acțiunilor. De aseme
nea, intrarea lui Cadar, în ulti
mele 20 de minute, a reprezen
tat o creștere a periculozității 
acțiunilor noastre ofensive. 
Scăderile din comportarea o- 
limpieilor s-au numit unele 
desincronizări din linia de fun
dași, deficiență vizibilă mai cu 
seamă la înscrierea golului a! 
doilea al oaspeților. După cum 
problema unui potențial ofen
siv mai ridicat, pe toată dura
ta partidei, s-a arătat și ea 
nesoluționată.

în perspectiva apropiatului 
meci cu echipa Danemarcei, se 
impune o totală și energică mo
bilizare a forțelor în zilele ca
re vor fi dedicate pregătirii în- 
tîlnirii. Bacăul, care va fi mai 
departe gazda olimpicilor, va 
asigura un cadru propice, sub 
toate aspectele, unui joc de o 
asemenea importanță. Ne-am 
convins de aceasta din modul 
cum a fost organizată partida- 
test cu selecționata Bulgariei. 
In privința lotului olimpic, un 
important punct de sprijin al 
acțiunii II va reprezenta utili
zarea grupului de selecționa- 
bili de Ia Steaua (Liliac, Bnm- 
besen, Belodedici, Balint, Bi
lan), apoj 8. Răducanu (Spor
tul Studențesc) și Vaișcovici 
(Victoria). în asemenea condi
ții, și posibilitățile de alcătui
re ale unui lot bine completai 
pentru toate posturile apare ca 
posibilă. Utilizindu-se toate 
mijloacele de informare $i do
cumentare privind viitorii ad
versari și efectuindu-se o pre
gătire fără cusur in zilele pre
mergătoare intiinirii, după ce 
selecționabilii vor fi participat 
Ia două etape de campionat, e- 
chipa noastră olimpică va a- 
junge, sîntem convinși, la ora 
meciului, Ia un potențial care 
să-i permită obținerea unei 
performanțe-revanșă atît de 
așteptată.

Eftimie IONESCU

ilor și o (uvertură), Surugiu (mijlocaș
i și mai la grămadă), Drăguceanu și I
nomenlr Raicu (flankeri), Chioreanu I
ative, a (taloner) și Croitorii (stîlp).
■e, cum Foarte utili ar fi fundașul Ma- |
i ales la rincscu și centrul Grosu, a 1

căror prezență tn echipă ar •
credem spori — cum apreciază antre- .
"e ale norii — incisivitatea ei. Ori- I

mulți cum, faptul că cei mai mulți I
fizice dintre posibilii titulari aparțin

;i în ca- unor cluburi cu tradiție și va- 1
noștri ioare în direcția creșterii junio- I

adecvat rilor (C.S.Ș. Locomotiva Bucu- '
re meci rești și C.S.Ș. 2. Constanța) ne g
arii, de- oferă speranța în capacitatea I
itru ca- echipei reprezentative de a se »
nai). exprima printr-un joc viguros, ,
>ri care omogen, cu o bună conlucrare I

„15“-le a compartimentelor și cu schim- I
terințele bări de ritm în măsură să îi
armăto- asigure reușita unor acțiuni- I
i. Solo- surpriză. Altfel spus, cu atu- I
anu — urile prin care „tricolorii" ju-
i, Stan- niori au dominat și în anii pre- g
ișteanu cedenți această importantă în- I
‘a. Dra- trecere internațională a speran- •
Cristea țelor... ,

„Ne-am confruntat eu destu- 
1 le probleme in campionatul 
trecut, ne spune antrenorul 
formației Olimpia. Rm. Sărat, 
Adalbert Maroși. Am și avut 
unele emoții in final, motiv 
pentru care ne-am propus ca 
în perioada care precede des
chiderea sezonului de toamnă 
să muncim înzecit..." Aflăm că 
probele de control fizice au 
fost trecute cu bine de întreg 
lotul Olimpiei (ceea ce arată că 
s-a lucrat conștiincios și fără 
rabat în perioada acumulărilor 

cantitative, aici incluzîndu-se. 
mai ales, etapa montană de la 
Nehoiu) și că acum s-a inten
sificat procesul de pregătire 
tehnico-tactică, capitol la ca
re se impun unele corecturi. In 
privința componenței lotului au 
intervenit unele modificări. Au 
plecat, prin transfer, mijloca
șul Ioncscu, atacantul Stoica — 
ambii la Inter Vaslui, și fun
dașul Roșu, cedat Gloriei Bu

zău, jucător cu frumoase cali
tăți. Au fost aduși Bercaru, 
„vîrf“ (de la Portul Brăila) și 
Lefter, mijlocaș (Minerul Va
tra Dornei), la care se adaugă 
Bălan șl Cerbn, promovați de 
la juniori. Au fost probleme cu 
Ivana, care din cauza unei 
hepatite a lipsit 6 luni de pe 
gazon, dar el parcurge cu bi
ne perioada de convalescență.

Componența lotului Olimpiei 
este următoarea : Lăptoiu și 
Hristea — portari; Stanciu, 
Roșea, Ioniță, Teoreanu, Toma. 
Dumitrescu, Bălan, Cerbu — 
fundași ; Roșu, Lefter, Doro- 
banțu, Grigore, Dascălu —mij
locași: Neculcloiu, Berbecaru. 

Sultânoiu. Pigoianu, Bogatu — 
atacanți. Un lot care, după 
spusele antrenorului principal, 
asigură concurența necesară In 
toate compartimentele, ace! 
spirit de competiție de care are 
nevoie echipa din Rm. Sărat.

PROGRAMUL TURULUI

MECIURI AMICALE, ȘTIRI
• S.C. BACAU — POLITEHNI

CA IAȘI 2—0 (0—0). Partida s-a 
disputat miercuri în deschidere la 
meciul s-elecționatel-or olimpice 
ale României și Bulgariei. Gazdele 
s-au impus în final, cînd au în
scris prin Burleanu (mim. 83) și 
M a nașe (min. 85). (E. TE1RAU — 
coresp.)
• UNIVERSITATA CHAIOVA — 

A.E. VIDHA (SIRIA) 6—0 (5—0). 
Au marcat: Vancea (min. 19), 
Ciurea (min. 35), Ghiță (min. 37), 
Irimescu (imin. 39), Mănăilă (min. 
45) și Pigulea (min. 82). Universi
tatea: Lung —’ Negriilă, Cioroianu. 
Săndoi, Weiss enbacher — Ad. Po
pescu. Irimescu. Ciurea — Geol- 
gău, Vancea, Ghiță. Au mai ju
cat: Crișan, Mănăidă, Șt. Matees- 
cu. Șt. Stoica. Pigulea. Zamfir 
Dumitra. Bica. Badea. Prună 
Neagoe, M. Mateescu. (V. PO- 
POVICI — coresp.)
• OLIMPIA I.M.U. SATU MARE 

— F.C. MARAMUREȘ 2—1 (2—0).

Au marcat: Bencze (mi-n. 34) și 
Czirbus (min. 40) pentru localnl i. 
respectiv Boriceanu (.mim. 79). (Z. 
KOVACS — coresp.)
• METALUL SIGHIȘOARA — 

ELECTROMUREȘ TG. M. 1—0 (0—0)
• GLORIA PANDURII TG. JIU 

— DROBETA TR. SEV. 3—0 (1—0).
A „CUPA METALURGISTUL**, 

care s-a disputat la Roman, a fost 
clștiga-tă de echipa C.S.M. Bor- 
zești. care a învins, tn finală, cu 
2—0 (0—0), pe Re-lonul Săvinești. 
în partida pentru locurile 3—4 
Laminorul Roman a dispus de 
Metalul Roman cu 2—0 (1—0). (M. 
CHIRI AC — coresp.)
• PROASPĂTA divizionara 

C PROGRESUL BRAila organi
zează în zilele de 22 și 23 au
gust un turneu de fotbal dotat cu 
.,Cupa Eliberării4*. Participă di
vizionara B Petrolul Brăila și di
vizionarele C Chimia, Laminorul 
$1. firește, Progresul. (Tr. ENA- 
CHE — cote?p '

CAMPIONATULUI DIVIZIEI

W 1010 PmOSPOIH IWOP'lfAZA |
gramul i, la ora 16,15, aspecte de I 
la desfășurarea tragerii. Nume- I 
rele extrase vor fi transmise în " 
reluare, la orele obișnuite, tot pe 
programul i.
• LOZUL ÎN PLIC Vă poate o- | 

feri surprize dintre cele mai 
plăcute, cu singura condiție, ace- ■ 
ea de a persevera în a vă încer- I 
ia șansele. în această perioadă I 
continuă cu mare succes yînzarea. 
prin rețeaua Loto-Pronosport a I 
LOZULUI VACANȚEI - emisiune I 
specială limitată de sezon care ’ 
atribuie cîștiguri suplimentare 
din fondul sistemului în autotu- I 
rișme și mari și variate sume de I 
bani (50.0CO lei, 10.000 lei, 5.000 lei " 
ș.a.m.d.). La munte sau la mare . 
în plimbările dv., nu uitați să ju- I 
câți la LOZUL VACANȚEI 1

?KII LOTO DIN 11 AUGUST 1987. Categoria I 
lei; cat. 2: 1 variantă 100% a 28.550 lei și ’ 

i; cat. 3: 18.25 a 3.911 lei; cat. 4: 33,25 a _ 
3 lei; cat. 6: 305,26 a 234,lei; cat X: 1.714,50 I 
iguri de la categoria 1 (25%), a 40.332 lei |
.panți-lor: Negoetescu Elena din București 
rghin-a din Galați și Coman Vasile d n Iași. § 
oeteseu Elena a obținut două cîștiguri care g 
lei, are dreptul la’ un autoturism ..Dacia | 

a în numerar.

ții care 
etc pen
ii MUL- 
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ETAPA I (30 august)
F.C. Bihor O râdea 
Minerul Baia Sprie
Gloria Reșița
F.C.M. U.T. Arad
A.S.A.
Sticla Arieșul Turda — C.S.M. Reșița 
Gloria Bistrița — F.C. Maramureș B.
Olimpia I.M.U. s. M. — Armătura Zalău 
A.S. Paroșeni Vul. — Dacia Mec. Orăștie

ETAPA a ll-a (6 septembrie)
_ olimpia I.M.U. S. M.
— A.S. Paroșeni Vulcan
— F.C. Bihor Oradea
— Minerul Baia Sprie
— Gloria Reșița
— F.C.M. U.T. Arad
— A.S.A. Prog. Tim.
— Sticla Arieșul Turda
— Gloria Bistrița

ETAPA a lll-a (13 septembrie)
Sticla Arieșul Turda
Gloria Bistrița
A.S. Paroșeni Vul.
Viei. F.I.U.T. Cărei
F.C. Bihor Oradea
Minerul_Baia Sprie
Gloria
F.C.M,
A.S.A.

Prog. Tim.

Dacia Mec. Orăștie
Viet. F.I.U.T. Cărei
C.I.L. Sighet
Metalul Bocșa
Chimica Tîrnăveni 
Strungul Arad 
C.S.M. Reșița
F.C. Maramureș 
Armătura Zalău

— Victoria F.I.U.T, Cărei
— C.I.L. Sighet
— Metalul Bocșa
— Chimica Tîrnăveni
— Strungul Arad

SERIA A IlI-a

M.

— A imatura Zalău
— Dacia Mec. Orăștie
— Olimpia I.M.U. S. M.
— C.I.L. Sighet
— Metalul Bocșa
— Chimica Tîrnăve-'
— Strungul Arad
— C.S.M. Reșița
— F.C. Maramureș

Reșița
U.T. Arad
Prog. Tim.
ETAPA a IV-a (20 septembrie)

C.I.L Sighet 
Metalul Bocșa 
Chimica Tîrnăveni
Strungul Arad
C.S.M. Reșița
F.C. Maramureș
Armătura Zalău 
Dacia Mec. Orăștie
Olimpia I.M.U. S.M.

— A.S. Paroșeni Vulcar;
— Victoria F.I.U.T. Care:
— F.G. Bihor Oradea
— Minerul Baia Sprie ‘ 

Gloria ~
— F.C.M,
— A.S.A.
— Sticla
— Gl-oria

Reșița
U.T. Arad 
Prog. Tim.

Arieșul Tur-1 
Bistrița

ETAPA a V-a (27 septembrie)
F.C. Bihor Oradea — Strungul Arad 
A.S.A. Prog. Tim. . — Dacia Mec. Orăștie 
Sticla Arieșul Turda — Olimpia I.M.U. S. 
Vict. F.I.1T.T. Cărei * ’ ‘ “
C.I.L. Sighet 
A.S. Paroșeni Vul.
Minerul Baia. Sprie
Gloria Reșița
F.C.M. U.T. Arad

'S.
m:

— Chimica Tîrnăveni
— Metalul Bocșa .
— Gloria Bistrița ■
— C.S.M. Reșița
— F.C. Maramure?
— Arrrfătura Zalău

ETAPA a Vl-a (4 octombrie)
Metalul Bocșa
Chimica - Tîrnăveni
Strungul Arad
C.S.M. Reșița
F.C. Maramureș
Armătura Zalău
Dacia Mec. Orăștie

— A.S. Paroșeni Vulcan
— C.I.L. Sighet
— Victoria F.I.U.T. Cărei
— F.C. Bihor Oradea
— Minerul Baia Șpriț
— Gloria Reșița
— F.C.M. U.T Arad

Olimpia I.M.U. S.M. — A.S.A. Prog. T m.
Gloria Bistrița — Sticla Arieșul Turd-

ETAPA a Vll-a (11 octombrie)_ _ c g M Reșița
— Gloria Bistrița
— F.C. Maramureș
— Strungul Arad 
— Chimica Tîrnăveni 
— Sticla Arieșul Turdr 
— Armătura Zalău 
— Dacia Mec. Orăștie 
— Olimpia I.M.U. S. M

ETAPA a Vlll-a (18 octombrie)
— Minerul Baia Sprie

Vict. F.I.U.T. Cărei 
A.S.A. Prog. Tim. 
F.C. Bihor Oradea 
C.I.L. Sighet 
Metalul Bocșa 
A.S. Paroșeni Vul. 
Minerul Baia Sprie 
Gloria Reșița 
F.C.M. U.T. Arad

Dacia Mec. Orăștie _____ __ _____
Olimpia I.M.U. S.M. — Gloria Reșița 
Gloria Bistrița " ‘
Sticla Arieșul Turda — A.S.A. Prag. Tim. 
C.S.M. Reșița
F.C. Maramureș
Chimica Tîrnăveni
Strungul Arad
Armătura Zalău

ETAPA a I
C.I.L. Sighet
Metalul Bocșa
Chimica Tîrnăveni
F.C. Bihor Oradea
Vict. F.I.U.T. Cărei
Minerul Baia Sprie
Gloria Reșița
F.C.M. U.T. Arad
A.S. Paroșeni Vul.

ETAPA a X-a (1 noiembrie) 
Arieșul Turda — Gloria Reșița 
Prog. Tim.
Bistrița

- F.C.M. U.T. Arad

— C.I.L. Sighet
— Victoria F.I.U.T. Cărei 

i — A.S. Paroșeni Vulcan
— Metalul Bocșa
— F.C. Bihor Oradea

IX-a (25 octombrie)
— F.C. Marămure'"
— C.S.M. Reșița
— Strungul Arad 
— Dacia Mec. Orăștie 
— Armătura Zalău 
— Olimpia I.M.U. S. M. 
— Gloria Bistrița 
— Sticla Arieșul Turda 
—A.S.A. Prog. Tim.

Sticla
A.S.A.
Gloria
Strungul Arad
C.S.M. Reșița
F.C. Maramureș 
Armătura Zalău
Dacia Mec. Orăștie
Olimpia I.M.U. S.M. —

— F.C.M. U.T. Arad
— Minerul Baia Sprie
— A.S. Paroșeni Vulcan
— Chimica Tîrnăveni
— Metalul Bocșa
— C.I.L. Sighet
— Victoria F.I.U.T. Cărei

- F.C., Bihor Oradea
ETAPA a Xl-a (8 noiembrie)

A.S. Paroșeni Vul.- 
Minerul Baia Sprie 
Gloria Reșița 
F.C. Bihor Oradea
Vict. F.I.U.T. Cărei
C.I.L. Sighet 
Strungul' Arad
Metalul Bocșa
Chimica Tîrnăveni

ETAPA a Xîl-a (15 noiembrie)
Armătura Zalău — Chimica Tîrnăveni

F. C. Maramureș — Strungul Arad

— F.C.M U.T. Arad
— Sticla Arieșul Turda
— A.S.A. Prog. Tim.
— Gloria Bistrița
— Olimpia I.M.U. S. M.
— Dacia Mec. Orăștie
— C.S.M. Reșița
— Armătura Zalău
— F.C. Maramureș

C.S.M. 
F.C.M. 
A.S.A.

— A.S. Paroșeni Vulcan
— Gloria Reșița
— Minerul Baia Sprie 

F.C. Bihor Oradea 
Victoria F.I.U.T. Card 
C.I.L. Sighet
Metalul Bocșa
(22 noiembrie)

B, EDIȚIA 1987-1988
Reșița 
U.T Arad 
Prog. Tim.

Sticla Arieșul Turds — 
Gloria Bistrița —
Olimpia I.M.U. S.M. — 
Dacia Mec. Orăștie —

ETAPA a Xlll-a
— A.S.A. Prog. Tim.
— Sticla Arieșul Turda
— Gloria Bistrițr
— Olimpia I.M.U. S M.
— Dacia Mec. Orăștie
— Armătura Zalău
— F.C. Maramureș
— Gloria Reșița
— F.C.M. U.T, Arad

F.C. Bihor Oradea 
Vict. F.I.U.T. Cărei 
C.I.L. Sighet 
Metalul Bocșa 
Chimica Tîrnăveni 
Strungul Arad 
C.S.M. Reșița 
A.S. Paroșeni Vul. 
Minerul Baia Sprie

ETAPA o XlV-a (25 noiembrie)
— Metalul Bocșa
— Chimica Tîrnăveni
— Strungul Arad
— C.S.M. Reșița
— A.S. Paroșeni Vulcan
— Minerul Baia Sprie
— F.C. Bihor Oradea
— Victoria F.I.U.T. Cărei

Gloria Bistrița
Olimpia I.M.U. S.M.
Dacia Mec. Orăștie 
Armătura Zalău
F.C. Maramureș 
Gloria Reșița 
F.C.M. U.T. Arad 
A.S.A. Prog. Tim.
Sticla Arieșul Turda — C.I.L. Sighet

ETAPA a XV-a (29 noiembrie)
— Gloria Reșița
— F.C.M. U.T. Arad
— A.S.A. Prog. Tim.
— Sticla Arieșul Turda
— Gloria Bistrița
— Olimpia I.M.U. S. M.
— Dacia Mec. Orăștie
— Armătura Zalău
— Minerul Baia Sprie

F.C. Bihor Oradea
Vict. F.I.U.T. Cărei
C.LL. Sighet
Metalul Bocșa
Chimica Tîrnăveni
Strungul Arad
C.S.M. Reșița -
F.C. Maramureș
A.S. Paroșeni Vul.

ETAPA a XVI-a (6 decembrie)
A.S. Paroșeni Vul.
Minerul Baia Sprie
Gloria Reșița 
F.C.M. U.T. Arad
A.S.A.__________
Sticla Arieșul Turda — Chimica Tîrnăveni 
Gloria Bistrița — Strungul Arad
Olimnia I.M.U. S.M. — C.S.M. Reșița
Dacia Mec. Orăștie — F.C. Maramureș

ETAPA o XVII-a (13 decembrie)
— Gloria Bistrița
— Olimpia I.M.U S. M.
— Dacia Mec Orăștie
— A.S. Paroșeni Vulcan
— Minorul Baia Sprie
— Gloria Reșița
— F.C.M. U.T Arad
— A.S.A. Prog. Tim.
— Sticla Arieșul Turda

Prog. Tim.

C.S.M. Reșița
F.C. Maramureș 
Armătura Zalău 
F.C. Bihor Oradea 
Vict. F.I.U.T. Care.
C.I.L. Sighet
Metalul Bocșa 
Chimica Tîrnăveni
Strungul Arad

— Armătura Zalău
— F.C. Bihor Oradea
— Victoria F.I.U.T. Carol
— C.I.L. Sighet
— Metalul Bocșa



„Turneul Prietenia» la handbal pentru juniori

CONTINUĂ SERIA JOCURILOR SPECTACULOASE
TIMIȘOARA, 20 (prin telefon). 

In ziua de pauză pentru prima 
noastră reprezentativă, atenția 
spectatorilor a fost atrasă _ de 
formația secundă a României 
(antrenori V. Ionescu șl S. Bai- 
can) care a evoluat în deschi
derea reuniunii din Sala „Olim
pia" în compania echipei Cubei. 
Dar meciul zilei a fost, indis
cutabil, cel dintre foarte pu
ternica reprezentativă a Uniu
nii Sovietice șl cea a Ungariei.

La Lugoj, în Sala „Viitorul", 
într-o foarte bună organizare, 
au avut loc alte două partide 
ale competiției : Cehoslovacia — 
R.P.D. Coreeană și R.D. Ger
mană — Polonia.

CUBA 
(20—16).

SĂRITOAREA IN APĂ

DANIELA POPA, LOCUL 3
LA „CONCURSUL

Tînăra reprezentantă a Româ
niei — Daniela Popa — la „Con
cursul Prietenia" la sărituri în 
apă, desfășurat la Phenian, a avut 
o comporte»re bună la platformă, 
ocupînd locul 3 cu 331,14 p (cel 
mai bun soit: triplu salt și jumă
tate înainte în echer — coeficient 
3,0). La aceeași probă, Monica 
Mate s-a clasat pe locul 6, cu 
301,44 p; a cîștigat Armine Melku- 
mian (U.R.S.S.), cu 364,38 p. Cîștî- 
gătorii celorlalte probe: Anke 
Bokner (R.D.G.) la trambulină 3 
m fete — 477,06 p, . D. Sautln 
(U.R.S.S.) la platformă și trambu
lină 3 m băieți — 568,50 p și. res
pectiv, 491,43 p.

— ROMANIA B 37—33
Handbaliștii cubanezi 

s-au detașat din primul minut 
al jocului, conducînd tot tim
pul. Octavian Năstase din for
mația țării noastre (cel mai bun 
de pe teren) a reușit să în
scrie numeroase goluri, redu- 
cînd din diferența care Ia un 
moment dat era de 8 goluri. 
S-au remarcat : Rivera 9, Fer
nandez 5, Garcia 5 (Cuba), Năs
tase 8, Găbrean 8, Mihalache 6. 
Arbitraj foarte bun : R. Petkov
— S. Saev (Bulgaria).

U.R.S.S. — UNGARIA 34—20 
(16—7). Marcatorii cei mai efi
cienți : Nikolaev 7, Bebesko 6 
de la învingători, Kalocsay 4 și 
L. Kovacs 3. Au arbitrat bine: 
Al. Isop — Gh. Mihalașcu (Ro
mânia).

CEHOSLOVACIA — R.P.D. 
COREEANA 41—22 (20—10).
Cele mai multe goluri : Setlik 
11, Olesa 5 (Cehoslovacia), res
pectiv Choi Won 8 și Pak Cheng 
5 (R.P.D. Coreeană). ' ’
Al. Vîrtopeanu — Șt.
(România).

R.D. GERMANA —
25—20 (10—9). Printre 
tori : Wagner 7, Traub 6 de la 
învingători, respectiv Meslon 9, 
Parafianowicz 3. Arbitri : M. 
Stăncilă — I. Nicolae (România).

Programul de astăzi : U.R.S.S.
— Cuba și Ungaria — Bulgaria 
la Sînnicolau Mare ; R.D. Ger
mană — Cehoslovacia și Româ
nia A — Polonia, la Timișoara.

Arbitri :
Georgescu

POLONIA
marca-

Ion GAVRILESCU

C. E. DE NATATIE
'Urinare iu, oag. t)

de cînd adversarele vor fi 
chiar celelalte două formații 
cu cite o victorie la activ (Un
garia — vineri, Spania — du
minică, plus campioana olimpi
că și mondială. Iugoslavia — 
sîmbătă). Pînă acum, ei și-au 
valorificat superioritatea în fața 
poloiștilor bulgari și au fost, 
reamintim, la un pas de sur
priză în jocul cu vicecampioana 
lumii, Italia. In ceea ce pri
vește meciul de miercuri seara, 
încheiat după ora închiderii e- 
diției, ei au avut în 7-le so
vietic un partener de întrecere 
foarte valoros. Celebrul Mșve- 
nirâdze și ai săi au reușit com-

ÎNTRE BAZINELE

de 
iar 

apărare 
dovedit 

sint foar- 
greu de 

depășit, 
loiștii 
tri 
cat 
trei 
din 
ne, 
tenerilor.
(1—4, 2—4,

fi mai strîns, dar teama ... 
șuta rămîne încă o carență 
foarte importantă. Au înscris: 
Costrăș 3, Ionescu 2, Răduca- 
nu, Hagiu, repectiv Mșvenirad- 
ze 4, 
senko 
Paros.

SPORTUL IN LUME
MARKKA PUICA

ÎNVINGĂTOARE
DE ATLETISM

Concursul de la Ziirich-Welt- 
klasse, contînd pentru Marele 
Premiu IAAF-Mobil, a fost pro
gramat, miercuri, doar cu cî- 
teva zile înaintea începerii 
C.M. de atletism de la Roma, 
fiind, deci, un foarte bun pri
lej pentru o verificare, în cea
sul al 12-lea, în vederea marii 
competiții din capitala Italiei. 
La întreceri au fost prezenți 
unii dintre viitorii competitori 
ai „mondialelor", iar rezultate
le au fost, în general, de ridi
cat nivel calitativ. Dintre atle- 
ții - români care au concurat pe 
„Letzigrund" cele mai bune e- 
voluții le-au avut: Maricica 
Puică, învingătoare la 3000 m, 
cu 8:42,15, unul dintre bunele 
rezultate mondiale (2. Sly — M. 
Britanie 8:43,82, 3. Sergent — 
Franța 8:46,12), Văii Ionescu, 
prima clasată Ia lungime, cu 
6,76 m și Marieta Ilcu (6,71 m). 

a fost a doua 
cu 4:03,80, du- 

Sandra Gasser

Paula Ivan
la 1500 m,
pă elvețianca 
(4:03,08), ca și Sorin Matei, cu

wwwvx

SI
A

IN
DE

VALI IONESCU,
CONCURSUL
LA ZURICH

m la înălțime, 
mondial,

după re- 
suedezul

2,31 
cordmanul 
Sjoberg (2,35 m).

Confirmări: Ben
(Canada) 9,97 s la 100 
vin Smith (SUA) 20,10 
m. Innocent Egubunike (Nige
ria) 44,17 s la 400 m, Billy 
KnochaUah (Kenya) 1:43,39 la 
800 m, Steve Cramm (M. Bri- 
tanie) 3:31,43 la 1500 m, Jack 
Bruckner (M. Britanie) 13:10,48 
la 5000 • m, Harald Schmidt 
(RFG) 47,88 la 400 mg, Serghei 
Bubka (URSS) 5,90 m la_pră- 
jină, Werner Gunthoer 
ția) 22,45 m la greutate, 
Isaienko (Canada) 11,03 
m... dar și o surpriză:
Ritter (SUA) a întrecut-o pe 
StefKa Kostadinova (Bulgaria) 
2,01 m, respectiv 1,98 m la să
ritura în înălțime.

Joi seara s-a desfășurat 
Berlinul Occidental 
concurs din Marele 
IAAF-Mobil, după care va ur
ma finala, la Bruxelles, Ia 11 
septembrie.

Johnson 
m, Cab 
s la 200

(Elve- 
Angela 
la 100 
Louise

in 
ultimul 
Premiu

• PE SCURT ® PE SCURT • PE SCURT •

„MONDIALELE-
DE ATLETISM

binații 
efect, 
în 
au 
că 
te

po- 
noș- 
mar- 
doar 

goluri 
acțiu- 

față de

au

Stela Pura
cele 11 ale 
Rezultatul, 
3—2, 1—3),

par- 
7—13 
putea 
de a

Vogorodnikon 2, Atana-2 - -----Tvetov 2, Kotenko 2,

C.E
mondiale:• Au căzut, miercuri, alte două recorduri 

maș Tarnyi a înotat 400 m mixt în 4:15,42, iar cvartetul 
de 200 metri liber a smuls două secunde și jumătate 
anterioare, adueînd-o la 7:13,10. Decisivă în ultimul caz,'a fost con
tribuția iul Gross, „albatrosul" înotînd sub 1:47, ceea ce este extra
ordinar (recordul lumii la 200 metri liber îl aparține cu 1 :47,95), re- 
vanșîndu-se astfel, în ochii specialiștilor, după a doua sa înfringere, 
la 100 m fluture • Extrem de aproape de un mare rezultat s-a aflat 
șl brasista Silke Horner (R.D.G.), doar 9 sutimi de secundă (și ce 
înseamnă 9 sutimi ?) au despărțit-o de propriul său record mondial 
de 200 metri. Oricum 2:27,49 înseamnă tare... mult ! • Frumoasa 
surpriză pe care ne-a făcut-o Luminița Dobrescu (bronz la 200 me
tri liber) este astfel privită de antrenorul el Mircea Hohoiu: „Con- 
secuția înregistrărilor ei in ultima vreme arată că performanța nu 
a venit întâmplător. o așteptam !“ CIteva date despre Luminița: are 
16 ani, împliniți în aprilie. înaltă de 1,80 m (un centimetru mai mult 
decît Anca Pătrășcolu și 5 mai mult decât Noeml Lung), legitimată 
la C.S.ș. Reșița, se pregătește de un an în grupa de sprint de la 
Ploiești, coordonată de antrenorul emerit Mihail Gothe, a fost me
daliată la C.E. de juniori. • Cea dlntîl satisfacție a produs-o gaz
delor Muriel Hermine, franțuzoaica de 24 de ani, care a schimbat 
argintul de la Sofia în aur la Strasbourg, cu cel mai bun punctaj 
obținut pînă acum în înotul sincron, la solo: 188,700 p.
• In C.C.E., Dinamo București face parte din Grupa D. de la 

București, împreună cu C.N. Barcelona și politehnyk London.

ungurul Ta- 
vest-germa.n 
performanței

BASCHET • Echipa masculină 
a U.R.S.S., aflată în turneu în 
Australia, a evoluat la Adelaide în 
compania selecționatei țării gazdă. 
Basehetbaliștii sovietici au termi
nat învingători cu scorul de 
116—88 (52—47).

CICLISM • prima etapă a Tu
rului Olandei a revenit rutieru
lui olandez Van Vliet, Înregistrat 
pe distanța de 208 km cu timpul 
de 4.58:11. Pe locul doi, la 9 
cunde de cîștigător, a sosit 
nezul Soren Lilholt.

HOCHEI PE GHEAȚA • In
drul competiției internaționale 
pentru „Cupa Wurmberg", ce se 
desfășoară în R.F. Germania, e- 
ehipa Aripile Sovietelor Moscova 
a întrecut cu

se
da-

ca-

3—0), formația vest-germană ECD 
Iserlohn. Intr-un alt meci, echipa 
suedeză SK Soedertaelje a dispus 
cu 4—i (1—0, 2—1, 1—0) de ‘ 
mația Eintrakt Frankfurt 
Main.

TENIS • In turneul de la 
clnnati (Ohio), jucătorul

for- 
pe

Cin- 
vest- 

german Boris Becker l-a eliminat 
cu 3—6, 6—3, 6—1 pe americanul 
Marcel Freeman, suedezul ștefan 
Edberg a dispus cu 6—4, 6—4 de 
Jimmy Arias (S.U.A.), iar Slobo
dan Zivojinovici (Iugoslavia) a 
cîștigat eu 6—3. 6—3 partida cu 
Kelly Jones (S.U.A.). Alte rezul
tate: Masur (Australia) — Curren 
(S.U.A.) 7—6, 6—2', Connors
(S.U.A.) — Berger (S.U.A.) 
6—2. 6—1: Canter (S.U.A.) 
conte (Franța) 6—3. 7—5.

Einbeck. Meci amical interna
țional (echipe pînă la 20 ani): 
R.F.G. — Danemarca 1—1 (0—0).

Parma Meci amical între selec
ționata Italiană a Diviziei B și 
Reai Madrid (verificare pentru 
Cupa Spaniei). Surprinzător, " ' 
baliștii italieni au cîștigat cu 
(1—0).

Budapesta. Cîteva rezultate 
etapa a doua a campionatului 
gariei: MTK — Tatabanya 1—6 ! !, 
Honved — Ferencvaros 1—0, Va- 
sas — Kapossvar 2—0.

Indianapolis. în semifinalele 
’competiției fotbalistice din cadrul 
Jocurilor Panamericane: Brazilia 
— Mexic 1—0. Chile — Argentina 
3—2 !

Barcelona. După turneul din I- 
talia, F.C. Porto a poposit la 
Barcelona, participînd la un tur
neu în orașul catalan, unde a în
vins pe F.C. Barcelona cu 2—1, 
prin golurile lui Madjer și Jor
ge Placido, respectiv Schuster. în 
celălalt meci, Bayern Miinchen —

Ajax 4—2, după 11 m (1—1 după 
9o de minute). Deci, ca și în 
C.C.E., un nou joc în finală: Por
to — Bayern !

fot-
2—1

din 
Un-

• Polster „Gheata de argint" 
cu 38 de goluri în sezonul trecut, 
a plecat de La F.C. Austria Vietna 
(la Torino) și acum fostul său 
coechipier Drabits se află în 
fruntea golgeterilor austrieci, du
pă 6 etape, cu 8 goluri ! • Paolo 
Rossi (Verona) continuă să stea 
pe tușă din cauza unei operații la 
genunchi. Este greu de presupus 
că golgeterul echipei Italiei la 
turneul final ai C.M. din Spania 
1982, a cărui contribuție a fost 
hotărîtoare la cucerirea titlului 
de către italieni va mai cunoaște 
o epocă de glorie asemănătoare 
cu cea de Oare s-a bucurat în 
trecut. Din cauza acestei opera
ții, Rossi nu a mai fost transfe
rat la Malaga O Portarul echipei 
Argentinei. Pumpido (River Pla
ta), care a. suferit un accident

. Deși vara este încă în drep
turile ei. activitatea hocheis- 
tică sa. desfășoară aproape ca 
în plină iarnă... Iată de ce, 
rubrica de fată nu este, to
tuși, inoportună.
• Randy Roth, Steve Schott

ler, Billy Schulenberger si 
Bob Walace, patru dintre cei 
mai cunoscuti nocheisti ai 
echipei Universității din 
Minnesota, și-au schimbat 
doar ghetele cu patinele pen
tru gheață, incălțînd altele 
cu patine pe role. Astfel, in 
echipamentul de joc. cu cro
sele în mîlni. ei au parcurs 
420 mile (circa 675 km) pe 
diferite șosele din statul Min
nesota. - - - - “ ‘
a fost 
rat de 
tru o 
Este si aceasta
• Atî auzit de

Dacă nu. aflat! 
sport, frate bun 
oe gheată, 
popular în 
se joacă pe 
tate sau cu 
două echipe 
tr-un portar _ _______
de cîmp. Echipamentul este, 
în linii mari, asemănător ce- 
'ui de Ia hocheiul pe gheată. 
Nu se folosesc însă evident, 
■hete cu patinei ci simpli

oantofl de tenis. Se loacă cu

crosa. dar în loc de puc este 
utilizată o minge de tenis. 
In rest, regulile cunoscute 
ale hocheiului rămîn. în ge
neral, valabile. Jocul se bucu
ră de multă prețuire, mai a- 
les in rlndurile tineretului. 
In Slovacia, spre exemplu, se 
organizează chiar sl campio
nate republicane ne trei ca
tegorii de virstă : 9—13 ani.

rea majoritate ‘înfătisînd faze 
de joc. N-am zis toate, ci 
marea majoritate, centru că, 
iată, există si o excepție, cea 
din Burundi, al căror subiect 
este... arbitrul, în tricoul său 
vărgat alb-negru !
• Sezonul competitional tre

cut a constituit, în mod cert, 
un moment de vîrf pentru 
hocheiul suedez. După ce

hochei - DE LA 0 TREIME LA ALTA

Acest efort deosebit 
făcut cu scopul decla- 
a strînge fonduri pen- 
operă de caritate !de

o formulă... 
hochei-bal ? 
că este un 
ou hocheiul 
este foarte 

El 
asfal-

care 
Cehoslovacia.

terenuri 
zgură, de către 

alcătuite 
si trei iucâtori

din-

14—18 ani si peste 19 ani.
• Că ho-cheiul pe gheață a 

constituit, mai ales in ulti
mele decenii, subiect de in
spirație pentru artiștii grafi
cieni, 
timbrele poștale din diverse 
țări, nici nu este de mirare, 
căci în Canada. Uniunea So
vietică. Elveția, 
hoslovacia. R 
ș.a. el este 
cunoscut si 
public larg, 
însă 
pre 
fost 
este 
loc 
caragua. Guineea Ecuatorială. 
Burundi 1 Pînă acum există 
peste 260 de emisiuni de tim
bre dedicate hocheiului, ma-

care confecționează

Suedia. Ce- 
D. Germană 

un sport bine 
apreciat de un 

Surpriza vine 
de acolo că timbre des- 
hocheiul pe gheată au 
editate si în țări unde 
mai Duțin sau chiar de- 
cunoscut : Mongolia. Ni-

Si-au adjudecat titlul mondial 
la juniori, sportivii : 
navi l-au .obținut sl 
de campioni mondiali 
niorl. în întrecerile 
Moscova. Si pentru ca 
tul să fie complet, ei 
dăugat si victoria la 
pionatul mondial de hochey- 
bandy sau hochei cu 
cum se
• Dar 

Suediei, 
trenorul _______ _________
Curt Lindstrom ; acesta a de
clarat : „Hocheiul modern este 
un joc de mare viteză, de 
înaltă tehnică, de puternic 
angajament fizic. Pentru a-i 
putea face față trebuie jucă
tori inalti. rezistent!, dar si 
rapizi, viguroși și puternici. 
Multă vreme noi ne-am stră-

mai numește, 
apropo de 
mai precis 
formației de

scandi- 
pe cel 
la se- 
de la 

, bilan- 
au a- 

i cam-

mingea,

echipa 
de an- 
seniorl.

duit să aplicăm sistemul de 
joo al canadienilor, dar n-a 
ieșit nimic. Ba mal mult, am 
pierdut. In ultima perioadă 
am revenit Ia propriul nostru 
stil de joc pe care l-am a- 
daptat încă tendințelor ac
tuale ale hocheiului și rezul
tatele s-au văzut, sper".
• In 1988 Federația Inter

națională de Hochei pe Ghea
tă aniversează 75 de ani de 
Ia constituire. Prima ediție a 
Campionatului Mondial s-a 
desfășurat abia în 1920. în 
timp ce Campionatul Euro- 

„1 „băl rin" cu 
la desfășurarea 

,M. în cadrul unei singure 
grupe, s-a ajuns ca astăzi 
competiția mondială să aibă 
patru grupe valorice, dovada 
cea mai bună a extinderii 
pe glob a acestui sport, in
clusiv. în zone cu tempera
tură ridicată. In ceea ce pri
vește sistemul competitional. 
se spune că hocheiul ar fi 
unul dintre sporturile cele 
mai bine organizate, calenda
rul său fiind de o mare com
plexitate sl diversitate. Mo
delul său a fost preluat si 
de alte federații internaționa
le. între care baschetul, 
handbalul, poloul si rugbyul.

pean este mai
1,0 ani. De 
CJ

Rubricâ realizată de
Romeo VILARA

i

i
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Pînă la inaugurarea În
trecerilor celei de a doua 
ediții a mondialelor" de 
atletism de la Roma (29 au
gust — 6 septembrie) n-a 
mai rămas multă vreme, 
astfel că la această oră vi
itorii competitori se află 
în stadiul ultimelor pregă
tiri. în fapt al finisărilor.

Și nu este, credem, nici 
unul dintre cel care-și pre
gătesc acum bagajul pen
tru călitoria îți „Cetatea 
Eternă" care să nu nutreas
că, măcar intr-un colț de 
suflet speranța într-o cla
sare cit mal bună. Sint in
să și atleți, chiar dintre 
cei de prima mină, care, 
dintr-un motiv sau altul, 
au renunțat Ia ambițiile 
de a evolua la Roma. Este 
cazul unor mal vechi sau 
mai noi accidentați, intre 
ca-e campionul mondial la 
16 000 m, italianul Alberto 
Cova. recordmanul lumii la 
800 m. englezul Sebastian 
Coe, campionul olimpic la 
săritura cu prăjina, fran
cezul Pierre Quinon, 
babil și compatriotul 
Stephan Caristan, record
man continental la 110 mg 
ș.a. sa a al unor sportivi 
care, lată nu sint în for
mă între care cazul cel 
ma. reprezentativ este cel 
al sovieticului Iuri 
recordman mondial 
runcarea ciocanului, 
în acest an. abia de 
șit un rezultat cu 
peste 80 m și care n-a fost 
selecționat în lotul Uniunii 
Sovietice l

Oricum, chiar și fără ei. 
întrecerile de la Roma se 
anunță a fi nu doar spec
taculoase și echilibrate, ci 
șl foarte „tari"... Apropo 
de întreceri „tari". Nădăj
duim ea reprezentanții atle
tismului nostru să se 
comporte la înălțimea aș
teptărilor. Au această po
sibilitate. Li se cere insă 
să se străduiască și s-o do
vedească. Șl le stă în pu
teri s-c facă.

pro- 
său

Sedîh, 
La a- 
care, 

a reu- 
puțin

stupid la mină (s-a rănit într-un 
cui care fixează plasa porții) a 
fost recent operat — anunță a- 
genția E.F.E. din Madrid — am- 
putîndu-l-se degetul inelar de la 
mina stingă Se afirmă totuși, că 
în curînd Pumpido își va relua 
antrenamentele ! $ In meci ami
cal, la Bruxelles, Anderlecht a 
fost învinsă cu 1—0 de către Ift- 
ternazionalc Milano ! Știți cine a 
marcat golul victoriei ? Einzo Scir- 
fo. fostul jucător al Anderlechtu- 
lui ! o Fostul internațional vest- 
gsrrnan portarul Uli Siein a fost 
suspendat de Comisia de disci
plină a federației de fotbal din 
R.F.G. pentru 10 etape de campio
nat și amendat. Motivul ? In Su- 
percupa R.F.G. dintre Bayern 
Miinchen — Hamburger S.V. (2—1), 
portarul Stein l-a lovit cu pum
nul pe jucătorul advers Weg- 
mann, după ce acesta a marcat 
golul victoriei. • Jucînd la Var
șovia reprezentativa Maltei a in- 
tîlnit echipa I.egia din localitate. 
Gazdele au cîștigat cu 5—0. • si
tuația actuală în fruntea clasa
mentului campionatului U.R.S.S.: 
Spartak Moscova 28 p. Dnepr și 
Jalghiris cu cite 25 p (toate din 
20 jocuri). Dinamo Kiev, care în 
ultimele trei meciuri a obținut un 
singur punct, se află pe locul 9 
cu 29 p din 19 partide ! • în Ita
lia se desfășoară numeroase tur
nee. La San Remo, echipa brazi
liană Atletico Mineiro a dispus cu 
3—o de Torino ! Austriacul Pol
ster — scrie ziarul La Gazzetta 
dello Sport — nu s-a acomodat 
încă cu noua sa formație, ratind 
toate ocaziile avute, chiar și un 
penalty I La Foggia, în “ ",
Real Madrid a învins eu 1—0 pe 
Sampdoria prin golul lui H. San
chez (mln. 88). Pentru locul 3. F.C. 
Porto (care a fost întrecută de 
Sampdoria într-un meci anterior 
cu 4—3, în urma loviturilor de la 
11 m) a cîștigat cu 2—0 în fața 
echipei locale Foggia. • Belgia
nul Jean Marie Pfaff ~ 
Miinchen) este solicitat insistent 
de către echipa Manchester Uni
ted. „Nu avem ce discuta, fie vor
ba de orice sumă, Pfaff — 32 de 
ani — are un contract cu noi pînă 
în 1989", s-a răspuns telegrafic din 
Miinchen • Prima etapă a cam
pionatului englez a înregistrat un 
mare număr de spectatori. La 
cele 10 partide au asistat 220 414 
spectatori (deci în medie 22 414), 
Cei mai mulți au fost la Lo-ndra, 
La meciul dintre Arsenal și Li
verpool : 54 703 la Everton — Nor
wich au fost 31 728, iar la Coven
try — Tottenham — 23 947. Un în
ceput bun — scriu comentatorii — 
dacă avem în vedere făptui că 
multe Cluburi din prima ligă au 
avut anul trecut o situație finan
ciară precară.

Rubrică realizată de 
Ion OCHSENFC O

finală.

(Bayern
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