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VASILE PUȘCAȘU - 
MEDALIE DE ARGINT

la catego-

CLERMONT FERRAND, 28 
(prin telefon). La Sala Sportu
rilor din localitate s-au dispu
tat finalele Campionatelor Mon 
diale de lupte libere la primele 
cinci categorii de greutate: 48 
kg. 57 kg. 68 kg, 82 kg si 100 kg. 
Spre satisfacția numeroșilor iu
bitori ai acestei discipline spor
tive din tara noastră, în rîndut 
primilor zece finalist! ai actu 
alei ediții a competiției supre
me s-a numărat si un repre- 
zentant al tării noastre. Este 
vorba despre VASILE PUȘCA
ȘII. care a reușit performanta 
de a se califica în finala Cam
pionatelor Mondiale 
ria 100 kg.

în partida oentru 
prem. reprezentantul 
tre l-a întîlnit pe 
sportiv sovietic Lari Kabelov. 
în fata căruia a fost nevoit să 
șe recunoască învins, rămînînd 
în posesia medaliei de argint. 
Oricum, performanta luptătoru
lui român este remarcabilă, 
medalia lui fiind cea dinții ob
ținută de reprezentanții tării 
noastre de la stilul libero, la 
Campionatele Mondiale. în ul
timii opt ani. Pentru acest suc
ces merită felicitări atît proas
pătul vicecampion al lumii, cit 
și antrenorul emerit Nicolae 
Pavel, care a răspuns de pre
gătirea sa.

titlul su- 
tării noas- 
puternicul

canotaj,
care, în prezent, a 

fina- 
sim- 
lacul 
ora-

TOTI SPORTIVIIș
COPENHAGA, 28 (prin tele

fon, de la trimisul nostru 
special). Interes deosebit pen
tru această ediție a Campio
natelor Mondiale de 
întrecere 
ajuns în faza dinaintea 
lelor, ce se vor disputa 
bătă și duminică pe
Bagsvaerd din apropierea 
șuiul Copenhaga. Bagsvaerd
este o cunoscută pistă nauti
că, un lac natural expus vîn- 
tului. cu valuri adesea stînje- 
nitoare pentru concurenți, cu 
apă grea, ceea ce în limbajul 
ramerilor și vîslașilor înseam
nă lipsă de limpezime, lucru 
neconvenabil pentru canotori.

Pînă la această oră a C.M., 
lotul sportivilor români și-a 
făcut datoria, toate cele 9 e- 
cliipaje calificindu-se pe.ntru 
finale. Drumul cel mal bătă
torit l-au avut Marloara Po
pescu (simplu), Elisabeta Li- 
pă, Liliana Gcneș (2 vîsle), 
Olga Homeghi, Rodica Arba 
(2 rame), precum și echipajul 
de 4+1 rame (Mariana Trașcă. 
Adriana Chclariu, Valentina 
Vîrlan. Veronica Necula, Eea-

Concursul Prietenia la volei (juniori)

URMEAZĂ REUNIUNILE FINALE
Competiția internațional 

masculină de volei rezervată 
juniorilor, Concursul Priete
nia, găzduită de țara noastră, 
la Galați, a ajuns la ultima 
sa fază, turneele finale. Pre
liminariile, desfășurate pe par
cursul a 5 zile, s-au caracte
rizat în ambele grupe, prin- 
tr-o luptă extrem de echili
brată, pentru calificarea în 
turneul fruntașelor. Astfel că. 
în grupa I, detașarea a test 
decisă de setaveraj. meciurile 
dintre cele trei pretendente 
(Polonia, U.R.S.S. ți Cuba! 
lncheindu-se numai după cîte 
5 seturi ; iar în grupa a Il-a, 
una dintre finaliste, echipa 
României, fiind desemnată 
doar în ultima zi, tot intr-un 
joc maraton, în fața formației 
Cehoslovaciei.

Tinerii noștri 
s-au calificat, deci, în 
neul pentru locurile 1—4, 
era de așteptat de la ei 
voluție mai constantă ți

Inconsecvența lor J-a

voleibaliști 
tur- 
dar 

o e-
mai

sigură.
dus la pierderea, la limită, a 
două partide în grupă, dintre 
care una, cea eu echipa R. D. 
Germane (2—3), va conta și 
în turneul final. Dintre echi
pele oaspete, o impresie deo
sebită au lăsat pînă acum cele 
ale Poloniei. U.R.S.S. ți Cubei. 
Iată clasamentele grupelor 
preliminare : 1. Polonia 5 p

Vasile Pușcașu
Claudiu Tămăduianu (74 kg) 

a pierdut meciul cu A. Siker 
(Turcia) si a cedat și în fata 
lui L. Rauhala (Finlanda), pă
răsind concursul. La primele 
cinci categorii, campioni sînt 
următorii: Li Jae Sik (R.P.D. 
Coreeană). S. Beloglazov 
(U.R.S.S.), A. Fadjaev (U.R.S.S.), 

M. Schultz (S.U.A.) si I,.Kabe
lov (U.R.S.S).

La C. M. de canotaj din Danemarca

si- 
Sa- 
pre- 

de

NOȘTRI, CALIFICAȚI 
terina Oancia) care, învingînd 
In seriile respective, și-au cîș- 
tigat dreptul de a concura în 
finale.

Terminînd pe poziția a doua 
in scrii, ambarcațiile de 4 
vîsle, 8+1 și 2 rl (b) au a- 
tacat ulterior recalificările, ur- 
cînd la rîndu-le în faza supe
rioară a competiției. Mai 
nuos a fost traseul Măriei 
va (simplu, cat. ușoară), 
cum și cel al echipajului 
2 rame băieți — probe cu in
flație numerică — care au tre
buit să suporte și treptele 
semifinalelor. Maria Sava, 
campioana mondială de anul 
trecut, a cîștigat atît în serii 
cit ș! în semifinalele de joi 
(8:04,73). principala ei adver
sară rămînînd belgianca Rita 
Dafauw 8:00,03 (pe primul loc 
în cealaltă semifinală). La 2 
rame, Dănuț Dobre și Dragoț 
Neagu s-au clasat pe locul 
doi în prima semifinală 
(6:47.97), după Arial — Gasch 
(R.D.G.) .......... - -
ehipaje 
probă : _____
tria și Franța.

• locul
prima semifinală

6:46,35. Celelalte e- 
finaliste în această 

Anglia, U.R.S.S., Aus-

(setaveraj 8:5). 2. U.R.S.S.

mîine,
1-4; 
juca 
U’.lT

5 
p (7:5), 3. Cuba 5 p (8:6) 4. 
R.P.D. Coreeană 3 p (2:9). în 
grupa I. unde a evoluat, în 
afară dc concurs, și România 
II; 1. R. D. Germană 8 p
(12:2), 2. România 6 p (10:8), 
3. Bulgaria 6 p (7:8), 4. Ceho
slovacia 5 p (7:10), 5. Ungaria 
5 p (3:11) în grupa a II-a. 
Primele două în grupe vor con
tinua întrecerea, azi și 
pentru ocuparea locurile 
următoarele două vor 
pentru locurile 5—8, iar 
garia ocupă locul 9.

în turneul final al fruntașe
lor, contînd rezultatele directe 
din grupe, se pornește de la 
următorul clasament : 1—2. 
Polonia și R. D. Germană cî
te 2 p (același setaveraj : 
3—2), 3—4. România și
U.R.S.S., cîte un punct (2—3). 
Iată și programul reuniunilor 
finale, ASTĂZI, de la ora 9 
(în Sala sporturilor) : Ungaria
— România II (în afară de 
concurs) ți Cuba — Ceho
slovacia ; de la ora 13 : R.P D. 
Coreeană — Bulgaria, U.R.S S.
— R. D. Germană ți Polonia
— România ; MtINE, de la 
ora 9 (sala Universitatea) : 
Cehoslovacia — R.P.D. Cocs- 
eană și Cuba — Bulgaria ; de 
la ora 13 (în Sala sporturilor): 
U.R.S.S. — România și Po'a- 
nia — R. D. Germani
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CARAVANA TURULUI CICLIST

# Mîine, în Capitală, start in ediția a 25-a 
a popularei competiții • Turul 1987 va mă
sura 1 230 km și va avea 8 etape ț Alături 
de 70 de rutieri români, membrii echipei o- 
limpice a Norvegiei ® între participanți, doi 
foști cîștigători ai „Micii Bucle**, Romașcanu 
și Căruțașu • Etapa I: București-Focșani

Cea mai amplă si mai fru
moasă sărbătoare a ciclismului 
nostru. Turul României, urcă 
mîine din nou în șa, urmînd 
să străbată 1 230 de kilometri, 
impărtiti în 8 etape (vezi 
..Sportul" de ieri). Ajunsă îna
intea ediției jubiliare cu nu
mărul 25 (prima a avut loc în 
1934). „Mica Buclă“ va pomi 
din Capitală, duminică la prînz. 
va traversa 14 iudele si. după

PENTRU FINALE
Pînă acum, conform previ

ziunilor, marile școli ds cano
taj au confirmat, în general, 
erelndu-se însă și unele breșe 
prin eliminarea, bunăoară, a 
echipajului masculin de 8+1 
al U.R.S.S.

Așadar, vlnt de pupa pentru 
echipajele românești — pre
zente. fără excepție, în finale 
—, prima care va lua startul 
mîine după-amiăză (n.n. azi) 
fiind vîslașa Maria Sava, în 
cadrul probei de simplu, cat, 
ușoară. x

ion CUPEN

ASTĂZI, ÎNCEP „MONDIALELE'4 DE ATLETISM
ROMA, 28 (prin telefon, de 

special), 
uriașe; 

Foro 
vreme 

inversă 
rămas

la trimisul nostru 
Pe cele două panouri 
plasate la intrarea în 
Italico, de mal multă 
se face numărătoarea 
a zilelor care au mai 
pină la începerea celui „mai 
mare eveniment atletic al a- 
nilor ’80“ — cum le place gaz
delor să denumească această 
a doua ediție a Campionatelor 
Mondiale de atletism. Joi mai 
erau încă două zile. Vineri 
doar una. Iar mîine (n.r. 
tăzi) se va scrie: „Astăzi 
cepe!“ Da, încep aceste 
treceri așteptate de lumea 
mare a atletismului, și nu 
mai de ea. cu legitimă nerăb-

as
in- 
in- 
cea 
nu-

De duminică, ediția a 30 a a Diviziei A la handbal (m)

PREGĂTIRILE S-AU ÎNCHEIAT. AȘTEPTĂM REZULTATELE...
Mîine se dă startul într-c 

nouă ediție, a 30-a, a Diviziei 
A la handbal masculin. Este 
un bun prilej pentru o succln 
tă trecere în revistă a nive. 
lului actual al handbalului 
masculin românesc, acum, la 
nou început de drum, într-o 
disciplină atît de îndrăgită de 
milioanele de iubitori ai spor
tului din țara noastră. Dacă 
handbaliștii ne-au adus în tre
cut numeroase satisfacții, în 
ultima vreme au produs destu. 
le nemulțumiri. O astfel de a- 
firmație ar părea prea grea la 
puțin timp după cîștigarea ce
lui de-al șaselea titlu consecu
tiv de campioni mondiali uni- 
versitari, de calificare a echi
pei reprezentative de tineret 
la turneul final al Campiona
tului Mondial (decembrie, Iu- 
goslavia), de ocuparea locuri
lor secunde la Balcaniada de 
tineret sau Turneul Prietenia. 
O facem pentru că oricum am 
privi lucrurile, nu poate fi ui-

Simbătă 29 august 1987

„Mica Bucla' a prilejuit totdeauna 
spectacol sportiv atractiv. Foto: A.D. NEAGU

8 zile de între
cere. îsi va face 
socotelile finale tot 
la București. în 6 
septembrie. Privind 
retrospectiv, trase
ul fixat pentru a- 
cest an este, ca 
lungime, unul me
diu. După ce vor 
fi recunoscut însă 
parcursul, rutierii 
sînt încunoștințați 
că vor înfrunta o 
cursă dintre cele 
mai pretențioase, 
fie și pentru 
ceea că ea e 
sărată, între 
tele, cu 15 
sprinturi Inter
mediare și 14 că- 
țărări, 4 dintre
acestea fiind 
categoria 
motivul 
care, 
tradiția 
tiei si 
Uniunea 
a inclus 
lendarul .. . ___ .
un delegat ai U.C.I. avind sâ 
supravegheze Întrecerea.

Relativ Ia participare, să no
tăm că. in conformitate cu lis
tele de înscriere, se vor alinia 
la startul 1987 al acestui mara
ton pe două roti circa 76 de 
rutieri români si, sosiți la .

de 
E

pentru 
apreciind 
trompe ti- 
datele 

Ciclistă Internațională 
Turul României în ca- 
el pe anul in curs.

A !

ei tehnice.

dare ți 
vident 
nante 
altă 
sport,

la Jocurile 
Angeles, 

diferitelor 
în ultimii 

i acest an. 
i cu totul 

mon-

firească curiozitate, e- o 
în proporții impresio- 

în comparație cu oricare 
competiție a acestui 
inclusiv cu ediția inau

gurală, cea din 1983, de la 
Helsinki. Este normal să fie 
așa, din moment ce la între
ceri participă un număr record 
de țări, 163, cu 25 mai multe 
decît au fost 1 
Olimpice de la Los 
în plus, fruntașii 
probe au realizat 
ani, și mai ales în 
o serie de rezultate 
remarcabile, recorduri 
diale pe drept cuvînt impre
sionante. Că atletismul se a- 
flă într-un avtnt extraordinar, 

— a celui similar, în 
cu un an înainte, în

știe, în Italia obiec.

tat insuceesul de la C.M., gru
pa B. din Italia (de la începu, 
tul anului), ca o urmare — (lin 
nefericire 
grupa A, 
Elveția.

Cum se .
tivul era clasarea echipei noas- 
tre pe primele două locuri și 
deci calificarea la Jocurile O- 
limpice din 1988. Locul 5 ocu
pat este, firește, departe de 
a satisface. S-a precizat că nu 
a fost nicidecum un accident 
(motiv prea des invocat și de 
handbalist! pentru contraper- 
formanțele din ultimii ani), 
această situație fiind, de fapt, 
reflectarea nivelului, la ora a- 
ceea, al handbalului nostru pe 
plan mondial. Nu putem trece 
peste evidenta lipsă de entu. 
ziasm a unora dintre jucători, 
mai puțin receptivi decît în 
alte ocazii la rigorile pregăti
rilor. Mulți dintre aceștia au 
venit la lot sub nivelul mediu 
de pregătire necesar. Astfel, 

Bucuresti ieri la prînz. membrii 
reprezentativei olimpice a Nor
vegiei. în frunte cu redutabilul 
Espcn Brouwer. Se scontează 
așadar, deși unele modificări 
sînt încă posibile, pe prezenta 
a 11 echipe, cele autohtone fi
ind România I. România II. Bi

Ovidiu IOANIȚOAIA

(Continuare (n pag. a t-a)

dovedețte, poate, cel mal 
bine, valoarea toarte crescu
tă a standardurilor care se cer 
realizate pentru ca atleții a- 
bla să fie primiți în concurs : 
înălțime, masculin : 2,29 m, 
(la feminin — 1,93 m), pră
jină — 5,55 m, lungime 7,95 
m (6,58 m). triplu — 16,85 m. 
greutate — 20,40 m (19 m).
disc — 65 m (62,50 m), suliță 
77 m (64 m), eiocan — 76,50 
m. Privindu-le mal atent, re
cunoaștem eu ușurință că doar 
cită va vreme în urmă cu a-

Romeo VILARA

(Continuare în pag, a 4-a) 

lanțul slăbiciunilor — la pro
priu — se închidea: nivelul 
slab de exigență în instruirea 
la cluburi nu putea să ofere 
jucători pregătiți corespunză
tor cerințelor echipei naționale. 
Dacă mal adăugăm că s-a ma
nifestat ți o păgubitoare su
praevaluare a valorii individua
le a handbaliștilor noștri, avem 
un tablou aproape exact al 
cauzelor care au condus la o- 
cuparea modestului loc 5.

Așadar, după usturătoarea 
lecție de la C.M. din Elveția, 
s-a dovedit că nu s-au tras 
la timp cele mai exacte 
concluzii referitoare la valoa
rea actuală a handbaliștilor 
noștri ți, lucru și mai păgu- 
bitor, nu s-au întreprins mă
surile ce se impuneau pentru 
oprirea coborîrii vertiginoase 
pe toboganul contcaperfdrman-

Mihail VESA

(Continuare în pag 8-4)



Campionatul national de tenis al juniorilor

au Început Întrecerile pentru categoria 17-18 ani
...ALTE FINALE

Ultima săptămînă de vară 
(calendaristică) se încheie 
cu cîteva întreceri finale de 
pe agenda Daciadei. care se 
anunță a fi de real interes. 
Astfel, la Tg. Mureș, azi si 
mîine amatorii sportului 
popicelor au prileiul să a- 
siste la o competiție tradi
țională. cu participări va
loroase din rîndul celor ti
neri si foarte tineri : „Cupa 

încă de ieri, la 
a început 
atractivului

apropierea standurilor unde 
îsi vor proba îndeminarea 
si precizia trăgătorii, reu
niți în concursul de tir. Nu 
mai puțin pasionante (pen
tru cei... în temă) sînt. in 

■ cadrul aceluiași festival, 
competițiile. separate, de 

1 de o- 
în fine, 

mîine.

U.G.S.R.“ 
Piatra-Neamț.
„faza fazelor“
Festival al sporturilor teh- 
nico-apllcative, cu mai mul
te concursuri... în paralel, 
dintre care, spectator fiind, 
ai de ales. Poți fi prezent 
în sala unde îsi dispută ti
nerii sportivi (categoriile 
14—20 de ani) întîietatea la 
judo ; sau pe diferitele po
ligoane unde sînt programa
te. pentru aceleași categorii 
de tineri. întrecerile la mo- 
delism (la aero, auto, navo 
si rachetomodele) : sau în

__________ separate, 
radiogoniometrie și 
rientare turistică. 1 
la Mangalia, azi si 
arc loc un concurs republi
can de navomodcle dotat cu 
un trofeu (de..< „Cupa Voința’*.

Tot în cadrul Daciadei, în 
aceste zile, au loc întreceri 
din faza de zonă ale „Cu
pei U.T.C/* la tenis si ale 
„Cupei forestierului** la atle
tism și popice.

în rest, doar „concursuri 
mici“. competiții de cartier, 
„de casă4* sau „de familie**, 
pe terenuri de toate feluri
le, pentru că. deși vara a 
(și) trecut 
cantei si 
tinuă.

finală) :

anotimpul va- 
concediilor con-

Joi au început întrecerile 
juniorilor categoriei 17—18 ani 
în cadrul Campionatelor Na. 
ționale. Primul favorit al con. 
cursului masculin, Răzvan Itu 
(Steaua) a trebuit să se între
buințeze serios pentru a-1 în
vinge pe talentatul Marian O- 
nilă (Progresul). După evolu
țiile celor doi din teren, doar 
plusul de experiență i-a adus 
victoria............. ..
stelist : 
schimb 
Dobrc 
rînd. în primul și al 
tur, pe 
mici, Ciprian Porumb („U“
Cluj.Napoca) apoi pe cariipio- 
nul acestora, constănțeanul
Daniel Dragu, pe care i-a în
vins lejer, cu 6—1, 6—1 și,

la limită
4-6, 6—2,
favoritul <
(TCB) i-a
finalistul

jucătorului 
, 6—4. în
doi, Daniel 
întilnit pe 

doilea 
juniorilor

respectiv cu 6—0, 6—2. La fete, 
tîrgoviștencele Victori'ța și 
Claudiâ Neacșu (CSS Dîmbo
vița) au reținut din nou aten
ția datorită tenacității, dorin
ței de victorie, ca și jocului 
practicat. Dacă Victori ța a re
ușit s-o întreacă pe Loredana 
Bujor (Dinamo) 2—6, 6—4, 
6—2), Claudia a pierdut din 
nou, la interval de cîteva zile 
(semifinala junioarelor mici) 
în fața campioanei acestei ca
tegorii, timișoreanca
Kerek cu 6—3, 2—6, 3—6. Un 
rezultat-surpriză. a
Bcrnadeta Martin (Politehnica 
București), care a eliminat pe 
una dintre favoritele probei, 
Gabriela Mitrică (Steaua), cu 
6—7, 7—5, 6—4.

Angela

realizat

CAMPIONATELE NAȚIONALE DE PENTATLON MODERN

datori cu 
de dublu

rezulta- 
ale ca-

începînd de astăzi, în Capi
tală, se desfășoară întrecerile 
Campionatului Național și al 
Daciadei la pentatlon modern 
pentru seniori, individual șl pe 
echipe. Participă sportivi de la 
Steaua, Olimpia București și

Politehnica I.L. Timișoara. Azi 
și mîine, de la ora 10, la baza 
hipică Steaua, are loc prima 
probă, călărie, urmînd ca luni, 
de la ora 9, la sala Floreasca, 
să se desfășoare proba de 
scrimă.

Am rămas 
tele probelor 
tegoriei 15—16 ani. Dublu bă
ieți, finală: M. Onilă, C. Po
rumb — (Progresul, „U“ Cluj- 
Napoca) — Robert Marinică, 
Iulian Vespan (TCB, Victoria 
CCIAG) 7—6, 6—3 ; dublu fe
te : Loredana Bujor, Angela 
Kerek (Dinamo, Electrica Ti
mișoara) — Izabela Martin, Iri
na Spîrlea (Politehnica Bucu
rești, Dinamo) 6—3, 6—4 ; du
blu mixt: Loredana Bujor, Ci
prian Porumb — Ruxandra 
Dragomir (CSS Viitorul pi
tești), Mihai Iliescu (Steaua) 
6—1, 6—2 ;

Alte rezultate (simplu 17— 
18 ani): D. Moise (Steaua) — 
I. Vespan (Victoria CCIAG) 
6—4, 6—0 ; C. If ti mie (Dinamo) 
E. Ghițescu (Fortus Iași) 3—6, 
6—2, 6—2 ; B. Lacea (Victoria 
CCIAG) — C. Chițeș (Dinamo 
Brașov) 6—4, 6—0 ; H. Niculae 
(Progresul) — E Ghițescu 6—2, 
6—4 ; B. Mozeș (Dinamo Bra
șov) — M. Iliescu (Steaua) 4—6, 
6—4, 6—4 ; Monica Pecheanu 
(Dinamo) — Antoaneta Vane 
(Electrica Tjmișoara) 6—2, 6—2 ;

Doina STANESCU
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ETAPA I A DIVIZIEI A - MASCULIN
UNIVERSITATEA CRAIOVA — DINAMO BUCUREȘTI 
(Al. Isop — M. Tănăsescu, ambii din Pitești)
„U“ C.U.G. CLUI-NAPOCA — METALUL BISTRIȚA 
(Al. Boer — E. lavorschi, ambii din Timișoara) 
RELONUL SAvroiEȘTI — DACIA PITEȘTI 
(R. Iamandi — Tr. Ene, ambii din Buzău) 
POLITEHNICA TIMIȘOARA — ȘTIINȚA BACAU 
(P. Sirhu — E. Fluieraș, ambii din Arad)
H.C. MINAUR BAIA MARE — A.S.A. ELECTROMUREȘ TG. 
MUREȘ
(AI. Mărleș — Gh. Jstrăuan. ambii din satu Mare) 
STEAUA — DINAMO BRAȘOV
(C. Cristea — Gh. Dumitrescu, ambii din Constanța. Meciul 
va avea loc în Sala Floreasca, ora 11,45. tn deschidere, de la ora 
10,30 — I.T.B. — Mecanică Fină București — feminin, Div. B)

ETAPA A III-A A DIVIZIEI A - FEMININ
HIDROTEHNICA CONSTANȚA — CONFECȚIA BUCUREȘTI 
(N. Iancu — Gh. Mihalașcu, ambii din Buzău) 
RAPID BUCUREȘTI — CHIMISTUL RM. VÎLCEA
(D. Gherghișan— C. Drăgan, ambii din Iași. Meciul se dispută 
la Buzău),
OȚELUL GALAȚI — ȘTIINȚA BACAU
(M. Stăncilă, din București — I. Nicolae, dîn Ploiești) 
C.S.M. INDEP. SIBIU — MUREȘUL ELECTROMUREȘ TG. MUREȘ 
(M. Marin — Șt. Șerban. ambii din București) 
DOROBANȚUL PLOIEȘTI — RUIjMENTUL BRAȘOV
(Al. Vîrtopeanu — Șt. Georgescu, ambii din București) 
CONSTRUCTORUL TTMlȘOAiRA — TEROM IAȘI
(VI. Cojocaru — l. Mihăilescu,

START IN SERIA
Mîine începe 

cadrul celei de 
lorice a Diviziei A la rugby. E 
vorba, reamintim, de o formulă 
inedită de disputare a campio
natului, cele 
acestei

. două grape. Cine sînt ele ? li
nele au deja ___ ___

mai mici în A : Rulmentul
Birlad. Mașini Grele București, 
Rapid București, T. c. Ind. Con
stanța, Universitatea 16 Februa
rie CIuj-Napoca, Gloria București, 
Olimpia PTT Arad, UAMT Ora-

serii

întrecerea si în 
a doua serii va-

16 componente ale
fiind împărțite în

____ _  stagii mai mari sau 
mici în

A ll-a A DIVIZIEI A LA RUGBY
dea. Metalurgistul Cugir, Hidro
tehnica Focșani. Celelalte se află 
la ora debutului la acest nivel 
competitional — Constructorul 
Constanța. URA Tecuci, Energia 
București. Chimia Brăila. Carpați 
Mirșa, I.O.B. Balș. Toate însă au, 
cum ne-au mărturisit reprezen
tanții lor. aceeași dorință de a 
onora _______... ______ ___.
pelor bune ale rugbyulul nostru 
prin evoluții apreciate. Si. am 
adăuga, prin lansarea unor jucă
tori tineri, bine pregătiți, oare 
să-si poată aduce contribuția la

prezenta în rîndul echi-

revitalfzarea sportului eu balo
nul oval de la noi.
Iată programul etapei inaugu

rale : GRUPA I : Constructorul 
Constanța — Gloria București, 
URA Tecuci — Mașini Grele. Hi
drotehnica Focșani — T. C. Ind., 
Chimia Brăila — Rulmentul Bir
lad ; SERIA A II-A : Energia 
București — Olimpia PTT Arad 
(Stadionul Tineretului IV ora 9), 
Rapid Buc. — UAMT Oradea 
(Stadionul Tineretului IV, ora 
10,30), IOB Balș — „U“ ÎS Fe
bruarie CIuj-Napoca. Carpați 
Mîrșa — Metalurgistul Cugir.

CLASAMENTUL SERIEI I 
DUPĂ TREI ETAPE

Clasamentul Diviziei A de rugby 
(seria I valorică), după primele

I 
I
I
I
I
I
I
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DIVIZIA A LA HANDBAL (m)
(Urmare im pag I)

C.M.țelor. Rezultatul de la 
din Italia este martor.

Cauza cauzelor 
una singură : 
toate formele 
re : pregătire 
pele de club 
abdicarea de 
rectă a șanselor, 
îngrijorătoare a arbitrajelor de 
calitate inferioară sau voit 
părtinitoare pentru o echipă 
sau alta, care au generat sau 
au fost la baza unor practici 

de etica în care 
desfășoare TOA- 
sportive.
deci principalele 

_ __________ au diminuat șe. 
rios încrederea în handbalist» 
noștri. Semnele revirimentului 
marcat în primăvara aceasta 
sînt evidente, oricît de palide 
sînt ele. Campionatul care în
cepe mîine — șl în primul rînd 
antrenorii, jucătorii, arbitrii, 
conducătorii de cluburi, deopo
trivă cu federația de resort — 
are greaua misiune de a de
monstra că handbalul româ. 
nesc are potențe reale de a re. 
veni în fruntea elitei mondia. 
le, că „ora adevărului" de 
care se tot vorbește în ultima 
vreme s-a încheiat, urmîndu-i 
în sfîrșit, cu necesitate, „ora 
rezultatelor de valoare", că 
trebuiesc abordate cu temeini

răniîne 
indisciplina, 
ci de, manifesta- 
precară la echi- 
sau la națională, 
la apărarea co- 

', proliferarea

total străine 
trebuie să se 
TE reuniunile

Am punctat 
aspecte care

însă 
sub

cie apropiatele examene în cu
pele europene, ca primă etapă 
în mult așteptata redresare a 
handbalului nostru.

• Duminică încep și jocurile 
ediției 1987/88 a Diviziei B 
(m rf).

• Cea de-a patra etapă a 
Campionatelor Naționale de 
motociclism viteză pe șosea 
se va desfășura duminică, la 
Oradea, pe un traseu amena
jat în centrul 
La cele 6 clase din 
(50 cmc națională, 50 
sport fete și băieți, 125 cmc, 
250 cmc șl ataș pînă la 
cmc) vor lua startul peste 100 
de sportivi din 15 asociații și 
cluburi din țară. Cunoașterea 
traseului și antrenamentele o- 
ficiale vor avea loc astăzi du- 
pă-amiază, iar mîine la 9,30 
se va da primul start. Deci,

municipiului, 
program 

cmc
oOO

o .nouă întîlnire cu cei 
buni viteziști, care vor i 
așa < ' '
etapele anterioare, curse 
tractive in lupta pentru 
loc cit mai bun în clasamen
tul final.

mai
___________ oferi, 

cum s-a întîmplat și în
a- 
un

& „Cupa Prietenia" la moto- 
cros programează o nouă eta
pă în orașul cehoslovac Bans
ka Bistrica, la care vor lua 
parte și sportivi din țara noas
tră. La clasa 125 cmc partici
pă C. Duță, D. Titilencu, C. 
Tompa și P. Schmidt, iar la 
250 cmc — F. Pop și AI. Iii aș.

® Reamintim că 
ria I a Diviziei

3 etape,, se prezint;ă astfel :
1. Steaua 3 3 0 0 179- 63 9
2. Grivița Roșie 3 3 0 0 68- 34 9
3. Dinamo 3 2 1 0 72- 54 8
4. Șt. Baia Mare 3 2 0 1 67- 61 7
5. Șt. Petroșani 3 2 0 1 55- 64 7
6. Cont. Buzău 3 1 1 1 43- 41 6
7. Farul 3 1 0 2 54- 56 5
8. Poli Iași 3 1 0 2 14- 57 5

9. lCSM Suceava 3 1 0 2 77-105 5
10. „U" Timișoara 3 1 0 2 58-124 5
11. CSM Sibiu 3 0 0 3 33- 55 3
12. Sp. Stud. 3 0 0 3 56- 92 3

disputa în se- 
A se reia la 

16 septembrie. între timp avînd 
loc participarea lotului național 
de tineret la un puternic turneu 
International la Moscova.

se
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Alergarea cea mai importantă 
pentru caii de 3 ani se va des
fășura mîine dimineață pe hipo
dromul din Ploiești, cu parti
ciparea tuturor vedetelor gene
rației, în frunte ou Ostina. deți
nătoarea unui formidabil record 
de 1:23.1/km. Ager. Vadu. Lan
terna. Corneluș. Odaia, Hercule și 
Henric. Alergarea suscită un In
teres deosebit, mai ales că unii 
dintre participant! 
pentru prima oară 
2 200 m si încă nu 
tivat aptitudinile lor 
tenie de fond.

Tot în această reuniune vom 
vedea la lucru si alte valori ale 
turfului.- în frunte cu Verigariu. 
Trudin. Crisan. Fidelio și Răsad, 
în tentative de 
Tînăra generație 
si ea partea ei 
ale unora dintre 
In concluzie, o 
resanită.

ÎNOT, DACA în clasamentul feminin pe 
medalii al recentelor europene delegația 
noastră a ocupat o excelentă poziție se
cundă, în ierarhia generală a înotului 
România apare pe locul 6 — cu 2 medalii 
de aur, 1 argint, 5 bronz — depășind o 
serie de țări cu mare tradiție sportivă, 
precum Marca Britanie, Olanda, Suedia, 
Italia, Austria, Elveția, Danemarca, Belgia. 
Iugoslavia. Aceasta în condițiile în care 
am fost prezenți în marea întrecere nu
mai cu 7 fete! $ DE BUN A SEAMA, pe 
iîngă cuvintele de aleasă prețuire la adre
sa performerelor noastre și a antrenorilor 
lor, se cuvin adresate felicitări, la un ase
menea remarcabil bilanț, și multor altor 
oameni ce au contribuit, pe diferite pla
nuri, la frumoasele împliniri: activul fe
derației (președinte Avram Lăptoiu, secre
tar responsabil — Lucian Dumitrescu, an
trenor federal — Dan Ionescu), sprijinit 
de organele C.N.E.F.S., Centrul de Medici
nă Sportivă, Centrul de Cercetări, M.E.I., 
factorii cu atribuții din județele Maramu
reș, Prahova, Caraș-Severin, cluburile șl 
secțiile respective, administrațiile bazine
lor unde s-au desfășurat pregătirile.
MOMENTE DE CUMPĂNĂ, duminică către 
prînz, pentru Tamara Costache, care îno- 
tase în serii doar 26,11 pe 50 m liber. Pînă 
Ia urmă, recordmana lumii și-a dovedit 
înalta clasă, dar nu înainte de a se fi con
vins, din nou, de înțelepciunea vorbelor 
„prietenul la nevoie se cunoaște**. Pentru 
că în acele momente grele Tamara a fost 
permanent încurajată de o altă mare cam
pioană, Noemi Lung — prezentă Iîngă plo- 
ieșteancă clipă de clipă, de celelalte cole
ge, de conducerea delegației,, de medicii 
Andreea Aguletti și Ioan Drăgan, de ju
cătorii de polo, antrenorul Iuliu Capsa și 
arbitrul internațional Radu Timoc. „Am 
simțit, pur și simplu, căldură omenească",

prezent 
Parcul

mărturisea proaspăta campioană europea
nă. (G.R.).

RUGBY APRECIAT jucător al Grlviței 
Roșii, Andrei Pongracz a fost 
doar pe marginea terenului din
Copilului (ca... fotoreporter de ocazie), un 
accident impiedicîndu-1 să-și ia locul în 
•echipă. Acum, el se află în plină refacere. 
• ;,CU NOILE, neobișnuitele modificări ale 
regulamentului, spectatorii de rugby sea
mănă acum cu cel de tenis", remarca un 
mucalit din tribună, 
gile înalte, lungi pe 
reciproc, jucătorii in

-BITRU, îl dorim pe 
pe fază, așa cum a

reîerindu-se !a mln- 
care și le transmit, 

defensivă. ® CA AB- 
Gh. Kășcanu mereu 

fost ca prețuit Jucă-

POST-SCRIPTUM
tor. O anume, să-1 spunem, detașare 
„focul" disputei (care a fost sesizată 
meciul Grivița Roșie — Știința Petroșani) 
nu e tocmai potrivită. (G.R.)

TENIS.LA CAMPIONATELE NAȚIONA
LE ALE JUNIORILOR, categoria 15—16 ani, 
am întîlnit o situație unică pînă acum in 
competițiile interne. Meciurile au început 
duminică, cu „eliminatoriile" și turul 1, 
iar luni s-a jucat pînă în... semifinale, 
ceea ce a însemnat, pentru mulți, continu
area (la prima oră) a meciului restant (din 
primul tur, început duminică), turul 2 și 
sferturile de finală, iar pentru alții numai 
turul 2 și sferturi. După care au urmat 
meciurile de dublu, unii concurenți — e- 
vident, cei rămași în cursă — fiind astfel 
obligați să joace patru-cinci meciuri, unul 
după 
sâ i’a 
joace 
(cît...
Gurile rele spun că întrecerea a

ele 
ia

altul, fără a 11 se fi permis măcar 
masa de prinzi Pentru ca marți să 
semifinala dimineață, apoi dubluri 
cuprinde!), iar miercuri finala! 

fost...

EXCURSII ÎN. DELTA DUNĂRII

I

abordează 
distanta de 
s-au def'ini- 
pentru dis-

noi recorduri, 
de 2 ani are 

cu trei alergări 
speranțele sale, 
reuniune inte-

Oficiile județene de turism și întreprinderea de Turism, Hote
luri și Restaurante București organizează pentru dumneavoas
tră excursii în Delta Dunării. în lunile septembrie și octombrie.

Delta Dunării, cel mail tînăr pămînt al Europei, străbătut 
de nenumărate canale care leagă lacuri, bălți șl girlițe, este, în 
același timp, un laborator în plină creație, un parc natural cu 
o fauină și floră deosebite, declarat pe bună dreptate „monu
ment al naturii".

Vă invităm în împărăția de ape. liniște, frumusețe și inedit a 
Deltei Dunării, solicitîndu-vă să-i păstrați nealterate aceste ca
lități.

Vă informăm, totodată, că încopind cu 1 septembrie accesul 
in Delta Dunării al turiștilor pe cont propriu se poate face nu
mai pe baza permiselor eliberate de Agenția de turism a O.J.T....
Tulcea.

a\V'W\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^

cum 
efort

nu-

grăbită pentru că luni seara unii sportivi 
plecau la alte concursuri, iar ei nu ieșiseră 
încă din cursă... Nu știm dacă este ușa, 
dar ni se pare ciudat că tocmai la „națio
nale", de importanță covârșitoare pentru 
fiecare participant — o dată în an! —, să 
fie luată această măsură, de turneu, să-i 
spunem fulger, sau maraton, și oare 
rărnine cu problema recuperării după 
a sportivilor? (D.S.)

VOLEI. ...99, 100. Cu aceste două
mere dintr-o evidentă serie s-ar fi putut, 
recent, „contoriza44 prezența la zi în me
ciuri internaționale a arbitrului de volei 
Anghel Dinieu. Dubla întîlnire, de la Lu
goj, dintre echipele „naționale masculine 
ale României și Iugoslaviei, la care cunos
cutul „cavaler în alb44 bucureștean a ofi
ciat ca arbitru principal, i-au prilejuit in
trarea în rîndul... sutiștilor. Firesc, i-am 
solicitat cîteva date, pe care le menționăm 
succint: arbitru din 1961; arbitru interna
tional din 1975 (d,ebm,‘ la 36 de ani, la un 
meci din cadrul C.E. de la București); are 
la activ peste 1300 de jocuri divizionare, 
din care aproape 650 din Divizia A (17 der
by uri Steaua — Dinamo); a arbitrat trei 
semifinale feminine ale cupelor europene 
inter-cluburi și o finală (tot) feminină la 
Dinamoviadă, precum și la campionate 
balcanice și în numeroase turnee interna
ționale de diferite anverguri. Cel mai fru
mos meci al carierei? „Unul din campio
natul ...intern cînd voleiul nostru mascu
lin avea cîte două sau chiar trei echipe 
între primele din Europa: un derby Stea
ua — Rapid, din 1970, de fapt meciul care 
m-a lansat în elita arbitrajului4*. Un gînd 
pentru... mîine? „Poate că e timpul să mă 
retrag, deși, în volei, e la modă să fii 
bunic tînăr, ca mine. Este un motiv, cred, 
serios: sînt multe talente între tineri și 
trebuie să le facem ioc“. (G. ROT.).
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• NUMERELE EXTRASE 
TRAGEREA LOTO DIN 
AUGUST 1987 : Extragerea 
75 85 63 50 23 1 66 56 
extragerea a Il-a : 31 84 54 37
11 44 17 2 32. Fond de' cîști- 
guri : 599.567 lei.

$ Reamintim și
PRONOSPORT — 
august — că TOT 
ultima zi și pentru depunerea 
buletinelor la concursul de dumi
nică, ce cuprinde meciuri din 
prima etapă a Diviziei naționale 
B.

jucătorilor 
etapa din

ASTAZI

la
30 

este

@ Tragerea excepțională Pro- 
noexpres programată duminică 30 
august va avea loc în București, 
în sala clubului dlin str. Doamnei 
nr. 2 începînd de la ora 16.30. 
Radiodifuziunea va transmite, pe 
programul I, aspecte de la efec
tuarea operațiunilor de tragere 
la ora 17,30 Numerele extrase vor 
fi transmise la radio și in relua
re pe același program, duminică, 
la or? 22 20 (după emisiunea „Pa
noramic sportiv"). împreună cu 
rezultatele concursului Prono- 
spor* și luni. 31 august, la ora 
8,55, de asemenea.
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a inaugurală a ediției 1987/1988

ZIA B Șl OBLIGAȚIILE
W SECUND AL PERFORMANȚEI
în arenă în- 

numai ei ! In 
competițio- 

tului secund 
agenda zilei 
le 54 de con- 
lului secund 
ere pentru a tapei inaugu- 
la noua edi

li puțin o re- 
ior echilibra- 
i neașteptate- 
îptei pentru 
ristici valahi 
pentru seriile 
diția prece- 
npionat de 
ste, Divizia 
cureze nia' 
de ansamblu 
li nostru. Că 
;sc, ne-o do- 
ile evoluții 
’enită pentru 

prezentînd 
lotul cu care 
uiți ani în 
du-se de o 
ilă : C.S.M. 
litre .jucătorii 

de două 
ene sînt 

ari B (Ghi-
Iată de ce 

mai netă a- 
lor din cam- 
"’-•''’ndu-ne

în primul rînd la protagonis
tele anunțate de „calculul 
hîrtiei" : Politehnica Iași, 
F.C.M. Progresul Brăila, F.C. 
Constanta (seria I), Jiul, Chi
mia Km. Vîlcea, Progresul 
Vulcan București (seria a Il-a), 
F. C. Maramureș, F. C. Bihor, 
Gloria Bistrița, C.S.M. Reșița 
(seria a III-a). Bineînțeles că 
apariția unor concurente-sur- 
priză _ în lupta pentru locurile 
superioare ale clasamentului 
este dorită și ea ar contribui 
efectiv la sporirea interesului 
pentru întreaga desfășurare a 
competiției.

Din start, Divizia B ne pro
pune derbyuri de tradiție 
pentru acest campionat. Dacă 
în seria I.doar F.C.M. Pro
gresul Brăila se deplasează la 
Vaslui, unde va primi replica 
merituoasei nou promovate 
Inter, în schimb, în seria a 
Il-a, campionatul se deschide 
cu meciul Progresul Vulcan 
București — Jiul, una dintre 
cele mai atractive partide din 
întregul program al grupei. 
Nici seria a III-a nu rămîne 
mai prejos, ea prezentîndu-ne 
meciul Gloria Bistrița _  F. C.
Maramureș. Să urăm mult 
succes „caravanei Diviziei B'“, 
care se pune mîine în marș. 
(Ef. I.).

!AMUL Șl ARBITRII PARTIDELOR
J.M. Delta Dinamo TuJcea — Prahova C.S.U. 
cu (Bucu-r ești). Olimpia Rm. Sărat — C.F.R. 
ea (București), F.C. Constanța — Urnirea Slobo- 
-edeal), Ceahlăul P. Neamț — Gloria Buzău :

Jiu), Politehnica Iași — F.E.P.A. Bîriad : 
,u Mare) Șiretul Pașcani —» C.S. Botoșani : 
ti>, /Fetrolul Brăila — Unirea Focșani : G. Vodă 
r Vaslui ■— F.C.M. Progreșul Brăila : A. Nlco- 
letalul Plo-peni — Steaua Mizil : i. Tănase (Tir-

ÎNTRE VESTIAR...
• CE MAI FACE GABOR ? 

Se află la Băile Felix, în pe
rioadă de recuperare, după 
operația de la tendonul lui 
Achile efectuată de medicii 
hUnedoreni AI. Simionescu 
și K. Stănescu. S-ar putea 
ca luna viitoare Gabor să-și 
reia antrenamentele • O „ti
tularizare inspirată** se poa
te spune că este aceea a lui 
Oancea („Poli"), fostul vîrf 
de atac acționând de la un 
timp ca libero. Pe noul său 
post, Oancea, care amintește 
prin fizic și prin activitate 
de Păltinișan, libero-ul de 
acum cîțiva ani al timișore
nilor, a dat, miercuri, la 
Hunedoara, deplină satisfac
ție • Abia a început campio
natul și „Poli** și-a văzut e- 
fectivul subțiat prin acci
dentarea lui Șunda, Vlătă' 
nescu și Neagu. Lor li s-a 
adăugat și Moise, devenit in
disponibil cu cîteva minute 
înainte de începerea partidei 
cu Corvinul. A avut însă un 
înlocuitor de nădejde în Al- 
măjan (25 ani), aflat la al 
cincilea meci în „A“.
• STINGACIU, chiar și cu 

momentul de neatenție de lo 
golul lui Antohi, este un 
portar în progres. Cele două 
parade din finalul primei re
prize și mai ales mingea 
„scoasă'* de jos, din colț — 
probă de rezistență pentru, 
un portar înalt — sugerează 
o creștere tehnică remarca
bilă. « Apariția lui Drăgoi, 
în locul lui Vaișcovicl, a fost 
primită cu interes. Subtil și 
rapid, Drăgoi a fost un vîrf 
care, din păcate, are parte-

Stingachi

neri care vin cu mare întîr- 
ziere pe contraatac • Cu to
tul remarcabil jocul vetera
nului Burcea, un fel de șar- 
nieră a echipei. La fel — A- 
giu, pe care doar neșansa 
de a fi... contemporan cu Bp- 
lodedici l-a îndepărtat d< 
privirile antrenorilor de lo
turi...

• după o foarte lun
ga ABSENȚA — din cauza 
unui accident mai vechi — 
miercuri a reapărut pe gazo
nul stadionului din Trivale 
vîrful de atac al lui F. C. 
Argeș, Radu II. A jucat la 
speranțe și a marcat un gol, 
• Scînteie a fost cel mai 
bun jucător din echipa de 
speranțe a lui Sport Club: 
„Prea mult și prea ușor a 
ratat în partida cu Flacăra 
Moreni — ne spunea antre
norul N. Vătafu — așa că 
nu-i strică... • pauza!“ • Un
nou produs al pepinierei pi- 
teștene, Lucian Mihai, a de
butat pe prima scenă a fot
balului nostru. $ Portarii e- 
chipelor de speranțe au fost 
Hristea și Cîmpeanu. Ambii 
au intrat, spre final, și în 
partida divizionarelor A: și 
ambii au primit cîte un gol... 
imparabil • Start cu dreptul 
și al noii conduceri de club 
piteștene, care îl are acum 
ca președinte pe Ion Po
pescu, unul dintre cei mai 
buni cunoscători ai sportului- 
argeșean.

• inspirata introdu
cere ÎN teren, s-a petre
cut la meciul Victoria — 
AS A, la scorul de 1—1, cînd 
cu greu se întrezărea succe
sul deplin al bucureștenilor 
Era minutul 69 : cel mal tî- 
năr jucător al „alb-albaștri- 
Ior“ Stere (19 ani) a luat lo
cul lui A. Ene. „Ex-constăn- 
țeanul** a realizat în min. 72, 
cu dezinvoltura unui mare 
jucător, o fază de mare spec
tacol pe care Henzel — alt 
tînăr jucător talentat — a fi- 
nalizat-o printr-un gol fru
mos • Exemplar a luptat 
A.S.A. în meciul de miercuri, 
exemplară â fost și sportivi
tatea să în teren, pe toți mi- 
rîndu-ne cum a putut să 
piardă primul joc de cam
pionat în compania lui F.C. 
Argeș. „Am avut multă ne’ 
șansă atunci, ne explica pre
ședintele clubului din Tg. 
Mureș, Cornel Cacoveanu. Se 
mai întîmplă...**
• STADIONUL DIN MO

RENI. modernizat, era de 
nerecunoscut fată de... cam
pionatul trecut. Mii de spec

tatori au prestat aici mii de 
ore de muncă patriotică, fă- 
cînd un lucru de toată lauda. 
Intre cei care au știut să mo
bilizeze oamenii, să-i antre
neze în diferite acțiuni — 
antrenorul N. Nunweiller • 
Doi jucători au ieșit în prim 
plan, ambii de la Flacăra : 
Văidean si G. Radu. Merite 
pentru acesta din urmă (fost 
Ja Progresul), care s-a „acc- 
modat“ foarte repede cu Di
vizia A O „Vechea gardă“ 
craioveană — Lung. Negriiă, 
Irimescu — n-a prea fost la 
înălțime în partida de la Mo
reni • Arbitrul bucureștean 
Dan Petrescu a oficiat cea de 
a WO-a partidă în prima di
vizie (prima. 1981 : U.T.A. — 
F. C. Argeș 2—0) • Săndoi 
a primit cartonaș galben (me
rita si roșu) pentru un atac 
foarte periculos în spatele lui 
Văidean.
• C. GHEORGHE. noul ve

nit în lotul echipei F.C. Olt, 
a simțit — credem — „căldu- 
ra“ colegilor la cpte dintre 
cele mai înalte atunci, în min. 
65. cînd a marcat golul doi. 
un gol liniștitor în perspec
tiva finalului de partidă, pen
tru că în momentele pre
mergătoare partenera de în
trecere. Rapid, ridicase, cum 
se spune, strocul. • Specta
torii din Slatina au plecat 
mulțumiți de rezultat, mai 
puțin însă de evoluția echi
pei favorite. în angrenajul 
căreia. Eftimie. „piesa** prin
cipală n-a „prins** turația o- 
bișnuită. ceea ce a influențat 
exprimarea în ioc a formației 
sale. • Aflat într-o postură 
inedită, desemnat „vîrf**. Lau- 
rențiu s-a străduit să confir- 
me Învestitura, însă ca orice 
debut si acesta a avut un... 
start mai anevoios. • Apro
po de „vîrfuri" autentice 
miercuri, la Slatina. Turcu 
(F. C. Olt) si V. Radu (Ra
pid) erau trecuti rezerve pe 
foaia de arbitrai. Motivul ? 
Se pare că pregătirea o fi 
în discuție.
• NOUL PREȘEDINTE AL 

LUI F.C.M. BRAȘOV, Romeo 
Pașcu. era pe bună dreptate, 
tare abătut la sfîrsitul me
ciului cu Dinamo. „Am pier
dut pe mîna noastră, spunea 
el. In repriza a Il-a. am a- 
vut o perioadă excelentă de 
joc. cînd am ratat însă neper- 
mis. ce-i drept și datorită in
tervențiilor de excepție ale 
Iui Moraru**. • Puncherul bra
șovenilor. mijlocașul ofensiv 
Avădanei. nu a fost în zi de

Moraru

SUt. Practic el nu a găsit 
deloc culoarul de sut. fiind 
bine blocat de fundașii dina- 
moviști. De altfel, el a și 
fost înlocuit după pauză. Să 
sperăm că a fost o zi de... 
excepție a l<ui Avădanei. e 
„Știam că dacă îi vom ani
hila pe Barbu și Kramer, 
tehnicienii formației din Bra
sov, forța ofensivă a adver
sarilor noștri va fi ca și nulă. 
Și fundașii mei. alternind 
marcajul om la om cu acela 
în zonă, au reușit să le di
minueze aproape total pătrun
derile spre poarta lui Mo
raru** — ne declara după 
meci Mircea Lucescu. • O 
frumoasă impresie a lăsat în 
meciul de la Brașov tînărul 
fundaș dinamovist Lupbscu. 
Sobrietatea, eleganta, detenta, 
spiritul de anticipație. sînt 
cîteva dintre calitățile care îl 
recomandă ca pe un viitor ju
cător de bază al „alb-roșilor‘;.
• LA ȘUTUL EXPEDIAT 

DE CAȘUBA, în min. 35. 
Cristian I n-a schițat nici cel 
mai mic gest. L-a trezit din 
reveria care îl cuprinsese 
reacția spectatorilor de la pe
luza din spatele porții sale, 
care văzuseră primii cum ba
lonul atinge plasa acolo sus. 
la păianjen. 0 „Fără lorgu- 
lescu. Pană și Bozeșan îmi 
este greu să pun repede pe 
picioare o formulă de echipă 
competitivă. în aceste condi
ții, reconfortantă pentru mine 
este revenirea foarte aproape 
de potențialul său de vîrf a 
lui Aurică Ticleanu**, — ni 
se confesa, după ioc. antre
norul Sportului Studențesc 
Mircea Radulescu

...SI GAZONJ

I
I

: Progresul Vulcan București — Jiul : M. Dra- 
.addonxil Giulești ; El-ecttromureș Tg. Mureș — 
Chelu (Giurgiu), Metalul București — Gaz Me- 
Niculițov (Focșani) — stadionul Metalul, Elec- 
i — Tractorul Brașov : I. Ferenczi (Timișoara), 
etsc SiaUna — Chimia Rm. vîlcea : L. Maerean 
robeta Tr. Severin — Pandurii Tg. Jiu : E. 
i, Sportul ,,30 Decembrie» — C.S. '.Cîrgovlște : 
u (Ploiești), Sportul Muncitoresc Caracal — 
ucurești : C. Ghcorghiță (Brăila), I.C.I.M. Bra- 
. București : D. Vătran (.Arad).
• C. Bihor — Victoria F.I.U.T. Cărei : D. Pura 

Sprie — CJ.L. Sighct : N. Bițin (Salon- 
Matalul Bocșa : M. Doncea (București).

— Chimica Tîrnăven; : I Vereș (Sf. Gheorghe). 
Timișoara ■— Strungul Arad A. Mițătfu (Hm. 

rieșu.1 Tundă — C.S.M. Reșița : I). Avrigeanu
ia Bistrița — F.C. Maramureș Baia- Mare : 
Lirești), Olimo-a I.U.M. Satu Mare — Armătura 
n (Reghin), Â.S. Paroșeni Vulcan — Dacia Me- 
C. Olteanu (Drobeta Tr. Severin).
vor începe fcâ ora 11.

U.E.F.A. ’89: 2-2 Șl
Deși a ratat calificarea în 

turneul final al ediției din 
acest an a Campionatului Eu
ropean B și nu a mai avit 
pe agenda ei trecute alte me
ciuri cu caracter oficial, selec
ționata U.E.F.A. ’89 nu și-3 
încheiat activitatea, continuînd 
să facă stagii de pregătire, 
să susțină intîlniri amicale 
interțări. E bine șl firesc să 
fie așa, deoarece cîțiva dintre 
componenții acestui lot pot fi 
cooptați în orice moment în 
cel cu un an mai mare

0-0 ÎN DEPLASARE,
U.E.F.A. ’88. Cum s-au și pe
trecut lucrurile cu portarul 
Constantin Și cu atacantul So
rin Mihai, deveniți titulari în 
echipa lui Minea, Stanici, 
Bucur, Răducioiu.

Această selecționată a susți
nut de curînd un turneu de 
două jocuri în Polonia, deschi- 
zînd, putem spune, seria ce
lor trei confruntări dinți e 
fotbalul nostru și cel polonez 
(echipele A, cele olimpice și 
Sportul Studențesc — Katowi 
ce).

YMUL TURULUI DIVIZIEI C, EDIȚIA 1987-1988
V.a

smbrie) : ci-
•ometal Bueu- 
a — MEC ON 
bucurești —- 
-•O'la Crevedfa 
.rești, Abato- 
.ibiana Bucu-

— Mdineru'l 
ja — CFR- 
ofil București
septembrie) : 

., Danubiana 
1 — I.U.P.S.. 
rul, C.F.R.- 
'ehnem eta-3 —

— Electrica,

septembrie) : 
; stalul — Pe-
■ Tehnometal, 
C.F.R.-B.T.A..

Electrica — 
- Danubiana.

septembrie) :
Minerul — A-
■ Automatica, 
ofii, C.F.R.-

C hi mi a —
I.M.G., Da-

Q?jtombrie) : 
Automatica —
Tehnometal.

MECON, Me
trica — I.M.G 
ia, Abatorul.

octombrie) : 
itica. MECON 
a — Avicola,

Minerul —
— C.F.R.-

1 — Metalul,

octombrie) s 
: ©talul — Mi- 
Lentui, C.F.R.- 
ana. Avicola 
adea — Aba-

— Chimia,

Etapa a VIII-a (25 octombrie) : 
Danubiana — MECON, I.M.G. — 
I.U.P.S., Chimia — C.F.R.-B.T.A.. 

;vlitn-erul — AvieoJa. Abatorul — 
Viscofil, Cimentul — Metalul, Pe
trolul — Electrica, Telinometal — 
Automatica ;

Etapa a IX-a (1 noiembrie) : 
C.F.R.-B.T.A. — Tehnometal,
Electrica — Vlscofil Automatica
— Minerul, Metalul,— IM.G., Pe
trolul — Danubiana, I.U.P.S. — 
Abatorul MECON — Chimia, A- 
vicola — Cimentul ;

Etapa a X-a (8 noiembrie) : 
Chimia — Petrolul : Abatorul — 
Metalul Tehnometal — MECON, 
VlSOOfU — I.U.P.S., Minerul — 
C.F.R.-B.T.A., I.M.G. — Avi
cola Cimentul — Automatica. 
Danubiana — Electrica ; _

Etapa a Xl-a (15 noiembrie) : 
Petrolul — Tehnometal, MECON
— Minerul, C.F.R.-B.T.A. —
Cimentul, Automatica — I.M.G., 
Avicola — Abatorul, Metalul — 
Visoofia. Electrica — r.U.P.S., Da
nubiana — Chimia ;

Etapa a XM-a (22 noiembrie) : 
Chlmi^ . — Electrica, I.M.G. — 
C.F.R.-B.T.A., Tehnometal — 
Danubiana, Viscofil — Avicola, 
Minerul — Petrolul, Abatorul r- 
Automatica, Cimentul — MECON, 
I.U.P.S: — Metalul ;

Etapa a XIII-a (26 noiembrie) î 
Danubiana — Minerul ; Automa
tica — Viscofil, Petrolul — Ci
mentul, C.F.R.-B.T.A. — Aba
torul Metalul — Electrica, 
MECON — I.M.G.. Avicola —
I.U.P.S., Chimia — Tehnometal ;

Etapa a XlV-a (29 noiembrie) : 
Abatorul — MECON. Electrica — 
Tehnometal, I.U.P.S. — Automa
tica Metalul — Avicola, Minerul
— Chimia, Viscofil — C.F.R.-
B. T.A., Cmentul — Danubiana,
I.M.G. — Petrolul ;

Etapa a XV-a (6 decembrie) :
C. F.R.-B.T.A. — I.U.P.S., Chi
mia — Cimentul, Avicola — Elec
trica. Tehnometal — Minerul, 
MECON — Viscofil, Danubiana — 
I.M.G., Petrolul —■ Abatorul. Au
tomatica — Metalul.

SERIA A VLa
Etapa I (6 septembrie) : I.O.B. 

Balș — ROVA Roșiori, Unirea Pi
tești ■— Electronistul Curtea de 
Argeș, Mu ș celui Cimpulung — 
Chimia-Victori a Tr. Măgurele, 
Automatica Alexandria — Dacia 
Metalul Rm. vîlcea. Progresul 
Corabia — Dacia Pitești, Viitorul 
Drăgășani — Recolta Stoicăinești, 
Textila Roșiori — Progresul Băl
tești C.F.R. Craiova — Construc
torul T.C.I. Craiova ;

Etapa a Il-a (13 septembrie) : 
Electronistul — Textila, Dacia 
C.F.R., Constructorul •— Unirea, 
Chimia — Progresul Corabia, Pro
gresul Băilești — Automatica, 
ROVA — Mușcelul, Dacia Meta
lul — Viitorul. Recolta — I.O.B. ;

Etapa a ii-I-a (20 septembrie) ; 
Mușcelul — Recolta, Textila — 
Constructorul, Progresul Corabia
— ROVA, Dacia Metalul — Progre
sul Băltești, C.F.R. — Chimia, 
Viitorul — I.O.B., Unirea — Da
cia, Automatica — Electronistul ;

Etapa a IV-a (27 septembrie) : 
Constructorul — Automatica, Re
colta — Progresul Corabia, Elec
tronistul — 'Dacia Metalul. ROVA
— C.F.R.. Progresul Băileștl — 
Viitorul, Chimia — Unirea. I.O.B.
— Mușcelul, Dacia — Textila ;

Etapa a V-a (4 octombrie) : 
C.F.R. — Recolta, Dacia Metalul
— Cons truc tor u3, Unirea — ROVA, 
Progresul Băltești — Electronistul, 
Textila — Chimia, Viitorul — 
Mușcelul. Automatica — Dacia. 
Progresul Corabia — I.O.B. ;

Etapa a VT-a (11 octombrie) : 
Dacia — Dacia Metalul, Electro
nistul — Viitorul, Chimia — Au
tomatica, M-ușcelul — Progresul 
Corabia Recolta — Unirea. Cons
tructorul — Progresul Băilești, 
ROVA — Textila. I.O.B. — C.F.R. :

Etapa a Vii-a (18 octombrie) î 
C.F.R. — Muscelul, Textila — Re
colta 'Unirea — I.O.B., Progresul 
Băiîlești — Dacia. Automatica — 
ROVA Viitorul — Progresul Co
rabia Dacia Metalul — Chimia. 
Electronistul — Constructorul ;

Etapa a VllI-a (25 octombrie) : 
Dacia — Electronistul, Mușcelul

— Unirea, Chimia — Progresul 
Băilești, Recolta — Automatica, 
Progresul Corabia — CF.R., I.O.B.
— Textila, Constructorul — Vi
itorul ROVA — Dacia Metalul ;

Etapa a IX-a (1 noiembrie) s 
Progresul Băilești — ROVA. Vii
torul — C.F.R., Dacia Metalul — 
Recolta, Textila — Mușcelul, 
Constructorul — Dacia, Unirea — 
Progresul Corabia, Electronistul
— Chimia. Automatica — I.O.B. ;

Etapa a X-a (8 noiembrie) ; 
Chimia — Constructorul, Pro
gresul Corabia — Textila. ROVA
— Electronistul, C.F.R. — Unirea, 
Recolta — Progresul Băilești, 
Mușcelul — Automatica, I.O.B.
— Dacia Metalul, Dacia — Viito
rul ;

Etapa a Xl-a (15 noiembrie) : 
Constructorul — ROVA, Electro
nistul — Recolta, Progresul Băi
lești — I.O.B., Dacia Metalul — 
Mu-șceluț Automatica — Progre
sul Corabia. Textila — C.F.R., 
Viitorul — Unirea, Dacia — Chi
mia ; v

Etapa a Xll-a (22 noiembrie) : 
Chimia — Viitorul, Mușcelul — 
Progresul Băilești, ROVA — Da
cia, C.F.R. — Automatică, Recol
ta — Constructorul, Progresul Co
rabia — Dacia Metalul, I.O.B. — 
Electronistul, Unirea — Textila ;

Etapa a XHI-a (26 noiembrie) : 
Dacia — Recolta ; Dacia Metalul 
C.F.R., Constructorul — I.O.B.. 
Progresul Băilești — Progresul 
Corabia, Textila — Viitorul. E- 
lecbronistul — Mușcelul, Automa
tica — Unirea, Chimia — ROVA ;

Etapa a XIV-a (29 noiembrie) : 
Progresul Corabia — Electronis
tul. Viitorul — ROVA, Unirea — 
Dacia Metalul, Textila — Auto
matica.. Recolta — Chimia. C.F.R.
— Progresul Băilșști I.O.B. — 
Dacia, Mușcelul — Constructo
rul ;

Etapa a XV-a (6 decembrie) : 
Progresul Băilești — Unirea, Chi
mia — I O.B., Automatica — Vii
torul. ROVA — Recolta Stoică- 
nești, Electronistul — C.F.R., Da
cia — Muscelul, Constructorul — 
Progresul Corabia. Dacia Metalul
— Textila.

CU JUNIORII POLONEZI
Amănunte despre turneu 

ne-a oferit Corne! Jurcă, an - 
trenorul selecționatei : _ „Am 
jucat două meciuri. Primul la 
Inofroklaw, o localitate lingă 
Thorn, localitate celebră, unde 
s-a născut Copernic. Scorul a 
fost 2—2 (2—0). Juniorii polo
nezi ne-au surprins in startul 
partidei și pînă să ne dezme 
ticim era 2—0 pentru ei. tn 
repriza secundă, insă, noi ani 
jucat mai bine decît ei, S. 
Mihai a redus din scor (min. 
54), iar A. Popa a egalat (mm. 
72). Și puteam chiar să eîșii- 
găm meciul, ratînd cîteva o- 
cazii uriașe.

Al doilea meci s-a disputat 
la Ianikowo și s-a încheiat tot 
la egalitate, 0—0. Dacă primul 
meci a fost condus foarte 
corect, in al doilea arbitrul

ne-a dezavantajai, nelăsindu- 
ne să jucăm. Iată și echipa 
care a evoluat în aceste două 
meciuri :

Constantin — Calol'ir, Tan
ka, Mustață, Munteanii — 
Moise, Ăndronache, Enaehe — 
S. Mihai, Sij, Cristescu. I -am 
folosit și pe ceilalți jucămri 
care au făcut deplasarea, por
tarii Istode și Ene, jucătorii 
de cîmp Neagu. Sburlea. lor- 
ga. Foarte bine au jucat Cris 
tescu, S. Mihai și Tanka. Par
tidele au fost urmărite de 
peste 8 000 de spectatori, sta
dioanele din localitățile în 
care am jucat devenind ne<n- 
căpătoare...**

Două rezultate bune ale se
lecționatei U.E.F.A. ’89 care 
va susține următoarele întâl
niri internaționale, în octom
brie, cu echipa similară a 
Cehoslovaciei, pe teren pro
priu. (L.D.).

)

t.

ÎN ATENȚIA CORESPONDENȚILOR NOȘTRI
Redacția ziarului nostru reamintește corespondenților săi 

că duminică 30 august începe campionatul Diviziei B de 
fotbal. îi rugăm ca, în zilele în care se desfășoară etapele, 
să ne transmită — telefonic — cu taxă inversă — ime
diat după terminarea meciurilor, rezultatele, numele jucă
torilor și minutele în care aceștia au marcat go'urbe. Te
lefoanele la care așteptăm aceste relatări sînt : 10.14.60, in
terioarele 217, 229, 231 și 904 prin centralele 11.19.70 sau 
11.10.05, precum și interurban 437.

1

i

A

CIȘTIGURI
DE EXCEPȚIE I

@ 42 de nume
re, în cadrul a 6 
extrageri, cu
prinse în 2 faze;

0 Se cîțtigă și 
cu 3 numere;

® Biletele de 
25 de lei parti
cipă la toate 
categoriile ;

ASTĂZI, 
SiMBĂTĂ, 

ULTIMA ZI I

30 /KJGUS7 l?3i>
TRAGERE EXCEPȚIONALA

PRONOEXPRES

se ătrlbuie cistiguri îit

\ BANI.AUTOTURISME.EXCURSII
PESTE HOTARE

§ 
§ 
§
§

§ 
§



BALCANIADA DE TENIS...
BEI,GRAD, 28 (Agerpres) — 

La Belgrad se desfășoară în a- 
ceste zile întrecerile Balcania
dei de tenis pentru seniori. în 
turul 11 al turneului indivi
dual masculin. Florin Segăr- 
ccanu l-a întrecut cu 6—1.6—3 
pe Hai nov (Bulgaria), iar A- 
drian Marcu a cistigat cu 7—6.

...ȘI DE VOL
SOFIA. 2S (Agerpres). în pri

ma zi a campionatului balcanic 
de volei pentru echipe de ju
nioare. ce se desfășoară la Su
man (Bulgaria). selecționata 
României a învins cu scorul de

Concursul Prietenia la volei

ECHIPA NOASTRĂ PE LOCUL 5
în R.P. Ungară, la Salgotar- 

jan, s-a desfășurat Concursul 
Prietenia la volei-junioare. Au 
participat 10 echipe reprezen
tative (țara-gazdă cu doua for- 
mâții), clasate în această ordi
ne : U.R.S.S., Bulgaria, R.D.G., 
R.P.D. Coreeană, România, Un
garia B, Cehoslovacia, Polonia, 
Cuba și Ungaria A. în meciu
rile pentru stabilirea locurilor 
de pe podiumul competiției 
s au înregistrat rezultatele : 
U.R.S.S. — Bulgaria 3—1 și 
Bulgaria — R.D.G. 3—1.

Junioarele noastre au cîști-

CAMPIONATELE MONDIALE DE ATLETISM
(Urmare din pag. 1)

ceste rezultate se ciștlgau 
competiții de anvergură l

Așadar, simbătă dimineață, 
sus cortina ! Vor începe să se 
lămurească sumedenia puncte
lor de întrebare care au fost 
puse pentru o probă sau alta, 
pentru un atlet sau altul. 
Mondialele care încep mîine 
(n.r. astăzi), pe Stadionul O- 
limpic de la Roma au o du
blă semnificație: se recon- 
cluzionează. dacă se poate 
spune astfel, activitatea din 
1987 — socotit ca un adevărat 
an al atletismului (cu un pro
gram mai încărcat ca oricînd) 
— și se subliniază festiv și 
amplu aniversarea a 75 de ani 
al forumului atletic interna
țional.

Aici vremea e tocmai potri

G—2 partida eu jucătorul iugo
slav Ivanisevic!.

In competiția feminină Diane 
Samungi a învins-o cu 6—1. 
G—2 pe Markovici (Iugoslavia), 
în timp ce Daniela Moise a 
pierdut cu 6—2, 2—6, 0—6 la 
Sarpopoulos (Grecia).

El JUNIOARE
3—1 (11—15, 15—13. 16—14,
15—6) formația Greciei.

Alte rezultate : Bulgaria — 
Turcia 3—0 (15—13. 15—13,
15—5) : Albania — Iugoslavia 
3—0 (15—9. 15—10. 15—7).

gat patru din cele șase jocuri 
disputate : 3—0 (3, 3, 6) cu Un
garia A, 2—3 (13, —4, —13, 12. 
—9) cu Cehoslovacia, 2—3 (—10, 
—7, 13, 8, —15) cu Bulgaria și 
3—1 (9. 6. —13. 0) cu R.P.D. 
Coreeană în grupa preliminară. 
3—1 (—9, 13, 6, 7) cu Polonia 
și 3—0 (12, 6, 6) cu Ungaria B 
în turneul 5—8. De menționat 
că ele au ratat calificarea în 
turneul 1—4 datorită singurului 
set pierdut (la limită : 13—15) 
în meciul cu echipa R.P.D
Coreene.

vită pentru concurs. După căl
durile zilelor nu prea depăr
tate. sînt în jur de 20—22 de 
grade, iar atmosfera este liniș
tită șl așa va fi și mai de
parte, afirmă institutul de spe
cialitate italian. Atlcții noștri, 
sosiți încă de miercuri tn ca
pitala italiană, au făcut antre
namentele obișnuite, pe Stadio 
dei Marmi, și acum sînt ga
ta pentru întrecere. Simbătă 
intră in concurs Alina Astafei 
in calificările la înălțime, Mi
tica Junghiatu și Cătălina 
Gheorghiu în seriile cursei de 
800 de metri, Maricica Puică. 
Paula Ivan și Dorina Calcnic 
în serii la 3 000 de metri, ur- 
mînd ca duminică să evolue
ze în calificări Mariana Io- 
nescu-Lengyel la disc și e- 
ventual, în concursul final. 
Alina Astafei.

SE APROPIE TURNEUL 
DE LA FLUSHING MEADOW

NEW YORK 28 (Agerpres). 
— Tradiționalele campionate 
internaționale de tenis a.i. 
S.U.A. se vor desfășuia între 
1 și 13 septembrie pe terenu
rile de la Flushing Mead jw, 
cu participarea celor mai va
loroși jucători din lume. în 
turneul masculin principalii, 
favoriți sînt, în ordine, Ivan 
Lendl. Stefan Edberg. Mats 
Wilander, Boris Decker, Milo- 
slav Mccir. Jimmy Connors și 
Pat Cash.

TURUL ROMÂNIEI
(Urmare din pag. I)

namo. Steaua. Metalul Plopeni. 
I.M.G.B.. Selecționata Voința. 
Electromures Tirgu Mureș. 
CIBO Brașov si Selecționata de 
tineret a Capitalei, Cum 18 
dintre cele 24 de ediții de pînă 
acum au revenit alergătorilor 
noștri, e de așteptat ca si a- 
nul acesta tot între ei să se 
dea lupta pentru supremație. 
Greu însă, poate chiar hazar- 
dant. de înaintat vreun pro
nostic asupra învingătorului 
Turului României 1937! Cu tot 
riscul, putem însă afirma că 
încleștarea pentru șefia pluto
nului. pentru mult rîvnitul tri
cou galben, va angaia. în pri
mul rînd pe componentii gar
niturilor România I (Constan- 
tinescu. Cărutașu. Covaci. Nca- 
goe, Celea, Buduroi: antrenor 
Ion Ardeleanu) șl România II 
(Paraschiv. Mitrache, Apostol. 
Aldulea N.. Bulăreanu. Popa : 
antrenor Constantin Ciocan).

RUGBY: VICTORII ROMÂNEASCA IN TURNEU PRIETENIA
In cel de al doilea joc sus

ținut în cadrul Turneului Prie- 
tenia la rugby, care se desfă
șoară în R.D. Germană, echipa 
țării noastre a obținut o nouă 
victorie : 27—3 cu Cehoslovacia, 
prin punctele marcate de Stan

• PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT •

In proba feminină, favorita 
nr. 1 a fost. desemnată cam- 
oioana vest-germană Steffi 
Graf

In primul tur. cele mai im
portante jocuri Sînt : mascu
lin : Lendl — Mecir, Edberg 
— Rostagno. Becker — Tim 
Wilkison (Wilander este ca
lificat direct în turul 2), fe
minin : Graf — Fuleo, Na
vratilova — Gomper. Evert — 
Sloane, Mandlikova — Harre 
men.

Startul festiv va avea loc mîine, la ora 12, la Stadionul Tine
retului din Capitală. După ce vor parcurge un traseu de pro
menada (Arcul de Triumf — Calea Dorobanți — Șoseaua ștefan 
cel Mare — Bucur Obor — Șoseaua Colentina), alergătorii vor 
lua startul tehnic pe Șoseaua București — Urzicenl (km. 8), ta 
12,40. prima etapă, București — Focșani (176 km), e prevăzută 
cu sprinturi la Buzău (ora 14.57), Rîmnicu Sărat (16,02) șl Dum
brăveni (16,33). Sosirea la Focșani : în litrul orei 17, tn fața Să
lii Sporturilor.

dar nici o izbindă „dinafară" 
nu pare exclusă, de vreme ce. 
ca să recurgem la un singur 
exemplu. Dinamo (antrenor 
Nicolae Voicu) a anunțat o for
mație experimentată. în frunte 
cu Mircea Romascanu triplu 
laureat al „Micii Bucle", dar 
si cu Ionel Gancea si Nicolae 
Cornel. Adăugind că nu vor 
lipsi de la linia de plecare 
nici Ion Alexandru. Pavel Va
lerin și Zsolt Liirincz (Steaua, 
antrenor Ion Stoica), nici Da
vid Szilard. Mihaly Orosz si 
Petre Santa (Electromureș. an
trenor Nicolae David), nici Ser
giu Oprescu. Petrus Mitu si 

ca 3, Solomie, Surugiu.eseuri. 
Soare drop și 2 transformări, 
în alt joc, U.R.S.S. — Bulgaria 
53—3. Azi. tinerii noștri rug- 
byști susțin finala turneului, 
în compania selecționatei U- 
niunii Sovietice.

MECIUL OE ÎNOT
R.F. GERMANIA - R.O. GERMANĂ

MONCHEN 28 (Agerprzs). 
— La Miinchen se desfășoară 
meciul internațional de înot 
dintre echipele R. F. Germa
nia și R. D. Germane. După 
prima zi ele întreceri 3corul 
este favorabil cu 72—48 puncte 
sportivilor din R. D. Germa
nă. Iată principalele rezultate 
înregistrate : feminin : 100 m 
liber : Manuela Stellmach 
(R.D.G,) — 53,79 ; 200 m mixt: 
Kathleen Nord (R.D.G.) 
2:15,25 ; 200 m bras : S.lke
Hoerner (R.D.G.) — 2:29,15;
masculin : 400 m liber : Hen
kel (R.F.G.) — 3:49,29; 100 m 
liber : Richter (R.D.G.) —
50,72 ; 100 m fluture : Gross 
(R.F.G.) — 54.33 ; 100 m bras : 
Gobel (R.F.G.) - 1:03,67.

George Olteanu (I.M.G.B.. an
trenor Nicolae Grigore), ne 
lămurim imediat că. așa cum 
era si logic. întreaga elită a 
sportului nostru cu pedale va 
fi prezentă pe șoselele ediției 
care stâ să înceapă. Concluzia 
3e impune : va fi o bătălie as- 
oră. plină dc suspens.

Cit despre organizare, asigu
rată de federația de speciali
tate. împreună cu ziarul „Spor
tul" si A. S. Loto-Pronosporl, 
atît în București, cît si în ora
șele în care va poposi cara
vana (Focșani. Vaslui. Piatra 
Neamț.. Suceava. Bistrița, Me
dias. Brașov), s-au luat toate 
măsurile pentru ca Turul Ci
clist al României să se bucure, 
si la această ediție iubiliară. 
de un cadru adecvat, cît mai 
propice performantei. Promițînd 
să vă ținem la curent, stimați 
cititori, cu desfășurarea „Micii 
Bucle", nu ne rămîne decît să 
urăm caravanei multicolore 
drum bun si vint prielnic !

BREVIAR • BREVIAR • BREVIAR • BREVIAR • BREVIAR

• I.A.A.F. nu a uitat, la 
iniverst.iea celor 75 de 
ani, st invite pe unii din
tre foștii faimoși atlețl ai 
anilor trecuți. în aceste 
zile vor fi la Roma ceho
slovacii Zatopek și Danek, 
etiopianul Yfter, finlande
zul Viren, brazilianul da 
Silva, americanii Boston și 
O'Brien, poloneza Szewin
ska, sovieticele Melnik și 
Kazankina. • 15 bărbați
și 10 femei. între 20 șl 60 
de ani, au pornit la 20 au
gust de la Stuttgart într-o 
cursă simbolică, denumită

Ștafeta Nurmi. In cele 10 
zile prevăzute, vor fi aco- 
periți 1311 km. pînă la so
sirea la Roma. • Specta
colul de la festivitatea de 
deschidere este Intitulat 
„Culoarea Italiei". • Joi. a 
avut loc ședința tehnică 
pentru definitivarea înscrie
rilor, stabilirea seriilor și 
a ordinii de concurs. • La 
o conferință de presă. Ben 
Johnson și Carl Lewis s-au 
înfruntat într-o manieră... 
â la Muhammad Aii. ori
ginală avanpremieră a vii 
toarel lor tntîlniri.

BASCHET * tn cadrul turneu
lui masculin de la Beijing, re
prezentativa Austriei a întrecu: 
cu scorul de 101—9» (după pre
lungiri) echipa Poloniei, iar se
lecționata Maiayezlel a învins cu 
79—78 (33—37) formația Japoniei.

CĂLĂRIE • Proba de obstacol; 
din cadrul concursului de la St. 
Gali (Elveția) a fost cîștdgată de 
campionul austriac Hugo Simon 
cu timpul de t:07,44 șl zero punc
te penalizare.

CICLISM • Premiul Wilhelm 
Teii" a continuat cu etapa a tre
ia. în oare victoria a revenit ru
tierului elvețian swge Demlerre. 
înregistrat pe distanța de 174 km 
cu timpul de 3h 58:13. In clasa
mentul general conduce Guidb 
Wlntenberg (Elveția) • Proba de 
urmărire individuală (4 000 m) 
pentru amator!, din cadrul Cam
pionatelor Mondiale de la Viena, a 
fost ctștlgată de sportivul sovietic 
Guintautas Umaras — 4:29,38.

TENIS • tn opiimile de finală 
ale turneului feminin de la Ma- 
wah (New Jersey), jucătoarea 
bulgară Manuela Maleeva a in- 
vlns-o cu 6—1, 6—4 pe Nathalie 
Tauziat (Franța), iar Helena Su- 
kova (Cehoslovacia) a dispus cu 
6—1 6—3 de Beverly Bowe (S.U.A.). 
Alte rezultate : Sylvia Hanlka 
(R.F. Germania) — Betsy Nagel- 
sen (S.U.A.) 6—0. 6—2 ; RaftaeMa 
Reggi (Italia) — Ann Hendrikson 
(S.U.A.) 6—4, 2—6, 7—6 ; Katerina 
Maleeva (Bulgaria) — Jo Durle 
(Anglia) 6—2 6—3.

VOLEI • Rezultate înregistrate 
in Campionatul Mondial pentru 
lunlori competiție ce se desfă
șoară In aceste zile la Manama 
(Bahrein) : Ctțba — Brazilia 3—0 ; 
Argentina — R.F. Germania 3—1 ; 
U.R.S.S. — Bulgaria 3—0 ; Japo
nia — Grecia 3—0 : Algeria — Pe
ru 3—0 ; Canada — R.P. Chineză 
3—1.

CALEIDOSCOP Î5 DE AM DE LA ÎM11NTAREA l.A. A.E.
ediție a „mondialelor" de atle- 
incepe astăzi in capitala Italiei 
evenimentul aniversării a 75 de 
constituirea Federației Interna- 
Atletism Amator (IAAF).

" ------ (' de Atletism
luat ființă la Stockholm, In 
iulie, cu prilejul Jocurilor Ollm- 
atletlsmul este mult mai vechi 

iar la primele J.O. din 1896 el 
pe programul întrecerilor. La

A doua 
tism care 
marchează 
ani de la 
(tonale de
• Federația Internațională

Amator a ----- •- -
1.912, la 17 
pice, deși 
ca sport, 
s-a aflat . _ _ ___________
constituirea IAAF, care a avut loc in se
diul Parlamentului suedez, au luat parte 
27 de delegați reprezentind 17 târî, între 
care Australia, Austria, -------
Chile. Grecia, Finlanda. 
Suedia, S.U.A. etc.
• Una dintre primele

noul organism a fost de _ „___ _______ ...
domeniul vast, dar nebulos, al recorduri
lor mondiale, stabilind reguli precise, cele 
mai multe in vigoare, Încă șl în zilele 
noastre. Recordurile mondiale feminine au 
început să fie omologate abia din anul 
1934! Din 1980, IAAF omologhează recor
duri mondiale șl pentru juniori și. indiferent 
<le categorie, pentru concursurile pe teren 
acoperit.
• Primul președinte al IAAF a tos) 

suedezul Sigfrid Edstrom, fost campion 
olimpic in 1928, la 409 mg. Din 1978 și pînă în 
1981 președinția a deținut-o olandezul 
Adriaan Paulen, iar de atunci funcția este 
deținută de Italianul Primo Nebiolo, care 
este șt președintele FISU (acum, in cali
tatea sa de președinte șl al Federației Ita
liene, răspunde de organizarea aceste! ■

Belgia. Canada. 
Franța, Rusia.

măsuri luate de 
a pune ordine tn

doua ediții a C.M.). In ceea ce-i privește 
pe dr. Nebiolo, trebuie arătat faptul că el 
a fost cel care a determinat concretizarea, 
pentru 1963. mat vechil idei a organizării 
Campionatelor Mondiale de atletism, in
dependente de Jocurile Olimpice, căror, 
te erau asociate prin regulament.
• La această oră, IAAF este organismul 

internațional, (nu numai sportiv), cu cais 
mal multe țări membre — 179 : 48 din A- 
frlca, 32 din America de Nord șl Centrală. 
13 din America de Sud : 40 dto Asia : 34 
din Europa; 12 din OceaniaI
• Prima organizație continentală care a 

luat ființă a fost „Confedcraclon Sudame- 
ricana de Atletismo", în anul 1918. Comi
sia Europeană de atletism ființează din 
anul 1932 pa Congresul din 1970, de la 
București, ea s-a transformat în A sortat tn 
Europeană de Atletism).
• în urma succesului atletismului ta 

Jocurile Mondiale feminine, din 1921. de 
la Monte Carto, IAAF a reușit să obțină 
aprobarea CIO pentru introducerea, 
1924, a atletismului feminin la J.O.
• Intre competițiile de anvergură 

atletismului, cu excepția Jocurilor Olim
pice (la care acest sport se află pe primul 
plan) consemnăm: Cupa Mondială (1977 — 
Dilsseldorf, 1979 — Montreal, 1981 — Roma, 
1983 — Brisbane) șl Jocurile Africane 
(Inaugurate in 1965, anul acesta desfășu- 
rtndu-se ediția a patra), Jocurile Paname
ricane (inaugurate în 1951; în 1987 ediția a 
10-a), Jocurile Asiatice (inaugurate tn 
1051; în 1968 ediția a 10-a), Campionatele 
Europene (inaugurate în 1934; în 1986 edl-

Jocurile Balcanice (lnaugu- 
Jocurlle Mondiale L"

sub 
din 

avut loc ediția a 14-a 
a fost găzduită de 
socialiste), Jocurile 
Oprima ediție a avut 

— ediția a 13-a). 
fost inventat, în anul 
Nlcolâ. începînd din

din

ale

ția a 14-a)... 
rate oficial în 1930). 
nlversitare (inaugurate în 1923, dar 
denumirea de Universiade ființează 
1959. Apul acesta a " 
(în 1961 competiția 
capitala României 
Commonwealth-ului 
loc în 1939, ta 1986
• Cronometru! a

1862, dc elvețianul 
1893, rezultatele erau înregistrate tn 1/5 de 
secundă, apoi, din 1929, s-a trecut la cro- 
nometrarea cu zecimi, Iar din 1976 se cro
nometrează pînă la nivel de sutimi. Nu
este departe timpul cînd se va recurge la 
mllml. La J.O. din 1964, la Tokio, s-a
folosit cronometrarea electronică. Aceasta 
a devenit, din
• tn 1927 au 

start, dar abia 
Londra, ele au

© La Ciudad___________ ...
desfășurat primele probe olimpice 
suprafață din material sintetic.
• In 1980 IAAF a recunoscut ca oficiale 

lă laboratoare, In diferite țări, pentru con
trolul antidoping.
• Tabela de punctaj pentru probei» 

combinate a fost elaborată în... anul 1903.
• Federația Română de atletism, consti

tuită în decembrie 1912. a fost afiliată fo
rului international în 1914, tn cadrul că
ruia, mal ales In ultimi! an!, a desfășura' 
o rodnică activitate.

1963, obligatorie.
fost Inventate blocurile de 
din 1948, de la 3.0.
devenit obligatorii, 

de Mexico, în 1968.

de la

s-att 
pe o

Romeo VILARA

• REZULTATE ale viitoarelor 
noastre adversare din cupele eu
ropene. tn Polonia, G.K.S. Ka
towice a dispus cu 4—1 de nou 
promovata Sialowa Wola. In cla
sament viitoarea parteneră a 
Sportului Studenteso în Cupa 
U.E.F.A. ocupă locul 8 cu 4 p, 
după patru etape. In Belgia, ad
versara formatlei Dinamo Bucu
rești în Cupa Cupelor. F. C. Ma
lines a fost învinsă cu 3—0, In 
deplasare, de către Antwerpen, 
oare conduce în clasament după 
3 etape cu 6 p. a IN MECI res
tant din crima etapă a cam
pionatului Portugaliei. F. C. 
Porto a surclasat pe Beleneuses 
CU 7—1 ! • TN R. D. GERMANA, 
campionatul a continuat cu eta
pa a 4-a: Dynamo Berlin, frun
tașa clasamentului (7 p), a dis
pus cu 4—1 de Brandenburg. Alte 
rezultate : Magdeburg — Dynamo 
Dresda 3—1. Jena — Union Ber
lin 2—1. Riesa — Frankfurt'O. 
2—3. Erfurt — Kart Marx Stadt 
2—0. Aue — Halle 1—1. Loko
motive Leipzig — Rostock 5—0 ! 
In clasament, după Dynamo Ber
lin se află Lokomotive Leipzig 
st Jena cu rite 5 p. • ETAPA 
A 4-a a campionatului Olandei : 
Utrecht — Twente 8—2. Den 
Bosch — Zwolle 1—1. Willem — 
Haarlem 2—2, Sittand — Sparta 
Rotterdam 1—3. Venlo — Alkmaar
2— 0. Volendam — Kerkrade 3—4. 
Meciurile Den Haas — Eindho
ven și Ajax — Dordrecht au tost 
aminate din cauza timpului ne
favorabil. In clasament : Sparta 
7 p. Eindhoven 5 p (un loo mai 
puțin). Haarlem 5 • REZULTATE 
din turul Ilf »1 Cupel ligM 
scoțiene : Aberdeen — Johnstone
3— 0 Dumbarton — Celtic 1—5. 
Dunfermline — Glasgow Rangers 
1—4. Meadowbank — F. C. Dun
dee 0—3. Motherwall — Albion
4— 0. • MECIURI OFICIALE, to 
meet preliminar retur tn Cupa 
Cupelor : Dunajska Btrcda —• A- 
poet Limassol 5—1 (în tur 1—0). 
Echipa cehoslovacă va inttlnl in 
primul tur pe Young Boys Ber
na. • Tn preliminariile olimpiee 
(gr. Di : Norvegia — Elveția 
0—0 ; (gr. C) : Irlanda — Suc. 
dla 0—1 (0—I). în C.E. (tineret) t 
Danemarca — Islanda 1—3 (0—2) ! 
în clasament : Cehoslovacia 7 n 
(4 H, Danemarca 8 o (3 j). Fin
landa ! o (I 1). Islanda 2 P (3 j).
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